Benezio – nejkrásnější ložnice
SLOVO DESIGNÉRA

Komerční prezentace

Ložnice je místem, které zůstává po většinou
skryto očím běžných návštěv a je prostorem, který
si obyvatelé bytů a domů zařizují dle svých pocitů,
nálad a potřeb bez ohledu na vnější vliv okolí.
V ložnici trávíme sice „jen“ tu část dne, kdy spíme,
nebo odpočíváme, ale zároveň je to první místo,
které na nás působí po probuzení a které se
s námi loučí po prožitém dni, ať už zažijeme den
plný pohody, harmonie, nebo spěchu, či starostí.
Z uvedeného vyplývá, že ložnice, ač zůstává
velmi často při zařizování našich domovů, opomíjena, je pro člověka velmi důležitá z hlediska
toho, jak vnímáme začátek i konec dne. Pro úspěšný den, často plný úkolů, je vstát „pravou nohou“ zásadní.
Ložnice je také naší vizitkou. Z jejího uspořádání,
použitých materiálů, barevnosti i způsobu osvětlení je možné poznat, zda jsou její uživatelé klidní,
rozvážní, nebo naopak aktivní, či neklidné povahy.
Věřím, že ložnice Benezio přispějí k časové úspoře při výběru stylu, ve kterém se chcete cítit příjemně, ať už jste zastánci čistých linií, nebo romantičtí snílkové. Přeji všem, kteří se rozhodnou
pořídit ložnici sobě na míru, sladké sny a pohodové dny.
Gabriela Goldová

LOŽNICE BENEZIO NABÍZEJÍ
MOŽNOST VYTVOŘIT SI
SVOU „NEJKRÁSNĚJŠÍ
LOŽNICI“
Firma BMB, spol. s r. o. je český výrobce nábytku
s dlouholetou tradicí, který spolu s designérkou
Gabrielou Goldovou (www.goldovagabriela.cz)
připravil možnost pro klienty vytvořit si ložnici
sobě na míru.

CO NABÍZÍ LOŽNICE
BENEZIO?
Základním kamenem interiérů ložnic BENEZIO
(www.benezio.cz) jsou postele včetně matrací
a roštů, noční stolky, komody a vestavné nebo samostatně stojící šatní skříně.
Katalog ložnic BENEZIO obsahuje interiéry,
které nemají „jen“ ilustrativní charakter, ale jsou
realizovatelné v ložnicích
kohokoliv z nás. Samozřejmostí je nutnost informace
o dispozičním uspořádání
dle prostorových možností
klienta. Prostor ložnice můžeme vnímat díky katalogové předloze shodně – klient okamžitě získává
prostorovou
představu
o tom, jak bude jeho ložnice vypadat. Vše, co vidí
„na obrázku“, může mít
i doma. Každý katalogový
interiér je nabízen i v barevných obměnách. Z doporučených kombinací
máte možnost si sestavit svou „nejkrásnější ložnici“.
BMB spolu s designérkou doporučují k jednotlivým prvkům i další alternativy:
vestavné skříně – je možný výběr libovolného
dělení křídel skříní z katalogu Benezio s použitím
materiálů dané kolekce – od firmy HALBOS – výrobce vestavných skříní, Slaný (www.halbos.cz)
malby stěn – vzorník vybraných interiérových
barev – od firmy PRIMALEX – česká firma zabývající se výrobou interiérových barev – PPG
deco Czech a.s., Břasy (www.primalex.cz)
podlahoviny – výběr z produktové řady výrobce od firmy MAGNUM PARKET – český vý-

robce dřevěných plovoucích podlah, Vyškov na
Moravě (www.magnumparket.cz)
dveře – výběr z produktové řady výrobce – od
firmy SAPELI – český výrobce dveří, Jihlava
(www.sapeli.cz)
sedací nábytek – výběr z produktové řady výrobce – od firmy TON – český výrobce ohýbaného nábytku, Bystřice pod Hostýnem
(www.ton.cz)

svítidla – výběr z produktové řady výrobce –
od firmy LUCIS – český výrobce svítidel, Velká Bíteš (www.lucis.cz)
Projekt má podporu MENDELU (Mendelova univerzita Brno) jako odborného poradce. BMB
spolupracuje s MENDELU v oblasti vývoje nových technologií a designu (www.mendelu.cz).
Informace o produktu naleznete na
www.benezio.cz.
Na brněnském veletrhu Mobitex 2012 budou
představeny dva interiéry ložnic Benezio a návštěvníci mají možnost vidět tyto ložnice vybavené produkty výhradně českých firem.

