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Otaczające nas wnętrza domu czy biura są dla nas bardzo ważne. Chętnie przebywamy
w pomieszczeniach, które są urządzone w naszym stylu oraz ulubionych kolorach. Często
szukamy indywidualnych niepowtarzalnych rozwiązań, które zaspokoją nasze oczekiwania.

D

ążenie do doskonałych
rozwiązań to zobowiązanie, które ICA Grupa
realizuje na wielu różnych poziomach, począwszy od tworzenia innowacyjnych produktów zgodnie z wyznawaną
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filozofią grupy jaką jest produkcja lakierów przyjaznych
dla zdrowia i środowiska. Ważne jest równie dla zespołu ICA
podążanie za aktualnymi trendami oraz potrzebami klientów poprzez proponowanie

gotowych rozwiązań połączeń
kolorystycznych w różnych
grupach oferowanych produktów. Proponowane rozwiązania
korespondują w kolorach oraz
w różnych rodzajach wykończeń dla drewna pozwalając
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na tworzenie perfekcyjnych
przestrzeni w naszym najbliższym otoczeniu.
Najnowszy pomysł opracowany przez zespół specjalistów
w ICA Group, to projekt, który
nosi tytuł „FREE TO CREATE”.
Pokazuje on możliwości łączenia różnych produktów z oferty
ICA, w czterech ciekawych odsłonach zgodnie z obowiązującymi trendami. W konkretnych
przestrzeniach zostały pokazane wybrane efekty zestawione ze sobą w taki sposób,
aby stworzyć ciekawe wnętrze
z charakterem. Gotowe propozycje mogą być idealnym
rozwiązaniem dla projektantów i architektów wnętrz,
jak również dla osób, które
same chcą decydować o wnętrzach, w których przebywają.

W tym wydaniu prezentujemy
dwa z czterech opracowanych
rozwiązań.
INDUSTRIAL LOFT to
styl, który prezentuje ciemne
wielkomiejskie barwy, odnowione przemysłowe obiekty
i wnętrza, które nabrały nowego, niezwykłego wyglądu.
Styl wywodzi się z industrialnego loftu, gdzie króluje cegła,
cement i stal. Proponowane
efekty ICA to: Naturalizzato
„Bio” Fume, Effetto Perlato
Carbonizzato, Effetto Metallo Satinato Anticato Piombo,
Laccato Vellumat Camoscio,
Metallo Satinato Piombo.
MODERN CLASSIC to
ciep łe i eleganckie wnętrza. Pojawiająca się satynowa miedź w połączeniu
z ciemnym drewnem tworzy

niezwykłą atmosferę. W stylu tym można zaobserwować
wręcz rygorystyczną dbałość
o detale, a ciekawe oświetlenie wydobywa obiekty poprawiając ich atrakcyjność. Efekty
dla stylu MODERN CLASSIC,
które proponuje ICA GROUP
to: Magnetica, Metallo Satinato
Rame, Metallo Satinato Anticato Rame, Malta Invecchiata Canapa, Antiche Armonie Canapa.
Wszystkie wymienione
produkty są tylko częścią ciekawej oferty ICA Group, która
poprzez wzmocnienie swojej
obecności w Polsce, jako ICA
Polska z siedzibą w Piotrkowie
Trybunalskim, wciąż aktywnie
podkreśla swoje działania, oferując i wdrażając kompleksowe rozwiązania wykorzystując
własną sieć oddziałów.
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