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Lea Ceramiche
Prvotná myšlienka návrhu dlažby «Type 32 Slimtech», ktorú stvárnil Diego Grandi a získal za Āu viacero ocenení, sa odvíja od predstavy vzájomného prekrývania dvoch rozliêných vzorov. Ten prvý je
nositeüom materiálnejšieho výrazu – vóaka vyspelej technológii sieČotlaêe dokonale imituje prirodzený vzhüad dubových fošní. Druhý
vzor prekrýva ten prvý v závoji sivej transparencie a prísnej usporiadanosti grafických rytmických štruktúr. Výsledné spojenie predstavuje nástroj kombinaênej hry: rôzne motívy možno vzájomne spájaČ
v cikcakových formáciách, a vytváraČ tým svižné, výtvarne dynamické plochy. ceramichelea.it

Laminam + TOTO
Rozüahlé platne materiálu s bezprecedentnými textúrami odvodenými od chvejivých tónov zoxidovaných kovov, hrdzavých jesenných
listov, matných povrchov surového betónu a rozmoêených akvarelových papierov sú výsledkom tvorivého partnerstva medzi japonským
kúpeüĀovým gigantom TOTO a talianskou firmou LAMINAM.
Prvý z nich dodal špeciálnu technológiu «Hydrotect» s aktívnymi
êistiacimi úêinkami fotokatalyticky aktivovaného oxidu titaniêitého,
druhý zas overený materiálový extrémizmus ultraveükých a ultratenkých keramických «dlaždíc». Kolekcia antibakteriálnych obkladov
nesie obchodné názvy «Kanka» a «Kotan». Do interiérového repertoáru prináša dômyselné riešenie spájajúce úžitkové prednosti s rafinovaným estetickým výrazom. laminam.it

Nya Nordiska
Základová tkanina «Buru» je urêená najmä na použitie v kontraktaênom odvetví interiérovej tvorby.
Doplnková transparentná záclonovina oêarí exotickým vzhüadom rafie, ktorý NYA NORDISKA vytkala zo stopercentnej treviry v odtieĀoch üanu, violky
a opálu na podkladovej osnove tenkých êiernych nití.
nya.com, predáva fortep.sk

Alpi
Spracovateü drevených povrchov ALPI patrí k popredným predstaviteüom tohto mimoriadne
dôležitého nábytkárskeho segmentu. Predovšetkým preto, lebo dlhodobo «zarezáva» ako priekopník v oblasti technologických inovácií: napríklad v roku 1961 prišiel ako prvý na svete s metódou «rekonštruovaných» drevených vrstiev v podobe ARO dýh. Iskru avantgardnej invencie si ALPI uchováva dodnes. Príkladom súêasného materiálovo-technologického pokroku je
i dômyselný materiál «AlpiLignum Radiant» zostavený ako vrstvený kompozit drevených dýh
a transparentného polykarbonátu. Výsledkom je subtílny vzor priesvitných línií, ktorý dokáže
vytvoriČ v interiérovom dizajne pútavý efekt. alpiwood.com
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