
Drzwi DANA Made in Austria 

Generalny Dystrybutor w Polsce 



DANA  

• Drzwi wewnętrzne 

1. Drzwi fornirowane 

2. Drzwi lakierowane 

3. Drzwi szklane 

 

 

 

 
 

 

Rok 1974  Rok 2007 

 

• Drzwi inwestycyjne 

1. Drzwi w laminatach 
technicznych HPL 

2. Drzwi fornirowane 

3. Drzwi lakierowane 

 

 

 

 

 

                       Rok 2016 

 



 
 
 

Dana = Innowacyjność 
Nic nie jest tak oczywiste na jakie wygląda 

 
 



 
 

- System zawiasów 
Drzwi przylgowe – zawias Incanto 

 
 
 
 
 

Drzwi bezprzylgowe – zawias TECTUS 3D 

 
 
 
 
 
  



System odwrotnej przylgi Reverso 
w drzwiach drewnianych i szklanych 



Rozwiązania Wiatrołapowe 

Drzwi wahadłowe 
Drzwi szklane 
Drzwi drewniane 



Ograniczone miejsce? System Swing i Akrobat 



Akrobat – drzwi składane Idealne 
rozwiązanie do Garderoby 



Drzwi Przesuwne 

Drzwi drewniane Drzwi szklane   



Inteligentne rozwiązania DANA 

• DanaMotion SmartClose 



Inteligentne rozwiązania DANA 

• E-lock - uchwyt zamiast klamki – dlaczego nie !!! 



Drzwi lakierowane DANA 

• 6 warstw lakieru 

• Lakier półmatowy 

• Kolory typowe i 
nietypowe wg. RAL i 
NCS 

 

 



Drzwi fornirowane DANA 

• 6 warstw lakieru 
wodnego lub oleju 

• Forniry thermo 

• Forniry 
selekcjonowane 

• Forniry pochodzące z 
siedlisk europejskich i 
pozyskiwane w 
łańcuchu 
Zrównoważonej 
Gospodarki Leśnej 

 



Drzwi szklane 

• Szkło barwione w 
masie 

• Szkło drukowane w 
technologii 3D 

• Szkło wypalane 
laserem 

• Szkło grawerowane 

• Zawiasy z regulacją 
3D 



Drzwi szklane – zawiasy 3D 

 
 
 

Zawiasy z regulacją w 3 płaszczyznach dla wys. nawet 2600mm 
 
 

 
 
 
 
 
 
Szkło barwione            Wypalane laserem  
– Smart Close     

 



 

Kolekcja Premium DANA 

Perspektiv – Nowa perspektywa…… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Pełne Drewno orzecha amerykańskiego 
łączone jak mozaika i zalane plexiglasem 



Struktura – poczuj Strukturę 
drewna 

• Drewno ryflowane 

• Olejowane lub lakierowane 

• Drewno drapane krzyżowo lub nacinane 

•  z efektem Wave – fali 

• Drewno bielone lub obrabiane termicznie 

• Drewno postarzane 



drzwi Struktura – Struktura Drewna 





Vision – beton architektoniczny 



Drzwi lakierowane + naturalne drewno 





Filozofia DANA: Drzwi to Mebel 



Jeden model – wiele zastosowań 



Jeden typ - wiele możliwości aranżacyjnych 



                                                 Jeden model – wiele wariantów 



Kontext – Minimalizm 
do wewnątrz lub na zewnątrz 

Kontext: Fornir, Lakier, Farba lub Tapeta 
Drzwi ukryte w ścianie z ościeżnicą aluminiową 



Okucia Planofix – tylko w DANA 



Dziękuję za uwagę. 
Zapraszamy na: 

www.dan-pol.com.pl 
www.drzwidana.pl 

http://www.dan-pol.com.pl/
http://www.dan-pol.com.pl/
http://www.dan-pol.com.pl/

