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Nowoczesny design
zbodrobinÈ luksusu

Elegancja i komfort nieodłącznie wiążą się z tematem
wystroju garderoby i sypialni. Obie te przestrzenie
wymagają odpowiedniej aranżacji i zabudowy
meblowej.

tem bezprogowy, umożliwiający jednolite wykończenie podłogi w obu pomieszczeniach. W zależności od wymagań klienta do wyboru będą drzwi
z płyty: pojedyncze (np. system STANDARD)
oraz podwójne (SYNCHRONIK) lub też skrzydła
szklane – w wersji pojedynczej, bądź podwójnej
(PORTA GLASS/ PORTA GLASS SYNCHRONIK). Wymagającym klientom zaproponować
możemy również system drzwi chowanych
w ścianę (GUSTAVSON), dzięki czemu po otwarciu drzwi będą one niemal niewidoczne i dodatkowo nie zajmą dodatkowej przestrzeni.
Bez względu na powierzchnię sypialni
i garderoby – obie wymagają odpowiedniego
oświetlenia. Oprócz głównego źródła światła,
dodatkowe oświetlenie dedykowane wnętrzom
zabudowy podkreśli i wyeksponuje przedmioty
i ubrania znajdujące się we wnętrzu. Doskonale sprawdzą się tu profile oświetleniowe LL-16
i LL-17. Nabijany na płytę 18 mm profil LL-17,
umożliwia montaż zarówno na płycie pionowej,
jak i poziomej. Obustronne wpuszczenie listwy
LED w profil umożliwia jednoczesne oświetlenie
przestrzeni po obu stronach półek lub ścianek.
Dzięki takiemu rozwiązaniu uzyskujemy podwójnie oświetloną przestrzeń, bez konieczności montażu dwóch elementów. Profil występuje
również w wersji z jednostronną listwą LED (LL16). Obie wersje doskonale sprawdzają się w głębi szafy, zamontowane na tyłach półek i ścianek.
Takie rozwiązanie zapewni właściwe doświetlenie wnętrza zabudowy.
Warto połączyć nowoczesne oświetlenie LED
z elegancką zabudową sypialni i garderoby – wynik da nie tylko komfort, lecz również luksusowy
charakter przestrzeni. d

K

ażdy z nas chciałby wypoczywać
w otoczeniu dobrze zaprojektowanych i przemyślanych mebli. Sypialnia, jako miejsce enklawy, wymaga
prostego i eleganckiego stylu, który pozwoli odpocząć zmysłom. Małe sypialnie wymagają idealnego dopasowania mebli do niewielkiej przestrzeni. Doskonałym przykładem produktu godnym
polecenia, może tu być system SUPERIOR. Ten
nawierzchniowy system pozwala ukryć elementy
jezdne i okucia, uwypuklając dekoracyjny element, jakim są skrzydła drzwi. System ten pozwala wyeliminować całkowicie profile pionowe,
dzięki czemu cały mebel cechuje nowoczesny,
jednolity wygląd.
Sypialnia z garderobą to już zupełnie inne
oczekiwania dotyczące zabudowy. Rolę szafy
przejmuje garderoba, a w niej – całkowicie odmienne elementy do jej zagospodarowania. Drzwi
przesuwne świetnie sprawdzają się w przypadku
takiej przestrzeni. Tu znajdzie zastosowanie sys-
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