STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY

Když chcete více. Design a kvalita.

PARAMETRICKÉ PROFILY BINDER
Občas chceme více. Chceme více než jen průměr, chceme se cítit dobře a mít požitek
z pěkných okamžiků a funkčních věcí. Chceme, aby se u nás návštěvníci cítili dobře,
chceme pozitivně působit na své okolí a nakonec i na sebe.

Příklady designů
parametrických proﬁlů Binder:

výstavních objektů a mnoha dalších interiérů či exteriérů. Lepší
design – lepší atmosféra – lepší život. Použití i jako zástěny, paravány, akustické podhledy či obklady,
fasády...

Toto platí od pěkných šatů po pěkná auta, která nám dělají radost svou funkčností, bezpečností a krásným interiérem, ale stejně
tak i pro opláštění interiérů a exteriérů budov, atrií apod.
Někdy jen malá část prvků interiérů zkrášlí a doslova „rozsvítí“
místnost či prostor, někdy jen malý prvek dává velkou radost a přináší svým vzhledem a funkčností
požitek.

Jednou z možností, jak docílit
výjimečně pěkného opláštění, ať
již vnějšího či vnitřního, je použití PARAMETRICKÝCH DESIGNOVÝCH PROFILŮ BINDER.
PARAMETRICKÉ
PROFILY BINDER
podstatně zlepší úroveň kanceláří, recepcí, vchodů či koridorů,
obchodních prostor, rezidenčních
budov, zdravotnických objektů,

Základem docílení reprezentativního vzhledu a správného
výrazu je promyšlený návrh architekta. Nutno spojit vzhledově
jedinečné profily či kazety firmy
Binder s ostatními částmi objektu či interiéru.

Punchy

Výsledek však bude stát za vynaloženou námahu a cílem bude
prostor, který lahodí oku, kde lidé alespoň na chvíli zapomenou
na své okamžité problémy a strasti, a nechají se ovlivnit krásným
kreativním designem, který je uvede do pohody a lepší nálady.

Hillyland

Materiály: hliník přírodní, povlékaný či eloxovaný, nerez broušený či v zrcadlovém provedení bezbarvém i v odstínu na přání,
měď, tahokov a další.
UDĚLEJTE RADOST SOBĚ
I SVÉMU OKOLÍ.
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STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY

Příklady realizací:

Max.
rozměry
desek:
1300 × 3200 mm, možno napojovat a to i s navazováním vzoru.
Rovné desky či kazety, plný kov či perforace pro zlepšení
vzhledu a akustiky.
Na přání provedeme – při zaslání projektu – vizualizaci vzhledu interiéru či exteriéru.
Na přání provedeme analýzu
vyrobitelnosti hraničně velkých
formátů, speciálních tvarů atd.
Zastoupení pro ČR a SR:
Kovové profily, spol. s r. o.

Podnikatelská 545
190 11 Praha 9 - Běchovice
tel.: +420 267 090 211
e-mail: servis@kovprof.cz
www.kovprof.cz
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