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Jaki jest standard drzwi INTER DOOR?
Nasze drzwi można wykonać w wersji przylgowej, bezprzylgowej lub odwrotnej przyldze.
Dzięki odpowiedniej konstrukcji są wytrzymałe oraz posiadają doskonałe właściwości akustyczne.
Możemy wykonać dla Ciebie drzwi wysokie do sufitu – nawet do 3 m, na ościeżnicy ukrytej, na ościeżnicy bez górnej belki, dwukolorowe, z poszerzonymi opaskami oraz panelami i wiele, wiele innych. Przykładowe możliwości techniczne dla poszczególnych modeli zostały wskazane w postaci ikon w katalogu.

Czym się różnią drzwi marki INTER DOOR od innych?
Drzwi marki INTER DOOR to drzwi wykonane z wysokiej jakości materiałów, posiadające dokumenty
potwierdzające ich walory użytkowe. Były nagradzane przez profesjonalistów z dziedziny designu (m.in.
Instytutu Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie). W naszych drzwiach nie znajdziesz plastra miodu.
Opracowana przez nas konstrukcja zapewnia doskonałą izolację akustyczną
oraz trwałość pozwalającą na użytkowanie drzwi przez lata.

Chcę zamówić nietypowe drzwi, czy wykonacie je dla mnie?
Jesteśmy elastyczni i skłonni rozważyć każdą, nawet odważną i oryginalną propozycję.
Nasza firma wyróżnia się tym, że realizuje niestandardowe zlecenia, już od 1 sztuki.

WSTĘP
DRZWI WEWNĘTRZNE
ALBA
ALLANDE
BARI
BOLZANO
CAPRI
CLASSIC
DERBY
FRESA
GLOSERO
LIVORNO
LOGGIA
LUKKA
MANHATTAN
PŁASKIE
SIENA
TORINO
DRZWI SZKLANE
SYSTEM RONDO
DRZWI PRZESUWNE
DRZWI AKUSTIK
WYPOSAŻENIE I BUDOWA DRZWI
OŚCIEŻNICE, OPASKI, LISTWY, KORONY
KLAMKI

DRZWI WEJŚCIOWE
8
9
10
17
18
22
27
28
33
34
35
36
40
42
48
49
50
51
52
54
55
56
57

TOWER I TOWER STRONG
DIAMENT
WYPOSAŻENIE DRZWI
BUDOWA SKRZYDEŁ I OŚCIEŻNIC

60
63
64
67

DRZWI PRZECIWPOŻAROWE
WENUS EI30
ATENA EI30/ETNA EI60
TYTAN EI30
BUDOWA SKRZYDEŁ I OŚCIEŻNIC

71
72
73
74

DRZWI Z NATURY
Początki Inter Door sięgają lat 90-tych, kiedy zrealizowaliśmy nasze pierwsze zamówienia.
Zajmujemy się produkcją drzwi wewnętrznych, wejściowych do mieszkań,
szklanych, przesuwnych, antywłamaniowych oraz przeciwpożarowych.
Nieustannie inspiruje nas natura.
Mamy do niej głęboki szacunek - jest jednym z naszych najważniejszych partnerów.
Kluczowym dla funkcjonowania marki Inter Door jest słuchanie Klientów
i spełnianie ich najbardziej wyszukanych oczekiwań.
Śledząc światowe trendy i nowości, staramy się wychodzić z propozycjami, które charakteryzują się
świeżym i oryginalnym designem. Nasza siedziba mieści się w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym, co jest
wspaniałym środowiskiem do twórczej pracy. Na 6 halach produkcyjnych o łącznej powierzchni 3,5 ha,
wyposażonych w nowoczesny park maszynowy, około 200 wykwalifikowanych pracowników
z zaangażowaniem tworzy dla Państwa produkty najwyższej jakości.

WYKOŃCZENIA W OFERCIE INTER DOOR:
NATURA to naturalne pokrycie drewniane.
NATURA

DI MODA

DI MODA to okleina imitująca drewno bądź
jednobarwna, o dobrej odporności mechanicznej
na zadrapania i ścieranie.
GLOSSA to okleina w wysokim połysku.

GLOSSA

HPL to pokrycie wysoce odporne na ścieranie
oraz uderzenia.
HPL

MALOWANE

Wykończenie MALOWANE to setki kolorów
z palety RAL i NCS (z wyjątkiem kolorów
metalicznych i fluorescencyjnych)

Klasyczne drzwi przeciwpożarowe.
Kamienica przy ulicy Straszewskiego w Krakowie.
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DRZWI

WEWN TRZNE
7

ALBA
Drzwi ALBA charakteryzują się intarsjami, czyli pionowymi lub poziomymi ozdobnymi wstawkami. Możesz wybrać
intarsje w kolorze aluminiowym, czarnym lub białym. W modelu ALBA okleina układa się na skrzydle pionowo
w kolekcji DI MODA (wyjątkiem jest okleina dąb verse) oraz poziomo w kolekcji NATURA.

intarsja pod klamką

ALBA 2

ALBA 3

ALBA 4

ALBA 1
cena od 1929 zł brutto*
możliwości techniczne

wykończenie
Szeroka paleta
kolorystyczna z gamy
RAL K5 Classic
8

ponad
200 kolorów
NATURA

DI MODA

MALOWANE

*Cena dotyczy kompletu skrzydło + ościeżnica

31/36/37 dB
AKUSTIK

odwrotna
przylga

system
RONDO

na ukrytej
ościeżnicy

wysokie
do sufitu

na ościeżnicy
bez górnej belki

ALLANDE

PRZECIWPOŻAROWE

ALLANDE to nowoczesny model z podłużnym przeszkleniem. Standardowo jest przeszklony szybą matową bezpieczną,
ale można ją zastąpić szybą przeźroczystą lub czarnym Lacobelem - co znakomicie sprawdzi się w loftowych wykończeniach, takich jak DI MODA beton lub DI MODA loft grey.

