
Szanowni Państwo,

z nieukrywaną radością informujemy, iż dobiegły końca prace nad nową, rewolucyjną edycją Katalogu 
Produktów marki VIVENTO – inspirującą, przemyślaną i przejrzystą, szczegółowo opisującą szeroki wa-
chlarz rozwiązań, bazujących na najnowszych trendach w aranżacji wnętrz. 

NOWA SERIA BRILLIANT - DRZWI DLA WYMAGAJĄCYCH
Największą nowością jest kolekcja drzwi Brilliant. Nowoczesność, minimalizm, elegancja. Brilliant to 
drzwi bez kompromisów, łączące najlepsze technologie z najciekawszymi trendami we współczesnym 
wzornictwie. Nowa kompozytowa konstrukcja o podwyższonej wytrzymałości, wielowarstwowa szyba 
VSG, nowe zawiasy i intrygująca kolorystyka: gładka oraz w strukturze drewna.

SZERSZA OFERTA SPRAWDZONYCH MODELI PRESTIGE, BASIC I SOLID
Śledząc na bieżąco trendy na rynku budowlanym i wnętrzarskim, wciąż pracujemy nad nowymi projek-
tami drzwi, by nasza oferta jak najlepiej spełniała Państwa wymagania. Dlatego znane i lubiane przez 
naszych Klientów drzwi z kolekcji Prestige, Basic i Solid wzbogaciły się o nowe modele.

SZERSZA OFERTA „DRZWI NA MIARĘ”
Gdy w standardowej ofercie nie znajdą Państwo idealnego modelu, zachęcamy do stworzenia z Vivento 
„drzwi na miarę”. Oferujemy szerokie możliwości personalizowania drzwi – od dopasowania idealnego 
rozmiaru i modelu do danego otworu drzwiowego po elementy typowo designerskie typu kolor, okucia 
czy rodzaj przeszklenia. Szczególnie polecamy nowy system drzwi CONTRAST, z zastosowaniem obrze-
ży w kolorze kontrastującym z powierzchnią skrzydła, drzwi rewersyjne oraz minimalistyczne drzwi 
przesuwne MAGIC w systemie naściennym z ukrytym mechanizmem. 

NOWA KOLORYSTYKA – NOWA KLASYFIKACJA 
Dobór idealnego koloru drzwi często opiera się na spójności lub wyraźnym kontraście z odcieniem 
ścian czy podłogi dominującym we wnętrzu. Rzadziej – na dopasowaniu go do kolorystyki mebli lub 
dekoracyjnych detali. Zwolennicy obu tych koncepcji znajdą w nowym katalogu Vivento jeszcze więcej 
intrygujących odcieni. W nowym katalogu gruntownie przebudowaliśmy ofertę kolorystyczną z czytelną 
klasyfikacją na grupy jakościowe.

NOWOŚĆ – OŚCIEŻNICE STALOWE
Ościeżnica jest jak rama obrazu – zamyka i dopełnia kompozycję. Podkreśla nie tylko styl drzwi, ale 
również charakter wnętrza. Ościeżnica stalowa idealnie sprawdzi się w mieszkaniach, biurach i budyn-
kach użyteczności publicznej, wymagających szczególnej odporności na obciążenia, uszkodzenia czy 
korozję. Jako detal architektoniczny dostępny w szerokiej gamie kolorystycznej dopasuje się do stylu 
każdego pomieszczenia.

Zapraszamy do zapoznania się z inspirującym Katalogiem Vivento.
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