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ІНДИВІДУАЛЬНІ РІШЕННЯ В ПРОМИСЛОВИХ МАСШТАБАХ
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L980
Каффа
3050/4200

Декор в теплих 
кавових тонах  
з нотками стилю поп-
арт стане ідеальною 
складовою меблів  
в традиційному  
і сучасному стилях.
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Фантазійний декор  
з імітацією текстильної 
фактури стане 
прикрасою меблів  
в традиційному стилі.

L998 
Джинс світлий 

3050/4200

6 7



Правильний 
метричний, 
математично 
вивірений орнамент 
змусить поринути 
в епоху античної 
грецької архітектури. 
Знайде застосування 
в класичному  
і традиційному стилях.

L982 
Артеміда
3050

8 9
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S942 
Марокко 

3050/4200

Гармонійне злиття 
двох основних видів 
декоративного 
марокканського 
візерунка – 
рослинного  
і геометричного 
(арабески), дозволить 
насолодитися даними 
декором в інтер’єрі 
різностилевої 
спрямованості.

10 11
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S941 
Діброва 
3050/4200

Мозаїка з торцевого 
зрізу деревини  
є позастильовим 
і позачасовим 
рішенням для будь-
якого інтер’єру.

12 13



Декор стилізований 
під розписну глазур 
в техніці «майоліка», 
найбільш популярну 
в епоху відродження. 
Ідеальне доповнення 
до меблів в 
середземноморському 
стилі і стилі прованс.

L981
Майоліка

3050/4200
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Спонтанна ідея, 
геніальна думка 
конструктора, 
архітектора, інженера, 
перенесена  
на аркуш паперу. 
Добре читається  
в стилях лофт, вінтаж, 
конструктивізм.

S943 
Ескіз 
3050/4200
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S604 
Кантрі бланж 

3050/4200

Декор випромінює 
тепло і затишок, 
притаманні 
комфортним 
заміським будиночкам 
з інтер’єром в стилі 
прованс.

1918
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S517 
Кантрі
3050/4200

Декор з відбитком 
часу відображає ідею 
обжитого простору. 
Cтане приємним 
акцентом в стилях 
лофт і кантрі.
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L940 
Дуб Сонома 
3050/4200

Ідеальне відтворення 
благородної текстури 
дуба відмінно 
впишеться в меблі 
широкого стильового 
спектру. (Від кантрі  
до сучасного стилю)
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Природна теплота, 
доповнена 
добротністю 
легендарного дерева. 
Знайде застосування 
в інтер’єрі будь-
якої стильової 
спрямованості.

L0222  
Хортиця 
3050/4200

24 25
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W574 
Крестола 

3050

Імітація одного  
з трьох найкращих 
сортів каррарського 
мармуру. Знайде своє 
застосування в стилі 
неокласицизм.

26 27



28 29

W919 
Алахамбра 
3050

Створює атмосферу 
тепла і комфорту  
в класичних стилях 
кухонь.
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W572 
Дорато 

3050

Теплота і вишуканість 
травертину здатна 
оживити і наповнити 
гармонією будь-який 
інтер’єр від класики 
до модерну.

30 31
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Ідеально відображена 
текстура одного 
з найбільш 
щільних і надійних 
декоративних 
матеріалів 
здатна влитися 
в благородний 
класичний інтер’єр.
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W56 
Граніт золотий 
3050

32



Декор, що асоціюється  
з іспанським архітектурно-
парковим ансамблем, 
гармонічно втілюється  
в кухнях класичного 
стилю.
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W570 
Алахамбра темна 

3050

3534



Ахроматична гамма 
даного каменю дозволяє 
використовувати його  
в інтер’єрах і меблів будь-
яких колірних рішень. 
Може застосовуватись  
у всіх стильових напрямках.

W571 
Лаконійський мармур 
3050
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Відображення 
однієї з рідкісних 
різновидів мармуру 
з античних часів 
видобувається в Італії 
і на Корсиці. Камінь 
використовувався 
в оздобленні 
Версаля. Гармонійно 
поєднується  
з класичними стилями 
і стилем Ар-Деко.
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W315 
Портор 

3050/4200
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W95 
Мантінеа 
3600

Античний мармур 
давньогрецького 
міста Мантінея, що 
славиться витворами 
великого скульптора 
Праксителя.  
Декор знайде 
застосування  
в класичних стилях.
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W314 
Золотий кристал 

3050/4200

Немов скупчення блискучих 
метеоритних уламків, що 
летять в невагомості холодного 
і незвіданого космічного 
простору, здатного надовго 
приворожити погляд. Декор 
поєднуємо як з «палацевою» 
класикою, так і з сучасним 
стилем.

4342
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Різновид 
чорного мармуру 
видобувається  
в Ірландії.  
Відображає 
добротність, 
надійність  
і грунтовність. 
Прекрасно 
впишеться в класичну 
спрямованість меблів 
та інтер’єру.

W573 
Крейліт 
3050

44 45



Використання 
рослинного 
орнаменту  
в нюансному 
колірному рішенні 
здатне гармоніювати 
з меблями в стилі 
ар-нуво і сучасному 
стилях.

46 47

WS211 
Грація ваніль 

3050



48 49

Найзагадковіший колір  
в палітрі безлічі.  
Для одних є символом 
смутку і невідомого, 
для інших - добра, 
чистоти і досконалості, 
благородства і досвіду. 
Найтемніший колір 
в ахроматичній гамі. 
Сумісний з усіма 
колірними і стильовими 
рішеннями.

48 49

W015 
Чорний 
3050/4200
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