Fenix
a Marella
Perfektní souhra

Monochromatický
interiér
Stále oblíbenějším trendem v navrhování interiérů je
ladit prostor monochromaticky. Co se pod tím skrývá?
Je to hra s kombinací barev v různých variantách sytosti
a světlosti. Zjednodušeně – vyberete si základní barvu
interiéru, třeba hnědou a celý prostor se snažte ladit do tří
intenzit hnědé – od tmavé po střední až ke světle béžové.
V kombinaci textur se meze nekladou.
Kolekce úchytek Tonda Marella se perfektně barevně
shoduje s dekory z řady FENIX® a vy si tak snadno můžete
vytvořit vlastní monochromatický vzhled interiéru.

FENIX® je generace dekorativních plošných
materiálů, s povrchem vytvořeným pomocí
nanotechnologie, pro použití v interiéru
od společnosti Arpa Industriale.
Je špičkou mezi matnými materiály pro výrobu
nábytku a je vhodný do kterékoliv místnosti. Skvělé
vlastnosti nanolaminátu umožňují jednoduchou
údržbu nábytku v každé domácnosti. Matný povrch
nábytku z materiálu FENIX® působí v interiéru
útulně a teple.

467534 | DTL FENIX 0030 NTM
Bianco Alaska 1STR
3050/1300/19

467535 | DTL FENIX 0029 NTM
Bianco Malé 1STR
3050/1300/19

467536 | DTL FENIX 0718 NTM
Grigio Londra 1STR
3050/1300/19

467538 | DTL FENIX 0724 NTM
Grigio Bromo 1STR
3050/1300/19

467537 | DTL FENIX 0720 NTM
Nero Ingo 1STR
3050/1300/19

Sortiment
Fenix

Kolekce úchytek Marella design představuje
spojení funkčnosti s uměním a krásou italského
designu.
Objevte moderní, industriální, rustikální modely
s jedinečným a nezaměnitelným vzhledem.
Speciální povrchové úpravy, barvy vystihující
trendy, kvalita provedení, jedinečný design a italská
výroba – to je kolekce úchytek od Marella design,
dostupná exkluzivně v prodejnách Démos trade.
Úchytka – malý detail, který dodá duši a jedinečnost vašemu nábytku.

405051 | Marella Design úchytka Tonda
320 šedá silk touch

405053 | Marella Design úchytka Tonda
320 modrá silk touch

405047 | Marella Design úchytka Tonda
320 černá silk touch

405049 | Marella Design úchytka Tonda
320 bílá silk touch

Sortiment
Marella Design
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Kolekce Marella úchytek Tonda se dokonale shoduje s dekory z řady FENIX® nejen barvou, ale také povrchovou úpravou.

Díky své patentované technologii má povrch
vysokotlakého laminátu FENIX® tyto vlastnosti:
• extrémně matný s nízkou odrazivostí světla,
• příjemný na dotek tzv. soft touch effekt,
• antifinger úprava nezanechává otisky prstů,
• mikroškrábance lze tepelně opravit,
• vysoce odolný vůči poškrábaní lze použít
na vertikální i horizontální plochy,
• vynikající plnost barev vysoké intenzity,
• vysoká tepelná odolnost až do 210 °C,

Kolekce úchytek Marella design se speciální povrchovou úpravou s hedvábným efektem – Silk Effect
vyniká těmito prémiovými vlastnostmi:
• vysoce odolný povrch proti poškrábání a korozi,
• extra matný a antireflexní,
• světelně stabilní,
• vhodný i do vlhkého prostředí
• hedvábný na dotek
• antifinger úprava – nezanechává otisky prstů
• snadná údržba

• snadné čištění.

Odolný proti
poškrábání

Hedvábný efekt

Odolný proti
poškrábání a korozi

Snadno se čistí

Snadno se čistí

Proti otiskům prstů

Odolný vůči studeným
kapalinám

Extra matný
a antireflexní

Světelná stabilita

Hedvábný efekt

Vhodné do vlhkého
prostředí

Proti otiskům prstů

Extra matný
a antireflexní

Odolné proti
syntetickým kapalinám
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Zákaznický servis: T 596 223 470 E objednavky@demos-trade.com
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