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OPIS OGÓLNY FIRMY 

Producent drzwi wewnętrznych ASILO – firma ENTRA istnieje na polskim rynku od ponad 30 lat. Dzięki 
wieloletniemu doświadczeniu i innowacyjnym podejściu do produktu jest cenionym przedsiębiorstwem na 
krajowym rynku wnętrzarskim. Firma ENTRA jest właścicielem trzech linii produktowych: ASILO, ENTRA oraz drzwi 
wejściowych GRADARA. 
  

 
 
OPIS OGÓLNY LINII ASILO 

Drzwi ASILO to wysokiej jakości drzwi wewnętrzne, wykonane w systemie bez przylgowym. Wprowadzają do 
wnętrz swoisty minimalizm i design. Solidna konstrukcja skrzydła gwarantuje trwałość i wytrzymałość oraz 
doskonałą izolację akustyczną, dzięki zastosowaniu płyty porowatej. Drzwi mogą być wykończone okleiną 
fornirowaną co pozwala zarówno wzrokiem jak i dotykiem poczuć siłę i bliskość natury. Oprócz fornirów drzwi ASILO 
wykończone są lakierem, który uznany jest jako jeden z ładniejszych na rynku, doceniany przez projektantów wnętrz 
Drzwi ASILO w standardzie wyposażone są w zamek magnetyczny zapewniający komfortowe, bezszelestne 
zamykanie. Zobacz więcej na stronie www.asilo.pl  
 
Opis jest uzupełniony o logotyp linkujący do strony www.asilo.pl lub wizualizację z logotypem wodnym ASILO. 

  
 
 
 
OPIS GRUP PRODUKTOWYCH ASILO 
 
DRZWI UKRYTE. DYSKRETNA REWOLUCJA. 

 
Drzwi ukryte, czyli takie, które licują się ze ścianą nie posiadając widocznej ościeżnicy. Nadają minimalistyczny 
charakter projektowanej przestrzeni uwydatniając pozostałe elementy wnętrza. W zależności od koncepcji 
projektanta drzwi ukryte ASILO prowadzą do wszystkich pomieszczeń lub stanowią dodatek jako np. drzwi do 
garderoby. Każdy model drzwi ASILO może być zamontowany na ościeżnicy ukrytej. Zobacz jak mogą wyglądać drzwi 
w Twoim domu na www.asilo.pl  
 
Ościeżnica ukryta stosowana w drzwiach ASILO kotwiona jest w ścianę tak, by stała się jej integralną częścią. 
Ponieważ została certyfikowana w IV kl. odporności mechanicznej może być montowana w przestrzeni publicznej. 
Rozwiązanie można stosować do ścian gipsowo-kartonowych jak i murowanych o grubości do 52 cm.  
 
[Opcjonalne] Konstrukcja drzwi ASILO zamknięta jest w płaszczu z płyty MDF o grubości 6mm oraz dwóch par blach 
przeciwprężnych, które zapewniają stabilność i sztywność drzwi. Dzięki zastosowaniu płyty porowatej drzwi ASILO 
mają doskonałe parametry izolacji dźwięku, zwiększające komfort domowników.   
 
Opis jest uzupełniony o jedną wizualizację główną ze znakiem wodnym lub podpisem wskazującym na źródło 
materiału np. „Źródło. Materiał udostępniony przez firmę ENTRA producenta drzwi ASILO” 

 
DRZWI PEŁNE. PIĘKNO TKWI W PROSTOCIE. 
 

Drzwi pełne ASILO, to jedne z najbardziej popularnych drzwi na rynku. Swoją stylistyka pasują zarówno do 
klasycznych pomieszczeń jak i tych stylizowanych na lata 50te. Lakierowane na bardzo popularny biały kolor idealnie 
wpasują się do wnętrz, w których króluje minimalizm i nowoczesność. Drzwi pełne mogą być przyozdobione 
listwami aluminiowymi np. drzwi AOSTA, czy też bulajem w drzwiach LINATE 1 oraz MARCONI 1. Z kolei drzwi pełne 
LINATE 0 na ościeżnicy ukrytej stają się drzwiami DIY, gdzie klient własnoręcznie może je pomalować farbą ścienną 
lub nałożyć cienki tynk strukturalny. Zobacz więcej na www.asilo.pl  
 

http://www.asilo.pl/
http://www.asilo.pl/
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[Opcjonalne] Konstrukcja drzwi pełnych ASILO zamknięta jest w płaszczu z płyty MDF o grubości 6mm oraz dwóch 
par blach przeciwprężnych, które zapewniają stabilność i sztywność drzwi. Dzięki zastosowaniu płyty porowatej 
drzwi ASILO mają doskonałe parametry izolacji dźwięku, zwiększające komfort domowników.   
 
Opis musi być uzupełniony o jedną wizualizację główną ze znakiem wodnym lub podpisem wskazującym na źródło 
materiału np. „Źródło. Materiał udostępniony przez firmę ENTRA producenta drzwi ASILO” 
 
 

DRZWI RAMIAKOWE. ELEGANCKIE I PRAKTYCZNE. 
 
Drzwi ramiakowe ASILO to różne wzory w oparciu o zastosowanie szkieł i płycin. Wizualnie drzwi te zamknięte są w 
ramie, co daje możliwość doboru różnych, lecz podobnych do siebie drzwi do pomieszczeń. Szkło, które wypełnia 
drzwi ramiakowe ASILO to szkło bezpieczne, które ma grubość 8mm i stanowi jeden z ważniejszych czynników 
wpływających na wartość drzwi.  Zwiększa poziom izolacji dźwięku, nadaje stabilność skrzydła drzwiowego oraz 
pozostaje obustronnie gładkie. Daje również możliwość zwiększenia lub zmniejszenia natężenia światła w 
pomieszczeniach. W ofercie drzwi ASILO dostępne jest szkło mleczne, przeźroczyste lub czarne co daje duże 
możliwości aranżacji i doboru wymarzonych drzwi.  
 
Jeden z najbardziej popularnych ramiakowych modeli drzwi ASILO to COLOMBO. Oprócz estetycznych płycin i szkła 
można do niego dołożyć lustro lub tablicę kredową. Zobacz więcej na www.asilo.pl  
 
Opis musi być uzupełniony o jedną wizualizację główną ze znakiem wodnym lub podpisem wskazującym na źródło 
materiału np. „Źródło. Materiał udostępniony przez firmę ENTRA producenta drzwi ASILO” 

 
  
DRZWI PERTINI. NOWOCZESNA KLASYKA. 
  

Seria drzwi ASILO Pertini to nowatorskie rozwiązania nadające pomieszczeniom klasę i świeżość. Poprzez usuniecie 
dolnych i górnych ramiaków drzwi wyglądają na wydłużone, co również optycznie pogłębia przestrzeń. Równie 
ciekawie jak w mieszkaniach prezentują się w biurach przy zastosowaniu szkła przeźroczystego hartowanego dla 
drzwi Pertini 1, czy Pertini 6 przez zastosowanie szkła czarnego. Drzwi Pertini to zdecydowanie rozwiązania dla tych, 
którzy lubią wykwintny design. Zobacz więcej na www.asilo.pl  
 
Opis musi być uzupełniony o jedną wizualizację główną ze znakiem wodnym lub podpisem wskazującym na źródło 
materiału np. „Źródło. Materiał udostępniony przez firmę ENTRA producenta drzwi ASILO” 
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