Kedves Partnerünk!
Annak érdekében, hogy Neked minél több vásárlód legyen folyamatosan kommunikálunk
ügyfeleink felé. Hírleveleinket Veled is megosztjuk! Hogyha partneri kapcsolatban állsz
szakemberekkel, lakberendezőkkel kérünk továbbítsd Nekik ezt a hírlevelet. Csak
néhány kattintás és ügyfeleket szerezhetsz! Kellemes olvasgatást kívánunk!

A nyár színei

A lakás ékszere
Már javában zajlik a nyár – hol több, hol kevesebb napsütéssel. A borús, esős idő ugyan
átmenetileg megpecsételheti hangulatunkat, azonban vannak dolgok, amelyeket szinte
semmi sem vehet el tőlünk nyáron – amelyektől igazán nyárias ez az évszak. Ilyenek
például hazánk zöldségei, gyümölcsei, amelyek éppen most kerülnek az érés és a
betakarítás szezonjába: a paprika, a paradicsom, az eper, az alma, a répa, a borsó, a
barack, és a lista akár a végtelenségig is folytatódhatna – hiszen a nyarunkat ezek az
aligha apró dolgok teszik azzá, ami.

Legyen az egy dohányzóasztal, egy fotel, egy állólámpa, vagy egy díszpárna,
mindannyiunk lakásában és környezetében van egy olyan (berendezési) tárgy, amely
kedves a szívünknek. Kedvenc virágaink ebben az évszakban igazán gyönyörűek – ezt
pedig érdemes kihasználni. Lakásunk díszítését bármikor feldobhatjuk már egyetlen szál
frissen vágott virággal. A létező összes színösszeállítású enteriőrt pompásan feldobja
például a vörös szín. Akár egy vörös rózsa, vagy tulipán, de egy stílusos, vörös vázában
elhelyezett szál virág is varázslatosan festhet a szoba bármely pontján.

Nemcsak a lakás egyetlen pontján ékeskedő, figyelemfelkeltő tárgy teheti élvezetessé
egy-egy helyiségünket. Képzeljük csak el, milyen lenne, ha egy burkolat már az első
lépésnél azt éreztetné velünk, hogy attól fogva egy igazán kellemes helyre kerültünk. A
lakás egyedi és különleges díszeként az Elesgo Supergloss Extra Sensitive
termékcsaládjának piros színű dekorja ténylegesen lehetővé teszi ezt. Szuperfényes
felülete és lekerekített élei valóban a csillogást és a pompát tükröző ékszerviselésre
emlékeztet, amely egy hosszú távú, állandó alkalmi viselet érzetét kelti majd. Ennek oka
a könnyedén applikálható, „Uniclic” rendszer, a kiváló hővezető képesség, valamint a
minimálisra csökkentett károsanyag-kibocsátás. Mindezek segítségével egy gyors és
egyszerű munkával létrehozott, halk léptekkel gazdagított, allergiás, kisgyermekes
családok számára is alkalmas nem mindennapi élményben lesz részünk.

Aktuális ELESGO és egyéb akciókért látogasson el weboldalainkra!

Üdvözlettel:

Látogass el weboldalainkra!
Teljes termékkínálat, tippek, ötletek és számos hasznos információ tervezéshez...
www.dreamfloor.hu
www.marmorin.hu
Kereskedelmi információk, árlisták...
www.ibdnagyker.hu
Kövess Minket közösségi csatornáinkon is - Friss hírek, naprakész információk, újdonságok
és még sok minden más!

