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... kreatywnie
…czyli twórczo, koncepcyjnie. Pomysł powstaje w procesie kreatywnego myślenia,
myślenia prowadzącego do uzyskania oryginalnych i odpowiednich rozwiązań.
Ponad 15-letnie doświadczenie w branży meblarskiej podparte wykształceniem
w tym kierunku, pozwala nam na szybką i bezproblemową realizację nawet najbardziej
nietypowych projektów.
„Jeśli jesteś stolarzem tworzącym piękną komodę, to nie użyjesz brzydkiej sklejki na jej
tyłach, pomimo tego, że będzie to z tyłu, przy ścianie i nikt nie będzie tego widział. Ty
będziesz wiedział, że to tam jest, więc użyjesz ładnego drewna również z tyłu. Aby móc
spać spokojnie, estetyka, jakość muszą ci towarzyszyć przez całą drogę.”
Steve Jobs
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wizualizacja

finał!

... projekt
i wizualizacje

wizualizacja
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Projektujemy meble i wnętrza przy pomocy najnowszych narzędzi
graficznych... KD Max jest aplikacją pozwalającą nam na stworzenie
fotorealistycznej wizualizacji Twojej kuchni, szafy, garderoby w ujęciu
z każdego punktu pomieszczenia. Jej największym atutem jest to, że
możemy przygotować dla Ciebie kilka wersji kolorystycznych tego
samego projektu w tym samym ujęciu. Nie będziesz musiał czekać
do końca realizacji by przekonać się, że dokonałeś odpowiednich
wyborów.
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... materiały i akcesoria
Wszyscy lubimy obcować z naturą.
Wszystko co naturalne wydaje się
być zdrowsze. Taką namiastką w
kuchni lub jadalni jest blat lub
stół z drewna, który jest idealnym
uzupełnieniem każdego wnętrza.
Drewno lite ma tą zaletę, że jest
ponadczasowe i komponuje się w
każdym pomieszczeniu, z każdym
rodzajem materiału, wzorem i kolorem. Każde pomieszczenie nabiera unikalnego, ciepłego charakteru.

Ważnym elementem przy tworzeniu mebli obok ergonomii i formy jest dobór materiałów oraz akcesoriów. Płyty meblowe, drewno
i materiały wykończeniowe używane do produkcji elementów i podzespołów meblowych pozyskujemy od wiodących i sprawdzonych
dostawców z Polski i Niemiec. Są to materiały spełniające wszelkie normy higieniczne, ekologiczne i środowiskowe.
Akcesoria i okucia najlepszej jakości są najistotniejszym czynnikiem przy użytkowaniu. Muszą być ciche, trwałe i technologicznie nowoczesne.
W naszej firmie używamy okuć tylko sprawdzonych niemieckich producentów (blum, hettich, Häfele) co daje gwarancję najwyższej,
światowej jakości.
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Wykończenie blatów olejem naturalnym, całkowicie bezpiecznym,
łatwym w samodzielnej pielęgnacji,
przede wszystkim spełniający normę EN71-3*, spotęguje te doznania
wizualne i dotykowe.
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… kuchNIA …

Jest centralnym punktem każdego domu. Przy obecnych
trendach i modzie kiedy kuchnia jest otwarta i łączy
się z salonem, powinna być nie tylko ergonomiczna,
funkcjonalna i wygodna, ale także estetyczna i ładna.
Mając dostęp do najwyższej jakości materiałów i okuć
(polskich i niemieckich producentów) oraz technologii
wspierając to długoletnim doświadczeniem, jesteśmy
gotowi stworzyć nowoczesną technologicznie i technicznie
kuchnię na miarę Twoich potrzeb. Twój gust będzie dla
nas wyznacznikiem przy projektowaniu najmniejszych
szczegółów.
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m ODERNLY...

nowocześnie
Bezpłatny i niezobowiązujący pomiar jest niezbędny do rzetelnego przedstawiania kosztorysu
mebli, jak również daje możliwość poznania Waszych oczekiwań, omówienia stylu w jakim
mają być wykonane meble, i poznania wnętrza, w którym będą wkomponowane.

10

11

12

13

… garDEROBA ...
... szaFA ...
Przy projektowaniu garderoby lub zabudowy podstawowym
priorytetem, poza aspektami wizualnymi, jest uzyskanie
idealnego wykorzystania przestrzeni. Często potrzebujemy
miejsca nie tylko na ubranie, ale także na rzeczy, których
nie mamy gdzie schować. Rozplanowana i podzielona na
odpowiednie sekcje pozwoli Tobie ukryć przedmioty, na
które często nie ma miejsca w innych pomieszczeniach
lub meblach. Ergonomia, funkcjonalność i minimalizm to
cecha idealnej szafy.
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a CCURATELY ...
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starannie
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... inNE ...
... sypIALNIA ...
... salON ...
Proponujemy Tobie indywidualne rozwiązania
cechujące się efektownym wzornictwem, nowoczesną
funkcjonalnością oraz precyzją wykonania. Jeśli
w Twojej głowie narodzi się wizja zainspirowana
meblem, aranżacją, jakimś szczegółem lub detalem
wykorzystamy tą informację i przelejemy ten pomysł
na papier w postaci wizualizacji a potem wykonamy
go dla Ciebie.
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Skontaktuj
się z nami!

tel:
+48 500 350 702
email:
info@macMEBLE.pl
www.macMEBLE.pl

