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i na barevnou škálu odstínů. Ta 
je tvořena tak, aby barvy byly 
aktuální a trendy i další dlouhá 
léta při samotném používání.  
Barvy bílé, neutrální až pří-
rodní se rozšířily o mramorový 
vzhled, který je moderní a ma-
ximálně nadčasový. Opravdu 
velkým trendem roku 2019 jsou 
v dekoru dlouhé žíly v odstínech 
bílé, šedé a černé. Nová, tajemně 
poetická kolekce TechniStone® 
Serenity  dokonale plní všechny 
sny, touhy i představy nejnároč-
nějšího klienta. Například od-
stín barvy Poetic Black si získá 
každého milovníka černobílé 
klasiky.  Černý matný podklad 
s bílými žílami vzbuzuje pocit 
prostorové jedinečnosti, která 
vzdává poklonu čistému mini-
malismu. Fantazie ovládající 
šedý odstín Fantasy Grey osvo-
bozuje a dodává jedinečný pocit 
bez toho, že by interiér svazova-
la. Až záhadně působí Mystery 
White. Propojuje a zhmotňuje 
budoucnost v chytrých domác-
nostech. Boří dosavadní limity. 
K plánování interiéru v pohodlí 
domova můžete využít Technis-
tone vizualizér s možností vý-
běru odstínu kuchyňské desky 
i dalšího vybavení. Ten nalezne-
te na webových stránkách spo-
lečnosti (www.technistone.com). 
Na nich jsou k dispozici i kon-
takty na nejbližší kuchyňská 
studia, kamenické dílny i archi-
tekty, kde vám zkušení odbor-
níci s výběrem desky také rádi 
poradí.  Tvrzený kámen Tech-
niStone® vznikl s cílem usnadnit 
každodenní péči o domácnost 
a zároveň do ní vnést nadčaso-
vou krásu kamene, která vydrží. 
I proto ho doporučujeme.
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NADČASOVÁ

Dobrý den,
letos jsme se rozhodli pro reno-
vaci celé kuchyně. Na základě dří-
vějších zkušeností budeme dbát 
na vysokou kvalitu kuchyňské 
desky. Zároveň ale hledáme i mo-
derní vzor, který se jen tak neo-
kouká a zůstane nadčasový. Jaký 
materiál máme vybrat? Děkuji.

Šárka Patíčková, Most

Milá Šárko, moderním a osvěd-
čeným kuchyňským materiálem 
je TechniStone®. Nabízí nespo-
čet výhod, pro které se vypla-
tí do této značky investovat. 
Zmiňme v kuchyni nepostrada-
telnou výhodu v podobě vodě-
odolnosti. Quartz neboli tvrzený 
kámen nenasákne žádnou teku-
tinu, ani tak diskutované čer-
vené víno nebo červenou řepu. 
Navíc je odolný i proti mecha-
nickému poškození. Materiál 
TechniStone® vydrží opravdu 
hodně a dlouho. A právě kvůli 
dlouhé životnosti a udržitel-
nosti je myšleno, už při výrobě, 

Poetic Black, novinka pro 
rok 2019 z kolekce Serenity. 
Matná černá deska 
s dlouhými bílými žílami se 
stává nadčasovým hitem 
roku 2019, cena na dotaz

Noble Carrara, celosvětově 
známá nestárnoucí klasika 
z luxusní kolekce Noble pro 
moderní a nadčasové 
kuchyně, cena na dotaz

Crystal Calacatta Silva 
z kolekce Serenity. 
Dokonalé linie dominantních 
šedých žil vytvoří okouzlující 
prostor z každého interiéru, 
cena na dotaz


