
dizaina katalogs
s k a n d i n āv u  v i r t u ve s

modernam mājoklim





***  

mūsu darba stils ir tāds pats kā virtuves, kuras piedāvājam, - lakonisks, mierīgs un patīkams 

Ar individuālu pieeju katram klientam, mēs saprotam Jūsu vēlmju un

 iespēju pilnīgu apzināšanu

  

  





gaiša, viegla un estētiska
masīvkoks, kvarca virsma, baltas matētas fasādes

MONA





MAARA
moderna, atturīga un drosmīga

melns FENIX, Dekton virsma, melni profila rokturi   





ULLA
ieturēta, askētiska un pieklājīga

krāsots MDF, Technistone kvarca virsma, krāsots, rūdīts stikla panelis





VILLE

modernais minimālisms satiek skandināvu stila gaišumu
baltas matētas fasādes, melni rokturi, betona dekora sienas panelis / virsma   





NIIKO

spilgti pelēka, moderna ar klasisku rakstu
Alvic Luxe Supermatt fasādes, Edge rokturi, ozola dekora panelis / virsma   





PETRA

viegla, sakārtota un paklausīga
glancētas akrila fasādes, Edge rokturi, stikla panelis / ozola dekora virsma   





LEA

klasiska un līdzsvarota
matētas rāmīšu fasādes, Classic rokturi, marmora dekora virsma   





KETA

drosmīga un vīrišķīga
melnas FENIX fasādes / Niemann Titan Crumble, melni Edge rokturi, 

 ozola masīvkoka virsma   





NOORA
dabīga, neuzbāzīga un eleganta

baltas / pelēkas matētas fasādes, nerūsējošā tērauda rokturi, 
masīvkoka virsma





SKAJA
mūsdienīga, atšķirīga un radoša

baltas matētas akrila / koka dekora fasādes, Edge rokturi, 
betona dekora virsma





HLOJA
askētiska, moderna un izskatīga

antracīta matētas fasādes, Edge rokturi, 
 ozola masīvkoka virsma salai





MIA

klasiska, mūsdienīga un mājīga 
pelēkas krāsotas matētas fasādes, melni rokturi, koka dekora virsma





AUSTRA
uzticama, mierīga un izskatīga

 matētas fasādes, tērauda rokturi, koka dekora virsma





POLA
drosmīga, ieturēta un pieklājīga 

 matētas antracīta fasādes, tērauda rokturi, kvarca virsma





EMMA
dabīga, kārtīga, smaidīga 

 ozolkoka beicētas, finierētas / baltas matētas fasādes, 
matēti zelta rokturi, kvarca virsma





SOFIA
silta, gaisīga, patīkama

 krāsotas fasādes, tērauda rokturi, akmens dekora virsma





HANNA
sakopta un moderna

baltas matētas akrila fasādes, frēzēti rokturi, 
akmens dekora virsma / sienas panelis   





virtuves modernam mājoklim un gaišākai ikdienai
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