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ÚJ MIRROR GLOSS DESIGN  
 
 
 

Számunkra a design életstílus és fejlődésünk egyik 

alapköve. Nélküle nem élünk, nem fejlődünk, 

létszükségletünk. Vele dolgozunk, érte küzdünk. Irányt 

mutatunk és kifejezünk…. 
 

E hitvallással indítottuk el a 2016-2017-es dekorkollekciónk fejlesztését, amelyet 

most a Mirror Gloss 2.0 négy új csodálatos dekorjának bevezetésével folytatunk. 

A FALCO Zrt fáradhatatlanul kutatja, hogy melyek azok a dekorfejlesztési irányok, amelyek 

még jobbá és teljesebbé teszik kínálatunkat, megoldást adva a bútortervezőknek, 

belsőépítészeknek, a felhasználóknak, vagyis Önöknek a mindennapok szakmai kihívásaira. 

Tesszük ugyanakkor mind ezt annak érdekében is, hogy a csillogó fényes dekortrendek 

világában továbbiakban is megőrizzük vezető piaci pozíciónkat.  

 

Előző hírlevelünkben, amikor is az Y121-es Hideg Fehér dekor bevezetéséről adtunk hírt, 

megállapítottuk, hogy a fehér és az uni színek meghatározó szerepet töltenek be a design 

világában. Ez a megállapítás mondhatni különösen érvényes a csillogó fényes, így a MIRROR 

GLOSS  dekorokra. 
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A most bemutatásra és  2017. július 17-től bevezetésre kerülő négy új MIRROR GLOSS 

dekor várhatóan a design terndet követő felhasználók kedvelt színei lesznek.  

 

               
  

  M350 FS70 / 5981 MG       M351 FS70 / 7045 MG    M352 FS70 / 7166 MG      M353 FS70 / 6299 MG 

 Kashmír / Chasmere       Szatén / Satin                   Latté / Latte                       Kobalt Szürke /  

                                                                                                                                            Cobalt Grey 

 
Az M350 FS70 / 5981 MG Kashmír dekor, hasonlóképpen mint a természetben a 

kasmírgyapjú, egy kiváló és különleges anyag. Minden bizonnyal a világ legértékesebb 

természetes textilanyaga. Ezt az értéket szeretnénk most a Mirror Gloss dokor útján is az Ön 

kezébe adni.   

Az M351 FS70 / 7045 MG Szatén, elénk tárja az igazi szatén anyag fényességét és 

egyben hamvas felületét. Szinte tapintható ez a kellem ez a jóleső érzés, amely párosul a 

Mirror Gloss dekor páratlan színével. 

Az M352 FS70 / 7166 MG Latté, mindenkinek a egy tejeskávé csoda jut eszébe, amely 

melegségével bársonyos selymességével felfrissíti a fogyasztóját. Ezt a frissességet biztosítja 

a felhasználó számára is a dekor. 

Az M353 FS70 / 6299 MG Kobalt Szürke nevéhez méltó módon kemény ezüstszürkés 

csillogó felületű dekor, amely természet közeli színállásával különleges értéket tud 

biztosítani az enteriőrnek. 

Mind a négy Mirror Gloss dekor kellemesen ötvözhető bútorok és belsőépítészeti 

tervezéskor a rusztikus fadekorokkal, más uni színekkel, vagy esetleg topp matt dekorokkal, 

így biztosítva a jelenleg aktuális dekor trendeket. 
 

Az új dekorok a Mirror Gloss Express kollekció elemei lettek, és a standard 2800 x 

2050 x 18 mm-es méretben bekerül a laminált lap programjába. 

A Mirror Gloss termékekhez igazodóan az új dekorok szín- és struktúra azonos HPL-ként, 

3050 x 1300 x 0,8 mm méretben és élzáróként 22 x 1,3 mm méretben is elérhetőek a termék 

kínálatban, lehetőséget biztosítva ezáltal, a kreativitás kibontakoztatásához. 
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