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W VOX wierzymy, że prawdziwa
wolność zaczyna się w domu, 
a we wnętrzach bardziej niż 
zdefiniowana stylistyka liczą się 
osobiste potrzeby i styl życia 
domowników. Dlatego naszym 
celem jest inspirowanie, doradzanie 
i dostarczanie kompleksowych 
rozwiązań wnętrzarskich – 
dopasowanych do siebie kolekcji 
mebli, drzwi, podłóg i ścian 
dekoracyjnych.
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Wiemy, że im więcej zdolnych ludzi, 
tym więcej świetnych pomysłów. 

Dlatego nad naszymi kolekcjami pracujemy 
zespołowo. Do wspólnych kreatywnych 

poszukiwań zapraszamy utalentowanych 
projektantów, takich jak Olgierd Jaskulski.

Absolwent School of Form od lat specjalizuje się 
w projektowaniu drzwi. Poświęca im dużo uwagi, 

traktując każdy nowy model jak kreatywne 
wyzwanie. Dzięki takiemu podejściu powstały 

m.in. projekty drzwi Silgo, Fresto, Fina czy Rimo, 
nagrodzone tytułem Must Have 

na Łódź Design Festival 2019.

OLGIERD JASKULSKI

PROJEKTANT
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WIELE 
ROZWIĄZAŃ

Piętnaście kolekcji drzwi 
wewnętrznych marki VOX składa 
się na wyselekcjonowaną i dobrze 
przemyślaną ofertę, w której każdy 
znajdzie coś dla siebie. Nasze 
drzwi to drzwi na lata – starannie 
zaprojektowane produkty wysokiej 
jakości, często o podwyższonych 
parametrach technicznych, 
lepszym wypełnieniu i najbardziej 
wytrzymałych okleinach.
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FINA W04 
BIAŁY RAL 9003
KLAMKA TUPAI 4140 RE

FINA 



DLACZEGO FINA?
3 WARSTWY FARBY AKRYLOWEJ UTWARDZANEJ 
PROMIENIAMI UV

Trzykrotne malowanie skrzydeł drzwiowych 
i ościeżnicy zapewnia maksymalną 
odporność na zarysowania, uszkodzenia 
i działanie promieni słonecznych. Dzięki 
utwardzeniu farby akrylowej promieniami 
UV drzwi zachowują swój kolor przez długie 
lata, co jest szczególnie ważne w przypadku 
białych modeli.

WYPEŁNIENIE PŁYTĄ WIÓROWĄ PEŁNĄ

Sposób wypełnienia gwarantuje doskonałe 
parametry akustyczne. Drzwi Fina 
świetnie tłumią dźwięki i dobrze wyciszają 
pomieszczenie. Są też bardzo stabilne, 
a płyta pełna dodatkowo zwiększa ich 
wytrzymałość.

WEWNĘTRZNE RAMIAKI Z DREWNA KLEJONEGO

Skrzydła drzwiowe Fina są produkowane 
w technologii płytowej, a ich ukryte ramiaki 
wykonane są z drewna klejonego obłożonego 
płytą HDF o grubości 3,5 mm. Solidna rama 
zapewnia wieloletnią trwałość i odporność 
na działanie wilgoci.

Wyprodukowane dla marki VOX przez: 
FINA W03
BEŻOWY NCS S 2005 Y50R

FARBA 
AKRYLOWA UV

WYPEŁNIENIE
PŁYTA PEŁNA

UKRYTA 
OŚCIEŻNICA

REVES/ODWROTNA 
PRZYLGA

PRZYLGOWE BEZPRZYLGOWE KONSTRUKCJA
PŁYTOWA
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FINA 

Kolekcja drzwi Fina to najwyższa jakość spośród oferty drzwi malowanych marki VOX. Tworzy ją 

5 ponadczasowych modeli – od gładkich po ozdobione delikatnymi frezami. Uniwersalne kolory powstały 

przy użyciu ekologicznej farby akrylowej, utwardzonej promieniami UV. Ta sama powłoka znajduje się 

również na ościeżnicy. Wypełnienie pełną płytą wiórową gwarantuje doskonałą izolację akustyczną.

KOLORYSTYKA OBRZEŻA

Standardowo obrzeże w kolorze drzwi. 

Opcjonalnie do drzwi białych - obrzeże 

czarne lub szare; do drzwi beżowych lub 

szarych - obrzeże czarne.

KOLORYSTYKA DRZWI

OPIS KOLEKCJI

Szary 
RAL 7047

Czarny

Biały 
RAL 9003

Szary

Beżowy 
NCS S 2005 Y50R

Sprawdź aktualne 
ceny i dane techniczne

FINA W00 PŁASKIE
SZARY (RAL 7047)

FINA W02
SZARY (RAL 7047)

FINA W01
SZARY (RAL 7047)

FINA W03
SZARY (RAL 7047)

FINA W04
SZARY (RAL 7047)

NOWY

Ekologiczna farba akrylowa

Czarny
RAL 9005
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NOMA W00 PŁASKIE
SZARY RAL 7047

NOMA



DLACZEGO NOMA?
3 WARSTWY FARBY AKRYLOWEJ UTWARDZANEJ 
PROMIENIAMI UV

Trzykrotne malowanie skrzydeł drzwiowych 
i ościeżnicy zapewnia maksymalną 
odporność na zarysowania, uszkodzenia 
i działanie promieni słonecznych. Dzięki 
utwardzeniu farby akrylowej promieniami 
UV drzwi zachowują swój kolor przez długie 
lata, co jest szczególnie ważne w przypadku 
białych modeli.

WEWNĘTRZNE RAMIAKI Z DREWNA KLEJONEGO 

Skrzydła drzwiowe Noma są produkowane 
w technologii płytowej, a ich ukryte ramiaki 
wykonane są z drewna obłożonego płytą HDF 
o grubości 3,5 mm. Solidna rama zapewnia 
wieloletnią trwałość i odporność na działanie 
wilgoci.

UNIKALNY FREZ

Skrzydła drzwiowe Noma przyciągają uwagę 
delikatnym rysunkiem frezów na powierzchni. 
Spośród kilku modeli łatwo dobrać 
odpowiednie drzwi do wnętrz o różnym 
charakterze.

NOMA W00 PŁASKIE
SZARY RAL 7047
KLAMKA CONVEX 1745 KANELAZ S05

FARBA
AKRYLOWA

WYPEŁNIENIE
PLASTER MIODU

PRZYLGOWE BEZPRZYLGOWE KONSTRUKCJA
PŁYTOWA

REVES/ODWROTNA 
PRZYLGA

UKRYTA 
OŚCIEŻNICA

Wyprodukowane dla marki VOX przez: 
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NOMA

Płaskie drzwi malowane Noma – do wyboru w uniwersalnej bieli, stonowanej szarości lub beżu, 
gładkie albo z subtelnym frezowaniem. Zastosowanie trzech warstw ekologicznej farby akrylowej 
utwardzonej promieniami UV sprawia, że skrzydła i ościeżnice są odporne na uszkodzenia i łatwe 
w czyszczeniu. Ta kolekcja to złoty środek między wysoką jakością i atrakcyjną ceną.

