


ІНДИВІДУАЛЬНІ РІШЕННЯ В ПРОМИСЛОВИХ МАСШТАБАХ



L139/W139 
Крестола б’янка  
3050/4200

Елегантніший та 
більш вишуканий 
сорт каррарського 
мармуру виглядає 
особливо елегантно 
у вітальні поєднаній 
з кухнею та ванних 
кімнатах. Разом 
з однотонними 
фасадами знайде своє 
застосування у меблях 
сучасного стилю. 
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S300/W300 
Стелларія

3050/4200

Витонченість та есте-
тика сірого мармуру 
стане центральним 
елементом дизай-
ну приміщення в 
будь-якому стилі. 
Мармуром прикра-
шали робочі поверхні 
здавна, вони ніколи 
не виходили з моди і 
надалі тримаються на 
вершині популярності. 
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S520 
Електра 
4200

Благородна 
текстура каменю 
надасть Вашій кухні 
відтінку античності. 
Вибір нейтральної 
колористики 
допомагає 
втілювати в життя 
найрізноманітніші 
ідеї дизайну кухні.
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Природний малю-
нок темного дерева 
з ярко вираженою 
структурою прекрас-
но доповнить дизайн 
кухонь різних стилів. 
Навіть ультрасучас-
ний стиль кухонного 
приміщення з елемен-
тами такого декору не  
втратить своєї про-
гресивності та шарму. 

S024
Авонг

3050/4200
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Дерево з вкрапленням 
мозаїчних елементів — 
це сучасний    погляд на 
класичні деревоподібні 
декори. Світле дерево 
здатне візуально розширити 
приміщення, буде ідеальним 
варіантом для кухонь 
невеликих розмірів у 
скандинавському стилі. 

L984 
Дуб мозаїка  
4100
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Використання 
первозданного 
кольору деревини 
при виготовленні 
кухонних елементів 
дозволяє втілити 
цікаві  дизайнерські  
рішення у різних 
інтер’єрах при 
збереженні відчуття 
природності та 
заміського затишку. 
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S302
Форест

3050/4200



L939 
Дуб Квебек 
3050/4200

Ніжна палітра дерева 
надає приміщенню 
легкості та наповнює 
його світлом, 
зберігаючи при 
цьому всю солідність 
дуба - найміцнішого 
дерева у наших 
широтах.  Світлі 
декори органічно 
поєднуються у різних 
стилях.
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Декор з  імітацією металу 
-наймодніший тренд цього 
року, який  найкраще 
вписується в стиль Лофт. 
Сьогодні інтер’єри в стилі 
лофт популярні як ніколи, їх 
можна зустріти в заміських 
будинках, ресторанах, 
офісах, готелях і в квартирі 
типової багатоповерхівки.

S301 
Патина латунь 

3050/4200
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Декор розігрітого на 
сонці каміння створює 
в приміщенні тепло 
і затишок. Надає 
безмежний простір для 
дизайнерської фантазії 
та впишеться у різні 
стилі оформлення. 
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S518 
Кариби
3050/4200



Груба, зістарена, штучно 
витерта структура декору 
є сміливим рішенням 
для кухні та приміщень 
в стилі лофт. Контрастні 
сполучення та імітація 
металу створять також 
нестандартну атмосферу 
у ресторанах та кафе. 

S519 
Оксид мідь 
3050/4200
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L140
Колорит
3050
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Небанальний 
яскравий акцент 
у меблях для 
поціновувачів стилю 
Етно, Прованс, а 
також сміливих 
дизайнерських 
рішень. У цьому 
декорі відчувається 
і свіжість морського 
бризу і затишок 
соснового лісу. 



Декор, що імітує бетон, вже 
давно завоював симпатію 
у прихильників сучасного 
дизайну у всьому світі.  
Дизайнери й архітектори 
виявили в бетоні естетику і 
чарівність та стали активно 
використовувати цей 
матеріал, додаючи інтер’єру 
індустріального шику.

L141 
Агата 

3050/4200
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Темний камінь з оригі-
нальною структурою 
-  кращий вибір з боку 
практичності та зруч-
ності, який оцінить 
будь-яка господиня. 
Темна робоча поверх-
ня виглядає благород-
но і дозволяє поєд-
нувати різні стилі, не 
втрачаючи при цьому 
своєї індивідуальності.
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S521 
Селена
4200
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