




DESIGNING
A PRODUCT IS

DESIGNING
A FEELING



Nowe designerskie drzwi 
od Internorm
LUKSUSOWY DESIGN Z PONADCZASOWĄ 
ELEGANCJĄ

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

Moją wizją podczas 
projektowania było 
stworzenie ponadczasowej 
doskonałości.
Denis Vesel, założyciel VESEL design

Nowy wymiar designu – oto, co stworzył projektant Denis Vesel 

z  nowymi drzwiami wejściowymi firmy Internorm. Projektując 

nowe drzwi, zrealizował swoją wizję ponadczasowej doskonało-

ści i stworzył imponujący wygląd od pomysłu, poprzez pierwszy 

szkic, aż po gotowy produkt: „Moją ambicją było stworzenie no-

wego wymiaru designu, który zachwyca. Wygląd drzwi powinien 

sprawiać wrażenie naturalnego, inspirować i czynić wejście do 

każdego domu czymś wyjątkowym!”.



Precyzyjnie dopracowany wygląd i  szcze-

gólne wyczucie szczegółów sprawiają, 

że te luksusowe drzwi są jedyne w  swo-

im rodzaju. Pomimo prostych kształtów, 

Denis Vesel tworzy szczególne wyrafino-

wanie, które jest zarówno eleganckie, jak 

i  ekscytujące. Dzięki wielu możliwościom 

w  zakresie projektowania poprzez wybór 

różnych kolorów lub powierzchni, te drzwi 

umożliwią spełnienie indywidualnych ma-

rzeń o mieszkaniu. „Powinieneś doświad-

czać tego szczególnego poczucia, że 

jesteś domu za każdym razem, gdy do nie-

go wchodzisz. Istotne było dla mnie, aby 

w pełni dostosować design drzwi wejścio-

wych do ludzi i  stworzyć nie tylko drzwi, 

ale też fascynujący element projektu”, 

mówi projektant, „We współpracy z  Inter-

norm powstały drzwi zapewniające wysoki 

standard bezpieczeństwa i  zachwycającą 

jakość, w  połączeniu z  doskonałym desi-

gnem – mocne, wyraziste i naturalne.”

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

Fotocredit: Christoph Nösig



OD WIZJI AŻ PO DETALE 

WYJĄTKOWE



Zlicowanie nadaje 
purystyczny  
wygląd.

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 delikat-

nego aluminium aż do klasycznego wyglądu 

z drewnianymi ozdobami.

design.VD



WYGLĄD STALI SZLACHETNEJ ZAPEWNIA WYJĄTKOWĄ ELEGANCJĘ. DREWNIANE POWIERZCHNIE TWORZĄ NATURALNY DESIGN. 



Detale, takie jak wąski, kanciasty pochwyt, 

sprawiają, że te drzwi przyciągają wzrok swoją 

elegancją. Nowoczesny 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, wcięć czy przeszkleń pozwala indywidualnie 

zaprojektować wygląd drzwi, który będzie pasował 

zarówno do prostej, jak i awangardowej architektury.

design.VG

Dopasowane detale  
tworzą elegancką  
formę.



NATURALNE ODCIENIE KOLORÓW ZAPEWNIAJĄ PURYSTYCZNY WYGLĄD. SMUKŁE DETALE NADAJĄ DRZWIOM WYJĄTKOWEGO CHARAKTERU.



MOCNE
SOLIDNE MATERIAŁY I KONSTRUKCJA



Elegancki, ciepły wygląd dzięki 

gładkim liniom i zlicowanemu 

uchwytowi – te drzwi zachwycają 

uroczym designem, pasującym do 

szlachetnej i prostej stylistyki. Dzięki 

różnym kombinacjom kolorów, 

można dostosować wygląd do 

indywidualnych preferencji.

design.VP

Prostota daje 
wrażenie ciepła.



WYJĄTKOWE KOMPOZYCJE TWORZĄ PONADCZASOWY DESIGN. SZLACHETNE KOLORY PASUJĄCE DO PROSTEJ ARCHITEKTURY.



Minimalistyczny design drzwi, dzięki moż-

liwości wyboru odpowiednio dopasowanej 

powierzchni, stanie się wizytówką domu. 

Cechą charakterystyczną tego projektu są 

dwa elementy boczne, które tworzą wy-

jątkowy 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

Minimalistyczny 
design zapewnia 
elegancki wygląd.



RÓŻNE KOMBINACJE KOLORÓW TWORZĄ INDYWIDUALNE DOPASOWANIE. RÓŻNORODNOŚĆ POWIERZCHNI ZAPEWNIA ORYGINALNY WYGLĄD.



OD POMYSŁU DO UCZUCIA 

NATURALNE



Charakter tych drzwi tworzy mieszanka 

purystycznego i minimalistycznego designu.  

Wąskie, umieszczone pionowo przeszklenia 

dodają dodatkowej dynamiki, aby stworzyć 

wrażenie wysokości i przestronności.  

Ustawiona poziomo klamka daje nie tylko komfort 

obsługi, lecz również wprowadza dodatkową 

dynamikę. Klasyczne odcienie szarości, 

elegancka czerń czy drewniane dekoracje – 

wybór powierzchni i kolorów otwiera wiele 

możliwości dopasowania do innych elementów 

stylistyki domu.

design.VN

Śmiała elegancja 
tworzy ponadczaso-
wą architekturę.



FASCYNUJĄCY WYGLĄD DZIĘKI ŚMIAŁYM KOLOROM I AKCENTOM. PROSTY STYL DZIĘKI STONOWANYM KOLOROM.



VESEL DRZWI DESIGNERSKIE
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