Stylový materiál

pro luxusní interiér
Představte si, že jste vstoupili do prostor nově rekonstruovaného zámečku na
severu Itálie. Obdivujete detaily, které jeho majitel při rekonstrukci řešil. Dýchne na vás útulnost a přitom luxus celého interiéru, který je tvořen především
nádhernou leštěnou podlahou. K vašemu velkému překvapení však zjistíte, že
to není opravdový kámen, ale keramická dlažba renomovaného italského výrobce Iris Ceramica.
Je to až neuvěřitelné, co nové technologie umí nejen v oblasti mechanických
vlastností, ale i designu. Kdo jen trochu keramické dlažbě rozumí, ví, že slinutá mrazuvzdorná dlažba má téměř nulovou nasákavost, snadno se udržuje
a netrpí dalšími neduhy přírodního kamene. Každý rok však výrobci přinášejí
dokonalejší kopie přírodních mramorů, onyxů či běžných kamenů po staletí
používaných v architektuře.
Série Melt, kterou vidíte na fotograﬁi, byla představena na veletrhu v Bologni
jako novinka pro rok 2014. Je opravdu nádherná a až neuvěřitelně věrná své
předloze. Její přírodní vzhled ještě více podtrhuje pokládka kombinující různé
formáty. A v neposlední řadě je třeba zmínit i příznivou maloobchodní cenu.
Formát 60x120 s matným povrchem 1.690 Kč/m², s přeleštěným 1.990 Kč/m².
Na webových stránkách www.technoart.info najdete širokou nabídku speciálních tvarovek a prvků, které vyrábíme ze základních formátů dlaždice. Novinkou pro rok 2014 je multiformát M3 Mix. U této dlažby najdete v jednom boxu
kombinaci tří formátů a dvou povrchů. Po následné pokládce získáte věrný
dojem přírodního kamene jako například na fotograﬁi vlevo.
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Přijďte se inspirovat do naší distribuční sítě, těšíme se na Vás…

Brno • Česká Lípa • České Budějovice • Český Brod • Horka u Staré Paky • Cheb • Chrudim • Jičín • Jihlava • Karlovy Vary • Kladno • Kralupy nad Vltavou

Liberec • Louňovice • Mladá Boleslav • Most • Olomouc • Opava • Plzeň • Praha • Řečany nad Labem • Šumperk • Tábor • Teplice • Ústí nad Orlicí • Zlín • Znojmo

