SYSTEMY KOMANDOR
we wnętrzach

Zapraszamy do świata systemów Komandor.
W katalogu znajdziesz wybrane systemy przeznaczone do drzwi przesuwnych, uchylnych, oryginalne rozwiązania do aranżacji
designerskich garderób oraz klimatyczne przeszklenia do wnętrz. Porównasz ze sobą systemy o wąskich i smukłych profilach
oraz te o solidnych i szerokich kształtach. Poznasz walory poszczególnych rozwiązań, ich funkcjonalność i możliwe warianty
zastosowania.
Na załączonych inspiracjach zobaczysz też, jak prezentuje się profil danego systemu i zgłębisz jego wizualne detale. Profil
w drzwiach mebla jest niczym rama w obrazie. Otula wyjątkowe wypełnienie frontu, podkreśla jego walory lub stanowi dla niego
charakterny kontrast. Kształt i kolor profilu są więc bardzo istotne, bo wpływają na ostateczny styl i wygląd mebla.
Zobacz, jaką funkcjonalność i ciekawą oprawę możesz nadać projektowanym meblom, aby podkreślić ich oryginalny wygląd,
indywidualny charakter oraz klimat całego wnętrza. Wybierz swój system Komandor.
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STANDARD

Standard - wąski i smukły profil, o schodkowym kształcie, stanowiący
delikatne obramowanie drzwi. Fronty wykonane przy użyciu tego profilu
sprawiają wrażenie lekkich i smukłych, co nadaje eteryczności całej
zabudowie. Dzięki swojej wąskiej linii profil Standard ciekawie podkreśla
materiał będący wypełnieniem frontu, nie wybijając się na pierwszy
plan. Szafy z wykorzystaniem profilu Standard doskonale sprawdzają
się w wąskich przedpokojach, na poddaszu i w pokojach dziecięcych
utrzymanych w stylach zarówno klasycznym, jak i nowoczesnym.
System Standard umożliwia wykonywanie drzwi przesuwnych oraz
uchylnych, a także stosowanie na drzwiach naklejanych szprosów
ozdobnych w kolorze systemu.

PARAMETRY

•
•

max. wysokość drzwi: 2,75 m
max. szerokość drzwi: 1,25 m

WŁAŚCIWOŚCI
•

funkcja anti-jumping zabezpiecza drzwi przed wypadnięciem z toru dolnego

•

paski buforowe z krótkim i długim włosem tłumią drgania przy zamykaniu drzwi i chronią przed kurzem

•

rolki wózków jezdnych wyposażone w łożyska zapewniają lekkość przesuwania drzwi

•

cicha praca mechanizmu jezdnego

•

możliwość zastosowania domykaczy zapewniających łagodne domykanie drzwi
4

KOLORY PROFILI
biały

czarny

matowo srebrny

matowo złoty

system

LUX

Lux – profil z szerokimi brzegami i regularnym, foremnym kształtem.
Gładka powierzchnia oraz lekkie zagłębienie w części centralnej profilu
sprawiają, że jest on bardzo wygodny w użytkowaniu, pełniąc rolę
uchwytu. Regularność kształtu ramki nadaje łagodności szafie, a tym
samym całemu wnętrzu. Z uwagi na swój wygląd Lux ma bardzo szerokie
zastosowanie we wnętrzach o różnych stylach, od klasycznego, poprzez
retro, vintage, eklektyczny do rustykalnego.
System Lux umożliwia wykonywanie drzwi przesuwnych, uchylnych
i skośnych oraz łączenie różnych materiałów wypełnienia w ramach
jednego skrzydła. Istnieje także możliwość stosowania na drzwiach
naklejanych szprosów ozdobnych w kolorze systemu.

PARAMETRY

•
•

max. wysokość drzwi: 2,75 m
max. szerokość drzwi: 1,25 m

WŁAŚCIWOŚCI
•

funkcja anti-jumping zabezpiecza drzwi przed wypadnięciem z toru dolnego

•

paski buforowe z krótkim i długim włosem, tłumią drgania przy zamykaniu drzwi i chronią przed kurzem

