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Drzwi są zapowiedzią domowej aranżacji. Wytyczają granice, organizują przestrzeń oraz zapew-
niają ciszę i ciepło, które stanowią dla nas synonimy bezpieczeństwa i komfortu. Są jednym 
z pierwszych elementów wystroju wnętrza, na który zwracamy uwagę, gdyż to one zapraszają 
nas do domowej przestrzeni, by móc się w niej rozgościć. Zatem jaki model drzwi wybrać, by 
komponował się z aranżacyjnym zamysłem i niebanalnie dopełniał wnętrze?
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D
rzwi są trwałą częścią 

wystroju. Decydujemy się 

na wymianę mebli, tkanin 

czy dodatków na nowe. 

Jednak takie elementy, jak 

stolarka okienno-drzwiowa raz wybrana, 

towarzyszy nam przez długie lata. Materiał, 

z jakiego zostaną wykonane, lakier lub 

okleina tworzące wierzchnią warstwę oraz 

akcesoria powinny stanowić świadomy, 

przemyślany wybór. Funkcjonalność i nie-

zawodność w codziennym użytkowaniu 

są bardzo istotne. Równie niebagatelną 

kwestią pozostaje spójność kompozycyjna 

modelu, który wybierzemy, z wnętrzem, 

w którym będzie się znajdował. Najlepsze 

surowce, ekskluzywne modele, wykonanie 

przez wyszkolonych specjalistów oraz 

akcesoria wysokiej jakości charakteryzują 

drzwi LAGRUS. W ofercie firmy znajdują się 

zarówno drzwi wewnętrzne lakierowane 

o gładkiej, niemal aksamitnej powierzchni, 

jak również okleinowane naturalnym 

dębowym fornirem. Po wnikliwej analizie 

trendów rynkowych, ewolucji gustów 

i potrzeb współczesnych przestrzeni 

LAGRUS prezentuje model, który zaspokaja 

potrzeby osób poszukujących rozwiązań 

o współczesnych światowych trendach. 

MODEL PASUJĄCY DO 

WSZYSTKIEGO

Czyste linie, prosty i stylowy design 

oraz gładka, satynowa powierzchnia to 

niezwykłe cechy kolekcji PRESTO. Wyróżnia 

ją szeroka gama płytkich frezowań w ory-

ginalnych układach. Łączy prostą formę 

z lekkością zdobienia, od klasycznych 

podziałów do nowoczesnych linii, dzięki 

czemu świetnie wkomponuje się zarówno 

we współczesne, jak i klasyczne przestrze-

nie. Kolekcja PRESTO charakteryzuje się 

możliwością personalizacji. Na skrzydle 

można wykonać dowolny układ frezu, co 

pozwala wkomponować drzwi w każdą 

przestrzeń. Idealne rozwiązanie dla osób 

ceniących harmonię otoczenia, w którym 

każdy szczegół koresponduje ze stylem 

wnętrza. Powielając wzór obecny w innym 

elemencie aranżacji, takim jak balustrada 

schodów czy drewniana ścianka ażurowa, 

uzyskasz efekt harmonii i wizualnej spój-

ności. Subtelne frezy to rozwiązanie jed-

nocześnie proste i eleganckie. Ten model 

PRESTO CONCEPT PC1

PRESTO CONCEPT PC4

PRESTO CONCEPT PC2

PRESTO CONCEPT PC5

PRESTO CONCEPT PC3

PRESTO CONCEPT PC9

Dom idealny / 63

ARANŻACJI 
Drzwi dowolnie zaprojektowane

TEKST  MARZENA SAWCZUK

ZDJĘCIA  LAGRUS  WWW.LAGRUS.PL

Drzwi są zapowiedzią domowej aranżacji. Wytyczają granice, organizują przestrzeń oraz zapew-
niają ciszę i ciepło, które stanowią dla nas synonimy bezpieczeństwa i komfortu. Są jednym 
z pierwszych elementów wystroju wnętrza, na który zwracamy uwagę, gdyż to one zapraszają 
nas do domowej przestrzeni, by móc się w niej rozgościć. Zatem jaki model drzwi wybrać, by 
komponował się z aranżacyjnym zamysłem i niebanalnie dopełniał wnętrze?

