Casa de baño
VYBERÁME Z NÁŠHO SORTIMENTU
najnovšie technológie extratenkých a extraveľkých obkladov a dlažieb
jednofarebné a monochromatické zladenie s povrchovými textúrami
luxusný materiál obrovských rozmerov
minimalistické aj dekoratívne vzory
čisté línie a farby
obklady

Vďaka vede a novým technológiám, dnešné kúpeľne
sa menia na oázu relaxu a oddychu. Kedysi kúpeľňa
slúžila len na očistu tela, ale dnes je to rovnocenná
miestnosť s ostatnými časťami domu či bytu. Dnešné kúpeľne sa pýšia nielen s peknými obkladmi,
ale aj pozoruhodnými umývadlami či batériami,
kombi bidet-toaletami, parnými boxmi, hidromasážnymi vaňami a sveteľnou, hudobnou či televíznou
technikou. Toto všetko slúži k oddychu a regenerácií
tela, ktorú človek môže dopriať už aj doma.

a dlažby od 19,547 €/m²

obklad
Inalco, Icon Fractal, SlimmKer
obklad 79,1 x 79,1 cm - 148,488 €/ks
Inalco, Icon Malla, SlimmKer
obklad 79,1 x 79,1 cm - 278,899 €/ks
- obklady vyrobené na objednávku,
štandardne z obkladu Foster Abujardado
- na želanie aj iné povrchy (napr. na obrázke
z obkladu Sendai)
- dekory s podkladom (s rôznymi veľkosťami) aj bez podkladu
Sendai

Technickými novinkami v kúpeľni sú aj nové materiály, najmä použité pri obkladoch, napr. technický
porcelán vo firme Inalco. Firma Inalco vyrába
extratenké SlimmKer (4-5 mm) a extraveľké (1x1,3 m)
obklady a dlažby z porcelánu. Extratenké dlažby boli
doplnené textilnou vrstvou kvôli pevnosti, a takto
sa stali pružným a nelámavým na podlahe. Inovatívnosť firmy Inalco spočíva v tom, že sa chceli odlíšiť
od iných firiem, preto sa spustili do výroby tenkých
a veľkých obkladov.
Na druhej strane spolupracujú architektmi, ako
sú Bunch a Alauna Arquitectos, ktorý pre nich
navrhujú vzory, štruktúry a farebnosti - preto táto
firma vyniká s eleganciou, s čistými líniami, dekormi
a farbami spomedzi ostatnými firmami produkujúc
obklady a dlažby.
Odhodlanosť TVORIŤ interiéry sa ukáže aj v tom,
že Inalco ponúka celistvé riešenie interiéru v podobe
zaujímavých nábytkov vytvorených z ich obkladov.
Ich svietiace kocky sú lampou aj taburetkou pre
interiér, vytvorené z obkladov Icone Malla, určený
predovšetkým na delenie priestorov a dekorovanie.
Aplikácia tenkých obkladov na čelo kuchynského
a kúpeľňového nábytku (produkcia firmy Taberner),
napr. aj z obkladu Foster, je možnosťou zjednotiť
celý interiér do jednotného vzhľadu. Riešenia majú
aj na aplikovanie obkladu do konštrukcie stolov,
pre paravány, deliace steny, či knižničný systémy.
Z technického hľadiska firma ponúka riešenia pre
ventilované fasády a zvýšené, montované podlahy
do interiéru aj exteriéru.
Práve odhodlanosť k novým technológiám a materiálovým novinkám, tlačí firmu Inalco do najvyššej
kvality a presnosti produktov, ktorá je priam záväzná
pri klientele, ktorá si tieto obklady a dlažby žiada.

Všetky tu uvedené značky nájdete v našej predajni
a aj oveľa viac:

obklad a dlažba
Inalco, Atelier
60x60 cm - od 78,743 €/m²
SlimmKer 50x100 cm - 78,701 €/m²
SlimmKer-Floor 50x100 cm - 116,486 €/m²
Inalco, Foster
rôzne veľkosti - od 69,107 €/m²
Inalco, Prints Betton
SlimmKer 50x100 cm - 100,751 €/m²
SlimmKer 100x100 cm - 157,429 €/m²
SlimmKer-Floor 50x100 cm - 160,560 €/m²
SlimmKer-Floor 100x100 cm - 170,006 €/m²
mozaika 25x49 cm - 302,227 €/m²

obklad a dlažba
Inalco, Barcode by Bunch
obklad/dlažba 30x60 cm - od 51,861 €/m²
Inalco, Stripes SlimmKer by Bunch
obklad 59x118,4 cm - 110,198 €/m²
Inalco, 80.1
80x120 cm - od 170,591 €/m²
80x80 cm - od116,486 €/m²
40x80 cm - od 159,461 €/m²

