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DEWRO to rodzinna firma, mająca trzydziestoletnie doświadczenie na polskim 
rynku produkcji stolarskiej, obecnie należąca do grona liderów w produkcji drzwi na 
indywidualne zamówienie.

Produkowane przez nas drzwi charakteryzują się najwyższą jakością zastosowanych 
materiałów oraz elementów składowych. Płaszczyzny skrzydeł są wykańczane 
wysokogatunkowymi okleinami naturalnymi w bardzo szerokiej gamie kolorystycznej.

Wysoka jakość produktów DEWRO oraz szerokie spektrum możliwości 
produkcyjnych są doceniane przez projektantów oraz największe firmy budowlane  
i deweloperskie zarówno w Polsce, jak i za granicą.

PRODUCENT

DRZWI
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WYKOŃCZENIA I AKCESORIA

NA WYMIAR

GWARANCJA

Solidna konstrukcja drzwi drewnianych opracowana według autorskiej 
technologii to najważniejszy element składowy produkowanych drzwi.  
Marka DEWRO to synonim ponadczasowego designu czerpany z najnow-
szych trendów modowych.  W stałej ofercie produktów wykończeniowych 
proponujemy wachlarz 50 fornirów naturalnych, okleiny HPL, olejowoski, 
lakiery z pełnej palety kolorów RAL, NCS oraz rozwiązania systemowe me-
chaniczne i automatyczne czołowych  producentów.

W ofercie produktowej DEWRO znajdują się drzwi z dwunastu wyjątko-
wych kolekcji. Wszystkie prezentowane modele produkujemy na indywi-
dualne zamówienie. Wykonujemy również wzory drzwi spoza aktualnej ko-
lekcji sezonowej DEWRO, zgodnie z dostarczonym projektem od Klienta.

Drzwi DEWRO to gwarancja wysokiej jakości stosowanych materia-
łów oraz sprawdzonej technologii produkcyjnej. Wybierając drzwi wraz 
z usługą montażu, otrzymasz 3 lata bezpłatnej gwarancji producenta. 
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STANDARD
LINIA

ST01 ST01 ST01
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Model drzwi DEWRO ST to najprostsze rozwiązanie dające niesamowicie duże możliwości 
w aranżacji wnętrz. Drzwi otwierane przez ościeżnicę, do wysokości sufitu czy na 

ościeżnicy ukrytej to tylko niektóre z propozycji zastosowania prostych, płaskich drzwi.

ST01 ST01 ST01
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D101  D102 D104

CLASSIC
LINIA
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D105  D106 D107

Drzwi linii Classic docenią Klienci poszukujący tradycyjnych rozwiązań w nowoczesnej formie. Połączenie 
klasycznych proporcji z niebanalnym wykończeniem nada wyrazu każdemu wnętrzu. Na życzenie Klienta 

wykonujemy płyciny zdobiące skrzydło w wersji płaskiej.
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D702

NOVA
LINIA

 D704 D709
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Nowoczesna linia drzwi Nova o wzornictwie opartym na prostych, geometrycznych kształtach. Skrzydła 
przeszklone powstają na bazie elementów drewnianych i hartowanego szkła. Charakterystyczne dla tej linii 

jest to, że skrzydła nie posiadają listew wykończeniowych.

D711  D716 D719
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MILLENIUM
LINIA

D801  D802 D803
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Linia Millenium to seria drzwi płaskich zdobionych elementami w kolorze stali nierdzewnej, błyszczącego 
chromu, matowego mosiądzu oraz całą gamą pasków z fornirów. Zestawienie drewna

 z ozdobnymi wstawkami stanowi doskonałe uzupełnienie niebanalnych wnętrz.

D804  D805 D806
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D901 D903  D904

RETRO
LINIA
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Linia Retro to kolekcja pięknych, dostojnych drzwi wykonanych na wzór drzwi dworów.
Modele odznaczają się wykończonymi w tradycyjny sposób płycinami oraz frezowaną listwą wykończeniową. Podkreśleniem 

charakteru drzwi Retro są dedykowane dla nich ościeżnice regulowane Retro i Retro Plus oraz ozdobny gzyms.

D908D905 D907
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QUADRA
LINIA

D1001 D1003D1002
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 D1004  D1005 D1006

Stylowa kolekcja Quadra stanowi połączenie lekkości i elegancji. Frezowane elementy wykończeniowe 
w stylu Art Deco doskonale komponują się w niedużych apartamentach jak i sporych rezydencjach. 

