Паркетът дългосрочна инвестиция за дома

Както всеки друг елемент от интериора и масивният паркет търпи
развитие през годините. През последните години се избягва
традиционната подредба на „рибена кост”, а при малките паркети
потребителите търсят интересната и нестандартна подредба на фигури.
Безспорно най-търсени в момента са едрите дъски на
дюшемето. Дюшеме от дъб, орех, мербау и венге внасят
стилен акцент във всеки съвременен дом. А що се отнася
до окраската, предпочитани са естествените шарки на
дървесината в качества „Rustic” и „Natur”.
Най-новите модни тенденции при дървените подови
настилки ни връщат отново назад във времето. Състарен
паркет, антично дюшеме и ръчно обработени фигури са сред
най-атрактивните предложения на фирма „Артистико”.
Друг продукт на българския пазар, който се радва на все поголям интерес е художественият паркет. Това е композиция
от сложни орнаменти, изработени от масивна дървесина,
вградени в подовата настилка. Изготвянето на тези елементи

се извършва чрез компютърно проектиране и лазерно
изрязване. Тук възможностите на практика са неограничени
– розетки, фигурални пана, фризове от по-опростени
геометрични форми, до сложни фигурални композиции.
Като производител „Артистико“ може да предложи богато
разнообразие от различни по размери и видове паркет:
от топлите тонове на българската дървесина и модерните
цветове на екзотичните материали, през класическите
и неостаряващи дюшемета до неповторими фигурални
модули, които ще превърнат дома ви в изискано кътче за
отдих и забавления. „Артистико“ предлага комплексна услуга
– от производството и проектирането до монтажа, което
гарантира спокойствието и на най-взискателните клиенти.

Защо масивен паркет?
От дворците на френските крале, през аристократични домове, за 4 века масивният
паркет е достигнал и до постмодерния дом на съвременния потребител. Като добър
шумо и топлоизолатор, със своите топли цветове, дървото е било винаги на първо
място при избора на подова настилка сред ценителите на естествените материали.
Масивният паркет представлява дългосрочна инвестиция – животът му се измерва с
десетки години, като визията му може да се освежава и променя периодично.
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Можете да ни посетите от 24.03 до
30.03 на Стройко, ет. 4, щанд 401
Или в някой от нашите магазини:
София, бул. „К. Величков“ 85
Пловдив, бул. „Дунав“ 4
Велико Търново, ул. „Ален Мак” 13
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