NOVINKA

Nechali sme sa inšpirovať
Vašimi myšlienkami...

Vyrábame a ponúkame ich v nasledovných
farbách: leštený nerez, čierne zlato, matt silver,
bronz. Kamenné časti lampáša si môžete
vybrať z 10 druhov kameňa. Sami si takto
skombinujete a navrhnete farbu kovu s farbou
kameňa a „doslova“ si takýto lampáš sami
zložíte. Variabilitu lampáša riešime tak, že zvlášť
dodávame kovové telo a zvlášť kamenné časti.
Úplne jednoducho si ich doma skombinujete
sami a zložíte si lampáš podľa Vašich predstáv.

... a do výroby sme zaradili nový náhrobný
doplnok.
Navrhli sme lampáš, ktorý je z časti tvorený
kameňom a z časti kovom. Kombinácia kameňa
a kovu otvára nové možnosti kombinovania
náhrobných doplnkov na hroboch. