
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

 Ποιοτικά υλικά, έμφαση στη λεπτομέρεια, ελευθερία στον σχεδι-
ασμό και στη σύνθεση είναι μερικές μόνο από τις αρετές που χα-
ρακτηρίζουν τη Scavolini, η οποία συγκαταλέγεται στις πιο πρω-
τοπόρες εταιρείες σε παγκόσμιο επίπεδο εδώ και πάνω από 30 
χρόνια. Με έναν δυναμικό κατάλογο, με πολύ μεγάλη γκάμα 

προϊόντων –διαθέτει πάνω από 30 μοντέλα και 350 είδη συνδυαστικών προ-
τάσεων μόνο για τον χώρο της κουζίνας– δημιουργεί ευέλικτες συνθέσεις που 
μπορούν να ικανοποιήσουν κάθε ανάγκη των πελατών της.  Οι τρεις νέες σει-
ρές της, οι Material Selection I, II και III, συνδυάζουν διαφορετικά υλικά, χρώ-
ματα και σχεδιαστικές τάσεις, προσαρμόζονται σε κάθε χώρο, και μπορούν να 
υλοποιήσουν κάθε σας όνειρο για την κουζίνα ή το καθιστικό.
Η Material Selection I δίνει έμφαση σε οκτώ διαφορετικές μελαμίνες, κάθε 
μια με διαφορετικό τελείωμα ξύλου, και συνδυάζεται με τη νέα σειρά εντοιχι-
σμού Fluida, που είναι η τελευταία λέξη στο ντιζάιν για συστήματα τοίχου.  Η 
Material Selection II εξακολουθεί να εστιάζει στα υλικά, προτείνοντας λύσεις 
ειδικά για όσους αναζητούν ένα εξαιρετικό στιλ κομψότητας και πολυτέλειας: 
με τρεις διαφορετικούς καπλαμάδες και τέσσερις ελκυστικές αποχρώσεις χρω-
ματισμένης λάκας δημιουργούνται ζεστές επιφάνειες σε μια οικεία και φιλό-

ξενη ατμόσφαιρα που σηματοδοτεί το στιλ ολόκληρου του σπιτιού. Παράλ-
ληλα, οι νέες εκδόσεις λάκας, σε αποχρώσεις χαλκού, ορείχαλκου, αλουμινί-
ου και χάλυβα, αναπαράγουν την ποιότητα του υλικού των μετάλλων με με-
γάλη πιστότητα. Με κοσμοπολίτικη έμπνευση, προσαρμοσμένη σε ένα μο-
ντέρνο στιλ επίπλωσης, ταιριάζει άψογα στους μεγάλους, ενιαίους χώρους που 
δημιουργεί η σύγχρονη αρχιτεκτονική.
Η Material Selection III παρουσιάζει ένα καινοτόμο υλικό, το Biomalta, που 
διατίθεται σε τέσσερα οικολογικά τελειώματα και σε δερμάτινα φινιρίσματα 
και συνδυάζεται με τα μοντέλα «Mood» και «LiberaMente». Η πολυτέλεια 
αυτού του εξελιγμένου υλικού μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να δια-
κοσμήσει το καθιστικό και να δημιουργήσει μια πρωτοποριακή ατμόσφαιρα.
Όποιο κι αν είναι το στιλ σας και οι ανάγκες του χώρου σας, οι προτάσεις της 
Scavolini έχουν σίγουρα τη λύση για αυτό που χρειάζεστε ώστε να βάλετε τη δική  
σας υπογραφή στους χώρους του σπιτιού σας. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με νέες εμπορικές συνεργασίες με τη 
Scavolini παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον αποκλειστικό αντιπρόσωπό μας
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πρώτη ύλη 
Από τα υλικά ως τον σχεδιασμό, τα προϊόντα της εταιρείας 

Scavolini ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους.


