Vzorkovna ProCeram – 1. NP

Vzorkovna ProCeram – 3. NP

Inspirujte se nejnovějšími trendy v našem nově otevřeném showroomu v New Living Center, kde ve 3 patrech na
ploše více než 2 500 m² představujeme novinky v obkladech, dlažbách a sanitární technice.
Přijďte si nechat poradit přímo od našich odborníků – architektů
a designérů.
V našich showroomech naleznete spoustu nápadů pro všechny
typy koupelen a to jak inspirovaných přírodou (žula, mramor, onyx,
dřevo,…). Samozřejmě zde najdete i moderní nebo stylové materiály. Prohlédnout si můžete, jak standardní koupelny, tak i výjimečné
designérské kousky vše dopracováno do nejmenších detailů, včetně bohatého sortimentu doplňků a sanitární techniky. Víme, že byt
a jeho jednotlivé části mají ladit oku, ale být zároveň praktické a odrážet životný styl jejich obyvatelů. A proto se snažíme pochopit každého klienta a navrhnout mu osobitý koncept dle jeho požadavků
a představ. Námi vytvořeným koupelnám se snažíme vdechnout život, aby spolu s ostatními prvky interiéru vytvářely příjemný domov.
Vzorkovna ProCeram – 2. NP

Zastavte se u nás! Těšíme se na setkání s Vámi.

Společnost ProCeram poskytuje komplexní služby v zařizování exkluzivních interiérů
prémiovým nábytkem. Disponujeme vlastními
architekty a designéry. V našem novém pražském showroomu Vám v expozici nabídneme
renomované značky Dolti, Livanza, Bauformát
a Hanák.
Na ploše 850 m² je pro Vás připraven zcela nový koncept
prezentace kuchyní, nábytku, ale i podlah, dveří, osvětlení, audio a video techniky, doplňků a dekorací. Tedy
kompletní vybavení interiéru na míru. Vytvoříme pro Vás
3D vizualizaci i kompletní kalkulaci a Vaše sny se stanou skutečností. Nabízíme ekonomické kuchyně již od
20 000 Kč, ale najdete zde i prestižní značky ve výrazně
vyšší ceně. Vybrat si můžete z široké škály 24 fyzicky vystavených designových kuchyní a 5 interiérových pokojů.
Obchodní centrum NLC nabízí na ploše 7 000 m² expozice dalších prestižních značek. Přijďte k nám načerpat
inspiraci pro Váš interiér.

Nová prodejna – New Living Center

Šafránkova 1
155 00 Praha 5 – Stodůlky

www.newlivingcenter.cz

Otevírací doba
Po–Pá: 9ºº–19ºº So: 9ºº–17ºº

