
Firma Leon zrodziła się z zamiłowania do czystej i prostej formy oraz nowoczesnych rozwiązań. 
Chęć tworzenia innowacyjnych systemów drzwiowych sprawiła, że rozrastające się portfolio 
firmy, po 20 latach jej działalności, ma do zaoferowania spory wachlarz możliwości adaptacji 
pomieszczeń. Owocna współpraca z projektantami wnętrz i architektami powoduje, że 
jesteśmy rozpoznawalną, nie tylko na rynku polskim marką, która wciąż zyskuje nowych 
klientów. 

Źródłem inspiracji dla nas są przede wszystkim klienci. To oni decydują o wyglądzie 
pomieszczenia, w którym znajdą się nasze drzwi, a co za tym idzie projektują je 
razem z nami, niejednokrotnie pozostawiając w tyle wyznaczane przez konkurencję 
standardy. Zaangażowanie oraz indywidualizm w podejściu do klienta, jak również 
chęć rozwoju i odwaga we wprowadzaniu nowych projektów sprawiły, że naszym 
systemom drzwiowym przyznano szereg aprobat technicznych potwierdzających 
zdobytą przez nas wiedzę i doświadczenie. Docenieni zostaliśmy także przez 
grono instytucji związanych z branżą architektoniczną i designem, dzięki czemu 
marka Leon staje się jeszcze bardziej atrakcyjna. 

O FIRMIE 
The Leon company was founded for passion to pure and simple forms and 
also for modern solutions. Willingness to create innovative door systems, 
made that company portfolio after 20 years of activity can offer a respectable 
range of possibilities of adapting premises. Successful cooperation with 
interior designers and architects made our brand recognizable not only on 
the Polish market and still gets new customers. 

Our customers are first and foremost source of inspiration. They decide 
about the appearance of the room which will contain our doors, and thus 
designing them together with us, often leaving behind the standards set by 
our competition. It all makes Leon products perfectly compatible with the 
design of the planned spaces, and we get another motivation for work, further 
development and crossing borders in design. Our dedication and individualism 
towards our customers attitude, as well as the willingness to develop and 
the courage to implement new projects made that our door systems received 
technical approvals confirming our knowledge and experience. We were also 
rewarded by a number of institutions related to the architectural industry and 
design so that Leon brand has become even more attractive.
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Leon jest marką bardzo dobrze zaprojektowanych produktów. Nasze ościeżnice ukryte, 
systemy naścienne, kasety do drzwi chowanych w ścianę oraz ościeżnice regulowane 
cechuje nad wyraz wysoka jakość, a co za tym idzie, uznanie ze strony klientów. Projektując, 
przywiązujemy wagę do najdrobniejszych detali, tak aby stworzyć niestandardowe  
i nowoczesne rozwiązania.

Leon is a brand of very well-designed products. Our concealed doorframes, 
wall-mounted systems, pocket doors and adjustable door frames are 
characterized by extremely high quality and, consequently, recognition 
from customers. When designing, we pay attention to the smallest details 
to create custom and modern solutions.
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ALUMINIOWE LISTWY COKOŁOWE
ALUMINUM SKIRTING BOARDS

Listwy cokołowe są kropką nad i w projektowanym wnętrzu. Najczęściej 
stanowią również zwieńczenie drzwi, szczególnie dobrze komponują 
się z drzwiami ukrytymi. Dobór właściwych cokołów może diametralnie 
zmienić projekt czyniąc go bardziej nowoczesnym lub klasycznym.  
W swojej ofercie firma Leon posiada nie tylko szereg różnych wariantów 
listew przypodłogowych, ale również ich wykończenia. 

Skirting boards are the dot over the i in a designed interior. Most often 
they are also the finial of the door, and they are particularly well suited to 
concealed doors. Selection of the right skirting boards can dramatically 
change the design making it more modern or classic. In its offer Leon 
company has not only a number of different variants of skirting boards, 
but also their finishes.


