tipy na nákup

Spa
Obývačka Spa je medzi
našimi zákazníkmi hodnotená veľmi vysoko. Vyzdvihli
najmä detail úchytky, ktorá je
kompaktná s dvierkami a je aj
z rovnakého materiálu. Tento
prvok Spa výrazne odlišuje
od iných obývačiek. Masívny
rám, vymedzujúci každú
skrinku v priestore, a jemné
zvislé línie pôsobia obľúbeným severským dojmom.
Výnimočným prvkom je
reliéfový chrbát zasklených
vitrín, ktorý nádherne vynikne pri použití vnútorného
osvetlenia. Širokou ponukou
skriniek možno zariadiť obývačku, jedáleň i predsieň.

Čo v modernej obývačke
City
Moderná a elegantná biela
farba obývačky City je doplnená príjemným drevitým
vzorom. Kombinácia pôsobí
veľmi príjemne, nevtieravo
a bude dlho aktuálna. Efektne
je riešený aj plastický chrbát
skriniek, ktorý pekne vynikne
pri vnútornom osvetlení.
LED osvetlenie je aj súčasťou
niektorých skriniek. Všetky
poskytujú nadštandardný
úložný priestor.
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Sid
Eleganciu a čistotu bielej
farby tejto obývačky umocňujú mierne zaoblené dvere.
Sú vyrobené ohýbaním, čo
im zaručuje nízku hmotnosť
a následne dlhú životnosť
kovania. Farebný akcent
predstavuje nové drevité
vyhotovenie dub riviera vulcano rustic. Veľkorysý úložný
priestor, množstvo doplnkov,
vstavané LED osvetlenie
a kvalitné technické vypracovanie vás budú reprezentovať
pred každou návštevou.

nesmie chýbať?

O

bývačka je centrom diania v domácnosti
a križovatkou medzi ostatnými miestnosťami. Pred návštevou musí pôsobiť reprezentatívne,
pri každodennom používaní vydržať veľkú záťaž
a ponúknuť maximálny odkladací priestor. Decodom pri návrhu nových modelov priamo spolupracuje s popredným nemeckým dizajnovým štúdiom.
Obývačkový nábytok tak patrí k európskej špičke.

Tega
Nie je hrana ako hrana. Ako
jediný výrobca na Slovensku
sme začali používať pri výrobe nábytku laserovú technológiu. Najnovšiu technológiu
olepovania hrán používame
pri výrobe predných plôch
obývačky Tega. Výhodou laserového opracovania je bezchybný spoj, ktorý má okrem
vysokej dizajnovej hodnoty aj
praktický význam. Je vodotesný, kompaktný, odolný proti
teplu, a preto mu nehrozí
odlepenie ani pri umiestnení
v blízkosti elektrospotrebičov
alebo tepelných zdrojov.
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