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Wyjątkowe okna i drzwi.

POCZUCIE 
WYJĄTKOWEGO 

DESIGNU
Nowe luksusowe drzwi stworzą  

wyjątkowy design w Twoim domu.
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Poczucie wyjątkowego  
designu.

DESIGN DRZWI PREMIUM SPRAWI,  
ŻE POCZUJESZ SIĘ JAK W DOMU.
Unikatowy design, indywidualność i  najwyższa jakość sprawiają, że 
drzwi wejściowe od Internorm są czymś wyjątkowym. To one decydują 
o pierwszym wrażeniu i podkreślają architekturę każdego domu. Poczuj 
się wyjątkowo, kiedy wchodzisz do domu.

Nowe designerskie drzwi od Internorm powstały we współpracy z pro-
jektantem Denisem Vesel i łączą w sobie luksusowy design z najwyższą 
jakością, która wykracza poza standardy rynkowe. Doskonała ochrona 
przed włamaniem, optymalna izolacja cieplna i  najwyższa jakość wy-
konania zapewniają bezpieczeństwo i trwałość każdych drzwi wejścio-
wych od Internorm. 

Design idący z  duchem czasu. Dzięki stabilnemu rozwojowi 
i współpracy z projektantami Internorm tworzy wyjątkowy komfort 
mieszkania we własnym domu.

STYLISTYKA

Nie tylko w kwestii bezpieczeństwa, lecz również pod względem 
trwałości drzwi od Internorm spełnią wszystko to, co obiecują. 
Projektujemy i udoskonalamy nasze drzwi zawsze zgodnie z naj-
wyższymi standardami jakości, aby zapewnić jeszcze większy 
komfort mieszkania – i to 100% „Made in Austria”.

JAKOŚĆ 

Duży wybór różnorodnych styli i systemów drzwi, jak również kla-
mek, pochwytów, kolorów, elementów bocznych i przeszkleń spra-
wia, że Twoje drzwi są unikatowe i wyprodukowane tylko dla Ciebie. 
Nasze drzwi można również idealnie dopasować do okien Internorm. 

INDYWIDUALNOŚĆ
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Nowe 
designerskie 
drzwi Internorm
LUKSUSOWY DESIGN 
Z PONADCZASOWĄ 
ELEGANCJĄ
Nowy wymiar designu – oto, co stworzył projektant Denis Vesel 
z  nowymi drzwiami wejściowymi firmy Internorm. Projektując 
nowe drzwi, zrealizował swoją wizję ponadczasowej doskona-
łości i stworzył imponujący wygląd od pomysłu, poprzez pierw-
szy szkic, aż po gotowy produkt: „Moją ambicją było stworze-
nie nowego wymiaru designu, który zachwyca. Wygląd drzwi 
powinien sprawiać wrażenie naturalnego, inspirować i  czynić 
wejście do domu wyjątkowym!”

Precyzyjnie dopracowany wygląd i szczególne wyczucie szcze-
gółów sprawiają, że te luksusowe drzwi są jedyne w  swo-
im rodzaju. Pomimo prostych kształtów, Denis Vesel tworzy 
szczególne wyrafinowanie, które jest zarówno eleganckie, jak 
i  ekscytujące. Dzięki wielu możliwościom w  zakresie projek-
towania poprzez wybór różnych kolorów lub powierzchni, te 

Powinieneś doświadczać 
tego szczególnego poczucia, 
że jesteś w domu za 
każdym razem, gdy do 
niego wchodzisz.“
Denis Vesel, założyciel VESEL design

drzwi umożliwią spełnienie indywidualnych marzeń 
o mieszkaniu. „Powinieneś doświadczać tego szczegól-
nego poczucia, że jesteś domu za każdym razem, gdy 
do niego wchodzisz. Istotne było dla mnie, aby w pełni 
dostosować design drzwi wejściowych do ludzi i stwo-
rzyć nie tylko drzwi, ale też fascynujący element pro-
jektu”, mówi projektant, „We współpracy z  Internorm 
powstały drzwi zapewniające wysoki standard bezpie-
czeństwa i zachwycającą jakość, w połączeniu z dosko-
nałym designem – mocne, wyraziste i naturalne.”

Moją wizją podczas pro-
jektowania było stworzenie 
ponadczasowej doskonałości.

Denis Vesel, założyciel VESEL design

Skanuj kod,  

aby zapoznać się  

z historią domu. 
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Urocze detale z dyskretnie umieszczonymi wkładami i drążkiem 

sprawiają, że te drzwi przyciągają wzrok swoją elegancją. No-

woczesny i estetyczny design tych drzwi najbardziej elegancko 

wygląda w  połączeniu z  powierzchnią w  neutralnych kolorach 

lub z naturalnych materiałów. Uchwyt przebiega przez całe drzwi 

i nadaje im purystycznego wyglądu. Możliwość wyboru spośród 

różnych kombinacji kolorów i detali takich jak uchwyty, pozwala 

indywidualnie zaprojektować wygląd drzwi, który będzie pasował 

zarówno do prostej, jak i awangardowej architektury.

design.VG
Minimalistyczne podejście do nowoczesnego designu. Klamka jest ukryta 

i zlicowana z panelem drzwi – co tworzy uporządkowany, a jednocześnie 

elegancki wygląd. Otwór klamki jest lekko wygięty na obu końcach, aby 

stworzyć wrażenie nieco większej delikatności i  trójwymiarowości oraz 

elegancji.

