Šiame modelyje aukštos kokybės stilingi
stiklo fasadai puikiai dera su madinga faneruota
sienos plokšte.
Idealiai sumontuotos, profilyje paslėptos
rankenėlės bei nišoje sumontuoti baldai
virtuvės erdvei suteikia optinį homogeniškumą.
Įmontuota vyninė iš faneruotos medžio
drožlių plokštės nusipelno ypatingo dėmesio.
FASADAS: Dažydas MDP; FASADO
SPALVA: indigo / ekstra balta; RANKENĖLĖS
Paslėptos, rankenėlių profilius C-1 / C-2
Schüco; STALVIRŠIS: 20mm akmens masė,
spalva Balta; STIKLO SIENĖLĖ: matinis
Lakomat stiklas, storis 4mm; STALAS /
LENTYNOS: dažytas stiklas, spalva Lakobel
Aqua, 8mm storis (Ttіplex); SIENINĖ
PLOKŠTĖ/VYNINĖ: MDP, padengta uosio
faneruote (Polisandras, faneruotės storis
0,6mm), spalva Polisandras.

Lotte
Griežtas, bet santūrus stilius, kontrastingos spalvos ir praktiškas zonavimas įprasmina
šį modelį, kuris puikiai žiūrisi erdvioje virtuvėje.
Integruotos rankenėlės ir puikiai apdirbti
šoniniai šoniniai fasadai suteikia virtuvei
papildomo griežtumo, o stendas su natūralaus
medžio paviršiumi puikiai tinka modernios
virtuvės dizainui.
FASADAS: Akrilas (MDF); FASADO
SPALVA: Talkas/Grafitas; RANKENĖLĖS:
Paslėpta rankenėlė-profilis, C-3 "Schüco;
STALVIRŠIS: 40mm Akmens masė, spalva
Gepaksi; BARAS 60 mm uosio masyvas, spalva
Polisandras.

Integro graphite
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Faneruoto fasado virtuvė suteikia
interjerui didesnę pridėtinę vertę. Dėl optimalios virtuvės elementų konfigūracijos atsiranda
daug daugiau naudingos vietos.
Vietoje standartinių naudojamos
išfrezuotos rankenėlės, kurios virtuvei suteikia
vieningą bei stilingą išvaizdą. Dėmesį atkreipia
skaitlingos lentynos, pagamintos iš aukštos
kokybės faneruotės.
FASADAS: Т222 (MDP, padengtas uosio
faneruote); FASADO SPALVA: 120 /
Polisandra; RANKENĖLĖS: Išfrezuotos
КВ-1/КВ-2; STALVIRŠIS: 38мм/50мм,
plastikas, spalva Baltas sniegas; BRIAUNA: З
D Baltas sniegas; ATVIROS LENTYNOS:
MDP, padengtas uosio faneruote (Polisandras,
faneruotės storis 0,6mm), aliumininis profilis
2-1 (spalva Juoda); LENTYNOS (STALAŽAS): Tonuotas stiklas (spalva Bronza,
storis 4mm); ŠONINĖS (UŽDARO TIPO):
SPINTOS Т219Г (MDP, padengtas uosio
faneruote, faneruotės storis 0,6mm).

Rifliuoti medžio imitacijos paviršiai
suteikia šiam modeliui užmiesčio dvasią.
Harmoningai parinktos tekstūros ir atspalviai
sukuria jaukų inerjerą.
Pastatomos spintelės su stiklinėmis
durelėmis, atviros lentynos indams bei aiškios ir
suprantamos virtuvės formos puikiai užpildo
dizaino vientisumą.
FASADAS: Linnea; FASADO SPALVA
šviesus ąžuolas/ baltas matinis:
RANKENĖLĖS: Klienta; STALVIRŠIS/
ŠONINĖS PANELĖS: 38mm plastikas, spalva
Sniego balta; BRIAUNA: 3D Sniego balta;
BARO STALVIRŠIS 80 mm akmens masė,
spalva balta; ATVIROS LENTYNOS: plastikas
Balta, skaidrus stiklas 6 mm.

