Kedves Partnerünk!

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

A lerakási műveletet megelőzi az esztétikailag megfelelő padló kiválasztása. A padlónak
harmonizálnia kell a lakás jellegével. A legfontosabb lakberendezési stílusok áttekintése segíthet a
döntés meghozatalában.
A stílus nem csupán ízlés kérdése. Az alakításában a pillanatnyi divatirányzatok és a helyi
hagyományok is közrejátszanak. A környezethez illő lakberendezési stílus ennek a két tényezőnek, a
személyes vonzódásnak és a környezetben uralkodó kultúrának szerencsés ötvözete. Ez pedig
közismert módon változik, egyes helyeken gyorsabban, másutt lassabban. A mai lakberendezési
stílusoknak nemzetközi nevük van: kezdve az „Authentic“-től a „Vintage“-en át a „Pure Modern“- ig. A
jövőkutatók folyamatosan vizsgálják, hogy melyek azok a jegyek, amelyek ezeket a stílusokat a
többiek fölé emelik, és kidolgozzák a hozzájuk illő dekorokat. Jellegzetes jegyeiket tekintve a padlóink
készlete állandóan naprakész.

Az otthonok világában a természetes színek iránt továbbra is élénk a kereslet. Ugyan különböző hangsúllyal, de ezzel összefüggésben a fára
hajazó megjelenés tendenciája is folytatódik.
A skandináv mintára készült, bézs és deresbe hajló dekorok nyugalmat és derűt sugároznak. De a napjaink bútorain és tartozékain domináló
pasztell- és krétafehér árnyalatok hatását is képesek felerősíteni.
A tölgy, a vörösfenyő, a lucfenyő és a jellegzetes érzést keltő kőris továbbra is nagy keresletnek örvend. A korszellemhez jól illenek a komoly
előélettel rendelkező anyagok.
A fürdőszobákban a csempéket egyre inkább a meleg, fára hajazó megjelenés, és a terméskő elemek váltják fel.

Authentic

Erre a stílusirányzatra a fa nyomja rá a bélyegét, amelynek eredetéről igen élethű módon a rusztikus
vagy elegáns jelleg árulkodik. A színek széles skálája, amelyeket csak a természet képes
megfesteni, tökéletes harmóniát teremt, és bőséges mozgásteret enged a lakberendezőnek.

Materials
A valósághű anyagutánzatok sokféle formában és színben köszönnek vissza. Ezek a dekorok,
amelyek a bejárattól kezdve a falig a legkülönfélébb alkalmazási területeken jöhetnek számításba,
egészen különleges varázzsal terítik be a helyiséget.

New natural style
Ezek ugyan ismerős, természetes anyagok, de a nagyságuk változhat, és a felületük is eltérő módon
lehet megmunkálva. Ez a szokatlan kidolgozás új megjelenést kölcsönöz nekik. Innen a dekorok
világában használt „New Natural Style“ név. Bár ennek a padlónak a természetesség a meghatározó
jellege, mégis modernnek hat.

Vintage
A maguk lekoptatott és feldörzsölt felületeivel a derűs és meleg dekorok a fafajták előéletéről
regélnek. Ezekkel a dekorokkal meghitt, sőt őseredeti légkör alakítható ki a helyiségben. Tökéletesen
harmonizálnak a régmúltból örökölt darabokkal, a kedvenc és egyedi kivitelű tárgyakkal és a márkás
ipari termékekkel.

Pure Modern
A „Pure Modern“ a tiszta vonalvezetés megfelelője. Az új, fára hajazó megjelenési formák, de az
elvontabb kivitelek is könnyednek, derűsnek és modernnek hatnak. Ezeknek a padlóknak a tetőtér, a
nyitott helyiség és az egyszerűen berendezett lakás a törzshelyük.
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Látogass el weboldalainkra!
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