szyba niezlicowana
ze skrzydłem

ALLANDE 2

ALLANDE 3

ALLANDE 1
cena od 2132 zł brutto*
możliwości techniczne

wykończenie

DI MODA

GLOSSA

*Cena dotyczy kompletu skrzydło + ościeżnica

odwrotna
przylga

na ukrytej
ościeżnicy

wysokie
do sufitu

na ościeżnicy
bez górnej belki
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BARI 5 – skrzydło w wykończeniu NATURA
dąb forto czarny, opaski w NATURA dąb classic

BARI
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MODEL

BARI
12

BARI

PRZECIWPOŻAROWE

Poszukujesz nietypowych wzorów? Model BARI łączy uniwersalną prostotę z ciekawymi frezami
(BARI 4/5/6) lub nietypowym ułożeniem wykończenia NATURA (BARI 1/2/3).

frezowany wzór

BARI 6

BARI 4

BARI 5
cena od 2241 zł brutto**
możliwości techniczne

wykończenie

NATURA
*Modele BARI 4/5/6 występują tylko w NATURA dąb classic i dąb forto czarny
**Cena dotyczy kompletu skrzydło + ościeżnica

31/36/37 dB
AKUSTIK

odwrotna
przylga

system
RONDO

na ukrytej
ościeżnicy

wysokie
do sufitu

na ościeżnicy
bez górnej belki
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BARI 5 w wykończeniu
NATURA dąb classic
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BARI

łączenie okleiny

BARI 2

BARI 1

możliwości techniczne

wykończenie
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NATURA

BARI 3

31/36/37 dB
AKUSTIK

odwrotna
przylga

system
RONDO

na ukrytej
ościeżnicy

wysokie
do sufitu

na ościeżnicy
bez górnej belki

BOLZANO

PRZECIWPOŻAROWE

Skrzydło BOLZANO charakteryzuje się zaokrąglonymi matowymi przeszkleniami. Jeśli zależy Ci na uzyskaniu innego
efektu, możesz zastąpić szybę matową szybą przeźroczystą lub płytą w okleinie DI MODA lub GLOSSA.

zacięcie pod kątem
przy szybce

BOLZANO 3

BOLZANO 4

BOLZANO 5

BOLZANO 9

BOLZANO 2
cena od 2001 zł brutto*
wykończenie

DI MODA

GLOSSA

*Cena dotyczy kompletu skrzydło + ościeżnica

możliwości techniczne

odwrotna
przylga

na ukrytej
ościeżnicy
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CAPRI 5
w wykończeniu NATURA

CAPRI
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MODEL

CAPRI
20

CAPRI

PRZECIWPOŻAROWE

CAPRI charakteryzują poziome przeszklenia. Standardowo wykorzystywaną szybę matową bezpieczną można zastąpić
szybą bezpieczną przeźroczystą, płytą malowaną lub płytą w okleinach DI MODA albo NATURA.

gładkie łączenie
poziomych i pionowych
ramiaków

CAPRI 5

CAPRI 6

CAPRI 9

CAPRI 2
cena od 2419 zł brutto*
możliwości techniczne

wykończenie
Szeroka paleta kolorystyczna z gamy RAL K5 Classic

+

ponad
200 kolorów

NATURA

DI MODA

MALOWANE

*Cena dotyczy kompletu skrzydło + ościeżnica

odwrotna
przylga

system
RONDO

na ukrytej
ościeżnicy

wysokie
do sufitu

na ościeżnicy
bez górnej belki
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Malowane CLASSIC 4
pełne z ozdobną koroną

CLASSIC

23

MODEL

CLASSIC
24

CLASSIC

PRZECIWPOŻAROWE

CLASSIC to model z frezowanym wzorem, doskonały do klasycznych wnętrz. Drzwi CLASSIC to nie tylko drzwi pełne możesz wybrać również model z przeszkleniem. Aby podkreślić klasyczny wystrój we wnętrzu,
zamów ozdobną koronę, która nada drzwiom elegancki charakter.

zaokrąglony frez

CLASSIC 1
pełne

CLASSIC 4
mały szpros

CLASSIC 4
mała ramka

CLASSIC 4
pełne

CLASSIC 1
z lustrem
cena od 1799 zł brutto*
możliwości techniczne

wykończenie
Szeroka paleta kolorystyczna z gamy RAL K5 Classic

+

ponad
200 kolorów

DI MODA

MALOWANE

*Cena dotyczy kompletu skrzydło + ościeżnica

31/36/37 dB
AKUSTIK

odwrotna
przylga

system
RONDO

na ukrytej
ościeżnicy

wysokie
do sufitu

na ościeżnicy
bez górnej belki
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CLASSIC

CLASSIC 4
duży szpros

CLASSIC 5
mały szpros

CLASSIC 5
pełne

możliwości techniczne

wykończenie
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DI MODA

MALOWANE

CLASSIC 6
pełne

31/36/37 dB
AKUSTIK

odwrotna
przylga

system
RONDO

na ukrytej
ościeżnicy

wysokie
do sufitu

na ościeżnicy
bez górnej belki

CLASSIC 7
pełne

DERBY

PRZECIWPOŻAROWE

Chcesz, żeby do wnętrza wpadało więcej światła? Wybierz DERBY, nowoczesny model z dużym przeszkleniem.
W standardzie jest przeszklony szybą matową bezpieczną, istnieje jednak możliwość zastąpienia jej szybą bezpieczną
przeźroczystą, piaskowaną na wzór ALBA lub czarnym Lacobelem.