•

rolki wózków jezdnych wyposażone w łożyska zapewniają lekkość przesuwania drzwi

•

cicha praca mechanizmu jezdnego

•

możliwość zastosowania domykaczy zapewniających łagodne domykanie drzwi
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KOLORY PROFILI
biały

czarny

srebrny

matowo złoty

system

SZAFIR

Szafir - wąski, geometrycznie stylizowany i nowoczesny profil. Zastosowanie
aluminium oraz dobór ciekawej kolorystyki podkreślają jego oryginalny
kształt i charakter, nadając mu wyrazistości. Szafir doskonale łączy
funkcjonalność ramki, służącej jako uchwyt, z jej delikatnym wyglądem.
Szafy wykończone tym profilem są nowoczesne, strzeliste i niezwykle
designerskie. Ciekawie prezentują się we wnętrzach minimalistycznych,
eklektycznych, skandynawskich, ale także tych klasycznych lub loftowych.
System Szafir umożliwia wykonywanie drzwi przesuwnych, uchylnych
i skośnych oraz łączenie różnych materiałów wypełnienia w ramach
jednego skrzydła. Istnieje także możliwość stosowania na drzwiach
naklejanych szprosów ozdobnych w kolorze systemu. Dzięki niewidocznym
wózkom dolnym, system może być wykorzystywany w drzwiach
przejściowych.

PARAMETRY

•
•

max. wysokość drzwi: 2,75 m
max. szerokość drzwi: 1,50 m

WŁAŚCIWOŚCI
•

funkcja anti-jumping zabezpiecza drzwi przed wypadnięciem z toru dolnego

•

ukryty system jezdny i niewidoczne mocowanie toru dolnego, pozwalają stosować w drzwiach przezroczyste wypełnienia

•

rolki wózków jezdnych wyposażone w łożyska zapewniają lekkość przesuwania drzwi

•

paski buforowe z krótkim i długim włosem, tłumią drgania przy zamykaniu drzwi i chronią przed kurzem

•

możliwość zastosowania domykaczy zapewniających łagodne domykanie drzwi
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KOLORY PROFILI
biały

anoda grafitowa

złoty błyszczący

anoda naturalna

anoda szampańska

system

LAZURYT

Lazuryt - profil o doskonałym, harmonijnym kształcie, sprawiający
wrażenie stabilnego i solidnego. Smukła linia, delikatna krągłość na
obrzeżach ramki oraz jej doskonała kompozycja, czynią Lazuryt arystokratą
wśród profili o podobnym charakterze. To profil, który wybija się na tle
wypełnienia drzwi, stanowiąc ich widoczne obramowanie. Lazuryt nadaje
szafom elegancji i klasy, a jednocześnie świeżości i nowoczesności.
Idealnie pasuje do stylów: klasycznego, retro, vintage, skandynawskiego,
eklektycznego i nowoczesnego.
System Lazuryt umożliwia wykonywanie drzwi przesuwnych, uchylnych
i skośnych oraz łączenie różnych materiałów wypełnienia w ramach
jednego skrzydła. Istnieje także możliwość stosowania na drzwiach
naklejanych szprosów ozdobnych w kolorze systemu. Dzięki niewidocznym
wózkom dolnym, system może być wykorzystywany w drzwiach
przejściowych.
PARAMETRY

•
•

max. wysokość drzwi: 2,75 m
max. szerokość drzwi: 1,50 m

WŁAŚCIWOŚCI
•

funkcja anti-jumping zabezpiecza drzwi przed wypadnięciem z toru dolnego

•

ukryty system jezdny i niewidoczne mocowanie toru dolnego, pozwalają stosować w drzwiach przezroczyste wypełnienia

•

paski buforowe z krótkim i długim włosem, tłumią drgania przy zamykaniu drzwi i chronią przed kurzem

•

rolki wózków jezdnych wyposażone w łożyska zapewniają lekkość przesuwania drzwi

•

cicha i lekka praca drzwi dzięki rolkom osadzonym na łożyskach wózków

•

możliwość zastosowania domykaczy zapewniających łagodne domykanie drzwi
10

KOLORY PROFILI
biały

czarny

złoty
błyszczący

anoda
szampańska

anoda
grafitowa

anoda
naturalna

system

AGAT

Agat - stanowi odwołanie do kultury antycznej, która na długi czas określiła
europejskie kanony piękna. Profil charakteryzuje się prostotą i harmonią,
łącząc surową bryłę geometryczną o klasycznych i regularnych kształtach
z nowoczesną, pełną wyrazu formą. Nadaje szafom lekkości, łagodzi
ich charakter, nie pozbawiając jednak harmonii i doskonałych proporcji.
To propozycja do wnętrz w stylu klasycznym, retro czy boho, a przy
odpowiedniej stylizacji w stylu romantycznym czy francuskim.
System Agat umożliwia wykonywanie drzwi przesuwnych, uchylnych
i skośnych oraz łączenie różnych materiałów wypełnienia w ramach
jednego skrzydła. Istnieje także możliwość stosowania na drzwiach
naklejanych szprosów ozdobnych w kolorze systemu. Dzięki swojej
symetryczności i niewidocznym wózkom dolnym, idealnie nadaje się do
drzwi przejściowych.

