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Spot k a j m y się
w Wa rsz aw ie
W TAK EFEKTOWNYM OTOCZENIU
ROZMOWY O PODŁOGACH, BLATACH
I DEKORACH MEBLI PRZYNOSZĄ
NAJLEPSZE REZULTATY.

S

iedzibę swego pierwszego
showroomu Kronospan
wybrał starannie. Spośród
wszystkich metropolii
świata wskazał Warszawę – serce
kraju o najbardziej dynamicznie rozwijającej się branży meblarskiej.
Tu, na 300 m2 w prestiżowym budynku Cosmopolitan przy historycznym pl. Grzybowskim, pracownia
JMW Architekci zaprojektowała
wielkiej urody nowoczesne wnętrza
służące nie tylko prezentacji palety

116

dobre wnętrze

materiałów wykończeniowych czy
możliwych zastosowań produktów.
Wśród ścian, podłóg, wygodnych
mebli i efektownych dekoracji
wykonanych z płyt marki Kronospan znalazły się komfortowe
przestrzenie do spotkań i rozmów,
m.in. projektantów i wykonawców
z klientami. Wszystko po to, by odbiorcy mogli otrzymać rozwiązania,
które spełnią ich marzenia o domu
doskonale dopasowanym do potrzeb,
również estetycznych.

STÓŁ „ACRYLIC MAT”
0190 AM

materiał partnerski

T E K ST: PAW E Ł K A L I ŃSK I

Biblioteka z dekorami
to nie tylko prezentacja oferty
marki, ale także niewyczerpane
źródło pomysłów

DAGMARA MACH
dyrektor sprzedaży
Kronospan Mielec

Kronospan Design Center Warsaw
powstało z myślą o architektach,
projektantach wnętrz oraz
stolarzach. Zarówno przestrzeń
showroomu, jak i prezentowane
w niej nowości produktowe
mają za zadanie ich inspirować,
podsuwać rozwiązania
materiałowe i aranżacyjne.
A także ułatwiać zobrazowanie
klientowi szczegółów projektu.
Właśnie dlatego zgromadziliśmy
tutaj wzorniki wszystkich
produktów z oferty firmy.
Zapraszamy do nas również
miłośników pięknych wnętrz
– by mogli się przekonać,
jak bardzo różnorodne efekty
funkcjonalne i wizualne mogą
uzyskać dzięki naszym produktom.

polecam
300 dużego formatu próbek materiałów
wykończeniowych. Wzorniki zachęcają
do twórczych poszukiwań kolorystycznych
i pomagają dokonać najlepszego wyboru.

materiał partnerski

FRONTY „SZCZOTKOWANY
BRĄZ” AL06 I „CARACALLA
ARDESIA” 5428

LAMINAT „WAPIEŃ
CREMA” K209 RS

STÓŁ „COMPACT INTERIOR”,
PODŁOGA „GOLDEN
HAMMERWOOD” K264