obklad a dlažba
Inalco, 80.4
obklad/dlažba 79,1x79,1 cm - od 144,504 €/m²
Inalco, Facet SlimmKer
obklad/dlažba 50x100 cm - 78,701 €/m²
- možnosť vyrobiť dlažbu so špeciálnym
textilným podkladom SlimmKer-Foor

obklad a dlažba
Inalco, 80.8
obklad/dlažba 80x80 cm - od 116,486 €/m²
obklad/dlažba 60x60 cm - od 72,250 €/m²
mozaika 33x33 cm - 226,684 €/m²
mozaika 31x29 cm - 226,684 €/m²
SlimmKer 79,1x79,1 cm - 110,278 €/m²
SlimmKer 59x118,4 cm - 110,278 €/m²
SlimmKer 29,4x118,4 cm - 118,065 €/m²
SlimmKer 19,2x118,4 cm - 126,947 €/m²
SlimmKer 11x118,4 cm - 144,504 €/m²
SlimmKer 50x100 cm - 78,701 €/m²
SlimmKer-Floor 79,1x79,1 cm - 121,517 €/m²
SlimmKer-Floor 59x118,4 cm - 121,517 €/m²
SlimmKer-Floor 50x100 cm - 116,486 €/m²

obklad a dlažba
Inalco, Class
obklad/dlažba, 3 vzory, 60x60 cm
- od 78,743 €/m²

obklad a dlažba
Inalco, Eiffel
obklad/dlažba, 30x60 cm - 56,571 €/m²
obklad/dlažba, 60x60 cm - 77,300 €/m²
obklad/dlažba, 60x120 cm - 150,366 €/m²
mozaika, 33x33 cm - 182,313 €/m²

obklad a dlažba
Inalco, Art Clay by Bunch
obklad/dlažba, 236x118,4 cm
- 1003,500 €/4 ks

obklad a dlažba
Inalco, Nacaré by Alauna
SlimmKer 50x100 cm - 100,751 €/m²
SlimmKer 100x100 cm - 157,429 €/m²
SlimmKer-Floor 50x100 cm - 160,560 €/m²
SlimmKer-Floor 100x100 cm - 170,006 €/m²
mozaika 50x50 cm - 157,429 €/m²
mozaika 25x25 cm - 377,798 €/m²

obklad a dlažba
Inalco, Oppalo
obklad 33x60 cm - 35,134 €/m²
dlažba 33x33 cm - 27,971 €/m²

obklad a dlažba
Inalco, Foster
SlimmKer 100x130 cm - 160,560 €/m²
SlimmKer 100x100 cm - 135,379 €/m²
SlimmKer 79,1x79,1 cm - 110,278 €/m²
SlimmKer 59x118,4 cm - 110,278 €/m²
SlimmKer 50x100 cm - 78,701 €/m²
SlimmKer 79,1x79,1 cm, Abujardado
- 110,278 €/m²
SlimmKer 50x100, Abuj. - 78,701 €/m²
SlimmKer 50x100, Lane - 78,701 €/m²
SlimmKer-Floor 100x130 cm - 179,453 €/m²
SlimmKer-Floor 100x100 cm - 156,626 €/m²
SlimmKer-Floor 79,1x79,1 cm - 121,517 €/m²
SlimmKer-Floor 59x118,4 cm - 121,517 €/m²
SlimmKer-Floor 50x100 cm - 116,486 €/m²
SlimmKer-Floor 79,1x79,1 cm, Abujardado
- 121,517 €/m²
SlimmKer-Floor 50x100 cm, Abuj. - 116,486 €/m²
SlimmKer mozaika 25x49 cm - 302,227 €/m²
obklad/dlažba 100x100 cm - od 147,983 €/m²
obklad/dlažba 80x80 cm - od 116,486 €/m²
obklad/dlažba 60x120 cm - od 136,892 €/m²
obklad/dlažba 50x100 cm - od 83,438 €/m²
obklad/dlažba 60x60 cm - od 69,107 €/m²
obklad/dlažba 30x60 cm - od 51,165 €/m²
obklad/dlažba 45x45 cm - od 44,322 €/m²
obklad/dlažba 44x44 cm - od 57,694 €/m²
obklad/dlažba 100x100 cm Abujardado
- od 147,983 €/m²
obklad/dlažba 80x80 cm Abuj. - od 116,486 €/m²
obklad/dlažba 50x100 cm Abuj. - od 83,438 €/m²
obklad/dlažba 60x60 cm Abuj. - od 69,107 €/m²
obklad/dlažba 30x60 cm Abuj. - od 51,165 €/m²
mozaika 33x33 cm - od 182,313 €/m²
nábytok Taberner, Foster
set 40 cm: nábytok, umývadlo, zrkadlo
- od 982,30 €
set 80 cm: nábytok, umývadlo, zrkadlo
- 1277,60 €
prídavné, nástenné diely od 449,40 €