Nord

Linnea

Šis kantri stiliaus modelis užpildo erdvę
gera energetika, šiluma ir jaukumu.
Pagal Šveicarijos Alpių namelį, įsikūrusį,
kalnuose šalia upės ar ežero, kurtas modelis.
Kuriant „Lugano“ kolekciją dėmesys buvo
skiriamas paprastumui ir praktiškumui bei
daugiausia naudotos natūralios medžiagos.
Nepretenzingas ir lakoniškas išpildymas
suteikia virtuvei dar didesnę vertę. Modelis
puikiai tinka ne tik užmiesčio namui, bet taip
pat erdviam butui su aukštomis lubomis.
FASADAS: Uosio masyvas Т537;
FASADO SPALVA: 125/101, be patinos;
VITRINOS: skaidrus stiklas;
RANKENĖLĖS: Gamet UP11-GEPM11 (32,
96mm); STALVIRŠIS 38mm uosios masyvas,
spalva Palisandras; ŠONINĖS PANELĖS:
rėmas uosio masyvas, intarpas uosio faneruotė
(faneruotės storis 0,6 mm); DEKORATYVINĖS ŠONINĖS PANELĖS; rėmas ąžuolo masivas, intarpas - ąžuolo faneruotė
(faneruotės storis 0,6 mm); STALAS Palermas
(uosio masyvas, spalva 101, W/D/B 740/1190/770 mm).

Medis suteikia neribotas galimybes
įgyvendinti bet kokius dizaino sprendimus bei
visiškai atskleidžia klasikinės virtuvės eleganciją.
Nauja kolekcija „Artwood“ yra prašmatnus
ir rafinuotas mažosios elegancijos įkūnijimas.
Dėmėsio centrą sudaro sala su dekoratyvinių
elementų įvairove, o integruota į stalviršį
medinė apdaila suteikia jaukumą ir komfortą
patalpai.
Natūralus medis, kaip jokia kita medžiaga,
puikiai pabrėžia individualumą ir formuoja
unikaliaus interjero kūrimo galimybes.

Lugano

Artwood

Šio modelio ypatumą sudaro betono
tekstūrą imituojantys fasadai.
Sąmoningai šiurkštūs betono ir šilti
medienos tarpusavyje derinami paviršiai kartu
sukuria kontrastą, kuris puikiai atsiskleidžia
šviesiame ir erdviame interjere.
Formų bei linijų harmonija pasiekiama
metalinių profilių pagalba, kurie puikiai
pakeičia standartines rankenėles.

FASADAS: Т515К uosio masyvas;
FASADO SPALVA: 110; VITRINOS:
#2Skaidrus stiklas; RANKENĖLĖS: Giusti
73-118 (96mm), R8-128; STALVIRŠIS: 38mm,
plastikas, spalva Nakarado / 60mm uosio
masyvas, spalva Palisandras; STALVIRŠIO
APVADAS: 22mm uosio masivas; DEKORATYVINIAI ELEMENTAI: uosio masyvas.

Erdvi virtuvė pilna modernaus stiliaus.
„Loft“ įdomi kontrastingų medžiagų kombinacija sudaro šio stiliaus pagrindą.
Daug atvirų lentynų bei kelių lygių
geležinės „SmartCube“ sistemos labai palengvina virtuvės išvaizdą.
Kartu panaudojus metalo, medžio, plastiko
ir stiklo paviršius puikiai atsiskleidžiamas
unikalus stilius ir yra suteikiama didžiulė
saviraiškos įvairovė.

FASADAS: Dažydas MDP; FASADO
SPALVA: Juoda (betono efektas);
RANKENĖLĖS: Profilis /ОLРАТО Gola
80/g15 АL 07, Gola 80G12 АL 07; STALVIRŠIS; 20mm akmens masė, spalva Juoda;
STALAS: 75 mm, uosio masyvas, bespalvis.
STALVIRŠIS (KOMODA): 38 mm, uosio
masyvas, bespalvis.

Belfast

Loft

FASADAS: Ąžuolo masyvas T736 / MDP
(Sincron); FASADO SPALVA Parafino alyvos
mišinys Palisandras / Synchron kalendros;
VITRINOS armuotas stiklas; RANKENĖLĖS:
GametUP11-LPS01 (96mm); STALVIRŠIS:
20mm / 80mm, kvarcas aglomeratas, spalva
Gepaksi; ATVIROS LENTYNOS: ąžuolo
masyvas (40mm storis, Palisandras); DEKORATYVINĖS ŠONINĖS PANELĖS: rėmas ąžuolo masivas, intarpas- ąžuolo faneruotė
(faneruotės storis 0,6 mm); STALAŽŲ
SISTEMA: SmartCube Schüco.