OPIS KOLEKCJI

Sprawdź aktualne 
ceny i dane techniczne

NOMA W00 PŁASKIE
BEŻOWY NCS S 2005 Y50R

NOMA W05
BEŻOWY NCS S 2005 Y50R

NOMA W06
BEŻOWY NCS S 2005 Y50R

NOMA W07
BEŻOWY NCS S 2005 Y50R

NOMA W08
BEŻOWY NCS S 2005 Y50R

KOLORYSTYKA OBRZEŻA
Standardowo obrzeże w kolorze drzwi. 

Opcjonalnie do drzwi białych - obrzeże 

czarne lub szare; do drzwi beżowych lub 

szarych - obrzeże czarne.

KOLORYSTYKA DRZWI

Szary 
RAL 7047

Czarny

Biały 
RAL 9003

Szary

Beżowy 
NCS S 2005 Y50R

NOWY

Ekologiczna farba akrylowa

Czarny
RAL 9005
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DLACZEGO 
SIGNA PREMIUM?
PRZYSTĘPNA CENA

LAKIER UV PREMIUM

UNIKALNY FREZ

Wraz z kolekcją Signa Premium otrzymujemy 
dobrą jakość drzwi malowanych w korzystnej 
cenie. Dzięki możliwości zakupienia 
w komplecie z malowanym skrzydłem 
ościeżnicy wykończonej idealnie dobraną 
okleiną lakierowaną Premium, znacznie 
obniżamy koszt zakupu drzwi.

3 warstwy ekologicznego lakieru 
utwardzonego promieniami UV gwarantują 
satynową gładkość powierzchni drzwi, 
odporność na ścieranie, zarysowania 
i zabrudzenia. 

Skrzydła drzwiowe Signa Premium 
przyciągają uwagę subtelnym rysunkiem 
frezów na powierzchni. Spośród kilku modeli 
łatwo dobrać odpowiednie drzwi do wnętrz 
o różnym charakterze.

SIGNA PREMIUM 05
BIAŁY

LAKIER UV 
PREMIUM

WYPEŁNIENIE
PLASTER MIODU

PRZYLGOWE BEZPRZYLGOWE KONSTRUKCJA 
PŁYTOWA

Wyprodukowane dla marki VOX przez: 

SIGNA 
PREMIUM



SIGNA PREMIUM

Signa Premium to kolekcja drzwi płytowych obejmująca pięć modeli o różnym układzie frezów. 

Delikatne zdobienia wprowadzają ciekawy akcent stylistyczny na białe skrzydła, które wykończone 

są lakierem UV Premium. Ościeżnicę pokrywa dobrana idealnie do lakieru okleina lakierowana 

Premium. To najkorzystniejsza cenowo opcja spośród drzwi malowanych marki VOX.

OPIS KOLEKCJI

Biały

Sprawdź aktualne 
ceny i dane techniczne

SIGNA PREMIUM 01
BIAŁY

SIGNA PREMIUM 05
BIAŁY

SIGNA PREMIUM 06
BIAŁY

SIGNA PREMIUM 07
BIAŁY

SIGNA PREMIUM 08
BIAŁY

Wybierając drzwi malowane z oferty VOX, warto zwrócić uwagę na parametry techniczne, takie jak 

rodzaj wypełnienia i farby na powierzchni skrzydła, a także sposób wykończenia ościeżnicy – lakier, 

farba bądź okleina. Kolekcje Signa Premium, Noma i Fina mają zróżnicowane właściwości i ceny, 

tak by każdy mógł znaleźć wariant dla siebie.

PIOTR SZCZĘŚNIAK 
Ekspert techniczny VOX

Lakier UV PremiumKOLORYSTYKA DRZWI
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UPPSALA



DLACZEGO UPPSALA?
ODPORNY LAMINAT CPL

Laminat zabezpiecza skrzydło drzwiowe 
przed zarysowaniem i uszkodzeniem. Podnosi 
również jego odporność na wilgoć.

RAMIAKI ZABEZPIECZONE 
PRZED DZIAŁANIEM WILGOCI

Ramiaki skrzydeł drzwiowych Uppsala 
wykonane są z wysokiej jakości MDF. 
Solidna konstrukcja zapewnia wieloletnią 
trwałość. Ramiaki boczne zostały dodatkowo 
zabezpieczone metodą hotfoilingu przed 
działaniem wilgoci. 

ZASTRZEŻONY WZÓR

Wzór przemysłowy drzwi Uppsala został 
zgłoszony do urzędu patentowego i jest 
chroniony prawnie do 2025 roku. Takie drzwi 
można znaleźć wyłącznie w ofercie VOX.

UPPSALA W01S

CZARNY 244

SZYBA CZARNY MAT

PRZYLGOWE

LAMINAT 

BEZPRZYLGOWE

SZYBY MATOWE

KONSTRUKCJA 
RAMIAKOWA

Wyprodukowane dla marki VOX przez: 
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Biały 258

UPPSALA

KOLORYSTYKA DRZWI

KOLORSTYKA SZYB

OPIS KOLEKCJI

UPPSALA W01P
BIAŁY 258

UPPSALA W01S
CZARNY 244

Solidne drzwi o ramiakowej konstrukcji pokryte wysokiej jakości laminatem CPL. Do wyboru 

model z subtelnymi przeszkleniami oraz wąskimi szczelinami wypełnionymi wysokiej jakości 

laminatem w kolorze skrzydła. Rzadko spotykany pionowy układ linii nadaje skrzydłom 

drzwiowym Uppsala unikalny charakter.

Szkło laminowane VSG 2.2.1

Dąb Polski 276 Merbau Royal 295

Biały MatCzarny Mat

Szary 289 Czarny 244Dąb Halif 231

UPPSALA W01S
BIAŁY 258
SZYBA CZARNY MAT

Laminat Silkstone Laminat Lamistone

Sprawdź aktualne 
ceny i dane techniczne
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MATTO
NOWOŚĆ

MATTO W00

TITANO 641

KLAMKA APRILE BRISA



DLACZEGO MATTO?
ODPORNA POWIERZCHNIA

Wykończenie Uni Mat Plus zabezpiecza drzwi 
przed zarysowaniem i uszkodzeniem. Matowa 
powierzchnia jest jedwabista w dotyku, a jej 
struktura powoduje, że odciski palców nie są 
widoczne nawet na ciemnych drzwiach.

WYPEŁNIENIE PŁYTĄ WIÓROWĄ OTWOROWANĄ

Zastosowana płyta otworowana poprawia 
trwałość i stabilność skrzydła. Znacząco 
podwyższa też parametry akustyczne – drzwi 
Matto skutecznie tłumią dźwięki i dobrze 
wyciszają przestrzeń.

WZMOCNIONE OBRZEŻE

Zamawiając skrzydło drzwiowe Matto 
można zdecydować się na bardziej odporne 
wykończenie krawędzi. Tworzywo ABS lepiej 
zabezpieczy obrzeże przed zarysowaniami, 
uderzeniami i wilgocią niż to, które oferuje 
standardowa wersja drzwi.