Powierzchnie mogą być różne, od delikatnego aluminium aż do klasycz-

nego wyglądu z drewnianymi ozdobami.

Dla mnie, jako projektanta, 
drzwi wejściowe są jednym 
z najważniejszych elemen-
tów aranżacji wnętrza.
Denis Vesel, założyciel VESEL design

design.VD
Elegancki, ciepły wygląd dzięki gładkim liniom i  zlicowanemu 

uchwytowi – te drzwi zachwycają uroczym designem, pasującym 

do szlachetnej i  prostej stylistyki. Również tutaj, dzięki różnym 

kombinacjom kolorów, można dostosować wygląd do indywidu-

alnych preferencji.

design.VP
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Charakter tych drzwi tworzy mieszanka purystycznego i minima-

listycznego designu. Wąskie, umieszczone pionowo przeszklenia 

dodają dodatkowej dynamiki, aby stworzyć wrażenie wysoko-

ści i  przestronności. Ustawiona poziomo klamka daje nie tylko 

komfort obsługi, lecz również wprowadza dodatkową dynamikę. 

Klasyczne odcienie szarości, elegancka czerń czy drewniane de-

koracje – wybór powierzchni i kolorów otwiera wiele możliwości 

dopasowania do innych elementów stylistyki domu.

design.VN
Minimalistyczny design drzwi, dzięki możliwości wyboru odpo-

wiednio dopasowanej powierzchni, stanie się wizytówką domu. 

Cechą charakterystyczną tego projektu są dwa elementy bocz-

ne, które tworzą wyjątkowy efekt wizualny. Symetryczny układ 

nadaje wrażenie precyzji i elegancji. Podkreśla to również uchwyt, 

który idealnie dopełnia całości. Różnorodne możliwości łączenia 

kolorów pozwalają uzyskać minimalistyczny, delikatny czy też 

awangardowy wygląd.

design.VK

Różnorodność designu
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PRZESZKLENIE BOCZNE 
Każde drzwi są dostępne również z przeszkleniem 
bocznym.

WARIANTY SZKŁA 
Internorm oferuje różne szkła specjalne  
i designerskie.

KLAMKI 
Dla każdych drzwi dostępny jest  

duży wybór klamek.

KOLORY I MATERIAŁY 
Zaprojektuj swoje drzwi wybierając spośród wielu 

kolorów i  powierzchni drewna.

BEZPIECZEŃSTWO 
Na życzenie dostępne są  

inteligentne systemy kontroli dostępu.

NUMERY DOMU 
Numer domu może być wyfrezowany w skrzydle 
drzwiowym lub widoczny na szkle naświetlenia bocznego. 
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Drzwi wejściowe są wizytówką każdego domu. Internorm oferuje tylko unikatowe egzemplarze wysokiej jakości, wyproduko-
wane dla Ciebie ze szczególną starannością. Szczególną uwagę zwraca na ekskluzywny wygląd, pasujący do okien Internorm. 
Kupując u nas drzwi, masz pewność, że otrzymasz produkt wysokiej jakości, który będzie Ci towarzyszył przez długi czas.

We własnych czterech ścianach chcemy czuć się bezpiecznie, a drzwi wejściowe odgrywają tutaj istotną rolę. Dlatego kwestie 
bezpieczeństwa i ochrony antywłamaniowej są nas najwyższym priorytetem. Wszystkie drzwi standardowo wyposażone są 
w niezawodne wieloryglowe zamki, na życzenie dostępne są również dodatkowe systemy zabezpieczające. W  ten sposób 
ochronisz swoją rodzinę i swój dom.

Drzwi wejściowe, które zachwycają 
BO LICZY SIĘ PIERWSZE WRAŻENIE
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ODDZIAŁY
POLSKA
IFTM Group Sp. z o.o.

Showroom Warszawa
ul. Wołoska 9A
02-583 Warszawa

Showroom Katowice
Ul. Porcelanowa 23
40-246 Katowice

Showroom Gdańsk
Ul. Kartuska 214
80-112 Gdańsk

KONTAKT
Infolinia: 801 88 99 87
E-mail: biuro@internorm.com.pl
www.internorm.com.pl

NASI PARTNERZY
FIRMA OKNAR
Showroom Wrocław
Ul. Grabiszyńska 212/U8
53-235 Wrocław
E-mail: kontakt@oknar-internorm.pl

FIRMA BEMARES
Showroom Rzeszów
Ul. Krakowska 12B
31-111 Rzeszów
E-mail: internorm@bemares.pl

Tutaj znajdziesz wszystkie informacje 
dotyczące drzwi Internorm.

Infolinia: 801 889 987

www.internorm.com


