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,Oblevlo krásu below
'

s vgpínači DECENTE!
Pustit beton do svého doluovu chce tro-

chu odvahy. Ale pri citlivém ztváměe
ni teto na prvni pohlerl nndne a surové
hmoty budete odměnem vskutku osobi-
tým řešením interierovýchprvku, u ktee
rých byste beton možná vubec nečekalir
jrle o tvárný materiál, z něhož lze vyrobit
téměř cokoliv, záleží na typu smesi, navíc
se skvěle doplňuje například se dřevem
nebo kovem.
Originální vvpinace DECENTE s beton

novými rámečky zaujmou lehce lnduste
rlálníín designem, zajímavou strukturou
i povichom a v neposlední řadě i téměř
neolnezcnou životností, v čase nenněíinyiíi
vzhledem a snadnouúdržbou.

Vysoce kvalitní beton, použitý na výroe
bu rámečků, je obohacen o organická vlak
na, která přispívají k jeho pevnosti. Každý
jeden kus je ručně dšlaný a jedinečný díky
struktuře pórú, přirozeně se vyskytujících
na povrchu, jenž voděodolná ímpregnace
chrání ipřcd běžným poškrábáuím.Vzhlee
dem k UV stabilite jsou rámečky vhodne
í do venkovních prostor.
Řadu DECENTE charaklerízují Člslč lie

nie, itadčasový design a ušlechtilé přírodní
materiály: kov, dřevo, sklo, plexísklo, nyni
nově také beton. Luxusně působící širší táe
mečky ladí s morlernimi interierv ruzných
stylů n lze je kombinovat až do Čtyřnáe
sobneho (u betonových do ttojnásobného)

I Vypínače a zásuvky DECENTE
vyrábí společnost OBZOR, výrobní
družstvo Zlín. Společnost funguje

i 'iž od roku 1965 aje tradičním
českým výrobcem vačkových spínačů
a domovní elektroinstalace. Mimoto
dodává díly pro automobilový průmysl

a zabývá se
l výrobou zdravotnických

potřeb. Je významným zaměstnavatelem

j
lldl se zdravotním omezenlm.

vodoi-ovnel-.n i svisléhn provedení, Díky
své mírtímzílní tlouitce pusobi výpinace
elegantně, jejich kryty, vyrobené z vysoce
kvalitního, uv stabllního plastu, jsou v une
bídcc kromě níetalíckých odstínů i v bíle'

a černé variantě s povrchovou úpravou,
na uíž nejsou vidět otisky prstů.

Kolekci DECENTE beton a další n0viu~
ky budeme prezentoval
na veletrhu LíghtszBuíl-
ding 18. - 23. 3. 2018 ve
Frankfurtu nad Mov
hnnem. Naši expozici
najdete v hale
na stánku E92.

clecenten
beton
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