WYPEŁNIENIE 
PŁYTA WIÓROWA 
OTWOROWANA

BEZPRZYLGOWE PRZYLGOWE KONSTRUKCJA
PŁYTOWA

OKLEINA
UNI MAT PLUS

REVES/ODWROTNA 
PRZYLGA

Wyprodukowane dla marki VOX przez: 
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MATTO

Solidne drzwi o konstrukcji płytowej w sześciu nasyconych kolorach do wyboru – od jasnej szarości i bieli 
po głębokie indygo i czerń. Ich powierzchnia wykończona jest wysokiej jakości okleiną z matową powłoką, 
która zapobiega pozostawianiu śladów po palcach. Wypełnienie płytą wiórową otworowaną zapewnia dobrą 
izolację akustyczną. 

Standardowo obrzeże w kolorze drzwi.
Opcjonalnie obrzeże w kolorze drzwi lub 
czarne wykonane z trwałego, odpornego 
na zarysowania materiału ABS.

Biały 642Czarny 644Titano 641Grafite 640Moss 648

OPIS KOLEKCJI

 ABS

MATTO W00
TITANO 641

KOLORYSTYKA DRZWI

Sprawdź aktualne 
ceny i dane techniczne

KOLORYSTYKA OBRZEŻA

Indigo 647

Okleina 
Uni Mat Plus

NOWOŚĆ
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DLACZEGO RIMO+?
ODPORNA OKLEINA

WYTRZYMAŁA KRAWĘDŹ

WYPEŁNIENIE PŁYTĄ WIÓROWĄ OTWOROWANĄ

Skrzydła drzwiowe Rimo+ zostały wykończone 
wysokiej jakości okleiną na bazie folii 
polipropylenowej. Są bardziej odporne na 
zadrapania, uderzenia i wilgoć niż skrzydła 
pokryte folią na bazie papieru.

Wykonane z ABS lub folii metalizowanej 
obrzeże jest znacznie bardziej odporne na 
zarysowania i uszkodzenia mechaniczne niż 
standardowe obrzeże stosowane w skrzydle 
drzwiowym. 

Zastosowana płyta otworowana poprawia 
trwałość i stabilność skrzydła. Znacząco 
podwyższa też parametry akustyczne – drzwi 
Rimo+  ograniczają przechodzenie dźwięków 
i dobrze wyciszają przestrzeń.

Wyprodukowane dla marki VOX przez: 

BEZPRZYLGOWE KONSTRUKCJA
PŁYTOWA

OKLEINA 
DRE-CELL

WYPEŁNIENIE 
PŁYTA WIÓROWA 
OTWOROWANA

RIMO+10BP
BIAŁA MAT

RIMO+
NOWOŚĆ
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RIMO+

Drzwi płytowe wykończone matową okleiną w białym kolorze. Występują wyłącznie w wersji 
bezprzylgowej. Ich cechą charakterystyczną jest odporne na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne 
obrzeże w dwóch wersjach i ośmiu kolorach do wyboru. Dodatkowy atut stanowi solidne wypełnienie 
skrzydła płytą wiórową otworowaną. Kolekcja Rimo+ uzyskała nagrodę dla najlepszego projektu 
w 2019 roku (Must Have Łódź Design Festival).

Okleina na bazie folii polipropylenowej DRE-CELL.

Obrzeże w kolorze szczotkowanej stali wykonane z folii metalizowanej zabezpieczonej warstwą 
tworzywa odpornego na zarysowania. Obrzeża w innych kolorach wykonane z trwałego, odpornego 
na zarysowania materiału ABS.

OPIS KOLEKCJI

Model Rimo+20BP

Model Rimo+30BP

RIMO 10BP
BIAŁA MAT

KOLORYSTYKA DRZWI

Sprawdź aktualne 
ceny i dane techniczne

KOLORYSTYKA OBRZEŻA

OPCJE DODATKOWE

W kolekcji drzwi Rimo istnieje 
możliwość zastosowania bulaja.
Do obrzeża w kolorze 
szczotkowanej stali dedykowany 
jest bulaj metalowy. 
Do drzwi z obrzeżami ABS 
przeznaczone są 2 warianty bulaja 
w kolorze czarnym: metalowy 
malowany z widocznymi śrubami 
oraz wykonany z MDF bez 
widocznych śrub.

Jasnożółty

Biały mat Szary

Miętowy

Szczotkowana stal

Niebieski

Czarny

Pudrowy róż

Biała Mat

NOWOŚĆ
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DLACZEGO SILGO+?SILGO+
ODPORNY LAMINAT CPL

WYTRZYMAŁA KRAWĘDŹ

WYPEŁNIENIE PŁYTĄ WIÓROWĄ OTWOROWANĄ

Skrzydła drzwiowe Silgo+ są wykończone 
laminatem CPL o wysokiej odporności na 
wilgoć i wszelkie uszkodzenia. Odporna na 
ścieranie powłoka zapewnia wieloletnią 
trwałość koloru drzwi.

Metalizowane obrzeże zabezpiecza krawędź 
skrzydła drzwiowego przed zarysowaniami 
i uszkodzeniami w wyniku uderzeń. Powstało 
z folii metalizowanej wykończonej warstwą 
odpornego tworzywa.

Zastosowana płyta wiórowa otworowana 
poprawia trwałość i stabilność skrzydła. 
Znacząco podwyższa też parametry 
akustyczne – drzwi Silgo+  ograniczają 
przechodzenie dźwięków i dobrze wyciszają 
przestrzeń.

Wyprodukowane dla marki VOX przez: 

BEZPRZYLGOWE KONSTRUKCJA
PŁYTOWA

OKLEINA CPL WYPEŁNIENIE
PŁYTA WIÓROWA
OTWOROWANA
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SILGO+

KOLORYSTYKA DRZWI

OPIS KOLEKCJI

SILGO+10BP
DĄB GREY

Dzięki trwałemu laminatowi CPL i wytrzymałemu metalizowanemu obrzeżu drzwi Silgo+ prezentują się 

znakomicie przez długie lata. Wyróżnia je zwiększona odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz 

działanie wilgoci, wysokich temperatur i promieniowania UV. W standardzie posiadają wypełnienie 

zapewniające dobre wygłuszenie. Dostępne są tylko w wersji bezprzylgowej.

Okleina CPL

Folia metalizowana

Dąb WalijskiDąb GreyAkacja Biały Mleczny PopielSzary Ciemny

UPPSALA W01S

SZYBA CZARNY MAT

KOLORYSTYKA OBRZEŻA

OPCJE DODATKOWE

W kolekcji drzwi Silgo+ istnieje 
możliwość zastosowania 
metalowego bulaja (dopasowany 
do koloru obrzeża).

Szczotkowana 
stal

Model SIigo+30BP

Sprawdź aktualne 
ceny i dane techniczne

NOWOŚĆ

4544



MODUS



DLACZEGO
MODUS?
ODPORNA OKLEINA

ZABEZPIECZONA KRAWĘDŹ DRZWI

Drzwi Modus zostały wykończone 
wysokiej jakości okleiną na bazie folii 
polipropylenowej. Są bardziej odporne na 
zadrapania, uderzenia i wilgoć niż skrzydła 
pokryte folią na bazie papieru.

