Unica Class

Čistý design v skutočných
prírodných materiáloch
Výberová panoráma

P116827

Natural Slate*

Ice Aluminium

P113196

P113194

Unica Class
v kove

P113192

Apple Aluminium

Corten Steel Oxide

Black Mirror

White Glass

P113200

P113190

Unica Class v koži

P113188

P113186

Unica Class v skle

Grey Glass

P113202

P113198

Unica Class
v kameni

Sahara Leather

Truffle Leather

* Krycie rámčeky Unica Class sú vyrobené zo skutočných prírodných materiálov. Pri materiáloch Slate (bridlica), Steel Oxide (oceľ) a Leather (koža) bol zachovaný
prirodzený estetický vzhľad materiálu. Každý výrobok z týchto materiálov je jedinečný a môže sa mierne líšiť jeden od druhého.

2

Čistý design
v skutočných prírodných
materiáloch
Prečo sa uspokojiť s priemernosťou? Unica Class je jedinečná. Design je
diskrétny a minimalistický. Materiály sú starostlivo vyberané.
Nie je to prehnané, ale ani všedné a nudné - je to jednoducho prirodzená čistota v dokonalej
rovnováhe. Nájdete si svojho favorita v kove, skle, koži alebo kameni. Všetko sú to skutočné
prírodné materiály, čakajúce na dotyk, ktorým by sa skompletizovala etapa začatá návrhom
designu miestnosti.
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Kameň

P116738

P116402

Minerály sú nadčasové a večné. Tieto hodnoty
prinášajú do miestnosti veľmi zvláštnu atmosféru.
Kameň zjednodušuje striktné i elegantné prostredie. Aj
jednotlivé vzory a tvary minerálov prispievajú k zvýšeniu
individuálneho prístupu pri návrhu desingu interiéru.

P116737

Teraz si môžete nechať ozdobiť svoj domov týmto jemnozrnným
a metamorfovaným kameňom, s jeho prirodzenou hrubou eleganciou
a starobylou krásou. Krycie rámčeky z bridlice (Slate) si zaslúžia byť
obdivované a zároveň volajú po dotyku, keďže majú antiodtlačkovú
povrchovú úpravu.
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Kov

P116604

P116412

Žiari, je svieži. Oceľové a hliníkové krycie rámčeky Unica
Class ponúkajú pevnú eleganciu, ktorá pozdvihuje strohé
interiérové línie.

P113204

Vhodné nielen do kancelárie, ale aj napr. do domácnosti architekta.
Vyberte si spomedzi dvoch brúsených hliníkových povrchových úprav
(Ice Aluminium a Apple Aluminium) a jednej oceľovej s oxidovou
povrchovou úpravou pre dosiahnutie skorodovaného vzhľadu (Corten
Steel Oxide).
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Sklo

P113239

P116397

Sklo sa používa v elektroinštalačných prístrojoch
už od počiatku využívania elektriny. Bolo tiež prvým
preferovaným materiálom modernej architektúry. A teraz
krycie rámčeky Unica Class posúvajú využitie a design
skla zasa o krok ďalej.

P116391

V presvetlenej miestnosti zvýraznite atmosféru so žiarivým bielym
sklom (White Glass) Unica Class, spravte ju bujarou a vzrušujúcou
s čiernym zrkadlovým sklom (Black Mirror), alebo vyberte sivé
prevedenie pre neutrálny vzhľad (Grey Glass). Všetky sú vyrobené
z tvrdeného skla pre maximálnu mechanickú odolnosť.
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Žiadny iný materiál sa nenosí toľko rokov, ako koža.
Je organická, čo vyvoláva úplne jedinečný pocit
a vôňu. Má tiež fascinujúci lesk, ktorý sa časom ešte
zvyšuje. A využitie kože v krycích rámčekoch je rovnako
neobvyklé, ako vzrušujúce!

P116734

P116723

Koža

P116732

Krycie rámčeky Unica Class sú vyrobené z najkvalitnejšej kože, ktorá
zvyšuje úroveň dômyselnosti v akomkoľvek elegantnom prostredí.
Vyberte si medzi živou čokoládovou (Truffle Leather) a krémovo
béžovou (Sahara Leather).
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Krycie rámčeky

Unica Class

P116439

1-násobný krycí rámček

Farba
Black mirror
White glass
Grey glass
Ice aluminium
Apple aluminium
Corten steel oxide*
Slate*
Sahara leather*
Trufﬂe leather*

MGU68.002.7C2

MGU68.002.7C1
MGU68.002.7C2
MGU68.002.7C3
MGU68.002.7A1
MGU68.002.7A2
MGU68.002.7A3
MGU68.002.7Z1
MGU68.002.7P1
MGU68.002.7P2

P116440

2-násobný horizontálny a vertikálny krycí rámček

Farba
Black mirror
White glass
Grey glass
Ice aluminium
Apple aluminium
Corten steel oxide*
Slate*
Sahara leather*
Trufﬂe leather*

MGU68.004.7C2

MGU68.004.7C1
MGU68.004.7C2
MGU68.004.7C3
MGU68.004.7A1
MGU68.004.7A2
MGU68.004.7A3
MGU68.004.7Z1
MGU68.004.7P1
MGU68.004.7P2

P116441

3-násobný horizontálny a vertikálny krycí rámček

Farba
Black mirror
White glass
Grey glass
Ice aluminium
Apple aluminium
Corten steel oxide*
Slate*
Sahara leather*
Trufﬂe leather*

MGU68.006.7C2

MGU68.006.7C1
MGU68.006.7C2
MGU68.006.7C3
MGU68.006.7A1
MGU68.006.7A2
MGU68.006.7A3
MGU68.006.7Z1
MGU68.006.7P1
MGU68.006.7P2

P116442

4-násobný horizontálny a vertikálny krycí rámček

Farba
Black mirror
White glass
Grey glass
Ice aluminium
Apple aluminium
Corten steel oxide*
Slate*
Sahara leather*
Trufﬂe leather*

MGU68.008.7C2
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