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!

HARO Celenio – „Fa csempe”
A HARO Celenio padlók a fa melegét és kényelmét biztosítják különböző anyagok, úgy, mint a
beton, a textil, a pala és a kő megjelenésével. Az egyedülálló Celenio fapadlók megjelenésükben
megszólalásig hasonlítanak a kő, illetve a pala burkolatokra, de e padlók lényege mégis a
természetes fa nyersanyag, mely ebben az esetben egy térbeli padlóelem formáját produkálják.
Kellemes melegséget biztosítanak lábunknak, rugalmasak, törésálló és könnyen lerakható
tulajdonságokkal rendelkeznek, valamint padlófűtés esetén is felhasználhatóak. A természet a
Celenio padlókon keresztül a legszebb arcát mutatja meg… Ön is így gondolja?
A HARO új dimenziókat nyit lakókörnyezetünkben, hiszen a valódi kőlapokkal ellentétben a Celenio
kőhatású fapadlók meleget, elégedettséget és a kényelmet állítják fel mérceként.
Aki először lép Celenio padlóra, megdöbben!
A szeme azt mondja: Ez kő! De az érintése felfedi: Ez bizony fa!
Celenio dekorok
A CELENIO padlók különböző dekorjai a természetes kőhatások széles palettáját kínálják, a világos
homokkőtől a nemes, sötét paláig. Az egyediséget kedvelőknek a Celenio padlók Papyrus
termékcsaládjukkal még textil megjelenésű padlót is biztosítanak.

Ardesia – Elegáns pala kivitel
Megjelenésében decens, színeiben trendi, hatásában és eleganciájában szokatlan, amely első
pillantásra lelkesít.

Atrium – Pala kivitel
A modern pala kellemes színe, felülete és struktúrájának bája, eleganciája és időtálló karaktere
minden teret bizonyos többlettel ruház fel.

Papyrus – Textil kivitel
Rendkívüli tapintás és összetéveszthetetlen megjelenés jellemzi a Papyrus kollekciót. Ezen Celenio
padlókon megjelenő érdekes textilstruktúra biztosítja leendő otthona egyedülálló lakásélményét.
Kíváncsi a Celenio padlók további családjaira, esetleg az Athos – terméskőhatású lapokra vagy Önt
éppen a Dunas – hullám kivitelek vonzzák?
Kattintson és tekintse meg a HARO Celenio teljes kínálatát!
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