Obrzeże skrzydła drzwiowego zostało 
zabezpieczone przed zabrudzeniami. 
Na krawędzi w kolorze czarnym lub o barwie 
sklejki mniej widoczne są wszelkie plamy 
czy drobne rysy.

Wyprodukowane dla marki VOX przez: 

WYPEŁNIENIE
PLASTER 
MIODU

OKLEINA 
DRE-CELL

PRZYLGOWE BEZPRZYLGOWE KONSTRUKCJA
PŁYTOWA
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MODUS

Drzwi o konstrukcji płytowej wykończone białą, matową okleiną. Ciekawy akcent kolorystyczny stanowią 
krawędzie skrzydła w kolorze czarnym lub imitującym naturalną sklejkę. Kolekcja Modus to najbardziej 
przystępne cenowo rozwiązanie spośród wszystkich minimalistycznych, gładkich drzwi w ofercie VOX.

Oleina na bazie folii polipropylenowej DRE-CELL

OPIS KOLEKCJI

Sklejka Czarny

Model Modus 20

Biała Mat

MODUS 10 BP
BIAŁA MAT

MODUS 10 PROSTA
BIAŁA MAT

KOLORYSTYKA DRZWI

Sprawdź aktualne 
ceny i dane techniczne

KOLORYSTYKA OBRZEŻA

OPCJE DODATKOWE

W kolekcji drzwi Modus istnieje 
możliwość zastosowania bulaja 
z MDF oklejonego czarną folią.
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SUPRI 10 BP
SZARY CIEMNY

SUPRI



DLACZEGO
SUPRI?
ODPORNY LAMINAT CPL

ZABEZPIECZONA KRAWĘDŹ DRZWI

Skrzydła drzwiowe Supri są wykończone 
laminatem CPL o wysokiej odporności 
na wilgoć i wszelkie uszkodzenia. Odporna 
na ścieranie powłoka zapewnia wieloletnią 
trwałość koloru drzwi.

Obrzeże skrzydła drzwiowego zostało 
zabezpieczone przed zabrudzeniami. 
Na krawędzi w kolorze czarnym lub o barwie 
sklejki mniej widoczne są wszelkie plamy 
czy rysy.

Wyprodukowane dla marki VOX przez: 

WYPEŁNIENIE
PLASTER MIODU

OKLEINA CPL

PRZYLGOWE BEZPRZYLGOWE KONSTRUKCJA
PŁYTOWA

5554



SUPRI

OPIS KOLEKCJI

SUPRI 10 PROSTA 
AKACJA

SUPRI 10 BP
SZARY CIEMNY

Minimalistyczna kolekcja, w której prosta forma skrzydła drzwiowego została połączona z efektownym 

obrzeżem o barwie sklejki lub czerni. Wytrzymały laminat CPL zdecydowanie wydłuża trwałość drzwi. Ich 

powierzchnia jest odporna na uszkodzenia i działanie wilgoci.

Laminat CPL

UPPSALA W01S

SZYBA CZARNY MAT

KOLORYSTYKA OBRZEŻA

OPCJE DODATKOWE

W kolekcji drzwi Supri istnieje 
możliwość zastosowania bulaja 
z MDF oklejonego czarną folią.

Sprawdź aktualne 
ceny i dane techniczne

KOLORYSTYKA DRZWI

Dąb WalijskiDąb GreyAkacja Biały Mleczny PopielSzary ciemny

Sklejka Czarny

Model Supri 20

5756



INOVO



DLACZEGO INOVO?
ODPORNA OKLEINA

POGRUBIONE RAMIAKI

ZAOBLENIA PRZY SZYBACH

Drzwi Inovo zostały wykończone wysokiej 
jakości okleiną na bazie tworzywa 
sztucznego (polipropylenu). Są bardziej 
odporne na zadrapania, uderzenia i wilgoć 
niż skrzydła pokryte folią na bazie papieru.

Stabilne skrzydło drzwiowe Inovo posiada 
znacznie grubsze ramiaki wewnętrzne niż 
rynkowy standard – ramiak pionowy ma 
40 mm, a ramiak poziomy 35 mm. Ramiaki 
z pełnego MDF zapewniają bardzo dobre 
parametry akustyczne.

Zaokrąglone krawędzie wypełnienia to nie 
tylko ciekawy efekt stylistyczny, ale również 
łatwiejsze sprzątanie. Zaoblenia zapobiegają 
zbieraniu się kurzu na powierzchni drzwi.

SZYBA MATOWA LUB 
PRZEZROCZYSTA

PRZYLGOWE

Wyprodukowane dla marki VOX przez: 

KONSTRUKCJA 
RAMIAKOWA

BEZPRZYLGOWE

OKLEINA
DRE-CELL

INOVO
BIAŁA MAT
SZYBA DECORMAT

61



 Biała Mat

INOVO

KOLORYSTYKA DRZWI

OPIS KOLEKCJI

INOVO 
WIĄZ SYBERYJSKI

INOVO 1
WIĄZ SYBERYJSKI

INOVO 5
WIĄZ SYBERYJSKI

Solidne drzwi o pogrubionych ramiakach, które nadają stabilność konstrukcji skrzydła drzwiowego, a także 

świetnie tłumią dźwięki. Oryginalny detal w postaci zaokrąglonych krawędzi przy szybach jednocześnie 

zdobi i ułatwia czyszczenie. Odpowiednio dobierając barwę i rozmiar przeszklenia, można dopasować  

drzwi do różnych pomieszczeń.

Okleina na bazie 

folii polipropylenowej

UPPSALA W01S

SZYBA CZARNY MAT

KOLORYSTYKA SZYB
Decormat 

Grafit
Decormat 

Brąz
Decormat

Sosna Biała Dąb Piaskowy Dąb Vintage Wiąz Syberyjski

Sprawdź aktualne 
ceny i dane techniczne

6362



DLACZEGO PREZZO?
ODPORNA OKLEINA

POGRUBIONE RAMIAKI

NAJLEPSZA IZOLACJA AKUSTYCZNA

W drzwiach Prezzo można wybrać 
wykończenie w postaci wysokiej jakości 
okleiny na bazie tworzywa sztucznego 
(polipropylenu). Skrzydła są wtedy bardziej 
odporne na zadrapania, uderzenia i wilgoć 
niż te pokryte folią na bazie papieru. 

Stabilne skrzydło drzwiowe Prezzo posiada 
znacznie grubsze ramiaki wewnętrzne niż 
rynkowy standard – ramiak pionowy ma 
40 mm, a ramiak poziomy 35 mm. Ramiaki 
z pełnego MDF zapewniają bardzo dobre 
parametry akustyczne.

Model bez szyb w maksymalnym stopniu 
tłumi dźwięki dobiegające z sąsiedniego 
pomieszczenia. To gwarancja prywatności 
i dobrego wygłuszenia przestrzeni.