szyba „w głębi”

DERBY na wzór ALBA 3

DERBY

DERBY na wzór ALBA 1
cena od 2257 zł brutto*
możliwości techniczne

wykończenie
Szeroka paleta
kolorystyczna z gamy
RAL K5 Classic

ponad
200 kolorów
NATURA

DI MODA

GLOSSA

MALOWANE

*Cena dotyczy kompletu skrzydło + ościeżnica

odwrotna
przylga

na ukrytej
ościeżnicy

wysokie
do sufitu

na ościeżnicy
bez górnej belki
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FRESA 1 pełne, malowane, z opaskami RETRO,
podwyższonym panelem górnym i ozdobną koroną CLASSIC

FRESA

29

MODEL

FRESA
30

FRESA

PRZECIWPOŻAROWE

Detale

FRESA to elegancki model inspirowany kamienicami i stworzony do mieszkań z duszą. Łączy frezy i ramki z wizualną lekkością, dzięki czemu sprawdzi się zarówno we wnętrzach klasycznych, jak i nowoczesnych. Jeśli chcesz nadać drzwiom
jeszcze więcej charakteru, dobierz do niego ozdobną koronę, ościeżnicę RETRO i ozdobną klamkę.

opaski RETRO
i ramka przy szybie

FRESA 2
pełne

FRESA 1
pełne

FRESA 2
mała ramka

FRESA 1
duża ramka
cena od 2661 zł brutto*
możliwości techniczne

wykończenie
Szeroka paleta kolorystyczna z gamy RAL K5 Classic

+

ponad
200 kolorów

DI MODA

MALOWANE

*Cena dotyczy kompletu skrzydło + ościeżnica

odwrotna
przylga

na ukrytej
ościeżnicy

wysokie
do sufitu

na ościeżnicy
bez górnej belki
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FRESA

ramka i frez

FRESA 3
pełne

FRESA 4
pełne

FRESA 3
duża ramka

możliwości techniczne

wykończenie
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DI MODA

MALOWANE

FRESA 5
pełne

odwrotna
przylga

na ukrytej
ościeżnicy

wysokie
do sufitu

na ościeżnicy
bez górnej belki

GLOSERO

PRZECIWPOŻAROWE

GLOSERO to model dedykowany okleinie w wysokim połysku – GLOSSA.
Cechują go poziomo ułożone szybki (szyba bezpieczna matowa lub przeźroczysta),
które można zastąpić płytą w okleinie GLOSSA.

uskok między ramiakami
pionowymi i poziomymi

GLOSERO 5

GLOSERO 6

GLOSERO 9

GLOSERO 2
cena od 2939 zł brutto*
możliwości techniczne

wykończenie

GLOSSA
*Cena dotyczy kompletu skrzydło + ościeżnica

odwrotna
przylga

system
RONDO

na ukrytej
ościeżnicy

wysokie
do sufitu

na ościeżnicy
bez górnej belki
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LIVORNO
Model LIVORNO charakteryzuje przeszklenie ułożone pośrodku skrzydła i biegnące przez całą jego wysokość. Opcjonalnie
szybę bezpieczną można zastąpić płytą malowaną lub płytą w wykończeniu DI MODA, NATURA lub GLOSSA.

szyba „w głębi”

LIVORNO
czarny Lacobel

LIVORNO
szyba przeźroczysta

LIVORNO
szyba matowa
cena od 1889 zł brutto*

możliwości techniczne

wykończenie
Szeroka paleta
kolorystyczna z gamy
RAL K5 Classic
34

ponad
200 kolorów
NATURA

DI MODA

GLOSSA

MALOWANE

*Cena dotyczy kompletu skrzydło + ościeżnica

odwrotna
przylga

na ukrytej
ościeżnicy

wysokie
do sufitu

na ościeżnicy
bez górnej belki

LOGGIA

PRZECIWPOŻAROWE

LOGGIA to klasyczny, prosty model. W wersji ze szprosami doskonale sprawdzi się jako przejście do
gabinetu czy biblioteki. W wersjach przeszklonych wykorzystywane są szyby bezpieczne.

cofnięta płyta
w środku

LOGGIA
duże przeszklenie

LOGGIA
małe przeszklenie

LOGGIA
mały szpros

LOGGIA
duży szpros

LOGGIA
pełne
cena od 1912 zł brutto*
możliwości techniczne

wykończenie
Szeroka paleta
kolorystyczna z gamy
RAL K5 Classic

ponad
200 kolorów
NATURA

DI MODA

MALOWANE

*Cena dotyczy kompletu skrzydło + ościeżnica

odwrotna
przylga

system
RONDO

na ukrytej
ościeżnicy

wysokie
do sufitu

na ościeżnicy
bez górnej belki
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LUKKA, malowana, na ościeżnicy
bez górnej belki, z czarnym Lacobelem

LUKKA

na ościeżnicy
bez górnej belki

37

MODEL

LUKKA
38

LUKKA

PRZECIWPOŻAROWE

Model LUKKA cechuje wąskie przeszklenie przy klamce.
Szybę bezpieczną można zastąpić płytą malowaną
lub płytą w wykończeniu DI MODA, NATURA lub GLOSSA.

szyba „w głębi”

