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Laguna na „Interzum 2015”
Oświetlenie LED, ergonomiczne zastosowanie systemów przesuwnych oraz AMS w nowej
odsłonie – to tematy, które zdominują tegoroczne stoisko firmy Laguna podczas targów
„Interzum 2015”.

O

świetlenie LED to temat,
który wciąż budzi ogromne
zainteresowanie. Podczas
targów „Interzum” przedstawimy ofertę najnowszych propozycji związanych z jego wykorzystaniem.
Kuchnia to zdecydowanie nr 1 w tematyce oświetlenia – warto jednak pamiętać,
że nie tylko szafki kuchenne wymagają
właściwej ekspozycji.
Podczas tegorocznych targów praktyczne zastosowanie światła LED będzie
można zobaczyć w zaaranżowanej prze-

waniem. Z myślą o odbiorcach preferujących tego typu zabudowę, podczas targów
„Interzum” firma Laguna zaprezentuje system Superior. Jest to system, który cechuje
wiele zalet ułatwiających zarówno montaż,
jak i późniejsze jego użytkowanie. Konstrukcja systemu pozwala na zastosowanie
tej samej głębokości wieńca i dna korpusu, co upraszcza proces przygotowania
korpusu szafy. Tor dolny montowany jest
nawierzchniowo do cokołu, co oznacza,
że dolny cokół szafy nie musi być specjalnie konstruowany do montażu, a tor

cepcji, która coraz częściej pojawia się jako
element obowiązkowy w naszych domach.
Takie rozwiązanie daje ogromne możliwości organizacji przestrzeni – jednak tylko
w przypadku właściwego doboru, zaplanowania i wyposażenia. Aluminiowe Moduły
Systemowe (AMS) idealnie sprawdzają się
w tego typu zabudowie: regały aluminiowe
z możliwością regulacji wysokości półek
i mocowania szafek, mocowanie półek
pod kątem (idealne w przypadku przechowywania obuwia) czy możliwość zastosowania półek szklanych – to tylko przykłady

strzeni kuchennej, szafie z systemem Superior oraz zabudowie garderoby opartej na
AMS. Przedstawione zostaną w praktyce
takie profile, jak „LL-17” (dający oświetlenie dwukierunkowe) czy „LL-07 B” (profil
narożny). Jednak profile to nie wszystko
w tematyce oświetlenia LED – zaprezentowane zostaną również listwy LED, profile
do półek z płyty (z miejscem na zasilacz),
gotowe półki świetlne, kasetony czy podświetlane półki szklane.
Systemy nawierzchniowe to segment,
który cieszy się coraz większym zaintereso-

przykręcany jest za pomocą wkrętów od
przodu szafy. Okucia wyposażone zostały
w specjalne blokady zabezpieczające przed
wypadaniem z górnej szyny. System został
zaprojektowany pod wypełnienia z płyty o grubości 16-18 mm. Zastosować go
można zarówno w opcji drzwi mijanych,
jak i niemijanych.
Coraz większe domy – coraz szersze
przestrzenie do zagospodarowania. Jako
konsumenci poszukujemy coraz ciekawszych pomysłów na własne otoczenie.
Garderoby typu walk-in to jedna z kon-

rozwiązań, jakie zastosować można dzięki
AMS. Brak jakichkolwiek ograniczeń
w zabudowie i indywidualnie dostosowana garderoba to klucz do sukcesu. Elastyczność AMS to odpowiedź Laguny na
rosnące zainteresowanie zabudową takich
przestrzeni, jak np. garderoby.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA
STOISKA FIRMY LAGUNA PODCZAS
TARGÓW „INTERZUM 2015”:
HALA 07.1, STOISKO E060.
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