Wyprodukowane dla marki VOX przez: 

SZYBA MATOWA

KONSTRUKCJA 
RAMIAKOWA

PRZYLGOWE

OKLEINA
DRE-CELL

BEZPRZYLGOWE

PREZZO 03
BIAŁA MAT

PREZZO



PREZZO 02
 WIĄZ SYBERYJSKI

PREZZO 01 
WIĄZ SYBERYJSKI

PREZZO Sprawdź aktualne 
ceny i dane techniczne

PREZZO 03
WIĄZ SYBERYJSKI

PREZZO 04
WIĄZ SYBERYJSKI

PREZZO 05
WIĄZ SYBERYJSKI

 Biała Mat

KOLORYSTYKA DRZWI

OPIS KOLEKCJI
Znakiem rozpoznawczym drzwi Prezzo jest wyjątkowo solidna konstrukcja i grube ramiaki wewnętrzne. 

Możliwość dowolnego konfigurowania przeszkleń pozwala dopasować je do wielu różnych przestrzeni. 

Do wyboru jest także pełna wersja zapewniająca najlepszą izolację akustyczną.

Okleina na bazie folii 

polipropylenowej 

DRE-CELL

Okleina 3D

na bazie papieru

impregnowanego

Wiąz Syberyjski

Dąb Polski

 Dąb Vintage Dąb Piaskowy Sosna Biała

KOLORYSTYKA SZYB
Decormat

6766



DLACZEGO
FRESTO?
ODPORNA OKLEINA

RAMIAKI Z DREWNA KLEJONEGO

Skrzydła drzwiowe Fresto zostały wykończone 
wysokiej jakości okleiną na bazie tworzywa 
sztucznego (polipropylenu). Są bardziej 
odporne na zadrapania, uderzenia i wilgoć 
niż skrzydła pokryte folią na bazie papieru.

Ramiaki drzwi wykonane są z drewna 
klejonego. Solidna konstrukcja zapewnia 
wieloletnią trwałość i odporność na działanie 
wilgoci.

OKLEINA
PREMIUM

Wyprodukowane dla marki VOX przez: 

PRZYLGOWE BEZPRZYLGOWE KONSTRUKCJA 
RAMIAKOWA

FRESTO 4
BIAŁY PREMIUM

FRESTO



FRESTO

Kolekcja Fresto obejmuje pięć modeli drzwi z różnymi układami płycin nawiązującymi do 

tradycyjnych frezowań. Skrzydła o solidnej konstrukcji ramowej zostały wykończone szlachetną 

okleiną Premium, która występuje w kilku wariantach kolorystycznych – od czystej bieli po tonacje 

inspirowane drewnem. 

Okleina na bazie folii 

polipropylenowej
KOLORYSTYKA DRZWI

OPIS KOLEKCJI

Sprawdź aktualne 
ceny i dane techniczne

 Jesion Grafit 
Premium

Dąb Natur 
Premium

Biały 
Premium

Klon Szary 
Premium

Dąb 
Premium

FRESTO 1
BIAŁY PREMIUM

FRESTO 2
BIAŁY PREMIUM

FRESTO 3
BIAŁY PREMIUM

FRESTO 4
BIAŁY PREMIUM

FRESTO 5
BIAŁY PREMIUM

NOWY

7170



DLACZEGO
NORDIA?
DWA STANDARDY OKLEIN

PRZYSTĘPNA CENA

Skrzydła drzwiowe Nordia mogą zostać 
wykończone okleiną Greko na bazie 
papieru lub okleiną Premium na bazie folii 
polipropylenowej. Wykończenie na bazie 
tworzywa sztucznego jest bardziej odporne 
na zadrapania i uderzenia, a także na 
działanie wilgoci.

Kolekcja Nordia to dobra jakość skrzydeł 
okleinowanych w korzystnej cenie. Warto 
rozważyć, w których pomieszczeniach 
lepiej zainwestować w okleinę Premium 
(np. łazienka, toaleta), a w których bardziej 
odporna okleina może zostać zastąpiona 
wariantem Greko.

Wyprodukowane dla marki VOX przez: 

SZYBA MATOWA LUB 
PRZEZROCZYSTA

PRZYLGOWE KONSTRUKCJA 
RAMIAKOWA

OKLEINA PREMIUM 
LUB GREKO

BEZPRZYLGOWE

NORDIA 2
DĄB PREMIUM

NORDIA



NORDIA

KOLORYSTYKA
DRZWI

OPIS KOLEKCJI

NORDIA 1
BIAŁY PREMIUM

NORDIA 2
BIAŁY PREMIUM

NORDIA 3
BIAŁY PREMIUM

Kolekcja drzwi ramiakowych Nordia obejmuje trzy warianty przeszkleń oraz kilkanaście wersji kolorystycznych. 

Modele posiadają zróżnicowane ceny dzięki okleinie w dwóch standardach do wyboru. Szeroki wachlarz opcji 

pozwala dopasować odpowiednie drzwi Nordia do każdego budżetu oraz potrzeb.

UPPSALA W01S

SZYBA CZARNY MAT
NORDIA 1
BIAŁY PREMIUM

Sprawdź aktualne 
ceny i dane techniczne

Biały PremiumKora Biała
Premium

Klon Szary 
Premium

Dąb 
Premium

Orzech 
Premium

Jesion Grafit 
Premium

Okleina na bazie folii polipropylenowej

Okleina na bazie papieru

Orzech Greko Dąb GrekoDąb Średni Greko Dąb Szary Greko

Sonoma Greko Wiąz Greko Biały Greko  Śnieżnobiały Greko

Dąb Natur 
Premium

NOWY

7574



FORMO
NOWOŚĆ

FORMO 1
DĄB EUROPEJSKI 334
KLAMKA APRILE LUPINA



DLACZEGO FORMO?
NATURALNA OKLEINA

Naturalny fornir to materiał o najwyższej 
jakości, niezwykle trwały i odporny. Nie 
podlega odkształceniom i zachowuje 
oryginalny rysunek drewna, łącznie z 
nieregularnym usłojeniem. W efekcie każde 
drzwi Formo są jedyne w swoim rodzaju.

WYPEŁNIENIE PŁYTĄ WIÓROWĄ OTWOROWANĄ

Zastosowana płyta otworowana poprawia 
trwałość i stabilność skrzydła. Znacząco 
podwyższa też parametry akustyczne – drzwi 
Formo skutecznie tłumią dźwięki i dobrze 
wyciszają przestrzeń.

WEWNĘTRZNE RAMIAKI Z DREWNA KLEJONEGO 

Skrzydła drzwiowe Formo są produkowane 
w technologii płytowej, a ich ukryte ramiaki 
wykonane są z drewna obłożonego płytą HDF 
o grubości 3,2 mm. Solidna rama zapewnia 
wieloletnią trwałość i odporność na działanie 
wilgoci.

