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MATERIAŁY I PÓŁPRODUKTY

Nowości w kolekcji
magazynowej Partner-BIS
Jednobarwne kolory są bardzo popularne w kuchni, sypialni i łazience gdyż pozwalają konsumentom tworzyć
równowagę do salonu, który może być szalony, śmiały, neutralny lub z nutą entuzjazmu. Łącząc barwę, strukturę
i poziom połysku LG kreuje produkty dla swoich odbiorców pragnących otrzymać czyste, nowoczesne i czytelne
przestrzenie mieszkalne.

C

halk Painted Wood F3 to najnowsze osiągnięcie projektowe
LG Hausys. Pod względem technicznym producent wniósł bardzo wiele w rozwój tej nowej wyjątkowej
struktury F3, która pokrywa okleiny PCV
stosowane do technologii 2D, 3D oraz do
opłaszczowywania. Dzięki niej powierzchnia mebli zyskuje efekt wysublimowanego malowanego drewna dębowego. Jest to
jedna z najbardziej realistycznych reprodukcji drewna, często nie do odróżnienia
od naturalnego forniru.
Cztery kolory: Porcelanowa biel,
Alabaster, Kaszmir oraz Mussel są już
powszechnie używane w przemyśle meblarskim przez czołowych producentów
płyt drewnopodobnych wskazując drogę
wszelkim inspiracjom w zakresie projektowania pomieszczeń użytkowych. Są one
idealne do stosowania do wnętrz komercyjnych oraz domowych.
LG Hausys posiada nowoczesne
Centrum Design oraz linie produkcyjne
co pozwala opracowywać wszelkie pomysły w krótkim okresie czasu. Projektanci

REKL AMA

nieustannie opracowują nowe
wzory i rozwiązania. Obszerna
komunikacja z partnerami
i połączony wysiłek całego
Centrum Design gwarantuje efektywną realizację życzeń klientów odbywającą się
w profesjonalnej atmosferze.
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Motto firmy „quality before quantity” pozwala na dostarczanie wzorów, które są
atrakcyjne na rynkach w długim okresie czasu. Designerzy
stale opracowują nowe trendy
i odpowiadają na pytania co

jest aktualne w obecnym sezonie.
Próbki o wielkości A4
oraz rolki testowe są dostępne w magazynie Partner-BIS,
przedstawiciela firmy LG
w Polsce. Dostawca dzięki bogatej ofercie magazynowej jest
w stanie spełnić indywidualne
oczekiwania klientów przy zachowaniu niezwykle krótkiego
czasu realizacji oraz terminowości dostaw.
(km)
www.mmia.pl

