58

DREWNO

W laboratoriach ICA
Group został opracowany ponownie kolor
czarny o specyficznej
charakterystyce oraz
odpowiedniej głębi.
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Czarny w nowej odsłonie
KOLOR, KTÓRY DOSKONALE WSPÓŁGRA Z NIEMAL KAŻDĄ BARWĄ.
ICA OD LAT INSPIRUJE I ZACHWYCA

ICA POLSK A

Tylko czerń jest w stanie wyrazić elegancję
i wyrafinowanie. Ten fascynujący kolor, który
zawiera w sobie wszystkie kolory jest sumą
niekończących się barw.

D

zięki zaawansowanej
technologii i badaniom
prowadzonym w laboratoriach ICA Group, został opracowany ponownie kolor czarny
o specyficznej charakterystyce
oraz odpowiedniej głębi. Kolor,
który podkreśla swoją wyjątkowość intensywnej czerni, przy
którym inne kolory czarne tracą swoją intensywność. Czerń,
która w zestawieniu z każdym
innym kolorem stworzy harmonijny duet dla najbardziej
wymagających.
Przeznaczony do wszystkich rodzajów powłok lakierniczych od wysokiego połysku
do głębokich matów z niesamowitym efektem końcowym.
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W sektorze wyposażenia
wnętrz, czerń stała się kolorem elegancji, wyrafinowania
i luksusu.
W połączeniu z nawierzchniami kryjącymi, ale również
z naturalnym drewnem jest
kluczem nadającym wnętrzu
odpowiedni design i silny charakter. Głęboka czerń może
być stosowana na różnych
materiałach wyposażenia, jak
drewno, szkło oraz tworzywa
sztuczne, nadając im taką samą
intensywność koloru. Czerń
symbolizuje tradycję i zarazem
nowoczesność. Poprzez kolor
czarny chętnie podkreślamy
swój prestiż oraz zamiłowanie
do tradycji.
Warto również podkreślić,
iż nowa czerń ma zastosowanie w nawierzchniach na bazie
wody, jak również w tradycyjnych układach rozpuszczalnikowych oraz w produktach z serii

UV. Głównym celem głębokiej
czerni jest personalizacja i w
związku z tym, technicy ICA
opracowali różne poziomy
matowości, od czerni w połysku, do czerni bardzo matowej.
Dzięki uniwersalności koloru,
można dopasować każdy efekt
do danego stylu, uzyskując nowoczesne i designerskie meble
o matowych odcieniach lub bardziej klasyczne w połysku.
Głęboką czerń można stosować bez ograniczeń w lakierach nawierzchniowych oraz
w produktach z efektem teksturalnym, aż po produkty z serii Soft Touch.
Wyjątkowość czerni polega
na jej uniwersalności, a wyjątkowość rozwiązania ICA Group na
jeszcze silniejszym wydobyciu
tej cechy. Teraz możemy kreować przestrzeń wokół nas,
uzyskując niezwykłe efekty nowoczesnego designu.

