STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY

Exkluzivní interiér
ve vámi realizované stavbě, rodinném domku nebo bytě?
Sortiment interiérových panelů – ekologický a přírodní výrobek
Rychlá a hlavně jednoduchá montáž, kterou zvládnete sami
Rádi by jsme Vám představili produkty norské skupiny Byggma, výrobců interiérových panelů s využitím pro povrchovou úpravu stěn a stropů.
Podstatně jednodušší a hlavně rychlejší než sádrokarton, suchá montáž bez zdění a broušení, bez znečištění prostor.
Panely mají již deﬁnitivní povrchovou úpravu, od nátěru vodou ředitelnými barvami až po exkluzivní povrch tvořený vinylovou tapetou nebo
vysokotlakou laminátovou folií, která zabezpečí vodovzdornost panelu. Jednoduchá oprava popř. výměna panelů. Realizaci koupelnového jádra
v panelovém domě zvládnete za 3 dny.

Fibo-Trespo
– vodovzdorné nástěnné panely Vám pomohou velice snadno
a hlavně rychle vybudovat nový interiér sociálních prostor, stejně jako modulární WC apod. Sedmivrstvá vodovzdorná překližka s povrchem tvořeným HPL folií s výběrem atraktivním barev
a rozmanitých designů. Koupelna s atmosférou relaxace a komfortu. Jednoduchá a hlavně suchá montáž. Jste limitování jenom
vlastní představivostí.
HUNTONIT
– ekologické panely pro finální úpravu stěn a stropů, čistě
přírodní produkt. Dřevovláknitá deska s povrchovou úpravou
pětinásobným nátěrem akrylátovými barvami až po různé
dekory vytvořené digitálním tiskem. Vynikající protihlukové
vlastnosti, hodí se hlavně pro úpravu stěn v hotelových
pokojích, zasedačkách i ve školách a školkách. Novinkou jsou
panely s digitálním tiskem s motivy jak pro děti, tak hodící se
do luxusních interiérů. Fotografie kotěte nebo kamenné stěny
vytvoří velice příjemný interiér.
Forestia Walls4you
– dřevotřískové stěnové panely s povrchem tvořeným různými
tapetami s moderními vzory a barvami udělají z Vašeho interiéru
opravdu záviděníhodný prostor. Jsou vhodné pro interiér komunikačních prostor, restaurací, stejně jako hotelového pokoje nebo
vašeho obývacího pokoje či ložnice.

Na Vaší poptávku budeme reagovat okamžitě a pokud budete potřebovat zajistit realizaci, jsme schopni Vám pomoci. Naší referencí je třeba
modernizace 82 koupelen na Botelu Racek v Praze. Délka realizace 2 měsíce. Takže vybírejte, nic Vám nestojí v cestě. My Vám dodáme materiál
dle Vašich požadavků a pokud budete potřebovat, zajistíme pro Vás i montáž.
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