PRZYLGOWE

FORNIR 
NATURALNY

BEZPRZYLGOWE

WYPEŁNIENIE
PŁYTA WIÓROWA
OTWOROWANA

KONSTRUKCJA 
PŁYTOWA

REVES/ODWROTNA 
PRZYLGA

Wyprodukowane dla marki VOX przez: 

7978



FORMO

Drzwi Formo pokryte naturalną okleiną to nowość w ofercie VOX. Fornir naturalny zachowuje 
niepowtarzalny rysunek szlachetnego surowca. Dzięki temu każdy egzemplarz jest unikatowy. 
Wypełnienie skrzydła otworowaną płytą wiórową gwarantuje solidność i świetną izolację od dźwięków. 
Wybór wersji drzwi Formo z ościeżnicą Vertigo i podwyższonym panelem górnym pozwala wizualnie 
podwyższyć pomieszczenie.

Formo można kupić w komplecie z ościeżnicą Vertigo, która dostępna jest z belką górną o wysokości 
od 10 do 100 cm do wyboru. Podwyższony wariant to bardzo eleganckie rozwiązanie, dzięki któremu drzwi 
optycznie są wyższe. Kolekcja umożliwia także zakup skrzydeł drzwiowych na ościeżnicę z odwrotną przylgą.

Biały Mat 450Czarny Mat 451

OPIS KOLEKCJI

FORMO 1
DĄB EUROPEJSKI 334

KOLORYSTYKA DRZWI

Sprawdź aktualne 
ceny i dane techniczne

WIELE WERSJI

Dąb Europejski 334

Fornir naturalny

NOWOŚĆ

8180



DLACZEGO FORESTA?
NATURALNA OKLEINA MODYFIKOWANA

Wykorzystanie forniru modyfikowanego 
gwarantuje uzyskanie idealnie spójnego 
odcienia drzwi. Lakierowanie zwiększa 
ich odporność na zarysowania i działanie 
promieni UV. Bezbarwny lakier wodny 
utwardzony UV uwypukla również strukturę 
okleiny.

BLACHY W KONSTRUKCJI SKRZYDŁA

Wewnątrz skrzydeł drzwiowych znajduje 
się system Solid w formie blach 
przeciwprężnych. Odpowiada on za dużą 
stabilność, sztywność i trwałość drzwi. Sama 
rama skrzydła jest wykonana z MDF.

WYPEŁNIENIE PŁYTĄ POROWATĄ

Zastosowana płyta porowata poprawia 
trwałość i stabilność skrzydła. Znacząco 
podwyższa też parametry akustyczne – drzwi 
Foresta skutecznie tłumią dźwięki i dobrze 
wyciszają przestrzeń.

Wyprodukowane dla marki VOX przez: 

WYPEŁNIENIE 
PŁYTA POROWATA

KONSTRUKCJA
PŁYTOWA

FORNIR 
MODYFIKOWANY

BEZPRZYLGOWE

REVES/ODWROTNA 
PRZYLGA

FORESTA

83



FORESTA

KOLORYSTYKA DRZWI

OPIS KOLEKCJI

FORESTA A
ORZECH CARDINAL

FORESTA B
ORZECH CARDINAL

Dąb Lagosta Dąb MoscatoOrzech Cardinal Dąb Siwy

UPPSALA W01S

SZYBA CZARNY MAT

Sprawdź aktualne 
ceny i dane techniczne

Fornir modyfikowany

Skrzydła drzwiowe z tej kolekcji pokryte są fornirem modyfikowanym, który zachowuje charakter i rysunek 
drewna. Dzięki procesowi produkcji każdy dekor jest powtarzalny i jednolity. Ekologiczny lakier UV na 
powierzchni zapewnia trwałość koloru oraz odporność na zarysowania, a wypełnienie płytą porowatą  - 
dobre wygłuszenie.

Fornir jest materiałem naturalnym – powstaje w wyniku obróbki drewna. Jego wytrzymałość na 

wszystkie czynniki zewnętrzne zdecydowanie przewyższa inne rodzaje oklein. W efekcie fornirowane 

skrzydła drzwiowe są wyjątkowo trwałe.

PIOTR SZCZĘŚNIAK 
Ekspert techniczny VOX

8584



Jak wybrać odpowiednie drzwi spośród 
niezliczonej ilości opcji i kombinacji? 
W podjęciu decyzji pomoże 
kompendium wiedzy stworzone 
przez ekspertów VOX. Przybliżamy 
w nim pojęcia dotyczące konstrukcji 
i właściwości technicznych drzwi. 
Specjalistyczne doradztwo i fachową 
pomoc uzyskasz także w sieci salonów 
VOX w całej Polsce.

ZANIM 
WYBIERZESZ 
DRZWI

8786



KONSTRUKCJA SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH, 
CZYLI JAK ZBUDOWANE SĄ DRZWI

Takie drzwi posiadają niejednolitą powierzchnię, na której wyraźnie widoczna jest rama. 
Skrzydła drzwiowe powstają poprzez połączenie ramiaków górnych i dolnych, a ich wypełnienie 
stanowią elementy wykonane z różnych materiałów, o rozmaitej grubości i strukturze. 
Mogą być to przeszklenia lub płyciny i ramiaki wykonane z płyty MDF.

KONSTRUKCJA RAMOWA (RAMIAKOWA)

Konstrukcję ramiakową zastosowaliśmy w drzwiach: 
Uppsala, Fresto, Inovo, Prezzo i Nordia.

Charakterystyczna dla drzwi płaskich o jednolitej powierzchni. Gładka płyta może posiadać delikatne 
frezy czy przeszklenia. Skrzydła drzwiowe powstałe w tej technologii posiadają wewnętrzne ramiaki 
ukryte w swojej konstrukcji. Różnej szerokości ramiaki boczne, górny i dolny produkowane są 
z różnych materiałów i obłożone płytami HDF lub MDF o różnych grubościach. To właśnie 
od szerokości i solidności ramiaków oraz zastosowanego wypełnienia skrzydła zależy jakość 
drzwi płytowych.

KONSTRUKCJA PŁYTOWA

Drzwi płytowe w ofercie VOX to kolekcje: Fina, Noma, Signa Premium, 
Formo, Foresta, Matto, Rimo+, Silgo+, Modus i Supri.

Kluczowa dla trwałości skrzydeł w konstrukcji ramowej jest szerokość ramiaków oraz grubość wypełnień. 
Możemy łatwo ocenić ją samodzielnie, porównując wybrane przez nas drzwi. Warto zwrócić uwagę na często pomijaną 
grubość elementów środkowych skrzydeł. Wypełnienia z MDF lub płyty meblowej mają zwykle od 12 mm do 35 mm 
grubości. Co do zasady, im wypełnienie będzie grubsze, tym drzwi bardziej solidne i skuteczniej tłumiące dźwięki. 
Z myślą o dobrej akustyce warto wybrać drzwi pełne lub z minimalną ilością szkła.

PIOTR SZCZĘŚNIAK 
Ekspert techniczny VOX

8988



CO WARTO WIEDZIEĆ 
O RAMIAKACH?

Taka rama znajduje się w drzwiach 
z kolekcji: Foresta, Inovo, Prezzo, 
Uppsala i Nordia.

Drewniane ramiaki posiadają drzwi 
z kolekcji: Fina, Noma, Formo, Matto 
i Fresto.

