Артистико

инвестиция в стил и изящество

О

т дворците на френските крале, през богатите
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.
Артистико е българска компания с дългогодишна традиция
в производството, търговията и монтажа на масивен
и ламиниран паркет. Тя е първият и един от малкото
производители в страната на художествени подови настилки
от масивна дървесина.

Отчитайки многогодишния опит в областта, 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 да превърнат дома в изискано кътче за
отдих и забавления.
Производството на Артистико включва:
• масивен паркет от разнообразна дървесина (дъб, орех, череша,
ясен, венге, дуси, мербо, ироко и др.) в различни размери и
качество;
• дюшеме от различни видове дървесини (дъб, орех, мербо, дуси,
венге);
• готово лакирани паркети и дюшемета – екзотични дървесини;
• луксозен художествен паркет: паркетни фигури, модули,
фризове, розетки, фрагменти по индивидуални проекти;
• многослоен и ламиниран паркет.
Eкипът от специалисти на Артистико създава уникален
дизайн и проекти, съобразени с индивидуалните вкусове и
предпочитания на клиентите. Внимателното обмисляне на
детайлите по изпълнението, наличието на висококвалифицирани
специалисти, добре подбраните технически и технологични
средства позволяват качествено изпълнение на всеки жилищен
и публичен проект. В Артистико предлагат комплексна
услуга - от проектирането до изпълнението, което гарантира
спокойствието на клиентите им. Изработени с особено
внимание и прецизност, подовите настилки на Артистико
превръщат всеки дом в уникално място, съчетавайки в едно
уют, стил и изящество.

