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ICA Polska zaprasza
do Ăwiata designu ICA
Świat ICA Group ciągle się rozwija, stale zwracając uwagę na
trendy designu oraz na oczekiwania projektantów i architektów. Ciągła analiza i podążanie za trendami to ważny element
pracy zespołu laboratorium badawczo-rozwojowego ICA Group, o czym możemy się przekonać analizując część oferty.

W

arto zwrócić uwagę na
kilka
najciekawszych
grup produktów z kategorii efektów specjalnych, które dla projektantów i architektów
będą istotne biorąc pod uwagę obowiązujące trendy. „Urban matter – styl miejski”
skupia efekty stali, betonu czy rdzy (stali
kortenowskiej) i pozwala na tworzenie
elementów wnętrza w stylu industrialnym. „Efekt głębokiej czerni” to – dzięki
zaawansowanej technologii – 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.
„My lab” daje możliwości tworzenia
kombinacji modnych kolorów metalicznych, połączeń kontrastów lub zestawień
o podobnych odcieniach. Ogromną zaletą dla tej grupy produktów jest również
fakt, iż łączenie poszczególnych kolorów
w dwóch typach: transparentny i kryjący
harmonijnie koresponduje ze sobą tworząc

spójną jedność. „Glass paint” do grupa lakierów i efektów specjalnych do lakierowania szkła mająca w swojej ofercie taki hity,
jak Efekt Lodu, Efekt Kropli czy Efekt Trawertynu oraz cała gama ciekawych pozycji.
„System barwienia activin” to reaktywny
system barwienia, ponieważ działanie
barwników oparte jest na efekcie przemiany chemicznej spowodowanej reakcją bejcy z tkaniną dając możliwość osiągnięcia
unikalnych kolorów i efektów, zachowując
przy tym naturalny charakter drewna.
„Softtouch” to efekt aksamitnej i wyjątkowo miękkiej w dotyku powłoki o doskonale ujednoliconej matowej powierzchni
antyrefleksyjnej również z wysoką odpornością na zarysowania. „Naturaltouch” to
przede wszystkim naturalny efekt drewna
o minimalnym stopni połysku (5 gloss), to
lakier zabezpieczający przed żółknięciem
jak również przed zarysowaniami.
Wszystkie wymienione produkty są
tylko częścią oferty ICA Group, która poprzez wzmocnienie obecności w Polsce,
jako ICA Polska z siedzibą w Piotrkowie
Trybunalskim będzie aktywnie i wyraźnie podkreślać swoje działania, oferując
i wdrażając klientom kompleksowe rozwiązania technologiczne wykorzystując
mocno rozwiniętą własną sieć oddziałów. d
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