RAMIAKI Z DREWNA RAMIAKI Z MDF 

Ramiaki z drewna klejonego zapewniają 
drzwiom wieloletnią stabilność i solidność. 
Dotyczy to zarówno skrzydeł o konstrukcji 
płytowej, jak i ramowej. Ramiaki wykonane 
z drewna są mniej narażone na działanie 
wilgoci, co ma szczególne znaczenie 
w przypadku łazienek i toalet. Jeżeli ramiaki 
wchłoną wilgoć, drzwi mogą się wypaczyć, 
co utrudni ich zamykanie. W przypadku 
drewnianych ramiaków taka sytuacja jest 
mniej prawdopodobna.

Najpowszechniej stosowane zarówno 
w przypadku skrzydeł ramowych, jak 
i płytowych są ramiaki wykonane z MDF. 
Doskonale sprawdzają się w większości 
zastosowań, a niższy koszt ich produkcji 
pozwala utrzymać atrakcyjną cenę drzwi. 
Przy właściwym użytkowaniu nie zauważymy 
większej różnicy pomiędzy drzwiami 
z ramiakami z MDF a drzwiami na ramiaku 
drewnianym.

SZEROKOŚĆ RAMIAKÓW

Oprócz materiału, z jakiego wykonano ramiaki, warto zwrócić uwagę także na ich szerokość. 
Im zastosowane ramiaki boczne i górne będą szersze, tym konstrukcja drzwi stabilniejsza. 
Różnice dostrzeżemy bez trudu w przypadku skrzydeł o konstrukcji ramowej. Jeśli zaś chodzi 
o drzwi płytowe, musimy uwierzyć deklaracji producenta, gdyż rama ukryta w konstrukcji skrzydła 
nie jest widoczna.

9190



WNĘTRZE MA ZNACZENIE , 
CZYLI O WYPEŁNIENIU DRZWI
PŁYTA WIÓROWA (PEŁNA LUB OTWOROWANA)

PLASTER MIODU 

Drzwi płytowe wypełnione płytą wiórową są trwalsze, 
solidniejsze, a także bardziej odporne na uszkodzenia, 
co jest szczególnie ważne, gdy kupujemy drzwi na wiele lat. 
Zapewniają również lepszą izolację akustyczną pomiędzy 
pomieszczeniami. Najlepiej w tłumieniu dźwięków sprawdzi 
się pełny model bez przeszkleń.

W kolekcjach: Fina, Formo, Foresta, Matto, 
Rimo+ i Silgo+ zastosowaliśmy płytę wiórową 
w opcji podstawowej, co oznacza, że nie trzeba 
za nią dopłacać.

Takie wypełnienie oferujemy w kolekcjach: Noma, Signa 
Premium, Supri i Modus (za dopłatą można wymienić 
plaster miodu na płytę wiórową). 

Skrzydła drzwiowe z podstawowym wypełnieniem z papieru 
są odczuwalnie lżejsze, a także mniej sztywne i trwałe. 
Tekturowy wkład nie pełni istotnej roli konstrukcyjnej 
ani akustycznej. W efekcie takie drzwi zapewniają mniejszy 
komfort akustyczny - w minimalnym stopniu niwelują dźwięki 
dobiegające z sąsiedniego pomieszczenia.

9392



CZYM RÓŻNIĄ SIĘ OKLEINY 
DRZWIOWE?

OKLEINY NA BAZIE PAPIERU 

Drzwi wykończone folią na bazie papieru mają mniejszą odporność na uszkodzenia i wilgoć. Zwykle są 
także najtańsze. Dostępne na rynku okleiny na bazie papieru różnią się jednak jakością. Zdarzają się 
takie, które dorównują trwałością okleinom na bazie folii polipropylenowej. Jako że producenci rzadko 
informują o gramaturze lub grubości okleiny, kupując takie drzwi z myślą o długoletnim użytkowaniu, 
warto zachować ostrożność.

Folię na bazie papieru można wybrać podczas konfiguracji 
drzwi Nordia (okleina Greko).

OKLEINY NA BAZIE FOLII POLIPROPYLENOWEJ 

Drzwi pokryte okleiną z tworzywa sztucznego na bazie folii polipropylenowej są bardziej odporne 
na zadrapania i uderzenia niż modele z okleiną na bazie papieru. Zdecydowanie lepiej znoszą 
też kontakt z wilgocią. To dobra opcja, jeśli poszukujemy drzwi, które długo będą wyglądały 
estetycznie, a jednocześnie ich cena nie będzie zbyt wysoka.

Takie wykończenie zastosowaliśmy w drzwiach: Inovo, Prezzo, Nordia 
(okleina Premium), Rimo+ i Modus.

Laminaty mają wielowarstwową budowę, a ich powierzchnia jest zabezpieczona specjalną powłoką 
o  wysokiej odporności na zadrapania, uszkodzenia i działanie wilgoci. Dzięki temu przez lata 
wyglądają jak nowe. Nadają się również do wnętrz, w których drzwi będą narażone na intensywne 
użytkowanie lub kontakt z małymi dziećmi czy zwierzętami.

LAMINATY

Drzwi pokryte laminatem znajdziemy w kolekcjach: 
Matto, Uppsala, Silgo+ i Supri.
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TAJNIKI DRZWI MALOWANYCH
MALOWANIE 3 WARSTWAMI FARBY

MALOWANIE 1 WARSTWĄ FARBY LUB LAKIERU

W taki sposób produkowane są skrzydła drzwiowe z kolekcji Fina i Noma.

W tym przypadku surowe drzwi przechodzą przez linię malowania trzykrotnie. Skrzydło drzwiowe 
najpierw zostaje dwukrotnie pokryte farbą podkładową, a następnie trzecią warstwą wierzchnią 
i utwardzone promieniami UV. Tak powstają trwałe drzwi o odpowiednio grubej powłoce, odporne 
na zadrapania i większe uszkodzenia. Dobrze prezentują się przez lata, a ich kolor nie blaknie ani nie 
żółknie pod wpływem słońca.

Produkując drzwi w tej technologii, w pierwszym etapie okleja się surowe drzwi wykonane z MDF 
materiałem podkładowym. Zabezpiecza to drzwi, maskuje wszystkie niedoskonałości MDF oraz 
ukrywa kolor surowego MDF przed malowaniem. Następnie drzwi malowane są jedną warstwą farby 
lub lakieru. Dzięki temu produkt jest gotowy po jednokrotnym przejściu przez linię malowania, 
co jest dużą oszczędnością czasu oraz farby lub lakieru. Na pierwszy rzut oka produkt wygląda 
bardzo podobnie do drzwi malowanych 3-krotnie. Różnica w grubości powłoki (drzwi produkowane 
w tej technologii mają cieńszą powłokę) może przełożyć się na nasze zadowolenie z dokonanego 
wyboru w dłuższym okresie użytkowania.
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DLACZEGO NIESTANDARDOWE 
OBRZEŻA TO DOBRY POMYSŁ?