LUKKA
czarny Lacobel

LUKKA
dwa ramiaki w różnych
kolorach

LUKKA
dwa ramiaki w różnych
kolorach

LUKKA
cena od 1889 zł brutto*
możliwości techniczne

wykończenie
Szeroka paleta kolorystyczna z gamy RAL K5 Classic

+

ponad
200 kolorów

NATURA

DI MODA

GLOSSA

MALOWANE

*Cena dotyczy kompletu skrzydło + ościeżnica

odwrotna
przylga

na ukrytej
ościeżnicy

wysokie
do sufitu

na ościeżnicy
bez górnej belki
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MANHATTAN
MANHATTAN to klasyczny model, który w wykończeniu DI MODA lub w wersji malowanej
posiada charakterystyczny wyfrezowany wzór, natomiast w okleinie NATURA
powstaje poprzez wstawienie w otwory starannie wykonanych kasetonów i ramek.

frezy

MANHATTAN
2 szyby
DI MODA i malowane

MANHATTAN
3 szyby
DI MODA i malowane

MANHATTAN
4 szyby
DI MODA i malowane

MANHATTAN
pełne
DI MODA i malowane

MANHATTAN
1 szyba
DI MODA i malowane
cena od 1799 zł brutto*
Szeroka paleta
kolorystyczna z gamy
RAL K5 Classic
40

możliwości techniczne

wykończenie

ponad
200 kolorów
DI MODA

MALOWANE

*Cena dotyczy kompletu skrzydło + ościeżnica

31/36/37 dB
AKUSTIK

odwrotna
przylga

na ukrytej
ościeżnicy

wysokie
do sufitu

na ościeżnicy
bez górnej belki

MANHATTAN

PRZECIWPOŻAROWE

kaseton

MANHATTAN
1 szyba
NATURA

MANHATTAN
2 szyby
NATURA

wykończenie

NATURA

MANHATTAN
3 szyby
NATURA

MANHATTAN
4 szyby
NATURA

MANHATTAN
pełne
NATURA

możliwości techniczne

na ukrytej
ościeżnicy

wysokie
do sufitu

na ościeżnicy
bez górnej belki
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PŁASKIE pełne w wykończeniu
DI MODA gołębi mat

PŁASKIE

wysokie
do sufitu
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MODEL

PŁASKIE
44

PŁASKIE

PRZECIWPOŻAROWE

Model drzwi PŁASKIE to cały przekrój możliwości projektowych. Dzięki temu jest doskonałym wykończeniem każdego
wnętrza. Prosty design i szeroka gama kolorystyczna sprawiają, że jest ponadczasowy i uniwersalny.

ramka przy szybie

PŁASKIE
z lustrem

PŁASKIE
mała ramka

PŁASKIE
duża ramka

PŁASKIE
duża ramka dzielona

PŁASKIE
pełne
cena od 1669 zł brutto**
możliwości techniczne

wykończenie

Szeroka paleta kolorystyczna z gamy RAL K5 Classic
+

ponad
200 kolorów

NATURA

DI MODA

GLOSSA*

HPL*

MALOWANE

*Drzwi w okleinie GLOSSA oraz HPL występują tylko w wersji pełnej
**Cena dotyczy kompletu skrzydło + ościeżnica

31/36/37 dB
AKUSTIK

odwrotna
przylga

system
RONDO

na ukrytej
ościeżnicy

wysokie
do sufitu

na ościeżnicy
bez górnej belki
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PŁASKIE pełne, DI MODA bianco
super mat na ościeżnicy bezprzylgowej
VERA (drzwi po lewej) oraz ościeżnicy
z odwrotną przylgą (drzwi po prawej),
z poszerzonymi opaskami górnymi

odwrotna
przylga

46

Lubisz unikatowe pomysły we wnętrzach?
Chcesz we własnym zakresie wykończyć swoje
drzwi w takim samym kolorze jak ściana? Puść
wodze fantazji i zamów drzwi PŁASKIE do malowania lub tapetowania we własnym zakresie,
najlepiej z ukrytą ościeżnicą!

na ukrytej
ościeżnicy

47

PRZECIWPOŻAROWE

UNIKATOWE
DRZWI DO
MALOWANIA
WE WŁASNYM
ZAKRESIE

SIENA
Model SIENA posiada wąskie przeszklenie pośrodku skrzydła. Szybę bezpieczną można zastąpić płytą malowaną
lub płytą w okleinie DI MODA, NATURA lub GLOSSA.

szyba „w głębi”

SIENA
dwa ramiaki w różnych
kolorach

SIENA
płyta zamiast szyby

SIENA
cena od 1889 zł brutto*
możliwości techniczne

wykończenie
Szeroka paleta
kolorystyczna z gamy
RAL K5 Classic
48

ponad
200 kolorów
NATURA

DI MODA

GLOSSA

MALOWANE

*Cena dotyczy kompletu skrzydło + ościeżnica

odwrotna
przylga

na ukrytej
ościeżnicy

wysokie
do sufitu

na ościeżnicy
bez górnej belki

TORINO

PRZECIWPOŻAROWE

W modelu TORINO dwie wstawki oddzielają poprzecznie ułożoną pośrodku
skrzydła okleinę NATURA od okleiny ułożonej pionowo na brzegach skrzydła.

aluminiowa intarsja

TORINO
mała ramka

TORINO
duża ramka

TORINO
pełne

TORINO
duża ramka dzielona
cena od 2436 zł brutto*
możliwości techniczne

wykończenie

NATURA
*Cena dotyczy kompletu skrzydło + ościeżnica

31/36/37 dB
AKUSTIK

odwrotna
przylga

system
RONDO

na ukrytej
ościeżnicy

wysokie
do sufitu

na ościeżnicy
bez górnej belki
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DRZWI SZKLANE
Drzwi szklane dostępne są z taflami hartowanymi przeźroczystymi, satynowanymi, piaskowanymi oraz laminowanymi. Wpuszczają do pomieszczenia dużo światła, więc znakomicie sprawdzą się jako drzwi w biurze
lub łazience. Można zamówić również szklane drzwi dwuskrzydłowe.