PARAMETRY

•
•

max. wysokość drzwi: 2,75 m
max. szerokość drzwi: 1,50 m

WŁAŚCIWOŚCI
KOLORY PROFILI

•

symetryczność, czyli jednakowy wygląd z obu stron

•

rolki wózków jezdnych wyposażone w łożyska zapewniają lekkość przesuwania drzwi

•

funkcja anti-jumping zabezpiecza drzwi przed wypadnięciem z toru dolnego

•

ukryty system jezdny i niewidoczne mocowanie toru dolnego, pozwalają stosować w drzwiach przezroczyste wypełnienia

•

paski buforowe z krótkim i długim włosem, tłumią drgania przy zamykaniu drzwi i chronią przed kurzem

•

możliwość zastosowania domykaczy zapewniających łagodne domykanie drzwi
12

biały

anoda grafitowa

złoty błyszczący

anoda naturalna

anoda szampańska

system

SAHARA 1

Sahara 1 - ekonomiczny, wąski profil, o subtelnym i prostym kształcie,
będący lekkim obramowaniem wypełnienia drzwi. Swoim wyglądem
nawiązuje do systemu Standard. Jego delikatność i smukła linia
sprawiają, że doskonale uwypukla wypełnienie frontów, ich kolor, strukturę
i piękno powierzchni, nie przejmując dominacji nad drzwiami. Idealny
system do wnętrz w klimatach minimalistycznych, marynistycznych, boho
czy vintage.
System Sahara1 umożliwia wykonywanie drzwi przesuwnych, uchylnych
i skośnych oraz łączenie różnych materiałów wypełnienia w ramach
jednego skrzydła. Istnieje także możliwość stosowania na drzwiach
naklejanych szprosów ozdobnych w kolorze systemu. Dzięki niewidocznym
wózkom dolnym, system może być wykorzystywany w drzwiach
przejściowych.

PARAMETRY

•
•

max. wysokość drzwi: 2,75 m
max. szerokość drzwi: 1,25 m (płyta laminowana), 1,00 m (szyba)

KOLORY PROFILI
WŁAŚCIWOŚCI
•

funkcja anti-jumping zabezpiecza drzwi przed wypadnięciem z toru dolnego

•

paski buforowe z krótkim i długim włosem, tłumią drgania przy zamykaniu drzwi i chronią przed kurzem

•

możliwość zastosowania domykaczy zapewniających łagodne domykanie drzwi
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biały

anoda naturalna

anoda szampańska

system

SAHARA 2

Sahara 2 - ekonomiczny, wąski profil o zaokrąglonym uchwycie. Wyglądem
nawiązuje do systemu Lux, będąc jego delikatniejszą wersją. Subtelny,
prosty kształt Sahary 2 oraz smukła i pociągła linia, ciekawie podkreślają
wypełnienie frontów, stanowiąc ich delikatne uzupełnienie. Idealny
system do wnętrz w klimatach minimalistycznych, marynistycznych,
boho, vintage, retro oraz klasycznych.
System Sahara 2 umożliwia wykonywanie drzwi przesuwnych, uchylnych
i skośnych oraz łączenie różnych materiałów wypełnienia w ramach
jednego skrzydła. Istnieje także możliwość stosowania na drzwiach
naklejanych szprosów ozdobnych w kolorze systemu. Dzięki niewidocznym
wózkom dolnym, system może być wykorzystywany w drzwiach
przejściowych.

