W wysokich drzwi

ysoki standard

Drzwi sięgające sufitu, podkreślające indywidualny charakter wnętrza.
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esign w dzisiejszych czasach oferuje rozwiązania,
które ogranicza jedynie nasza wyobraźnia. Jednocześnie jest to wyzwanie dla architektów i projektantów, poszukujących nowatorskich rozwiązań w aranżacji
współczesnych wnętrz. Zastosowanie nowoczesnej technologii pozwoliło na stworzenie systemu drzwi wysokich
z ościeżnicą ukrytą w ścianie dla wszystkich tych, którym
zależy nie tylko na funkcjonalności, ale i harmonii wnętrza.
Minimalizm przestrzeni oraz umiejętność jej zagospodarowania jest naturalnym kierunkiem rozwoju aranżacji
współczesnych wnętrz.
Ciekawym i nowatorskim rozwiązaniem połączenia designu i funkcjonalności są drzwi z kolekcji High Tech, firmy
PIU Design. Styl ten obejmuje unikatowe linie kolorystyczne
pokryte powłoką akrylową, wyróżniającą się wyjątkową
głębią koloru. Innowacyjność technologii akryli sprawia,
że możemy spełnić nasze marzenia o wyjątkowych wzorach,
podkreślających indywidualny charakter naszego wnętrza.
Unikatowe wykończenia, takie jak: aluminium, tytan, złoto,
srebro i kolory metalizowane czy ponadczasowa biel i czerń,
sprawiają, iż drzwi stają się ważnym elementem wystroju.
Pojawiające się jakby znikąd, bez widocznych ościeżnic i zawiasów, zlicowane ze ścianą i w intrygującym kolorze.
Ukrycie wszystkich elementów uzupełniających system
wysokich drzwi (ościeżnica, zawiasy regulowane w trzech
płaszczyznach – technologia 3D, samozamykacz, uszczelka
samoopadająca) wpływa na ich wyjątkowy design. Dzięki
wysokościom skrzydeł sięgającym 220 cm, 240 cm, 260 cm
możemy wizualnie podwyższyć standardowe mieszkanie.
Tak wysokie drzwi sprawiają, że zmienia się postrzeganie
wnętrza, w którym funkcjonujemy. Dodatkowo możliwość
zastosowania luster akrylowych na drzwiach (jedno- lub
dwustronnie) pozwala zmienić perspektywę. Jest to idealne
rozwiązanie do łazienki, korytarza, garderoby.
Grubość skrzydła została zwiększona do 50 mm, w przeciwieństwie do standardowej 38–42 mm, dla uzyskania większej stabilizacji wysokich skrzydeł oraz lepszego wytłumienia.
Dodatkowy panel izolacji akustycznej wraz z systemem
uszczelek przylgowych doskonale tłumią dźwięk. Wnętrze
powinno być świadomie zaplanowane pod względem akustycznym, zapewniając mieszkańcom ciszę i dyskrecję. Temat
zapewnienia właściwej akustyki w architekturze wnętrz
dopiero się rozwija. Tymczasem dźwiękowy bałagan może
być równie uciążliwy co bałagan przestrzeni. Któż nie marzy,
by po powrocie z pracy zanurzyć się w zaciszu domowego
zakątka, mając za ścianą szalejące, pełne energii dzieci?
Oryginalność i niezwykły design systemu drzwi PIU
Design sprawia, że sprawdzają się one zarówno w najbardziej
wyszukanych i nowoczesnych wnętrzach, jak i we wnętrzach
klasycznych. TS
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