Skrzydła linii Quadra dostępne są w wybranych gatunkach drewna i wybarwieniach.
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LINEA
LINIA

D1101  D1102 D1103
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D1104  D1105 D1106

Linia Linea to propozycja dla Klientów, którzy poszukują eleganckich, ale jednocześnie prostych drzwi. Wpuszczane 
listwy mocujące szkło lub płyciny oraz wzór płycin nawiązują do tradycyjnej stolarki drzwiowej, którą można 

podziwiać w wielu rezydencjach. Uzupełnieniem linii jest dedykowana ościeżnica oraz gzyms Linea.
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FUSION
LINIA

D1201  D1202 D1203
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Linia Fusion to doskonała propozycja do nowoczesnych wnętrz. Charakterystycznymi elementami tej linii 
jest szkło licujące się z płaszczyzną skrzydła. Szkło w linii Fusion naklejane jest na powierzchnię skrzydła lub 

stanowi jego element konstrukcyjny.

D1204  D1205 D1206



LINIA

CRYSTAL
Wyjątkowa kolekcja drzwi stylizowanych to świadoma 
odpowiedź na zmieniające się trendy w aranżacji wnętrz. 
Z połączenia klasycznej i nowoczesnej formy powstała 
całkiem nowa ościeżnica oraz trzy oryginalne skrzydła. 
Prezentowane modele z kolekcji Crystal to skrzydła ze 
szkłem lub płyciną osadzoną w subtelnie wykonanej ramce.

NOWO

24
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D1301  D1302 D1303



LINIA

LOFT
Drzwi z linii Loft to idealne rozwiązanie dla Klientów 
poszukujących rozwiązań w stylu industrialnym. Bezpieczne 
szkło zamknięte w solidnej ramie doskonale sprawdzi się  
w systemie wahadłowym i przesuwnym.  Prezentowane modele  
charakteryzują się nieprzeciętnym designem i genialną formą, 
która sprawia, że świetnie wpasowują się w przestrzeń i nie 
zakłócają stylistyki całego budynku.

NOWO

26



27

 D1401 D1402



Proste geometryczne kształty nadają wnętrzu harmonię 
w niezwykle nowoczesnej formie. Kolekcja Line to nieograniczone 
możliwości w aranżacji przestrzennej. Modele z linii Line mogą być 
dowolnie koloryzowane lakierami kryjącymi lub bezbarwnymi 
i olejowane.  Przedstawione wzory występują również w ofercie jako 
zabudowa boazeryjna, która dodatkowo tworzy spójność z całą 
kolekcją drzwi serii Line.

NOWO

LINIA

LINE
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 D1501 D1503D1502



Linia North to ukłon w stronę natury. Wzór jodły francuskiej 
doskonale prezentuje się w nowoczesnych aranżacjach, ponadto 
idealnie uzupełni wnętrze stylu skandynawskiego czy góralskiego.  
Wzór jodły francuskiej obecnie przeżywa swój renesans. Frezowania 
pod kątem 45 stopni tworzą efektowną kompozycję, która nadaje 
wnętrzu lekkości i elegancji. Wybierając odpowiedni model w prosty 
sposób zmienimy optycznie proporcje pomieszczenia zgodnie 
z oczekiwaną wizją.

NOWO

LINIA

NORTH
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D1601  D1602 D1603



DRZWI TECHNICZNE

DRZWI PRZECIWPOŻAROWE

DRZWI AKUSTYCZNE

Drzwi akustyczne oraz o zwiększonej odporności ogniowej EI30 i EI60 
przeznaczone są do obiektów o zwiększonych wymogach komfortu aku-
stycznego i bezpieczeństwa, takich jak hotele, restauracje, obiekty uży-
teczności publicznej i szpitale. Na wszystkie produkowane przez nas drzwi 
posiadamy wymagane prawnie odpowiednie certyfikaty i atesty.

Klasa odporności: EI30, EI60

Klasa izolacyjności : 42dB EI30, 32dB EI30, 35dB

Drzwi przeciwpożarowe bardzo często są wymagane w budynkach uży-
teczności publicznej oraz nierzadko stosowane w budownictwie jednoro-
dzinnym do oddzielenia strefy bardziej narażonej na ogień takiej jak ko-
tłownia czy garaż.
Jako producent drzwi przeciwpożarowych posiadamy bardzo duże do-
świadczenie w produkcji stolarki technicznej, a to pozwala nam realizować 
nawet najtrudniejsze zlecenia.
Drzwi przeciwpożarowe DEWRO posiadają atest na izolacyjność aku-
styczną na poziomie Rw=32db oraz Rw=42dB.

Stosowanie drzwi akustycznych stało się normą w obiektach hotelowych, 
dlatego też staramy się dostosować ofertę do potrzeb Klientów.
Najczęściej stosowanym rozwiązaniem są drzwi o parametrach 42dB EI30 
w przypadku kiedy wymagana jest również odporność ogniowa. Alter-
natywą dla tego rozwiązania są drzwi o akustyce 35dB bez odporności 
ogniowej.
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Wybrane przez Państwa drzwi, nawet proste
w formie, przez dobór odpowiednich elementów 
ozdobnych zyskają klasyczny styl i elegancję. 
Szeroki wybór gzymsów oraz ościeżnic pozwoli 
dopasować się do charakteru wnętrz i wzoru drzwi.

