
Пачуърк
Каменни, теракотени и 

керамични геометрични форми 
с различен рисунък променят до 

неузнаваемост стените и подовете 
в интериора

Графични принтове на английското 
студио Eley Kishimoto – отличават 
се с оптичните илюзии, използвани 
върху тапети, плочки, текстил, 

сервизи дрехи, обувки, очила

Marazzi Mystone – облицовка от шест вида естествен камък в широка 
гама размери и повърхности с различна структура 

Tierras indusTrial, 
Mutina – естествени 
нюанси на лава, пръст, 
камък, теракота в плочки 
с неправилна геометрична 
форма и циментова фуга в 
контрастен цвят

PaeTchwork, колекция керамични 
плочки и уреди за баня, дизайн 
на Пиеро Лисони заCotto. 
Минималистични, с текстурирана 
повърхност с фин графичен растер

Tierras arTisanal на 
Mutina, дизайн Патрисия 
Уркиола – преградна 
структура за интериор от 
теракота. Елементите, 
напомнящи римски числа, 
могат да се подреждат по 
различни начини

Практичен съвет 
Фината стъклена прежда 
осигурява възможност да се 
вижда навън при спуснати 
щори дори и при плътност от 
3%. Важно е да се знае, че по-
висока прозрачност и връзка с 

Перфектни механизми, богата гама от мотори и варианти, подходящи за вся-
какъв тип прозорци и витрини  - към всичко това ексклузивната продуктова 
програма ролетни щори EOS 500 дължи успеха си на богатата колекция спе-
циални платове, осигуряващи максимална слънцезащита и елегантен дизайн.  
Най-високият клас стъклотекстилни  платове, популярни като “screen”, са из-
тъкани от фина стъклена прежда със специално покритие. Различните плетки 
дават възможност за избор на най-подходящата структура на плата за съот-
ветния интериор като се предлага избор на платове с различна плътност - от 
1 до 10 процента. Прозрачността се определя според изложението, слънче-
вата осветеност на помещението и класа стъклопакети на прозорците. Пла-
товете с маркировка  са с най-висока механична издръжливост и здравина и 
комбинират функционалност и модерен минималистичен дизайн.               
           www.hunterdouglas.bg

РолетНите щоРи На HuntEr DOuglaS  EOS 500 се изРаботват от Пла-
тове, които осигуРяват оПтималНа защита от слъНцето и ПРоПус-

кат гледката в иНтеРиоРа.

Под Прикритие

околната среда се постига при използване на по-тъмните платове. Те са 
и най-доброто решение за елиминиране на отблясъците от мониторите 
на компютри и телевизори, особено когато са разположени близо 
до витрините, и за намаляване на визуалния контраст. Платовете не 
стареят, отблъскват прах, мухъл и бактерии.


