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Mască de calorifer cu picior drept
Acest tip de mască este potrivită pentru cei ce își doresc un aspect simplu, ușor de
integrat într-un spațiu mai restrâns sau într-o încăpere în care se desfășoară zilnic activități,
precum bucătărie, hol, birou, spații unde primează funcționalitatea și eﬁcacitatea.

Această gamă de produse este una dintre cele mai solicitate de către clienții noștri,
venind în întâmpinarea acestora ca o idee inovativă în ceea ce privește mobilierul decorativ. Pe
lângă aspectul vizual inedit, măstile de calorifer sunt realizate pentru a garanta funcționalitatea.
Astfel, în timp ce maschează un calorifer inestetic sau care pur și simplu nu se încadrează în
design-ul casei, masca poate să ofere un spațiu de depozitare, polița acesteia servind ca suport
pentru obiecte decorative sau pentru unele utilizate zilnic, devenind parte a mobilierului.
Fiind realizate pe diferite tipare, clienții au posibilitatea să aleagă ceea ce este potrivit pentru
locuința acestora, de la modelele cele mai simple, pana la unele complexe, atât ca aspect, dar
și din punct de vedere al execuției. Măstile se realizează doar pe comandă și pot ﬁ
personalizate cu ajutorul modelului traforat,
aplicații ornamentale, mixul între material
MDF vopsit si MDF furniruit, culori sau
combinație de culori. De asemenea pot ﬁ
realizate cu gravuri laterale, poliță
traforată, rafturi, uși, etc.
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Principalele categorii de măști realizate în
atelierul nostru sunt: cu picior drept,
suspendate, cu soclu simplu, soclu evazat
modern sau modele unicat. Astfel, în
funcție de spațiul de care dispunem,
design-ul încăperii sau gusturile personale,
clienții au posibilitatea să aleagă
opțiunea perfectă pentru ei.
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Mască de calorifer suspendată

Mască de calorifer cu soclu simplu

Asemenea măștii cu picior drept, masca suspendată reprezintă o altă variantă la
îndemână si care se adaptează ușor spațiului. Mai mult, permite accesul în zona inferioară a
caloriferului, ﬁind potrivită pentru zonele cu activitate zilnică, care necesită o întreținere
frecventă. Tiparul simpliﬁcat al acestui tip de mască poate ﬁ completat de un model traforat
deosebit, o culoare în ton cu nuanțele încaperii sau un mix de culori.

Oferă încaperii o notă elegantă și discretă, adaptându-se ușor atât într-un mediu complex
din punct de vedere al design-lui încăperilor, dar și în cadrul unui spațiu cu un design elementar.
Masca cu soclu simplu însumează toate caracteristicile necesare: eleganță, simplitate,
stabilitate, ﬁind potrivită pentru orice încapere și pentru gustul ﬁecăruia. Cu un model potrivit, în
ton cu ambianța spațiului, masca poate deveni un punct de interes vizual, iar în același timp își
îndeplineste funcția practică.
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Mască de calorifer cu soclu evazat modern

Mască de calorifer Model Unicat

Acest tip de mască de unul mai complex din punct de vedere al execuției, iar structura și

Un model creat pentru acei clienți care își doresc o mască deosebită, diferită, unică. Întro încapere elegantă și soﬁsticată, această mască vine în completarea acestui stil cu un model
atent lucrat, aplicații discrete, decorațiuni care îi oferă amploare și un soclu cu o forma inedită.

aspectul măstii sunt inspirate din stilul contemporan al design-lui interior. Așadar, acest tip de
mască se adaptează perfect într-un ambient modern, în ton cu tendințele actuale.
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Această categorie de produse reprezintă pionul principal de la care s-au dezvoltat și
restul produselor noastre. Paravanele sunt realizate din materiale rezistente, vopsea de calitate
superioară și împodobite cu modele unice, adaptate dimensiunilor necesare pentru ca aspectul
să ﬁe unul inedit.