STWÓRZ 
KOMPLET

Gzyms RETRO PLUS Gzyms RETRO Gzyms Quadra Gzyms Linea
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Ościeżnica i skrzydło drzwiowe tworzą jednorodny komplet. W naszej ofercie znajdziecie 
Państwo kilkanaście modeli ościeżnic regulowanych, co pozwoli stworzyć odpowiednią 
kompozycję nawet dla najbardziej wymagających Klientów. Ościeżnice DEWRO mogą zostać
wykonane także jako ościeżnice do drzwi całoszklanych lub obudowy przejść.

WYBÓR OŚCIEŻNICY

Ościeżnica STANDARD

Ościeżnica RETRO

Ościeżnica RETRO PLUS

Ościeżnica LINEA

Ościeżnica QUADRA

Ościeżnica STANDARD 04

Ościeżnica CRISTAL
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Hotel Europejski ***** - Warszawa 

Hotel Bania **** - Białka Tatrzańska 

Hotel Gołębiewski **** - Karpacz 

Hotel Gołębiewski **** - Wisła 

Hotel Gołębiewski ***** - Pobierowo 

Hotel Cristal ***** - Wisła 

Hotel Moxy **** - Katowice 

Hotel Moxy **** - Poznań 

Hotel Arłamów **** - Ustrzyki Dolne 

Hotel Hilton ***** - Świnoujście 

Hotel Seaside ***** - Kołobrzeg 

Hotel Olimp **** - Kołobrzeg 

Hotel Heron ***** - Gródek Nad Dunajcem 

Hotel Bristol ***** - Warszawa 

Hotel Platinum Mountain Resort ***** - Szklarska Poręba 

Hotel H15 ***** - Kraków 

Hotel Sopotarium **** - Sopot 

Hotel Grano Residence **** - Gdańsk 

Hotel Holiday Inn Expres ****  - Warszawa 

Hotel Crowne Plaza **** - Warszawa 

Hotel Unicus Palace ***** - Kraków 

Hotel Almond **** - Gdańsk 

Hotel Nercury **** - Warszawa 

Hotel Paltic Palace **** - Pobierowo 

Hotel Focus **** - Sopot 

Hotel Natura Mazur **** - Warchały 

Hotel Alter ***** - Lublin 

Hotel Czarny Potok **** - Krynica - Zdrój 

Hotel Golden Tulip **** - Warszawa 

Hotel Golden Tulip Magnus **** - Bystra 

Hotel Golden Tulip Kraków Kazimierz **** - Kraków 

Hotel Aries **** - Wisła 

Hotel Ibis Style *** - Warszawa 

Hotel Ibis Style *** - Lublin 

Hotel Ibis Style Mogilska *** - Kraków 

Hotel Hampton by Hilton *** - Warszawa 

Hotel Hampton by Hilton *** - Lublin 

Hotel Hampton by Hilton *** - Białystok 

Hotel Hampton by Hilton *** - Kraków 

Hotel Dana **** - Szczecin 

Hotel Best Western Plus **** - Kraków 

Hotel Radisson Sas ***** - Kraków 

Hotel AC by Marriott ***** - Kraków 

Hotel Q Hotel Plus**** - Katowice 

Hotel Skipper **** - Rewa 

Hotel Tiffi Boutique **** - Olsztyn 

Hotel Puro **** - Gańsk 

Hotel Mercury Sepia  **** - Bydgoszcz 

Hotel Metropolis **** - Kraków 

Hotel Mikołajki ***** - Mikołajki 

Hotel Ritz Carlton ***** - Berlin, Niemcy 

Hotel Ritz Carlton ***** - Budapeszt, Węgry 

Hotel Radisson Blu ***** - Lübeck, Niemcy 

Hotel Casablanca ***** - Jeddah, Arabia Saudyjska 

Hotel Senator **** - Dźwirzyno 

Hotel Aquapark Health Resort & Medical SPA - Jarosławiec

Biurowiec Astoria - Warszawa 

Biurowiec Graffit - Warszawa 

Biurowiec Nowogrodzka Square - Warszawa 

Biurowiec Generation Park - Warszawa 

Biurowce Browary Warszawskie - Warszawa 

Biurowiec Equator - Warszawa 

Biurowiec Equalibrium - Warszawa 

Biurowiec Spark - Warszawa 

Biurowiec Mennica - Warszawa 

Biurowiec Lixa - Warszawa 

Biurowiec Face2Face - Katowice 

Biurowiec West 4 Business - Wrocław 

Biurowiec Unity Center - Kraków 

Biurowiec Hala Koszyki - Warszawa 
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REALIZACJE





“DEWRO” Wróbel sp. j.
ul. Braci Dudów 42, 43-512 Bestwinka
tel./fax 33 84 56 483, tel. 32 21 40 934
www.dewro.pl

facebook.com/dewro.producent.drzwi

instagram.com/dewrodrzwi

KREUJEMY PRZESTRZEŃ