okucie Studio
CLASSIC

SZKLANE
z taflą przeźroczystą

SZKLANE
z taflą piaskowaną na wzór
ALBA 1

SZKLANE
z taflą piaskowaną na wzór
ALBA 3

SZKLANE
z taflą matową
cena od 1455 zł brutto*
wykończenie (dotyczy kolorystyki ościeżnic)
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Szeroka paleta
kolorystyczna z gamy
RAL K5 Classic
(dotyczy kolorystyki
ościeżnic)

ponad
200 kolorów
NATURA

DI MODA

GLOSSA

MALOWANE

*Cena dotyczy kompletu tafla + ościeżnica

SYSTEM RONDO
System RONDO to innowacyjny sposób zamykania pomieszczeń ruchem przesuwno - obrotowym. Drzwi otwierają się w obie strony,
co znacznie ułatwia komunikację (również osobom niepełnosprawnym). Otwarte pod kątem 90 stopni skrzydło drzwiowe zajmuje
w pomieszczeniu znacznie mniej miejsca niż standardowe drzwi, co daje więcej możliwości w zagospodarowaniu przestrzeni w mieszkaniu.
System RONDO możesz zamówić z drzwiami ALBA, BARI, CAPRI, CLASSIC pełne, GLOSERO, LOGGIA, PŁASKIE pełne, TORINO pełne.
Sposób otwierania drzwi
System RONDO
z modelem PŁASKIE

PRZECIWPOŻAROWE

cena od 4 150 zł brutto*

system RONDO
*Cena dotyczy kompletu skrzydło + ościeżnica + system
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DRZWI PRZESUWNE
SZKLANE

system naścienny MUTO czarny
tafla szklana
cena od 3999 zł brutto*
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system naścienny DIVA
tafla szklana
cena od 2076 zł brutto*

*Cena dotyczy kompletu tafla + system

system naścienny MUTO
tafla szklana
cena od 3104 zł brutto*

*Cena dotyczy kompletu tafla + system

*Cena dotyczy kompletu tafla + system

system kasetowy bezościeżnicowy SYNTESIS LINE
tafla szklana

system kasetowy ościeżnicowy
tafla szklana

cena od 4366 zł brutto*

*Cena dotyczy kompletu tafla + kaseta

cena od 3450 zł brutto*

*Cena dotyczy kompletu tafla + ościeżnica + kaseta

DRZWI PRZESUWNE
DREWNIANE
uchwyty do drzwi przesuwnych
skrzydła drewniane

okrągły

kwadratowy

uchwyty dedykowane
do systemu REA

cena od 2174 zł brutto*

*Cena dotyczy kompletu skrzydło + system

system naścienny MAGIC
skrzydło drewniane
cena od 3397 zł brutto*

*Cena dotyczy kompletu skrzydło + system

system naścienny REA
skrzydła drewniane
cena od 2257 zł brutto*

*Cena dotyczy kompletu skrzydło + system

1097Z

1098Z

podłużny

PRZECIWPOŻAROWE

system naścienny DIVA
skrzydło drewniane

z otworem

uchwyty do drzwi przesuwnych
tafle szklane

uchwyt
okrągły

system naścienny INTER DOOR
skrzydło drewniane

system kasetowy bezościeżnicowy SYNTESIS LINE
skrzydło drewniane

system kasetowy ościeżnicowy
skrzydło drewniane

cena od 2462 zł brutto*

cena od 3771 zł brutto*

cena od 3055 zł brutto*

*Cena dotyczy kompletu skrzydło + tunel + maskownica + system

*Cena dotyczy kompletu skrzydło + kaseta

*Cena dotyczy kompletu skrzydło + ościeżnica + kaseta

uchwyt okrągły
TGKH55

reling
prosty
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DRZWI AKUSTIK
Drzwi wewnątrzlokalowe AKUSTIK o podwyższonej izolacyjności akustycznej
zapewnią komfort spokojnego snu i intymności w domu, kiedy nie chcemy być słyszani.
• Aż 37 dB dla drzwi przylgowych!
• 36 dB dla drzwi bezprzylgowych,
• 31 dB dla odwrotnej przylgi,
• również w drzwiach przeszklonych (akustyczne pakiety szklane).
Drzwi AKUSTIK to jednoskrzydłowe drzwi na ościeżnicach MDF dostępne w wielu wzorach.
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ALBA 1-4

BARI 1-6

cena od 2172 zł brutto*

cena od 2483 zł brutto*

CLASSIC 4, 5
mała ramka, duża ramka
CLASSIC 1-7
pełne

MANHATTAN
pełne, 1, 2, 3, 4 szyby
(nie dotyczy drzwi w okleinie
NATURA)

