
UUDNE MITME FUNKTSIOONIGA
ILUS KARDINALAHENDUS

London



U N I K A A L N E  A K N A K A T E  

MOODSA KODU JAOKS

Uudne kardin London on ideaalne valik kui otsite stiilset ja praktilist lahendust.
London on sobilik kõigi aknatüüpide jaoks, kuid on ideaalne suuremate akende ja

uste jaoks, kus nende unikaalsed tekstiilkatted võimaldavad nautida
nii valgust kui privaatsust.

Horizon Pewter

PÄEVANE
 VAADE



Vista Snow - leegiaeglustusmaterjaliga

ELEGANTNE

STIILNE

JALUTAGE
LÄBI



Londoni ainulaadne patenteeritud kangas pakub
mugavat valguse reguleerimise ja privaatsuse

tekitamise võimalust.
Tänu nutikalt ühendatud pöörlevatele kangaribadele

näeb London välja sensatsiooniline.

Kui päevasel ajal avanevad võrktülli ribad,
saate endiselt nautida oma vaadet.

Kui ribad sulguvad öösel, saate nautida
täielikku privaatsust, soojust ja turvalisust.

Saate läbi ruloo jalutada ka oma õue,
säilitades endiselt oma toa atmosfääri.

KLASSIKALINE ILME
moodsa olemusega



VALGUSE FILTREERIMINE
ILMA VAADET TAKISTAMATA

Vista Snow - leegiaeglustusmaterjaliga

London



Kardin London pakub avastamiseks
palju erinevaid privaatsusvalikuid.

TÄISVAADE

Lükake pehmed kangaribad eemale,
et nautida selget välisvaadet.

PÄEVANE PRIVAATNE VAADE

Seadke pehmed rulookangaribad avatud asendisse,
et nautida vaadet õrnalt hajuvas valguses.

TÄIELIK PRIVAATSUS

Pöörake ribasid nii, et ruloo sulgub täielikult ja tagab privaatsuse.

Kõik meie kardinad on loomulikult lastele ohutud ja
Londoni on veel üks näide sellest.

 See on varustatud varda abil juhtimisega, mis annab teile
täieliku meelerahu moodsal, tõhusal ja praktilisel viisil.

KÕIK ON SINU
KONTROLLI ALL

vali oma vaade



PÄEVANE
 PRIVAATNE VAADE

TÄIELIK
PRIVAATSUS

HORIZON
PEWTER

T Ä I S V A A D E



Valida on kahe kangatüübi vahel,

mis on disainitud sobima mis tahes ruumi.

Toonivalik on neutraalne.

HORIZON on konkreetsema võrgustruktuuriga kangaseeria.

VISTA tulekindel peenema võrgustruktuuriga seeria.

Meie kardin London katab aknad ja uksed

elegantselt, luues ruumis luksusliku atmosfääri.

ELEGANTSUS
KODUS



V I S T A
S N O W



Vista Snow - leegiaeglustusmaterjaliga

ISIKUPÄRASTAGE
oma London

Lisage Londonile meie
ehisliistuvariantide abil veidi isikupära:

lisage stiilne moodne ülasiin või
30 mm laiune katteliist, mis mõlemad

on saadaval valges, mustas ja
antratsiithallis toonis.

Valik on sinu.

ILMA
KATTELIISTUTA

KONTORI-
KESKKOND



LAITMATU
aknakate

Muutke Londoni kardin simeseks
valikuks, kui soovite anda
oma eluruumile kena ilme

ja täieliku paindlikkuse.

London lisab eripära
sisekujunduslahendusele,

lisades teie kodule disaineri pintslitõmbe.
Londoni rulood ei näe teie kodus

mitte ainult head välja, vaid sobivad
nii kodu- kui ärikeskkonnas

kasutamiseks tänu leegiaeglustus-
materjalist kangale ja suurtele laiustele.

Kardinat saab valmistada
kuni 5 meetri pikkusena ja

suure kaetava pinnaga.

London sobib hästi
ruumijaotuselemendiks,

mis sobib ideaalselt hotelli
fuajeedesse ja suurtesse ruumidesse.

KATTELIISTUGA



IMELINE LONDON

Lisainfo ja tellimine:
avaeksperdid.ee

Kadaka salong
Kadaka tee 44

5268 703
kadaka@avaeksperdid.ee

Kesklinna salong
Pärnu mnt. 139a

5663 3245
kesklinn@avaeksperdid.ee


