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materiály – inzercia

Prítomní obchodní zástupcovia poskytnú návštevníkom zau
jímavé informácie o širokom spektre stavebných materiálov, 
doskách Kronoart, masívnych lepených doskách či trendo
vých dekoroch 2016, ktoré rozšíria rady kolekcie laminovanej 
drevotriesky. Príďte a nechajte sa očariť prirodzenou energiou 
nových dekorov, ktoré odrážajú najnovšie svetové trendy.

AMBASSADOR (3918 SU) – kráľovský dekor so štruktú
rou vlašského orecha
Jedinečný, tmavý orechový dekor s výraznou drevenou štruk
túrou vyzdvihne každý interiér. Jeho sofistikovaný dizajn ho 
predurčuje na variabilné použitie. Je vhodný na veľké plochy 
ako sú kuchynské linky, obývačkové steny, šatníkové skrine či 
čelá postelí, no interiér efektívne vyzdvihne aj ako akcentačný 
dekor aplikovaný v malom.

SALTILLO (3914 SU) – pôsobivý harmonický dekor s dy
movým zafarbením brestu
Elegantný brestový dekor, ktorý v sebe nesie čaro tradičnosti, 
je predurčený ku kreatívnym kombináciám. Jeho tmavý fa
rebný charakter s kvetovými prvkami využijete predovšetkým 
ako elegantnú súčasť kuchyne, či už na kuchynskej linke, 
jedálenskom stole alebo stoličkách. Efektne pôsobí aj na 
obývačkových zostavách.

LINUS (3915 PE) – vintage, sofistikovaný dekor s origi
nálnym vzhľadom tkaného plátna
Ojedinelá štruktúra tkaného plátna dokáže správnym použitím 
vytvoriť unikátny vizuálny priestor. Prírodný odtieň dekoru naj
lepšie dotvorí celkovú atmosféru kuchynských zostáv alebo 
ako súčasť závesných skriniek. Hodí sa tiež ako spestrujúci 
komponent do jedálne. Vintage vzhľad je výborne kombino
vateľný s množstvom farieb a textílií.

DUB RIVIERA (3916 SU) – prírodný dubový dekor vyzdvi
hujúci čistotu priestoru
Dubový dekor s naturálnym charakterom, ktorého elegancia 
pôsobí v interiéri čisto a príjemne zároveň. Dekor je vhodný 
najmä do spální, v ktorých vytvorí skvelé prostredie pre od
dych. Je aplikovateľný aj na väčšie plochy, akými sú napríklad 
knižnice, skriňové a úložné zostavy nielen v moderných, ale 
i tradičných interiéroch.

DUB RIVIERA ZLATÝ (3917 PR) – zlatohnedý dekor s jem
nými líniami a žiarivými škvrnitými prvkami
Hrejivý dekor so zlatomedovou farebnosťou je vhodný do 
každého štýlového interiéru. Zachovaná podstata dubového 
dreva s jemnými a precíznymi detailami je tou pravou voľbou 
pre kancelárske priestory, v ktorých vytvorí skvelé prostredie 
pre prácu. Je aplikovateľný aj na väčšie plochy, akými sú 
napríklad knižnice, úložné zostavy či pracovné stoly.

BOB’S PINE (8192 SN) – tradičný borovicový dekor s rus
tikálnym nádychom
Naturálny dekor, ktorý dodáva interiéru rustikálny charakter. 
Borovicový základ dekoru pôsobí zemito, príjemne a remesel
ne. Ako súčasť interiéru najlepšie vynikne v obývacej izbe, na 
konferenčných stolíkoch či knižniciach. V kombinácií s ďalší
mi prvkami je dobre využiteľný taktiež na čelá postelí, nočné 
stolíky alebo zaujímavé a štýlové šatníkové skrine.

DUB SONOMA ČOKOLÁDOVÝ (4659 SN) – výrazný, cha
rizmatický dekor s tmavým sfarbením pre nadčasový 
interiér
Čokoládovohnedý dekor s výraznou kresbou a typickými de
tailami drsne rezaného dreva vyzdvihne každý interiér a dodá 
mu punc nadčasovosti a nestarnúceho štýlu. Ako súčasť inte
riéru najlepšie vynikne v dennej časti, na obývačkových zosta
vách či solitérnych kusoch, akými sú napríklad konferenčný 
stolík, komoda alebo zaujímavý kúsok v pracovni.

BUČINA DDD predstaví 
jedinečnú kolekciu trendových dekorov

Na nadchádzajúcom 26. medzinárodnom veľtrhu nábytku, byto-
vých doplnkov, dizajnu a architektúry „Nábytok a bývanie“ v Nitre 
predstaví v dňoch 8.–13. marca 2016 spoločnosť Bučina DDD 
v pavilóne N aktuálnu škálu produktov Bučina DDD a Kronospan. 
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