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S E R V I S

BRIK
Moderná obývačka

Pulzujúcim centrom každej domácnosti je obý-
vacia izba, ktorá je vo väčšine prípadov spoje-
ná s kuchynským kútom, a vytvára tak miesto, 
ktoré domácnosť užíva spoločne v priebehu ce-
lého dňa. BRIK Kremnica pri svojich realizáci-
ách zhmotňuje predstavy klientov o celistvo pô-
sobiacom priestore. Kuchyne, obývacie steny či 
čalúnený nábytok vyrába s dokonalým remesel-
ným spracovaním a citom pre detail. Takto kom-
plexne vybavený priestor od jedného dodávateľa 
je pre klienta v každom ohľade veľmi komfortnou 
voľbou. Vyobrazená televízna zostava modelové-
ho radu «2018» je vybavená úložným priestorom 
v jednoduchom a čistom dizajne. Stôl «Bangkok» 
aj kuchynská linka sú vyrobené na mieru. Viac in-
formácií získate na brik.sk.

DOIMOCUCINE
Exkluzívne 

kuchynské riešenia
Talianska spoločnosť DoimoCucine vždy drží krok 
s trendmi moderného dizajnu a poskytuje inovatív-
ne riešenia, ktoré neustále vyvíja s ohľadom na po-
treby čoraz informovanejších a náročnejších klien-
tov. Znalci ušľachtilého dizajnu či výnimočných 
interiérových línií budú istotne nadšení z nových 
kolekcií kuchynských riešení «Aspen», «Soho», 
«Vogue» alebo «Materia». Sú spoľahlivé v účelnos-
ti, estetickej dokonalosti aj najmodernejších tech-
nológiách. Vyspelé technické materiály či dizajnové 
riešenia na najvyššej úrovni spoluvytvárajú priazni-
vý vzťah medzi kvalitou a cenou. Viac informácií 
získate v showroome AD DIZAJN na Bosákovej 3 
v Bratislave-Petržalke alebo na stránke addizajn.sk.

KORATEX
Kusové koberce Asiatic

Novinka v ponuke spoločnosti Koratex – kuso-
vé koberce značky Asiatic, prinášajú originál-
ny a moderný dizajn hneď v siedmich rafinova-
ných kolekciách. Edície «Contemporary Design», 
«Contemporary Plains», «Cosy Textures», «Hi-
des & Sheepskins», «Natural Weaves», «Classic 
Heritage» a «Easy Living» začleňujú inovatívne 
dizajny a súčasné farebné trendy. Obsahujú mi-
moriadne široký výber farebných odtieňov, mate-
riálov, vzorov aj štruktúr – bohatý repertoár zahŕ-
ňa nadčasové vzory aj jemné plastické štruktúry 
či módne trblietavé rady. Vyobrazený koberec 
«Form» upúta 3D plastickým reliéfom zhotove-
ným zo stopercentnej novozélandskej vlny. Viac 
informácií získate na koratex.sk.


