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Novinky v ROLO technice.
Rádi bychom vám představili novou kolekci ROLO techniky, která bude dostupná od měsíce května 2014. Jedná se o modifikaci stávajících
ROLO technik, avšak s novým designem a ovládáním. V okamžiku, kdy budou dostupné karty k vložení do katalogu, budu vás informovat
či je doplním přímo u vás při našich jarních či podzimních návštěvách. Karty nových technik jsou již teď dostupné na našich stránkách
www.unland.cz

UNLAND – MEDIATHEK
Na našich mateřských stránkách najdete nově odkaz na UNLAND – MEDIATHEK. Pro ty z vás, kteří by rádi prezentovali naše materiály na
svých stránkách či ti z vás, kteří u klientů představují různé návrhy záclon či dekoračních látek do jejich interiérů. Pro ty všechny je určena
naše nová „knihovna“ mediálních souborů. Ať už obrázky interiérů, loga, detaily stínící techniky či prospekty, vše je tak říkajíc pod jednou
střechou (kliknutím) a je pro vás plně k dispozici. Těšíme se, že se vám budou naše ilustrační fotografie interiérů líbit.
Zde je pak odkaz:
http://www.unland.de/media/

NEHOŘLAVÉ ŠPAGETY
Rád bych vás upozornil na novinku v našem sortimentu a to „ NEHOŘLAVÉ ŠPAGETY alias PROVÁZKOVÉ ZÁCLONY“. Nově jsou v kolekci
v barvě BÍLÁ a ČERNÁ a to ve výškách 300 cm a 400 cm !, viz tabulka. Ceny najdete v aktuálních cenících 2014, pod odkazem ŠPAGETY.
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OBJEKTOVÁ KOLEKCE – CONTRACT
Pro ty z vás, kteří hledají nehořlavé materiály pro hotely a penziony, je určena naše kolekce nehořlavých materiálů „CONTRACT“.
Můžeme vám nabídnout velké množství nehořlavých materiálů a to, buď v UNI barvách nebo v různých dezénech. U záclon ve výškách
180 cm či 280 cm. (nehořlavý VOÁL ve výšce 180 cm, 300 cm a také 350 cm či 420 cm!!). Dekorační látky pak v šířích 140 cm či výškách
280 cm. Materiály jsou prezentovány buď na vzorkovnicích, v knize CONTRACT nebo v knize PIERRE CARDIN ….. VEHEMENCE.
Taktéž prezentujeme tyto materiály na našich webových stránkách pod tímto odkazem:
http://www.unland.de/media/index.php?cat=26

VZORKOVNICE 6288 LUND A REET
V současné době zasíláme na ty z vás, kteří si vybrali, vzorkovnici materiálu 6288 LUND spolu s materiálem 6425 REET (oba tyto materiály
jsou na jedné vzorkovnici). Tyto materiály, jak jsem vás již informoval v minulém newsletteru, lze použít nejen jako dekorační látky, ale
taktéž jako materiál na PLISSEE, ROLLO a JAPONSKÉ STĚNY. Zatím však na této vzorkovnici chybí vložka s ukázkou plisovaných materiálů.
Ihned jak bude tato vložka dostupná, budu vás informovat a zároveň jí budeme postupně rozesílat. Až vám přijde, stačí ji jednoduše
připnout na vzorkovnici či jí používat spolu s PLISSEE katalogem ☺.

VELIKONOCE ZA DVEŘMI – či ZA DVERAMI ☺
„Včera“ jsme se potkali na veletrhu ve Frankfurtu a najednou je tu jaro ( no skoro léto) a s ním i VELIKONOCE. Dovolte nám tedy abychom
vám z celého srdce popřáli pěkné velikonoce, bohatou pomlázku a hlavně, aby jste (hlavně vy naši klienti na Slovensku) stihli všechny
realizace v pohodě a v klidu před velikonocemi, aby jste si odpočinuli o prodlouženém víkendu a načerpali v těchto příjemných jarních
dnech čerstvou energii na další práci bez zbytečných stresových situací..
Příjemné jarní svátky ☺.

Vybráno z vašich realizací:
Tentokrát vám přinášíme realizaci studia DENA. Moc děkujeme paní Volné za poskytnutí fotografií.

Dekorační látka art. 5018 Davos a naše , vaše oblíbená ☺ 5135 Residence.

S přáním příjemného čtení
Vladimíra a Jaromír Dostálovi
UNLAND International GmbH - Obchodní zastoupení pro ČR a SR
Ke koupališti 356, Cerhovice 26761, Česká Republika
Mobil: 00420 722 477 623 00420 722 477 625
E-mail: dostal@unland.cz
Web: www.unland.de
GPS:
N 49°50'40.60" E 13°49'37.41"

UNLAND pierre cardin ELVO cordima INTERIEUR