NIEPOWTARZALNOŚĆ

Artykuł sponsorowAny

62 / Dom idealny

ARANŻACJI 
Drzwi dowolnie zaprojektowane

TEKST  MARZENA SAWCZUK

ZDJĘCIA  LAGRUS  WWW.LAGRUS.PL

Drzwi są zapowiedzią domowej aranżacji. Wytyczają granice, organizują przestrzeń oraz zapew-
niają ciszę i ciepło, które stanowią dla nas synonimy bezpieczeństwa i komfortu. Są jednym 
z pierwszych elementów wystroju wnętrza, na który zwracamy uwagę, gdyż to one zapraszają 
nas do domowej przestrzeni, by móc się w niej rozgościć. Zatem jaki model drzwi wybrać, by 
komponował się z aranżacyjnym zamysłem i niebanalnie dopełniał wnętrze?

NIEPOWTARZALNOŚĆ

Artykuł sponsorowAny

62 / Dom idealny



drzwi przyciąga wzrok, ale nie dominuje 

nad aranżacją wnętrza. PRESTO zostały tak 

zaprojektowane, aby dopełnić przestrzeń 

charakterem i jakością. 

MODA PRZEMIJA, DREWNO ZOSTAJE

Drzwi wykonane z litego drewna 

przez wiele lat święciły triumfy w polskich 

domach. Obecnie coraz częściej zbudo-

wane są z materiałów modyfikowanych, 

dzięki czemu są lżejsze i wyróżniają się lep-

szą stabilnością parametrów. Konstrukcja 

drzwi LAGRUS wykonana jest z klejonego 

drewna sosnowego z wypełnieniem 

wewnętrznym z płyty dźwiękochłonnej, 

co zapewnia trwałość na długie lata i nie-

zawodną izolację. LAGRUS oferuje wykoń-

czenie drzwi w różnych wariantach. Jeden 

z nich wykorzystuje walory najszlachetniej-

szego polskiego surowca drzewnego, czyli 

dębu. Naturalny dębowy fornir powstaje 

z wyselekcjonowanego drzewa. Jest pozy-

skiwany przez ścinanie zewnętrznej war-

stwy kłody na cienkie niczym papier płaty. 

Taki zabieg pozwala zachować strukturę  

drewna wraz z jego niepowtarzalnym usło-

jeniem. Dzięki mnogości kolorystycznych 

wybarwień gwarantuje całkowitą dowol-

ność aranżacji i realizację nawet najbardziej 

śmiałych wizji wnętrzarskich. Powierzchnia 

jest  dodatkowo zabezpieczona lakierem 

bezbarwnym o satynowym wykończeniu, 

dzięki czemu jest gładka w dotyku, trwała 

i odporna na zarysowania. Naturalny cha-

rakter forniru jest wyborem oczywistym 

w stylizacjach skandynawskich czy rusty-

kalnych. Jednak drewno coraz częściej jest 

wykorzystywane również do wnętrz mini-

malistycznych, nowoczesnych, prostych, 

np. do przestrzeni industrialnego loftu, 

w którym ma na celu ocieplenie surowego 

klimatu.

CZYSTA, DELIKATNA, PONADCZA-

SOWA – BIEL

Alternatywą forniru drzwi jest ele-

gancki, subtelny i neutralny kolor biały. 

Jego obecność we wnętrzu pozytywnie 

wpływa na samopoczucie, koi i odpręża. 

Sprawia, że przestrzeń zyskuje świeży 

wygląd. Białe wykończenie drzwi Presto 

podkreśli rysunek zagłębień na skrzydle. 

Lakierowane drzwi LAGRUS charakte-

ryzuje gładka, satynowa powierzchnia 

uzyskana dzięki stosowaniu atestowa-

nych, wysokojakościowych produktów. 

Lakier jest nakładany wielowarstwowo, 

odporny na uszkodzenia i trwały. Istnieje 

możliwość wykończenia drzwi na dowolny 

kolor z palety RAL i NCS. Białe drzwi są na 

tyle uniwersalnym i neutralnym elemen-

tem wystroju, że z powodzeniem mogą 

być jedynym w tym kolorze akcentem 

w pomieszczeniu. Jednak jeszcze piękniej 

jasna stolarka prezentuje się w towa-

rzystwie innych elementów w tej samej 

tonacji. W duecie z drzwiami najczęściej 

występują listwy przypodłogowe, które 

spajają wnętrze w harmonijną całość, 

ujmując je w białą, stylową klamrę. 

W ofercie LAGRUS znajdują się również 

wysokiej jakości listwy przypodłogowe 

MDF w wielu modelach. ♦
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