2016/17

–es

trend kollekciónkkal is ezt a

DESIGN

hitvallást közvetítjük, amely tükrözi elkötelezettségünket a
minőség és a folyamatos fejlődés felé, annak érdekében, hogy
megőrizzük vezető pozíciónkat a piacon.
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A design meghatároz,
összeköt, célt ad. Egy cég
életében lehet
munkafolyamat, döntés,
stratégia, útmutatás. A
művészeknek egyfajta
filozófia, hit, a szépség
kifejezése. Van úgy, hogy
minőséget jelent, van úgy,
hogy egy csoport
hovatartozását fejezi ki.
Mindenkinek más és mást
jelent. Valakinek örökség,
valakinek kreatív
gondolkodás kifejezése.
Magunkra varratjuk,
tetoválásként, vagy csak
viseljük ruhadarabként,
olykor megfestjük,
megrajzoljuk vagy
felépítjük.

Hitvallásunkat tovább gondolva, 6 FAUTÁNZATÚ dekort
alkottunk meg, mely mind a rusztikus, modern, skandináv,
klasszikus vagy éppen a shabby chic, kopottan kecses
stílusába is beilleszthető.

Számunkra a design
életstílus és
fejlődésünk egyik
alapköve. Nélküle
nem élünk, nem
fejlődünk,
létszükségletünk.
Vele dolgozunk, érte
küzdünk. Irányt
mutatunk és
kifejezünk

Föld

tónusaiba

öltözött
5
UNI
SZÍNÜNKET
EGY
TERMÉSZETES BŐR
(LEATHER
FS23)
TEXTÚRÁVAL
nyomtuk meg, amelyek a határok megerősítését fejezik ki, utat
mutatva a gyengédség teljességéhez.

Melegebb,
barnásan
természetes
színárnyalatokat
kedvelőknek, a Natúr Új Bükköt (618 FS08) és a Natúr
Calobra (617 FS08) dekorjainkat javasoljuk, melyeket lágy
tapintású FS08-as top matt texturával láttuk el.

Natúr Új Bükk
618 FS08

Natúr Calobra
617 FS08

A maszkulin, határozottabb színeket kedvelőknek, a Tobacco
Új Bükk (619 FS08) dekorunkat javasoljuk, amely jól megtöri
a mai modern és légies miliőt.
A skandináv minimál stílus szerelmeseinek, a Világos Monaco
Tölgyet (623 FS22) a Krém Monaco Tölgyet (624 FS22) és a
Gyöngy Calobra (616 FS08) dekorokat javasoljuk, amely
teljesen beleilleszkedik abba az egyszerűségbe, amit az északi
stílus irányzatok megkívánnak.

Krém Monaco
Tölgy 624 FS22

Gyöngy Calobra
616 FS08

Dekorfejlesztéseink
mellett
továbbá
megemlítenünk
egészségés
környezettudatosságunkat,
melyet
különösen
alacsony
formaldehid
károsanyag
kibocsátású E-LE

minőségű

szükségszerű

(CARB II)
laptermékeink

gyártásával
hangsúlyozunk
különös figyelmet fordítva a jövő
nemzedékeire.

Világos Monaco
Tölgy 623 FS22

CARB II tanúsítványunkat nem csak laminált laptermékeinkre
biztosítjuk, hanem Európában szinte egyedi technológiával
megalkotott

Mirror Gloss 2.0 tükörfényes

termékünkre is, mely már csak kétoldalt tükörfényes
kivitelben gyártunk, megoldva azokat a belsőépítészeti és
esztétikai problémákat, melyek korábban felmerültek.

MUNKALAPJAINK
dekorvilágában
figyelembe
vettük azokat a piaci igényeket,
amelyek azt a folytonosságot
alkalmazták, amit elsősorban a
konyhabútorok
esetében
kamatoztatható, szín
és
textúra
azonos
laminált
bútorlapjainkhoz.
A
munkalapok 2016/17-es trend
színeiben az ipari stílusnak
kedvező betont illetve kő
utánzatokat – Sötét Pala (731
FS46) és Szürke Homokkő
(730 FS46) – vezettük be.
Természetesen
nem
feledkeztünk meg a természetes
fa kedvelőiről sem, melyet a
Krém Monaco Tölgy és a
Natúr Új Bükk kínálatunkban
igazolunk.

A loft stílus kedvelőinek a Világos (728
FS08) – és Sötét (729 FS08) Betonfal
névre hallgató dekorjainkat javasoljuk,
melyek kötelező elemei mindazoknak, akik a
19. századi párizsi művészek által ihletett
stílusirányzatot keresik.

Világos Betonfal
728 FS08

