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Wysoka trwałość

Niesamowita estetyka

Produkt PREMIUM

Smukła konstrukcja

Niestandardowy styl

UNIKALNY DESIGN, NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, zaprojektowaliśmy 
i stworzyliśmy ALU-LOFT by DW DOMEL jako alternatywę dla 
kosztownych produktów wykonanych ze stali. 

Systemy ALU-LOFT by DW DOMEL to gwarancja niebanalnego 
designu, ponadczasowego stylu, funkcjonalności 
i wytrzymałości dostępna dla każdego. Świetnie sprawdzą się 
w każdej przestrzeni mieszkalnej, jak i komercyjnej.

Wykonane pod indywidualne zamówienie, skrojone na miarę 
drzwi i przeszklenia ALU-LOFT by DW DOMEL, to idealne 
rozwiązanie nawet dla najbardziej wymagających
projektów



Niestandardowy styl 
dla każdego wnętrza

Zapoznaj się z naszą szeroką ofertą produktów wewnętrznych:

Wszystkie nasze produkty wykonane są z najwyższej jakości komponentów.

Drzwi pojedyncze Drzwi podwójne Drzwi przesuwne FIX Drzwi obrotowe
PIVOT



ALU-LOFT by DW DOMEL
zapewnia perfekcyjne
rozwiązania drzwiowe dla
wszystkich szukających
drzwi unikatowych, a
zarazem cechujących się
trwałością i wydajnością. W
wyniku połączenia
nieporównywalnej jakości
materiałów i nienagannego
wykonania, Nasze drzwi
loftowe są przystosowane
do nieograniczonej liczby
przestrzeni i styli.

DRZWI 
POJEDYNCZE



SPECYFIKACJA
Rozmiar Minimalny: 500x500
Rozmiar maksymalny: 1000x2300

Materiał: Aluminium - Aluloft slim profile
Szkło: Hartowane 4 lub 6 mm
Kolor: Czarny

Szpros naklejany - 20mm
Szpros konstrukcyjny - 33mm

Wyposażenie standardowe:
- Pochwyt BASE

Klamki do wyboru (opcja za dopłatą):

 - Klamka RULLO ORO 
 - Klamka RULLO NERO
 - Klamka SEMPRE



ALU-LOFT by DW DOMEL 
z dumą prezentuje 
najnowocześniejsze drzwi 
dwuskrzydłowe. Trwała 
konstrukcja i 
niepowtarzalny design 
pozwala na zrealizowanie 
projektu zgodnie z Twoimi 
wymaganiami, nie 
zaburzając stylu Twoich 
wnętrz. Innowacyjne 
rozwiązania drzwiowe, 
dzięki naszej przełomowej 
technologii produkcji, 
podkreślą piękno Twojej 
przestrzeni bez uszczerbku 
dla elementów jej 
architektury.

DRZWI 
PODWÓJNE



Rozmiar minimalny: 1000x1000
Rozmiar maksymalny: 1800x2300

Materiał: Aluminium - Aluloft slim profile
Szkło: Hartowane 4 lub 6 mm
Kolor: Czarny

Szpros naklejany - 20mm
Szpros konstrukcyjny - 33mm

Wyposażenie standardowe:
- Pochwyt BASE

Klamki do wyboru (opcja za dopłatą):

 - Klamka RULLO ORO 
 - Klamka RULLO NERO
 - Klamka SEMPRE

SPECYFIKACJA



DRZWI OBROTOWE
PIVOT

Szkło: Hartowane 4 lub 6 mm
Kolor: Czarny

Szpros naklejany - 20mm
Szpros konstrukcyjny - 33mm

Wyposażenie standardowe:
- Pochwyt BASE

Zaprojektowane, aby paso-
wały do różnych styli 
architektonicznych, nasze 
drzwi obrotowe zrobią 
niezatarte wrażenie w 
każdym domu. ART – gama 
pięknych drzwi obrotowych, 
które można dostosować do 
Twoich potrzeb. Wszystkie 
nasze produkty są zrobione 
tylko z najlepszych materia-
łów, aby podkreślić ich 
szlachetny i długowieczny 
charakter.

Rozmiar minimalny: 500x900
Rozmiar maksymalny: 1200x2600

Materiał: Aluminium - Aluloft slim profile



DRZWI PRZESUWNE

Drzwi przesuwne to
świetne rozwiązanie dla
tych, którzy do urządzenia
swoich pomieszczeń
potrzebują dużej
elastyczności i
oszczędności przestrzeni.
Dzięki naszym drzwiom
przesuwnym efektywnie i
stylowo wykorzystasz
każdy metr kwadratowy
swojego domu.

Rozmiar maksymalny jednego skrzydła: 900x2600
Rozmiar minimalny skrzydła: 500x1500



 

Opcje wypełnień

Hartowana Satynowa Flutes* Zbrojona Brąz Antisol Panel

Głęboko matowe malowanie proszkowe profili aluminiowych z doskonałą jakością i mikrotekstu-
rą. 
Konstrukcja systemu jest w kolorze czarnym. Istnieje możliwość wyboru niestandardowej
kolorystyki za dopłatą.

MalowanieDODATKOWE
INFORMACJE

Oferta klamek

* Maksymalny wymiar powierzchni to 1200 x 1200
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www.alu-loft.pl

alu-loft@dwdomel.pl
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