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Kamień przez stulecia kojarzony był z luksusem.

takich jak m.in. obsydian, kwarc, kalcyt, awenturyn

niezapalnej płyty MDF STOP FIRE o grubości 16,5

Dziś wpisuje się w najnowsze trendy aranżacji jako

czy aragonit. Kolorystyka poszczególnych dekorów,

mm – bardzo szybko można przeprowadzić „lifting”

symbol powrotu do natury. Cieszy nas swoim pięk-

zbliżona jest do kolorystyki danego kamienia a spe-

pomieszczeń i cieszyć się niebanalną aranżacją

nem i wypełnia wnętrza aurą spokoju i harmonii.

cjalnie przygotowana głęboka struktura warstwy

salonu lub przedpokoju. Do utrzymania czystości

Doskonale sprawdza się w jasnych, otwartych

dekoracyjnej wykonanej z płyt MDF daje efekt iden-

wystarczy jedynie zwilżona gąbeczka lub ściereczka

na otoczenie wnętrzach. Znajduje zastosowanie

tyczny jak naturalny kamień. Dzięki naturalnej kolo-

oraz delikatny środek myjący, a następnie przetarcie

zarówno jako element wykończenia, jak i główna

rystyce potrafi stworzyć niezwykły klimat i charakter

do sucha. „Elementy dekoracyjne WALLDESIGN są

część wystroju. SWISS KRONO sp. z o. o., jeden z naj-

danego wnętrza

produktem systemowym, montowanym na ścianie

większych na świecie producentów płyt i wyrobów

„W systemie WALLDESIGN mamy do wyboru obsydian,

w bardzo szybki i sprawny sposób. Konstrukcję nośną

drewnopochodnych, wprowadził do swojej oferty

nazywany kamieniem starożytnych Azteków. Dostępne

wykonuje się z listew SWISS KRONO MHL, a do wykoń-

kolekcję elementów dekoracyjnych WALLDESIGN.

są również szlachetny kwarc czy kalcyt, określany

czenia służą estetyczne profile aluminiowe. Produkt

Nowa propozycja żarskiej firmy jest odpowiedzią na

niegdyś przez Wikingów „Słonecznym Kamieniem”.

można montować również bezpośrednio do ściany

niesłabnące zainteresowanie surowymi materiałami

Kolekcję tworzą ponadto pobudzający awenturyn, czyli

przy zastosowaniu ogólnodostępnego kleju mon-

w projektowaniu wnętrz, takimi jak kamień czy

„kamień szczęścia”, a także aragonit o ciepłej barwie

tażowego. Końcowy efekt jest naprawdę wyjątkowy

beton. Pozwala w prosty i wygodny sposób zaaran-

i subtelnej fakturze. Zestaw dopełnia wyciszający

i daje poczucie nowoczesnego minimalizmu” – dodaje

żować ściany wedle własnego upodobania, pozo-

celestyn, którego nazwa oznacza „niebo” – komentuje

Jarosław Masina, kierownik działu marketingu

stając w zgodzie z najnowszymi trendami. Produkty

Edyta Matysiak, specjalista ds. marketingu w SWISS

w SWISS KRONO.

SWISS KRONO, bazujące na płytach MDF, posiadają

KRONO.

W skład zestawu wyrobów systemu SWISS

głęboką strukturę i dają efekt naturalnego kamienia

Elementy dekoracyjne WALLDESIGN doskona-

KRONO WALLDESIGN wchodzą:

lub betonu.

le komponują się z drewnianymi podłogami

l elementy okładzin o nazwie handlowej „SWISS

a połączenie jednolitych struktur zarówno na

KRONO WALLDESIGN elementy dekoracyjne”

W zgodzie z trendami i naturą

podłodze i ścianie gwarantuje ciekawy efekt.

l listwy montażowe na bazie płyty SWISS KRONO

Kamienie na ścianie i podłodze to jeden z najpo-

Łagodne odcienie kalcytu lub celestynu połączone

OSB/3 w formacie 2500/50 mm i gr. 25, 22, 18 i 15 mm

pularniejszych trendów wystroju wnętrz. Elementy

z ciemnym podłożem rozjaśnią pomieszczenie,

l aluminiowe profile do wykończenia krawędzi ele-

WALLDESIGN świetnie nadają się do łączenia z inny-

a głębokie tonacje obsydianu lub aragonitu uzu-

mentów dekoracyjnych WALLDESIGN: profil narożny

mi materiałami, co daje nieograniczone możliwości

pełnią jasne barwy wnętrza. Elementy dekoracyjne

Z (narożniki zewnętrzne i wewnętrzne o kącie 90°),

aranżacji. Idealnie komponują się zarówno z minima-

WALLDESIGN można wykorzystać do aranżacji

profil startowy i profil maskujący L

listycznymi wnętrzami loftów, jak i z nowoczesnymi

salonu, kuchni lub przedpokoju. Nie zaleca się

Wszystkie produkty z najnowszej kolekcji mogą być

meblami inspirowanymi stylistyką skandynawską.

natomiast ich montażu w zbyt wilgotnych miej-

montowane w budynkach mieszkalnych, a także

Kamień idealnie współgra np. z cieplejszym drew-

scach, jak łazienki czy sauny. Prostokątne elementy

w budynkach użyteczności publicznej.

nem. Pojedyncza ściana udekorowana elementami

bazujące na płytach z MDF są odporne na zadra-

dekoracyjnymi WALLDESIGN nada elegancji i uroz-

pania i uszkodzenia, dlatego mogą zdobić wnętrza

maici całość, a do tego będzie modnym dodatkiem

bibliotek, przestronnych biur czy sal konferencyj-

w domowej przestrzeni. Jest praktycznym rozwią-

nych. Warstwa wierzchnia pokryta filmem dekora-

zaniem dla osób lubiących wizualne eksperymenty

cyjnym oraz tzw. overlay’em zagwarantuje trwałość

z formą. Różnorodnością barw, kształtów i faktur

i bezpieczeństwo podczas użytkowania. Do wykoń-

pozwala tworzyć niespotykaną grę światła w każ-

czenia narożników zewnętrznych, wewnętrznych

dym pomieszczeniu. W aranżacjach wnętrz coraz

oraz innych krawędzi należy zastosować aluminio-

większą rolę odgrywa drewno, beton, szkło i kamień.

we profile.

Nierówne powierzchnie stanowią ciekawe urozmaicenie dla gładkich ścian i mebli. Bogactwo kolo-

Szybki montaż, uniwesalność aranżacji, wygoda

rystyk, faktur i odcieni sprawia, że jest on obecnie

w użytkowaniu

jednym z ulubionych środków wyrazu dla architek-

Montaż elementów dekoracyjnych WALLDESIGN

tów wnętrz. Kamień kojarzy się z trwałością, dlatego

marki SWISS KRONO nie sprawia żadnych trudności.

nazwy dekorów WALLDESIGN zaczerpnięte zostały

Dzięki jednej z trzech rodzajów płyt – na bazie MDF

od nazw poszczególnych kamieni szlachetnych,

o grubości 12,4 mm lub 16,5 mm oraz na bazie
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