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materiály – inzerce

Nejnovější modely úchytek a věšáků značky SIRO 
představí společnost ANKA M+N

Do sortimentu společnosti SIRO patří 
více jak 5 000 modelů úchytek a věšá-
ků různých provedení. U všech výrobků 
je kladen důraz na design, který udává 
nejnovější trendy v oboru a prvotřídní 
kvalitu. Nabídka obsahuje jak modely 
jedno roztečové, tak i stále populárnější 
dvou, čtyř, ale třeba i deseti roztečové. 
Mezi nejčastější výrobní materiály patří 
kov, plast, dřevo, ale i porcelán, kůže či 
měkčený plast. 

Na stále rostoucí trend bílých 
lesklých kuchyní reaguje 
SIRO u svých výrobků zce-
la jedinečnými povrchovými 
úpravami (železo broušené, 
antracit mat, antracit lesk, 
starožitná ocel, apod.) a to 

jak u nových tak i již 
prověřených mo-
delů. Na obráz-
ku je představen 

nový trendy povrch 
„železo broušené“ na 
věšáku, který pak mů-
žete perfektně kombi-
novat i s novými mode-
ly úchytek.
Naši zákazníci do-
zajista taktéž ocení 
reálnou ukázku všech 
možných forem propa-
gace úchytek a věšáků 
SIRO. Na stánku před-
stavíme nejnovější verzi 
otočného stojanu s 6-ti 
vyměnitelnými panýlky, 
závěsného alu rámu na 
zeď pro 3 vyměnitelné 
panýlky či formu pre-
zentace pomocí 1 ma-
lého panýlku s mož-
ností uspořádání dle 
přání zákazníka.

Návštěvníci v expozici najdou rovněž 
dekorativní fólie SIBU, které se stále 
častěji využívají pro dekoraci soukro-
mých i komerčních interiérů. Dekorativní 
fólie jsou jednoduché na montáž a imitu-
jí různé povrchy jako kůže, kov, zrcadlo, 
beton, dřevo a mnohé jiné. Na stánku 
budou k vidění jak nejoblíbenější deko-
ry, tak i novinky pro letošní rok.
Výše zmíněné výrobky představí auto-
rizovaný distributor značky SIRO v ČR 
společnost ANKA M + N na veletrhu 
WOOD-TEC v pavilonu A2 na stán-
ku 025, který se koná v termínu od 
31.10. do 3.11. na brněnském výsta-
višti. Budou zde k vidění i další kolekce 
úchytek a věšáků.
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