PROMOCJA

KUCHNIA SZYTA NA MIARĘ

K

uchnia, miejsce spotkań całej rodziny, powinna być wygodna
oraz funkcjonalna, a także dokładnie przemyślana i dopasowana do wystroju całego mieszkania - zarówno w kontekście
właściwego wyboru mebli kuchennych, jak i sprzętu AGD.
Dlatego właśnie warto odwiedzić nowoczesny salon firmowy
S-LINESTUDIO, gdzie ekspozycje wprowadzają klienta w nowy wymiar
przestrzeni kuchennych.

KUCHNIA IDEALNA?
Z S-LINE STUDIO MOŻESZ JĄ MIEĆ!

Nowatorskie materiały, różnorodne wzornictwo i autorskie rozwiązania – profesjonaliści
ze Studia aranżacji Wnętrz S-lineSTUDIO od ponad 10 lat wsłuchują się w potrzeby swoich
klientów, dzięki czemu są w stanie przygotować projekty na miarę indywidualnych potrzeb
i oczekiwań. „Podstawą projektowania jest dla nas nieograniczona wyobraźnia, budująca
nastrój wnętrza, dbająca o potrzeby jego użytkowników. Istotą natomiast jest efekt końcowy
- zrealizowany projekt - namacalny twór i niebanalne, efektowne wnętrze, którego wartość
sprawdza się w funkcjonowaniu i odbiorze estetycznym innych” – opowiadają Marta Sobieszek
i Grzegorz Kumiszcza z zespołu projektowego S-lineStudio.

Otwarta forma, oparta na koncepcji, w której wyspa znajduje się w centrum i połączona jest z funkcjonalną wysoką zabudową, zapewnia komfort
i idealnie wpisuje się w obowiązujące trendy. Idealnym uzupełnieniem takiej
wyspy jest odpowiednio dobrany okap. S-LINESTUDIO współpracuje w tym
zakresie z włoską firmą Falmec, która wykorzystuje najnowsze, unikalne technologie i najwyższej jakości materiały. Na uwagę zasługuje choćby model
Spring, posiadający dodatkowo jonizujący powietrze E.ion System. Jego ciekawy kształt dopełnia lekki i ekstrawagancki styl naszpikowanej najnowszymi
rozwiązaniami (linia bez uchwytowa, mechanizm servodrive, kwarcytowy
blat) biało-szampańskiej kuchni Modern.

Ekspozycja Classic to natomiast wyrafinowane połączenie klasyki i elegancji. Biały kasetonowy front, czarny kwarcyt stylizowany na marmur calacatta
oraz innowacyjne fronty wykonane według patentu S-LINESTUDIO z fazowanego szkła matowego to niewątpliwe atrybuty tej kolekcji. Szklana witryna, sprzęt AGD marki Siemens w białej odsłonie i ceramiczny okap Falmec
Marlin jeszcze bardziej podkreślają wytworny styl tej kuchni.
VIP? To najbardziej ekstrawagancka i odważna ekspozycja w salonie - połączenie czarnego matowego frontu z zabudową w naturalnym fornirze drewnianym i elegancką wyspą wykończoną spiekiem kwarcowym. Dodatkowe
niewidoczne systemy wnętrza zabudowy, elektryka szuflad i szafek podnoszą standard kuchni. Ekskluzywny klimat tej kolekcji tworzą miedziane wykończenia sprzętów AGD w kolorze golden rose. Projekt dopełniają dwa okapy,
w tym model Falmec Dama - to elegancka forma pochłaniacza z technologią
Circle.Tech, który spełniając wszystkie najwyższe normy techniczne oczyszczania powietrza, jest jednocześnie lampą.

Prosty charakter, kubistyczna forma, kamienne szarości akrylowych frontów
- tak zaś prezentuje się kuchnia Qube, przy projektowaniu, której zrezygnowano z cokołu i zastosowano innowacyjny system Hawa (umożliwiający
ukrycie „roboczej” części kuchni). Nad wyspą znajduje się okap Vetra
ze stali szlachetnej. Został on wykończony szklaną listwą, przez którą przenika światło, doświetlające dodatkowo blat roboczy. W tej ekspozycji
S-LINESTUDIO postawiło na sprzęt swojego wieloletniego partnera i lidera
rynku AGD - markę Siemens. W kuchni znajdują się, więc 3 kompaktowe sprzęty z lini IQ 700: piekarnik z funkcją pary, piekarnik z opcją mikrofali i ekspres
do kawy wyposażony w Home Connect. A czym jest Home Connect? To nie
tylko zdalne sterowanie urządzeniem za pomocą aplikacji mobilnej, ale także możliwość skorzystania z pełnego pakietu obsługi serwisowej, diagnostyki
i programowania urządzeń oraz dostęp do bazy przepisów, w której pojawiają się coraz to nowe receptury. Reasumując –to kompleksowe narzędzie, które
umożliwia zarządzanie domem z najodleglejszych zakątków świata.
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