Această categorie de produse reprezintă pionul principal de la care s-au dezvoltat și
restul produselor noastre. Paravanele sunt realizate din materiale rezistente, vopsea de calitate
superioară și împodobite cu modele unice, adaptate dimensiunilor necesare pentru ca aspectul
să ﬁe unul inedit. Paravanele nu au doar un rol decorativ, ci pot ﬁ utilizate pentru a despărți
încaperile open-space, creând astfel o oaza de intimitate și confort. Mai mult, pot ﬁ realizate
diferite variante cu întrebuințări multiple. Astfel, pot ﬁ aplicate pe pereți sau mobilier pentru o
schimbare din punct de vedere estetic, pot ﬁ utilizate precum cuiere, cu spații de depozitare și
agațători, etc. Posibilitățile sunt multiple, iar pentru un rezultat ămulțumitor pentru ambele părti,
este necesară o bună comunicare. Astfel, creativitatea dumneavoastră și experiența noastră
vor face ca produsul ﬁnit să ﬁe unul deosebit.
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Paravan Decorativ
cu oglinda

BALUSTRADE
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BALUSTRADE

BALUSTRADE PENTRU INTERIOR
Being an important and usual item found in every house, the railings have to offer strength, as we are
talking about a long term investment. More, functionality and safety are needed, especially in places
where children live, while a spectacular visual effect is also important.

Fiind un element important și necesar pentru orice locuință, balustradele trebuie să ofere
rezistență în timp, ﬁind o investiție de lungă durată, funcționalitate, siguranță, în special în
locuințele unde se aﬂă copii, și, de asemenea, să prezinte un aspect deosebit.
Balustradele Ornamentale realizate în atelierul nostru îndeplinesc toate aceste condiții. Sunt
realizate din material MDF de 30mm sau 40mm, sunt utilizate vopsele pe bază de apă, nontoxice, iar montajul este oferit la fața locului de către echipa noastră, pentru a garanta
amplasarea corecta, siguranța și rezistența în timp.
În functie de spațiul pe care îl avem la dispoziție, balustradele pot ﬁ proiectate în stilul clasic, la
o înalțime standard, confortabilă, dar și sub forma unui paravan, până în tavan, oferind un
aspect inedit, sporind nivelul de siguranță. Asemenea tuturor produselor noastre, modelul și
culoarea reprezintă exclusiv alegerea
clientului, pentru ca produsul ﬁnit să se
muleze pe stilul propriu.
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O gamă de produse derivată din categoria paravanelor decorative despărțitoare, ușile cu model
traforat sunt potrivite pentru spațiile interioare, deoarece delimiteaza încăperile, oferind în
același timp mobilitate și funcționalitate.

O gamă de produse derivată din categoria paravanelor decorative despărțitoare, ușile cu model
traforat sunt potrivite pentru spațiile interioare, deoarece delimiteaza încăperile, oferind în
același timp mobilitate și funcționalitate. Pot ﬁ pliabile, glisante sau cu balamale soft-close, în
funcție de spațiu și de necesități. Ușor de manevrat, cu sisteme și măsti pentru aceste sisteme
incluse în preț, acest tip de uși sunt alegerea potrivită dacă doriți să înlocuiți ușile comune,
opace sau cu geam din sticlă, care necesită o întreținere frecventă.
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RAME OGLINDĂ
Ramele pentru oglindă reprezintă un artiﬁciu care transformă o simplă oglindă într-un
element decorativ deosebit. Amplasată în living, dormitor, hol, baie, saloane de înfrumusețare,
etc, schimbă în totalitate aspectul încăperii, oferă un stil aparte care îți bucură privirea zi de zi.