cena od 2041 zł brutto*

cena od 2041 zł brutto*

31 dB
36 dB
AKUSTIK
AKUSTIK
ODWROTNA BEZPRZYLGOWE
PRZYLGA

37 dB
AKUSTIK
PRZYLGOWE

*Cena dotyczy kompletu skrzydło + ościeżnica

PŁASKIE
pełne, mała ramka,
duża ramka

TORINO
pełne, mała ramka, duża
ramka

cena od 1911 zł brutto*

cena od 2678 zł brutto*

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE DRZWI
WEWNĄTRZLOKALOWYCH
I ICH KONSTRUKCJA

KONSTRUKCJA SKRZYDEŁ DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWYCH

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA
ALBA, ALLANDE, BARI, CLASSIC,
FRESA, MANHATTAN, PŁASKIE,
TORINO

PRZEKRÓJ SKR
BOLZANO

ramiak z płyty MDF
z doklejką z drewna
płyty MDF
6 mm

Zawiasy:
szyba lub opcjonalnie
płyta pokryta okleiną
DI MODA, GLOSSA
chrom

płyta o właściwościach
akustycznych

to

Zawias czopowy do o e
przylgowej
Zawias chowany
do ościeżnicy
bezprzylgowej

PRZEKRÓJ SKR
DERBY, LIVORNO, LUKKA,
SIENA

Zawias
chowany
do odwrotnej
przylgi

szyba
bezpieczna

MDF

chrom

MDF

Zamek na klucz zw y, zamek
owy, oszcz o owy lub
o
dostosowan
Zamek magnetyczny
chrom

W skrzydle bezprzylgowym szyba
o rodku ramiaka
wersji
skrzy
przylgowej jest przes
ej
przylgi.

Blacha
zaczepowa
chrom

to

chrom

szyba
bezpieczna

PRZECIWPOŻAROWE

chrom

PRZEKRÓJ SKR
CAPRI, GLOSERO

W modelu GLOSERO panele
poziome i ramiaki boczne
nie tworzą jednej płaszczyzny
(zobacz s. 33)

to

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA
LOGGIA PEŁNE

Uszczelka w o e
raz we
rzy
rzylgowego
wr
ramiaki
z płyty MDF

ramiaki tworzą
jedną płaszczyznę

Skrzydło przylgowe i bezprzylgowe
dwuskrzydłowe o grubości 42 mm,
bezprzylgowe jednoskrzydłowe i odwrotna
przylga o grubości 38 mm
panele z płyty MDF

ramiaki
z płyty MDF

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA
LOGGIA Z PRZESZKLENIEM
ramiaki
z płyty MDF

ramiaki tworzą
jedną płaszczyznę
ramiaki
z płyty MDF

szyba bezpieczna

Szyba matowa w skrzy

55

OŚCIEŻNICE DO DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWYCH, OPASKI MASKUJĄCE,
ĆWIERĆWAŁKI, LISTWY PRZYPODŁOGOWE I KORONY
OPASKI MASKUJĄCE

O

RETRO 100

ANTIC/VERA

ĆWIEĆWAŁKI

Przylgowa o e
ST
o muru

Przylgowa o e
regulowana ANTIC

Przylgowa o e
metalo
owa

Przylgowa o e
metalowa regulowana

LISTWY PRZYPOD OGOWE

Bezprzylgowa o e

regulowana

Bezprzylgowa o e
ST
o muru

e

regulowana do drzwi

chowanym

Bezprzylgowa
ościeżnica metalowa
regulowana
z zawiasem chowanym
ANTIC 80

Bezprzylgowa ościeżnica
regulowana VERA RETRO
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Ościeżnica regulowana
z odwrotną przylgą RETRO

Przylgowa ościeżnica
regulowana ANTIC RETRO

Bezprzylgowa ościeżnica metalowa kątowa
z zawiasem chowanym

PŁASKA 100

DRZWI BEZPRZYLGOWE
I Z ODWROTNĄ PRZYLGĄ

DRZWI PRZYLGOWE

Opaski maskujące tworzą jedną
płaszczyznę ze skrzydłem drzwiowym,
zawiasy nie są widoczne.

Opaski maskujące nie tworzą jednej
płaszczyzny ze skrzydłem drzwiowym, zawiasy są widoczne.

RETRO 120

KORONA CLASSIC

TUPAI
1908 R chrom
polerowany

TUPAI
1908 R nikiel
szczotkowany

TUPAI
1908 R patyna antyczna
mat

TUPAI
1908 R złoty

TUPAI
2275 Q chrom
polerowany

TUPAI
2275 Q chrom
szczotkowany

TUPAI
2275 Q czarny

TUPAI
2275 Q nikiel
szczotkowany

TUPAI
2275 Q tytan

TUPAI
2732 RT chrom
polerowany

TUPAI
2732 RT chrom
szczotkowany

TUPAI
2732 RT tytan

TUPAI
2732 RT czarny

TUPAI
2732 RT nikiel
szczotkowany

CANDIX
stal nierdzewna

TUPAI
2002 R stal
nierdzewna

TUPAI
3098 RT chrom
szczotkowany

TUPAI
3098 RT chrom
polerowany

PRZECIWPOŻAROWE

KLAMKI

TUPAI
3098 RT nikiel szczotkowany
57
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DRZWI

WEJ CIOWE
59

TOWER 0, malowane,
z czarnymi okuciami

60

TOWER / TOWER STRONG

PRZECIWPOŻAROWE

TOWER i TOWER Strong to stylowe drzwi wejściowe do mieszkań. Posiadają znakomitą izolacyjność akustyczną.
Mogą być wykonane w dwukolorze, co jest doskonałym rozwiązaniem,
kiedy drzwi od strony klatki mają wyglądać inaczej niż drzwi we wnętrzu mieszkania.