PARAMETRY

•
•

max. wysokość drzwi: 2,75 m
max. szerokość drzwi: 1,25 m (płyta laminowana), 1,00 m (szyba)

KOLORY PROFILI
WŁAŚCIWOŚCI
•

funkcja anti-jumping zabezpiecza drzwi przed wypadnięciem z toru dolnego

•

paski buforowe z krótkim i długim włosem, tłumią drgania przy zamykaniu drzwi i chronią przed kurzem

•

możliwość zastosowania domykaczy zapewniających łagodne domykanie drzwi
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biały

anoda naturalna

anoda szampańska

system

HELIODOR
wersja klejona

Heliodor - w wersji klejonej cechuje się subtelnym wykończeniem
i niewidocznymi ramami, dlatego nazywany jest systemem bezramowym.
Drzwi wyposażone w domykacz Comfort Touch działają na zasadzie
„naciśnij i otwórz”, dzięki czemu zwalniając przy domykaniu są bezpieczne
w użytkowaniu i bardzo ciche. Heliodor to unikalne rozwiązanie na skalę
światową, a dzięki niewidocznemu obramowaniu wpisuje się w najnowsze
trendy w aranżacjach wnętrz i nowoczesny design. System dedykowany
jest głównie wymagającym klientom, którzy kierują się elegancją
i poszukują nieszablonowych rozwiązań. Heliodor odnajdzie się w stylach
minimalistycznym, awangardowym czy glamour.
System Heliodor w wersji klejonej umożliwia wykonywanie drzwi
przesuwnych z wypełnieniem ze szkła, które może być łączone zarówno
w pionie, jak i w poziomie, w ramach jednego skrzydła.

PARAMETRY

•
•

max. wysokość drzwi: 2,75 m
max. szerokość drzwi: 1,50 m

KOLORY PROFILI

WŁAŚCIWOŚCI
•

funkcja anti-jumping zabezpiecza drzwi przed wypadnięciem z toru dolnego

•

rolki wózków jezdnych wyposażone w łożyska zapewniają lekkość przesuwania drzwi

•

ukryte mechanizmy jezdne górne i dolne

•

domykacz Comfort Touch zapewnia powolne i ciche domykanie drzwi
18

anoda naturalna

anoda szampańska

system

HELIODOR
wersja z 6mm ramką

Heliodor - w wersji z delikatną, 6 mm ramką jest doskonałym rozwiązaniem
zarówno do nowoczesnych, jak i klasycznych, przestronnych pomieszczeń.
Jego największą zaletą jest możliwość zastosowania jako wypełnienia
dużych powierzchni płyt lub szkła, bez podziałów, które są naklejane
bezpośrednio na aluminiową ramę. Niewielki rozmiar ramki sprawia, że jest
ona praktycznie niewidoczna w drzwiach, dzięki czemu fronty wyglądają
jak bezramowe. Przy wypełnieniach z płyty, pozwala to ciekawie podkreślić
rysunek drewna i strukturę słojów, a w przypadku szklanych powierzchni
uwypukla czystość formy i elegancję szkła. Takie fronty to oryginalny
design, a także stylowość i klasa w jednym.
System Heliodor w wersji z delikatną ramką umożliwia wykonywanie drzwi
przesuwnych z wypełnieniem z płyty lub ze szkła. Pozwala także na łączenie
ze sobą, w ramach skrzydła, różnych wypełnień, poprzez ich idealne
dopasowanie lub przy pomocy delikatnej i subtelnej listwy łączącej.

PARAMETRY

•
•

max. wysokość drzwi: 2,75 m
max. szerokość drzwi: 1,50 m

KOLORY PROFILI

WŁAŚCIWOŚCI
•

funkcja anti-jumping zabezpiecza drzwi przed wypadnięciem z toru dolnego

•

rolki wózków jezdnych wyposażone w łożyska zapewniają lekkość przesuwania drzwi

•

ukryte mechanizmy jezdne górne i dolne

•

domykacz Comfort Touch zapewnia powolne i ciche domykanie drzwi
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anoda naturalna

anoda szampańska

system

HELIODOR
wersja z 6mm ramką
i delikatnym uchwytem

Heliodor - w wersji z delikatną, 6 mm ramką dodatkowo wyposażony został
w specjalny wypust, który stanowi subtelny uchwyt, umożliwiający
otwieranie drzwi bez wykorzystania domykacza Comfort Touch. Dzięki
delikatnemu i praktycznemu uchwytowi, doskonale sprawdza się
w zabudowach z frontami z wypełnieniem szklanym, zapobiegając
pozostawianiu odcisków palców podczas ich otwierania. Możliwość
stosowania dużych tafli szkła, bez żadnych łączeń sprawia, że
otrzymujemy harmonijne i wyrafinowane drzwi, o niebanalnym
i nowoczesnym wyglądzie, które wpisują się w klasyczne, modernistyczne,
minimalistyczne oraz nowoczesne wnętrza.
System Heliodor w wersji z delikatną ramką i uchwytem umożliwia
wykonywanie drzwi przesuwnych z wypełnieniem ze szkła, bez żadnych
łączeń.