Ramele pentru oglindă reprezintă un artiﬁciu care transformă o simplă oglindă într-un
element decorativ deosebit. Amplasată în living, dormitor, hol, baie, saloane de înfrumusețare,
etc, schimbă în totalitate aspectul încăperii, oferă un stil aparte care îți bucură privirea zi de zi.
Modelele variate și culorile diverse pot ﬁ alese special pentru a pune în evidentă oglinda, oferind
în același timp, atât o încadrare punctuală a oglinzii, cât și o adaptare la designul actual al
spațiului.
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DECORAȚIUNI
Decorațiunile reprezintă elemente esențiale pentru ﬁecare locuintă. Aspectul și
amplasarea acestora vorbesc despre stilul care îl deﬁnește pe posesor. Gândite pe teme
variate, de la modele inspirate din natură, simbolistică și cultură, la cele abstracte, decorațiunile
completează spațiul și transmit un sentiment de confort și ospitalitate.

Decorațiunile reprezintă elemente esențiale pentru ﬁecare locuintă. Aspectul și
amplasarea acestora vorbesc despre stilul care îl deﬁnește pe posesor. Gândite pe teme
variate, de la modele inspirate din natură, simbolistică și cultură, la cele abstracte, decorațiunile
completează spațiul și transmit un sentiment de confort și ospitalitate. Având diferite
reprezentări, Copacul Vieții, Floarea Vieții și alte elemente inspirate din bogăția naturii, acestea
pot ajunge în casa dumneavoastră printr-o modalitate la îndemână. Sunt realizate pe diferite
dimensiuni și culori, pentru a se adapta perfect ambientului locuinței.

Panou Iluminat LED
de exterior

Harta Lumii
cu Ceasuri

Tablou din Lemn
cu față metalică

Tablou din Lemn
iluminat Led

Decorațiune Copacul
Vieții

Model: PAR005

Model: PAR006

Model: PAR013

Model: PAR014

Model: PAR015

Model: PAR009

Model: PAR016

Model: PAR017

Model: PAR018

Model: PAR004

Model: PAR008

Model: PAR007

Poți alege orice model aﬁșat în acest catalog sau ne poți trimite modelul dorit.
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Model: PAR010
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Model: PAR001
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Model: PAR023

Model: PAR024

Model: PAR031

Model: PAR032

Model: PAR033

Model: PAR027

Model: PAR034

Model: PAR035

Model: PAR036

Model: PAR022

Model: PAR026

Model: PAR025

Poți alege orice model aﬁșat în acest catalog sau ne poți trimite modelul dorit.
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Model: PAR028

Model: PAR021

Model: PAR020

Model: PAR019
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Model: PAR041

Model: PAR042

Model: PAR049

Model: PAR050

Model: PAR051

Model: PAR045

Model: PAR052

Model: PAR053

Model: PAR054

Model: PAR040

Model: PAR044

Model: PAR043

Poți alege orice model aﬁșat în acest catalog sau ne poți trimite modelul dorit.
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Model: PAR039

Model: PAR038

Model: PAR037
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Model: PAR059

Model: PAR060

Model: PAR067

Model: PAR068

Model: PAR069

Model: PAR063

Model: PAR070

Model: PAR071

Model: PAR072

Model: PAR058

Model: PAR062

Model: PAR061

Poți alege orice model aﬁșat în acest catalog sau ne poți trimite modelul dorit.

Model: PAR066

Model: PAR065

Model: PAR064

Model: PAR057

Model: PAR056

Model: PAR055
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Model: PAR077

Model: PAR078

Model: PAR085

Model: PAR086

Model: PAR087

Model: PAR081

Model: PAR088

Model: PAR089

Model: PAR090

Model: PAR076

Model: PAR080

Model: PAR079

Poți alege orice model aﬁșat în acest catalog sau ne poți trimite modelul dorit.

Model: PAR084

Model: PAR083

Model: PAR082

Model: PAR075

Model: PAR074

Model: PAR073

Modele
Modele

Catalog Culori Ral

Puteți alege orice culoare din paletarul de culori RAL. Atenție! culorile sunt reprezentative iar nuanțele pot diferi de la un producator la altul.

