
Fenix  
a Marella
Perfektná súhra



Monochromatický 
interiér
 

Stále obľúbenejším trendom v navrhovaní interiérov je 
ladenie priestoru monochromaticky. Čo sa pod tým skrýva? 
Je to hra s kombináciou farieb v rôznych variantoch sýtosti 
a svetlosti. Zjednodušene - vyberiete si základnú farbu 
interiéru, napríklad hnedú, a celý priestor sa snažíte ladiť 
do troch intenzít hnedej - od tmavej cez strednú až po 
svetlobéžovú. Kombinácii textúr sa medze nekladú.

Kolekcia úchytiek Tonda Marella sa perfektne farebne 
zhoduje s dekormi z radu FENIX® a vy si tak ľahko môžete 
vytvoriť vlastný monochromatický vzhľad interiéru.



Sortiment  
Fenix

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

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

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

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

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

FENIX® je generácia dekoratívnych plošných 
materiálov, s povrchom vytvoreným pomocou 
nanotechnológie, na použitie v interiéri od 
spoločnosti Arpa Industriale. 

Je špičkou medzi matnými materiálmi na výrobu 
nábytku a je vhodný do ktorejkoľvek miestnosti. 
Skvelé vlastnosti nanolaminátu umožňujú 
jednoduchú údržbu nábytku v každej domácnosti. 
Matný povrch nábytku z materiálu FENIX® pôsobí v 
interiéri útulne a teplo.  

http://www.demos-trade.sk/product/467535
http://www.demos-trade.sk/product/467534
http://www.demos-trade.sk/product/467536
http://www.demos-trade.sk/product/467537
http://www.demos-trade.sk/product/467538
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=fenix


Sortiment  
Marella Design

405049 | Marella Design úchytka Tonda 
320 biela silk touch

405047 | Marella Design úchytka Tonda 
320 čierna silk touch 

405053 | Marella Design úchytka Tonda 
320 modrá silk touch

405051 | Marella Design úchytka Tonda 
320 sivá silk touch

Kolekcia úchytiek Marella Design predstavuje 
spojenie funkčnosti s umením a krásou 
talianskeho dizajnu.

Objavte moderné industriálne, rustikálne modely 
s jedinečným a nezameniteľným vzhľadom.

Špeciálne povrchové úpravy, farby, ktoré 
vystihujú trendy, kvalita vyhotovenia, jedinečný 
dizajn a talianska výroba - to je kolekcia úchytiek 
od Marella Design, dostupná exkluzívne 
v predajniach Démos trade. 

Úchytka - malý detail, ktorý dodá dušu 
a jedinečnosť vášmu nábytku. 

http://www.demos-trade.sk/product/405049
http://www.demos-trade.sk/product/405047
http://www.demos-trade.sk/product/405053
http://www.demos-trade.sk/product/405051
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=Marella+design


Vďaka svojej patentovanej technológii má povrch 
vysokotlakového laminátu FENIX® tieto vlastnosti:

• extrémne matný s nízkym odrážaním svetla,

• príjemný na dotyk, tzv. soft touch  effect,

• antifinger úprava nezanecháva odtlačky prstov,

• mikroškrabance sa dajú tepelne opraviť,

• vysoko odolný proti poškriabaniu, môže  
sa použiť na vertikálne aj horizontálne plochy, 

• vynikajúca plnosť farieb vysokej intenzity,

• vysoká tepelná odolnosť až do 210 °C,

• ľahké čistenie.

Kolekcia úchytiek Marella  Tonda sa dokonale zhoduje s dekormi z radu FENIX® nielen farbou, ale aj povrchovou úpravou.

Kolekcia úchytiek Marella Design so špeciálnou 
povrchovou úpravou s hodvábnym efektom - Silk Effect 
vyniká týmito prémiovými vlastnosťami:

• vysoko odolný povrch proti poškriabaniu a korózii,

• extra matné a antireflexné,

• svetelne stabilné,

• vhodné aj do vlhkého prostredia,

• hodvábne na dotyk,

• antifinger úprava - nezanecháva odtlačky prstov,

• ľahká údržba.

www.demos-trade.com

Odolné proti 
poškriabaniu a korózii

Odolný proti 
poškriabaniu

Odolné proti studeným 
kvapalinám

Vhodné do vlhkého 
prostredia

Ľahko sa čistí

Hodvábny efekt

Svetelná stabilita

Odolné proti 
syntetickým 
kvapalinám

Extra matný  
a antireflexný

Proti odtlačkom prstov

Ľahko sa čistia

Hodvábny efekt

Extra matný  
a antireflexný

Proti odtlačkom prstov
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Démos trade, s.r.o., Pri Rajčianke 8913/25, 010 01 Žilina 
Zákaznícky servis: T 041 285 0030  E objednavkySK@demos-trade.com