PARAMETRY

•
•

max. wysokość drzwi: 2,75 m
max. szerokość drzwi: 1,50 m

KOLORY PROFILI

WŁAŚCIWOŚCI
•

funkcja anti-jumping zabezpiecza drzwi przed wypadnięciem z toru dolnego

•

rolki wózków jezdnych wyposażone w łożyska zapewniają lekkość przesuwania drzwi

•

ukryte mechanizmy jezdne górne i dolne

•

domykacz Comfort Touch zapewnia powolne i ciche domykanie drzwi
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anoda naturalna

anoda szampańska

system

OP1

Opal OP1 - profil o prostym, geometrycznym kształcie, okalający
wypełnienie niczym ramka. Drzwi uchylne wykonane w OP1 można idealnie
dopasować do każdego stylu pomieszczeń od minimalistycznych aż po
nowoczesne. Prosty i designerski kształt ramek oraz ich ponadczasowa
kolorystyka dodadzą zarówno wnętrzom, jak i meblom wyrafinowanego
i eleganckiego wyglądu. Meble z drzwiami uchylnymi w ramkach Opal będą
ozdobą niejednej garderoby, witryny czy biblioteczki.
System Opal OP1 umożliwia wykonywanie drzwi uchylnych z widoczną
ramką okalającą, z wypełnieniem ze szkła, w tym także przezroczystego
oraz łączenia różnych kolorów szkła w tym samym froncie.

PARAMETRY

•

max. wysokość drzwi: 2,75 m

•

max. szerokość drzwi: 0,60 m

•

dostosowany do wypełnień: 4mm

KOLORY PROFILI

WŁAŚCIWOŚCI
•

możliwość zastosowania mechanizmu Push to Open

•

możliwość zastosowania uchwytów

•

zawiasy z miękkim domykiem zapewniają ciche zamykanie drzwi

•

widoczna, prosta ramka

biały

24

anoda naturalna

anoda grafitowa

anoda czarna

system

OP14

Opal OP14 z niewidoczną ramką to profil do frontów ze szkłem i propozycja
kreowania ciekawych oraz funkcjonalnych drzwi uchylnych w różnych
wymiarach. Drzwi w systemie Opal OP14 mogą mieć zastosowanie
w garderobach, szafach, szafkach kuchennych, komodach, witrynach czy
też innych meblach na wymiar, w których jako surowiec na front chcemy
wykorzystać szkło.
System Opal OP14 umożliwia wykonywanie drzwi uchylnych z wypełnieniem
ze szkła nieprzeziernego, bez widocznej ramki okalającej.

PARAMETRY

•

max. wysokość drzwi: 2,75 m

•

max. szerokość drzwi: 0,60 m

•

dostosowany do wypełnień: 4mm

KOLORY PROFILI

WŁAŚCIWOŚCI
•

możliwość zastosowania mechanizmu Push to Open

•

możliwość zastosowania uchwytów

•

zawiasy z miękkim domykiem zapewniają ciche zamykanie drzwi

•

niewidoczna ramka

biały
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anoda naturalna

anoda grafitowa

anoda czarna

system

ORTO

Orto – system za bazę wykorzystuje wąski, nowoczesny profil o smukłej
linii, który nadaje zabudowie lekkości i strzelistości. Elementy nośne
Orto mogą występować w dwóch wersjach konstrukcyjnych: pojedynczej
i podwójnej. Jako pojedynczy, montowany do ściany profil Orto dodaje
zabudowie delikatności i lekkości. W drugiej, dopuszczalnej wersji jako
konstrukcja dwóch profili, podkreśla stabilność i techniczny charakter
zabudowy. W tej opcji nie jest wymagany jego montaż do ściany. Do
systemu można montować zarówno półki, jak i szuflady, drążki czy szafki,
co daje szerokie możliwości kreowania mebla w kilkunastu kombinacjach.
System do zabudowy Orto doskonale komponuje się we wnętrza w stylu
nowoczesnym, industrialnym, loftowym czy minimalistycznym. Świeżo,
majestatycznie i efektownie wygląda w jasnych i przestronnych salonach
oraz garderobach, zupełnie odmieniając charakter i klimat pomieszczenia.
PARAMETRY