TOWER/TOWER Strong 1

TOWER/TOWER Strong 0
na wzór ALBA 3

TOWER/TOWER Strong 0
na wzór BARI 1

TOWER/TOWER Strong 0
na wzór FRESA 3

TOWER/TOWER Strong 0
cena od 2285 zł / 2792 zł brutto**

TOWER
parametry techniczne

wykończenie

TOWER STRONG
parametry techniczne

Szeroka paleta kolorystyczna z gamy RAL K5 Classic
+

ponad
200 kolorów

NATURA*

DI MODA

GLOSSA*

HPL*

MALOWANE

*Drzwi w okleinie NATURA i HPL występują tylko w modelach TOWER 0 i TOWER Strong 0.
Drzwi w okleinie GLOSSA występują tylko w modelu TOWER 0.
**Cena dotyczy kompletu skrzydło + ościeżnica

12 punktów
mocowania
skrzydła
w ościeżnicy

39 dB

KLASA 2

17 punktów
mocowania
skrzydła
w ościeżnicy

39 dB
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TOWER 0 w wykończeniu HPL rdza
z poszerzonymi opaskami
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DIAMENT

PRZECIWPOŻAROWE

DIAMENT to antywłamaniowe drzwi wejściowe do mieszkań.
Posiadają wyposażenie o wysokiej klasie antywłamaniowości.
Charakteryzują się wysoką wytrzymałością mechaniczną.

DIAMENT 0
na wzór BARI 2

DIAMENT 7

DIAMENT 0
na wzór FRESA 4

DIAMENT 0
cena od 3079 zł brutto**
parametry techniczne

wykończenie

Szeroka paleta kolorystyczna z gamy RAL K5 Classic
+

ponad
200 kolorów

NATURA*

DI MODA

GLOSSA*

HPL*

MALOWANE

*Drzwi w okleinie NATURA, GLOSSA i HPL występują tylko w modelu DIAMENT 0.
**Cena dotyczy kompletu skrzydło + ościeżnica

KLASA 3

12 punktów
mocowania
skrzydła
w ościeżnicy

35 dB
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WYPOSAŻENIE STANDARDOWE DRZWI TOWER
Wizjer
Uszczelka w skrzydle
i ościeżnicy

chrom

chrom

chrom

Blacha zaczepowa
w ościeżnicy

Zamek trzpieniowy górny
chrom

Komplet wkładek antywłamaniowych klasy B (system
jednego klucza). W zestawie: 1 wkładka dwustronna,
1 wkładka z gałką, 6 kluczy
Okucia antywłamaniowe klasy 2 w kolorze stali
nierdzewnej szczotkowanej - szyld dolny z klamką
(dedykowana rękojeść INTER DOOR) i rozetą
górną

chrom

Zamek trzpieniowy podstawowy
chrom

3 zawiasy czopowe
w kolorze chromowym

Skrzydło o grubości 44 mm

a

str
on

a

Próg drewniany o szerokości 72 mm
(do ościeżnicy MDF) lub 50 mm
(do ościeżnicy metalowej) pokryty
dowolną okleiną DI MODA (wys. 20 mm)

3 podwójne bolce
antywyważeniowe

str
on

nie

za
wi
as
ow
a
as
ow
a

za
wi

Na rysunku przedstawiono drzwi TOWER na o e
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chrom

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE DRZWI TOWER STRONG
Wizjer
Uszczelka w skrzydle
i ościeżnicy

chrom

1..

chrom

Okucia antywłamaniowe klasy 3 w kolorze stali
nierdzewnej szczotkowanej - szyld dolny z klamką
(dedykowana rękojeść INTER DOOR) i rozetą
górną
Zamek listwowy trzpieniowy
antywłamaniowy klasy C

2.

3.
PRZECIWPOŻAROWE

Komplet wkładek antywłamaniowych klasy C (system
jednego klucza). W zestawie: 1 wkładka dwustronna,
1 wkładka z gałką, 6 kluczy, karta bezpieczeństwa

chrom

chrom

1.

2.

3.

Skrzydło o grubości 44 mm

4.
3 zawiasy czopowe
w kolorze chromowym

4.

3 podwójne bolce
antywyważeniowe

str

on
a

str
on

a

nie

za
wi
as

za
wi
as
ow
a

ow
a

chrom

Próg drewniany o szerokości 72 mm
(do ościeżnicy MDF) lub 50 mm
(do ościeżnicy metalowej) pokryty
dowolną okleiną DI MODA (wys. 20 mm)

Na rysunku przedstawiono drzwi TOWER STRONG
owej regulowanej.
na o e
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WYPOSAŻENIE STANDARDOWE DRZWI DIAMENT
Wizjer
chrom

Uszczelka

1.

chrom

chrom

Komplet wkładek antywłamaniowych klasy C (system
jednego klucza). W zestawie: 1 wkładka dwustronna,
1 wkładka z gałką, 6 kluczy, karta bezpieczeństwa

Okucia antywłamaniowe klasy 3 z zabezpieczeniem wkładki w kolorze stali nierdzewnej
szczotkowanej - szyld dolny z klamką (dedykowana rękojeść INTER DOOR) i rozetą górną

3 zawiasy czopowe
w kolorze chromowym

2.

3.

chrom

Zamek listwowy hakowy
antywłamaniowy klasy C

1.

2.

3.

