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DREWPOL
– NATURALNIE INSPIRUJĄCY...
Firma Drewpol, jeden z liderów na rynku, produkująca
fronty od ponad 20 lat, rok 2014 rozpoczęła od
wprowadzania do swojej oferty nowych kolekcji.

N

owe modele, wprowadzane
pod hasłem NATURALNIE
INSPIRUJĄCE,
charakteryzują się wykorzystaniem
obecnych trendów wzornictwa w pokazaniu nowej jakości drewna, połączeń drewna z innymi materiałami oraz nową paletą
wybarwień w odcieniach natury. Inspiracje
projektowe związane z kolekcją nowości
pokazują zastosowanie produktów Drewpol w każdym pomieszczeniu wnętrza i do
każdego mebla, a nawet dekoracji.
Firma chciała przedstawić nie tylko
swoje możliwości przy nowoczesnej formie
frontów, ale także zaprezentować możliwość zastosowania klasycznych rozwiązań
w nowatorskim wyposażaniu wnętrz. Przykładem prezentującym ciekawy sposób
pokazania czystego drewna – jest – model
„Ateny”, jeden z szerokiej oferty nowości.
Wiedząc doskonale, że czasem niewielka zmiana czyni ogromną różnicę Drewpol
wprowadził do oferty także cały wachlarz
detali wykończeniowych. Wśród elementów uzupełniających znaleźć można: blendy, czoła, listwy ozdobne, pilastry, kolumny, stoły, stojaki na wino, półki – wszystko
w identycznych, zgodnych z zamówieniem
kolorach, bez obaw, że poszczególne elementy będą odbiegać wybarwieniem. d

„Ateny” to nowoczesny design połączenia litego, ryflowanego dębu
z płytą MDF, gdzie lity, drewniany uchwyt mocno dominuje nad całością
frontu i nadaje mu naturalny charakter jakości i solidności. Fronty
z rodziny „Ateny” będą dostępne z różnymi typami uchwytów, a także
płaską wstawka z ryflowanego dębu, co będzie dawało wiele możliwości
kombinacji zestawień w meblach lub zabudowach.
Oprócz frontu MDF z uchwytem w rodzinie „Ateny” znalazły się fronty
z ryflowanych lameli dębowych w trzech grubościach. Ich zestawienie
w rezultacie może przedstawiać powierzchnię płaską ryflowanego dębu
lub układ „cegiełkowy”. Typy te mogą występować jako fronty, blendy
albo panele dekoracyjne na ścianach bądź innych powierzchniach.
W ofercie będą zaprezentowane także meble wolno stojące, jak stoły z ryflowanego dębu – jako komplet do tej kolekcji wzbogaconej dodatkowo
o szeroką paletę kombinacji wybarwień.
„Ateny” to nowoczesność w połączeniu z naturą i praktyką wyposażania
wnętrz.
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