•

max. wysokość: 2,77 m

•

max. szerokość półki 18 mm: 0,8 m

•

max. szerokość półki 28 mm: 1,2 m

•

max. szerokość drążka: 1,2 m

WŁAŚCIWOŚCI

KOLORY PROFILI

•

nowoczesny i lekki wygląd

•

możliwość wykonania lekkiej konstrukcji opartej na jednym profilu

•

możliwość wykonania stabilniejszej konstrukcji opartej na dwóch profilach nośnych

•

możliwość łączenia z innymi zabudowami wykonanymi z płyty wiórowej

•

w opcji z dwoma profilami nośnymi możliwość montażu podłoga-sufit
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biały

anoda naturalna

anoda grafitowa

system

LUMI

Lumi - system wewnętrznych, aluminiowo-szklanych przepierzeń
z charakternymi szprosami, wpisujących się w nowoczesny design.
Specyfika i wykorzystane materiały, pozwalają zastosować system
zarówno w klasycznych jak i loftowych wnętrzach w postaci oryginalnego
podziału pomieszczenia na odrębne strefy o różnej funkcjonalności.
Bazą Lumi jest minimalistyczny, aluminiowy profil dostępny w kolorach
anody naturalnej i matowej czerni. Tworzy on intrygujący i ciekawy kontrast
do stosowanych jako wypełnienie szkieł (przezroczystego, mlecznego,
barwionego, zbrojonego, ryflowanego) oraz płyt meblowych. Oryginalne
przepierzenia i drzwi Lumi, dodają wnętrzom lekkości, przestronności oraz
prywatności, pozwalając aranżować w pełni personalizowane przestrzenie
i odważne wizje projektowe.

LUMI – przeszklenia z drzwiami uchylnymi
Witryny stałe z drzwiami przejściowymi, dzielące przestrzeń na niezależne strefy. Dowolne rozwiązania, z zastosowaniem drzwi
uchylnych w połączeniu z górnymi czy bocznymi naświetlami, tworzą wyjątkowość z paryskim twistem.
WŁAŚCIWOŚCI
•

nowoczesny, industrialny wygląd

•

opcja drzwi przesuwnych i uchylnych

•

szerokie zastosowanie w aranżacji wnętrz

•

oryginalny charakter i ponadczasowa elegancja

PARAMETRY

•

szybki sposób na wydzielenie powierzchni

•

doświetlenie i wytłumienie wnętrza

•

max. wysokość zabudowy: 3,0 m

•

max. wysokość świetlika: 1,0 m

•

wiele możliwych wariantów konstrukcji ścianki

•

optycznie powiększenie pomieszczenia

•

max. długość całej zabudowy: 4,0 m

•

max. długość świetlika: 2,0 m

•

max. szer. panelu stałego i uchylnego: 1,0 m
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LUMI - przeszklenia z drzwiami przesuwnymi

LUMI - szklane witryny

Aluminiowe drzwi przesuwne pojedyncze lub podwójne, wypełnione szkłem lub płytą, podzielone charakternym szprosem.

Przeszklone witryny ze szprosami, pełniące rolę subtelnych ścianek działowych. Doświetlają, wyciszają i optycznie powiększają

W zestawieniu ze stałymi panelami bocznymi, czy witrynkami, nadają pomieszczeniu industrialny sznyt.

wnętrze, nadając przestrzeni odrębne funkcje.

PARAMETRY

PARAMETRY

•

max. wysokość zabudowy: 3,0 m

•

max. szerokość panelu stałego: 1,0 m

•

max. wysokość witryny: 2,0 m

•

max. długość całej zabudowy: 5,0 m

•

max. szerokość panelu przesuwnego: 1,5 m

•

max. szerokość witryny: 2,75 m

32

LUMI – drzwi w ościeżnicy
Pojedyncze, uchylne skrzydło w ościeżnicy, z uchwytem lub klamką. Różnorodność podziałów i wypełnień pozwala na dopasowanie
drzwi do każdych wymagań, nadając wnętrzu loftowy look.

PARAMETRY
•

max. wysokość drzwi: 2,5 m

•

max. szerokość drzwi: 1,0 m
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Niniejszy katalog prezentuje jedynie wybrane systemy marki Komandor.
Pełna oferta i kolorystyka rozwiązań dostępna jest na stronie internetowej:
www.komandor.pl