5 bolców
antywyważeniowych

4.

chrom

str
o

Skrzydło o grubości 50 mm

na

str
on

a

4.

nie
za

za
wi
as
ow
a

wi
as
ow
a

Próg drewniany o szerokości 50 mm
pokryty dowolną okleiną DI MODA
(wys. 20 mm)
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Na rysunku przedstawiono drzwi DIAMENT
hybrydowej.
na o e

TOWER

DIAMENT
blacha

blacha

płyta MDF w opcji
z frezem dekoracyjnym

w opcji
z frezem
dekoracyjnym

w opcji
z frezem
dekoracyjnym

blacha

płyta pełna
akustycznych

e
na grubo

e
owa

muru

e
na grubo

r

owa

e
regulowana

owa

e
owa

ramiak z drewna

e
muru

hybrydo

PRZECIWPOŻAROWE

akustycznych

r

r

owa

e
regulowana

owa

e
owa

owa

e
regulowana

owa
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68

DRZWI

PRZECIWPOŻAROWE
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Drzwi przeciwpożarowe ATENA pełne
z poszerzonymi opaskami.
Realizacja: Zielony Szeląg w Poznaniu
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WENUS EI30

PRZECIWPOŻAROWE

WENUS to drzwi przeciwpożarowe o bardzo wysokich parametrach akustycznych. Występują w wersji
bezprzylgowej, przylgowej oraz w odwrotnej przyldze. Dzięki swoim właściwościom są znakomite do
obiektów użyteczności publicznej, takich jak hotele.

WENUS 0

WENUS
na wzór ALBA 2

WENUS 0
na wzór BARI 1

WENUS 0
na wzór ALBA3
cena od 3285 zł brutto**
parametry techniczne

wykończenie

71

NATURA

DI MODA

GLOSSA*

HPL*

MALOWANE

*Drzwi w okleinie GLOSSA i HPL występują tylko w modelu WENUS 0 PEŁNE.
**Cena dotyczy kompletu skrzydło + ościeżnica

odwrotna
przylga

EI1 30

71
39-44 dB

ATENA EI30/ETNA EI60
ATENA i ETNA to przeciwpożarowe drzwi występujące zarówno w wersji pełnej, jak i przeszklonej (szyba przeźroczysta), jednoskrzydłowej i dwuskrzydłowej. Są dostępne w wersji przylgowej oraz bezprzylgowej, na ościeżnicach metalowych bądź drewnianych.
Można je wyposażyć w naświetla przeciwpożarowe.

ATENA/ETNA
pełne

ATENA/ETNA
przeszklone mała ramka

ATENA
przeszklone duża ramka

ATENA/ETNA
mała ramka dwuskrzydłowe
cena od 2591 zł / 3091 zł brutto**
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parametry techniczne

wykończenie

NATURA

DI MODA

GLOSSA *

HPL*

*Drzwi w okleinie GLOSSA i HPL występują tylko w wersji pełnej
**Cena dotyczy kompletu skrzydło + ościeżnica

MALOWANE

El2 30 ATENA
EI2 60 ETNA

27 dB

32 dB

Sa, S200

TYTAN EI30

PRZECIWPOŻAROWE

Drzwi wejściowe TYTAN posiadają dobre parametry akustyczne, antywłamaniowe oraz przeciwpożarowe.
Występują w wersji jednoskrzydłowej przylgowej na ościeżnicach metalowych oraz hybrydowej. Posiadają
wyposażenie o wysokiej klasie antywłamaniowości. Charakteryzują się wysoką wytrzymałością mechaniczną.

TYTAN 0
na wzór BARI 2

TYTAN 7

TYTAN 0
na wzór FRESA 4

TYTAN 0
cena od 3630 zł brutto**
parametry techniczne

wykończenie

73

NATURA

DI MODA

GLOSSA*

HPL*

MALOWANE

*Drzwi w okleinie NATURA, GLOSSA i HPL występują tylko w modelu TYTAN 0
**Cena dotyczy kompletu skrzydło + ościeżnica

EI1 30

KLASA 3

12 punktów
mocowania
skrzydła
w ościeżnicy

35 dB

73

TYTAN

WENUS

uszczelka
płyta MDF w opcji
z frezem dekoracyjnym

rama z drewna

blacha

uszczelki
pęczniejące

rama z drewna

(ró
ATENA i ETNA)

uszczelki
pęczniejące

rama z drewna z doklejką
z płyty ognioodpornej

płyta pełna

uszczelki

akustycznych

e

rewniana

e

rewniana

ANTIC (od strony
niezawiasowej)

stawianym tunelem regulowanym
jednostronnie
74

e
owa

e
metalowa
regulowana

owa

e
owa

owa

e
regulowana

owa

e

rewniana

e

rewniana

(od strony niezawiasowej)

e

hybrydo

stawianym tunelem regulowanym
jednostronnie

Drzwi PŁASKIE pełne, białe malowane,
na ościeżnicy ukrytej bez górnej belki
(drzwi po lewej) oraz ościeżnicy regulowanej z odwrotną przylgą bez górnej
belki (drzwi po prawej).

na ukrytej
ościeżnicy

wysokie
do sufitu

na ościeżnicy
bez górnej belki
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INTERDREX Sp. z o.o.
ul. Gdańska 50
84-206 Bieszkowice

NIESTANDARDOWE REALIZACJE
Nie znalazłeś interesującego Cię rozwiązania w naszym katalogu?
Wyślij zapytanie ofertowe na adres e-mail: sprzedaz@interdoor.pl.
Mamy doświadczenie w wykonywaniu nietypowych zleceń.

tel. +48 58 572 26 50/52

REALIZACJE

e-mail: kontakt@interdoor.pl

Zainspiruj się. Zobacz nasze realizacje na www.interdoor.pl/realizacje.

interdoor.pl

linkedin.com/company/inter-door
instagram.com/inter_door

PODZIĘKOWANIA
dla Euformy, Tamo, LOKO Studio, Homla i Lumann Design
przy realizacji sesji zdjęciowych.

Edycja 1/2020
Widoczne na wydruku kolory mogą różnić się od oryginału.
W celu sprawdzenia rzeczywistej kolorystyki prosimy
o sprawdzenie koloru na próbce przed złożeniem zamówienia.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany oferty.

KATALOG PRODUKTOWY

Drzwi z natury

facebook.com/interdoor

