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INDUSTRIAL LOFT

Ciemne i wielkomiejskie kolory, przedmioty w stylu vintage, odnowione i zastosowane w całkiem nowy sposób, 
precyzyjną i dokładną rewitalizację stylu przemysłowego, w której przestrzenie prześcigają się w oczekiwaniu 
na transformację. Cechy charakterystyczne dla tego stylu to ściany z cegieł i betonowa posadzka, ale przede 
wszystkim drewno z wyraźną fakturą, oksydowane i efekty metalu.   





MODERN CLASSIC

Rozpoznawalne i osobiste znaki, ukazujące dyscyplinę i pasję do urządzania wnętrz. Wnętrza są ciepłe i eleganc-
kie, światło pieści wszystkie przedmioty, ożywiając je i czyniąc bardziej atrakcyjnymi. Miedź satynowana, 
ciemne drewno, zaprawa, lakiery dopasowane do siebie aby stworzyć nową atmosferę domu.



NATURAL DECOR

Natura jako źródło inspiracji, aby uczynić nasz dom jeszcze przyjemniejszym miejscem zamieszkania. Dom, 
który jest również wyrazem wyboru drogi życia: naturalne drewno, zaprawa, drewno lakierowane na biało i 
zielono. Prostota i liniowość form, harmonia jako wartość najwyższa.
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CONTEMPORATY LUXUTY

Pozwala uzyskać styl zabytkowego budynku, przytulną atmosferę wielkiej elegancji, nie tracąc uroku przeszło-
ści i nie rezygnując z poszukiwań współczesnych materiałów i powierzchni. Na istniejącej dębowej podłodze 
prezentują swoją różnorodną osobowość wyszukane kolory, błyszczące i matowe lakiery oraz szlachetne 
wykończenia.
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INDUSTRIAL LOFT MODERN CLASSIC
Efekty ICA na zdjęciu:
 * MAGNETICA na jodle rustykalnej      
  /Magnetica on rustic Fir/         
* SATYNOWY METAL_MIEDŹ na MDF
  /Satin metal_Copper on MDF/
* POSTARZANY SATYNOWY METAL_MIEDŹ na MDF
  /Antiqued Satin metal_Copper on MDF/
* EFEKT STAREJ ZAPRAWY MURARSKIEJ_KONOPIE 
   na MDF

* ANTICHE ARMONIE_KONOPIE na szczotkowanym 
   dębie rustykalnym
  /Antiche Armonie_hemp on brushed rustic Oak/

Efekty ICA na zdjęciu:
 * EFEKT PRZYPALONEJ PERŁY na drewnie jodłowym

* EFEKT NATURALNY “BIO”_FUMÉ  na szczotkowanym 
   rustykalnym dębie

   brushed rustic oak/

  /Antiqued satin metal_lead on mdf/

  /Vellumat lacquered_chamois on mdf/
* SATYNOWY METAL EFEKT POSTARZANIA_OŁÓW 

  /Satin metal_lead on mdf/

* EFEKT STAREJ ZAPRAWY MURARSKIEJ_KONOPIE na MDF
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ONOPIE na MDF

NATURAL DECOR
Efekty ICA na zdjęciu:
 * ANTICHE ARMONIE_TORF na szczotkowanym 
   dębie rustykalnym
  /Antiche Armonie_peat on brushed rustic Oak/
* EFEKT NATURALIZOWANY na szczotkowanym 
   dębie rustykalnym

* EFEKT KRYJĄCY VELLUMAT_ZIELONY na MDF
  /Vellumat lacquered_green on MDF/
* EFEKT STAREJ ZAPRAWY MURARSKIEJ_GLINA 
   na MDF

* EFEKT MIKROSTRUKTURALNY_PIASEK na MDF
  /Microstructured lacquered_sand on MDF/

* 

CONTEMPORARY LUXURY
Efekty ICA na zdjęciu:
 * EFEKT STAREJ PORYSOWANEJ ZAPRAWY 
   MURARSKIEJ_ZŁOTO na MDF
  /Scratched aged mortar cement 

* POSTARZANY SATYNOWY METAL_BRĄZ 
   na MDF
  /Antiqued satin metal_bronze on MDF/
* SATYNOWY METAL_BRĄZ na MDF
  /Satin metal_bronze on MDF/
* EFEKT KRYJĄCY O WYSOKIM POŁYSKU_SZARY 
   GOŁĘBI na MDF
  /High gloss lacquered_turtledove on MDF/
* EFEKT KRYJĄCY VELLUMAT_ŚMIETANKOWY 
   na MDF
  /Vellumat lacquered_cream on MDF/
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