
• Nieograniczone możliwości aranżacyjne 
• Niewidoczne zawiasy i zamek magnetyczny
• Aluminiowa ościeżnica odporna na wilgoć
• Możliwość wykończenia ościeżnicy  
   płytką ceramiczną

Sandra plus
Dopasuj DRZWI do SWOJEGO wnętrza!

Nowoczesne drzwi wewnętrzne z aluminiową niewidoczną ościeżnicą 
i skrzydłem zlicowanym z płaszczyzną ściany. Drzwi do własnego 
wykończenia, malowania lub tapetowania. Tego typu rozwiązanie umożliwia 
całkowite ukrycie drzwi według własnego pomysłu! 

Kup drzwi do nowoczesnych wnętrz 
i zyskaj nowe możliwości aranżacyjne! 

• Niezawodna jakość 
• Szybki i prosty montaż 
• Nowoczesny design
• Bezprzylgowe i przylgowe
• Dostępne w 10 dni 



KONSTRUKCJA DRZWI Sandra plus :

Ościeżnica aluminiowa (niewidoczna)
• wykonana w 100% z aluminium, z profili wielokomorowych, dzięki temu 

wykazuje dużą sztywność, trwałość i stabilność
• do osadzenia w ścianie murowanej jak i z płyt G-K
• minimalna grubość ściany wymagana do osadzenia ościeżnicy to 7,5 cm 
• dwa rodzaje profili ościeżnicowych, umożliwiających licowanie  

na jednej ścianie drzwi otwieranych w przeciwnych kierunkach (otwierane  
na zewnątrz/do środka)

Skrzydło drzwiowe 
• w konstrukcji ramowej wykonane z kratownicy mdf
• zagruntowane, przygotowane do malowania farbą ścienną lub tapetowania 
• dostępne bezprzylgowe i przylgowe (otwierane na zewnątrz lub do środka) 

Akcesoria 
• zawiasy niewidoczne, regulowane w 3 płaszczyznach, dzięki temu skrzydło 

drzwiowe możemy otworzyć w wychyleniu do 180°
• zamek magnetyczny gwarantuje ciche i komfortowe użytkowanie  

oraz nowatorski design bez wystającej zasuwki
• uszczelka gumowa, trwała, estetyczna w łatwy sposób montowana  

do aluminiowej ościeżnicy 
• siatka montażowa używana do zespolenia ościeżnicy ze ścianą murowaną 

oraz zapobiegająca pękaniu ściany  
• grunt, który umożliwia pomalowanie aluminiowej ościeżnicy farbą ścienną 

lub obłożenia tapetą

Szerokość drzwi
(światło przejścia)
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Wysokość drzwi
(światło przejścia)
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wysokość:
202’ cm
(światło przejścia)

szerokość:
70’ / 80’ / 90’ cm
(światło przejścia)

Sekret drzwi
www.sandraplus.pl
www.sekretdrzwi.pl              
    /sekretdrzwi

+48 91 85 233 69      
+48 602 266 335

biuro@sekretdrzwi.pl               
ul. Transportowa 1/7 
70-715 Szczecin

Sekret drzwi

Postaw na sprawdzoną jakość, nowoczesny design  
i gwarancję długoletniego użytkowania

ul. Batorego 3
63-400 Ostrów Wielkopolski

www.tinndesign.pl
tinn.nowacki@gmail.com
+48 696 368 481

SHOWROOM TINN Design
ul. Batorego 3
63-400 Ostrów Wielkopolski