ZMIANA KOLORU
OBRZEŻA 

ZMIANA KOLORU 
I MATERIAŁU OBRZEŻA 

Najprostszym i najtańszym sposobem 
jest zmiana koloru obrzeża na bardziej 
funkcjonalny. Z myślą o mniej widocznych 
rysach i plamach możemy wykończyć białe 
skrzydło drzwiowe czarnym obrzeżem lub 
obrzeżem imitującym wykonanie skrzydła ze 
sklejki. Zmiana koloru nie zwiększy odporności 
obrzeża na zadrapania i uszkodzenia – będzie 
miało standardowe parametry.

Zmieniając kolor krawędzi skrzydła 
drzwiowego, możemy też wyraźnie zwiększyć 
jej wytrzymałość. Pozwoli nam na to wybór 
drzwi z obrzeżem wykonanym z ABS lub stali 
szczotkowanej zabezpieczonej specjalną 
powłoką. Takie obrzeże nie tylko będzie 
wyglądać ciekawiej, ale będzie też bardziej 
odporne na zarysowania i inne uszkodzenia 
mechaniczne.

Krawędź skrzydła drzwiowego często jest tym elementem drzwi, który szybko ulega zabrudzeniu 
i uszkodzeniom. Możemy poradzić sobie z tym problemem, decydując się na jedno z dwóch 
rozwiązań podczas wyboru produktu.

Takie rozwiązanie jest dostępne 
w kolekcjach drzwi Supri, Modus, 
Fina i Noma.

Krawędzie z różnych materiałów mogą 
podkreślać charakter drzwi Rimo+,
Silgo+ i Matto.
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KIEDY WAŻNY JEST KIERUNEK, 
CZYLI CZYM JEST ODWROTNA PRZYLGA

WERSJA DRZWI Z ODWROTNĄ PRZYLGĄ 
(NP. SYSTEM REVES)

Opcja dostępna w drzwiach: 
Fina, Noma, Formo, Foresta i Matto.

To ciekawe rozwiązanie pozwala na zmianę 
sposobu otwierania drzwi wewnętrznych przy 
jednoczesnym zachowaniu ich spójnej estetyki. 
Choć drzwi zamontowane w tym systemie 
wyglądają identycznie na ścianie, mogą 
otwierać się w różnych kierunkach – niektóre 
do wewnątrz pomieszczenia, a inne na 
zewnątrz. Dzięki temu nie trzeba rezygnować 
z harmonijnego wystroju wnętrza.
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A MOŻE WERSJA 
DRZWI PRZESUWNYCH?
Upatrzony model drzwi możesz wybrać w opcji przesuwnej. Prezentowane warianty to niektóre 
z kilku rozwiązań, które można wypracować wspólnie z doradcą w salonie VOX. Drzwi zamontowane 
w systemie naściennym stworzą efektowną strefę wejściową do wybranego pomieszczenia. Będą 
poruszać się na prowadnicy wzdłuż ściany, dzięki czemu nie zabiorą przestrzeni, która byłaby 
potrzebna do otwarcia tradycyjnych skrzydeł. Równie dobrą propozycją do mieszkań o niewielkim 
metrażu są drzwi przesuwne chowane w ścianie. Mogą pełnić funkcję ścianki działowej. Świetnie 
nadają się również do większych pomieszczeń: nie zaburzają otwartego planu i są ciekawym 
elementem aranżacji. System ten wymaga wcześniejszego przygotowania otworu w ścianie 
(montaż kasety).
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JAK POŁĄCZYĆ 
OPASKI OŚCIEŻNICY?

ŁĄCZENIE OPASEK OŚCIEŻNICY POD KĄTEM 90 STOPNI

W zestawie z ościeżnicą znajdziemy opaski ościeżnicy, 
które standardowo łączy się pod kątem 45 stopni. 
Opaski mogą być też przystosowane do łączenia pod 
kątem prostym. Decydując się na takie rozwiązanie, 
uzyskamy lepszy efekt wizualny, a także ukryjemy 
ewentualne wady montażowe co może być korzystne 
szczególnie przy białym kolorze.

Podczas zakupu drzwi, szczególnie w białym odcieniu 
lub jasnych kolorach, warto pomyśleć o wyborze 
opasek ościeżnicy łączonych pod kątem 90 stopni. 
W niektórych przypadkach – z powodu minimalnej wady 
ościeżnicy, nierówności ściany czy nieprecyzyjnego 
montażu – łączenie opasek może być widoczne. Będzie 
to oznaczało, że opaski nie są idealnie spasowane. 
Sposobem na uniknięcie tego problemu jest wybór 
ościeżnic z opaskami łączonymi pod kątem prostym.

PIOTR SZCZĘŚNIAK 
Ekspert techniczny VOX
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ZAPROJEKTUJESZ

i urządzisz swoją przestrzeń, 

korzystając z szerokiego wyboru 

podłóg, drzwi, mebli, lamp 

i dodatków z oferty VOX.

WYCENISZ

cały projekt i otrzymasz 

szczegółową kalkulację. Nie musisz

trudzić się nad obliczeniami, 

program wyliczy za Ciebie

np. niezbędną liczbę paczek 

z wybranym rodzajem podłogi.

ZAMÓWISZ

wybrane produkty, przechodząc od 

projektu do sklepu internetowego 

VOX. Jeśli wykonasz projekt 

w jednym z salonów VOX, razem 

z naszym doradcą złożysz tam 

zamówienie.

W 2020 roku program VOXBOX 

otrzymał tytuł laureata w konkursie 

Dobry Wzór. Jury w uzasadnieniu 

zwróciło uwagę na praktyczność 

i użyteczność aplikacji, która 

pomaga zaprojektować 

wymarzone wnętrza bezpośrednio 

w przeglądarce internetowej.

Doceniło także interfejs programu, 

który jest przyjazny nawet dla 

niedoświadczonego użytkownika.    

SZUKASZ
INSPIRACJI?

ZAPROJEKTUJ SWOJE WNĘTRZE W VOXBOX

Skorzystaj z naszej bazy 

gotowych projektów. Wystarczy, 

że zmodyfikujesz wymiary 

proponowanych przez nas 

przestrzeni tak, aby były tożsame 

z Twoim wnętrzem i gotowe.

voxbox.pl

MOŻESZ ZOBACZYĆ SWÓJ PROJEKT W TECHNOLOGII VR
W WYBRANYCH SALONACH VOX.

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian kolorystyki, wymiarów i funkcji 

prezentowanych wyrobów. Niniejszy katalog jest publikowany jedynie w celach 

informacyjnych. W katalogu zaprezentowano przykładowe wzory z oferty. Niektóre 

artykuły prezentowane na zdjęciach aranżacyjnych stanowią jedynie dekorację i nie 

są na sprzedaż. Kopiowanie i rozpowszechnianie jakichkolwiek materiałów zawartych 

w katalogu bez pisemnej zgody wydawcy jest zabronione. Kolory zamieszczone 

w  katalogu mogą odbiegać od rzeczywistości. Wszystkie dane zawarte w katalogu 

obowiązują w miesiącu oddania katalogu do druku – luty 2023.
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