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Jihlava, 15. 5. 2017 — Nové horizontální dekory dveří MASONITE
Jihlavský producent MASONITE CZ s tradicí výroby již od roku 1960
uvádí na trh interiérové dveře v nových horizontálních dekorech
s povrchem Laminát SPECIAL (kontinuálně lisovaný laminát).
Nové horizontální dekory jsou v provedení – borovice finská, dub
přírodní a bardolino.
Povrch CPL laminát SPECIAL vykazuje vysokou odolnost proti poškození,
vyznačuje se snadnou údržbou a vysokou životností. Pro své výhody a také
dobrý poměr cena/kvalita se řadí mezi nejčastější volbu povrchu dveřního
křídla.
Interiérové dveře v nových horizontálních dekorech borovice finská, dub
přírodní a bardolino jsou určeny pro rodinné i bytové domy, penziony,
hotely, restaurace i kancelářské prostory, kde budou ceněny pro své
vlastnosti - odolnost, životnost a snadnou údržbu.
K individuální specifikaci slouží online konfigurátor dveří, ve kterém si
každý navrhne kompletní sestavu dveří od zárubní až po kliku a ušetří tak
čas při jednání s prodejcem.
Online konfigurátor dveří s výběrem z více než 1 500 druhů je k dispozici
na webu www.masonite.cz.

Plné interiérové dveře Masonite model ALU IV s povrchem CPL laminát
SPECIAL v dekoru dub přírodní horizontální .

Dveře Masonite model Quadra s povrchem CPL laminát SPECIAL v dekoru
borovice finská horizontální.

Dveře Masonite model Dominant s povrchem CPL laminát SPECIAL
v dekoru bardolino horizontální.
O společnosti Masonite CZ spol. s r.o.
Český výrobce dveří s tradicí již od roku 1960 dodává na tuzemský a
evropský trh interiérové a speciální dveře s požadavky na bezpečnost,
útlum hluku, vlhkost a požární odolnost. Portfolio interiérových dveří
obsahuje více než 1 500 druhů s různými povrchy a typy zpracování
(hladké bílé, kašírované, CPL lamináty, 3D fólie, HPL lamináty, posuvné
systémy).

Největší
výrobce dveří v ČR exportuje své produkty do Francie, Německa,
Holandska, Slovenska, Rakouska, Rumunska, Bulharska, Slovinska,
Chorvatska a dalších zemí Balkánského poloostrova.
Se 170 zaměstnanci je součástí nadnárodní americké společnosti
Masonite, která vyrábí stavební komponenty (dveře, okna).
Kontakt: +420 567 121 411, email: czechinfo@masonite.com,
www.masonite.cz
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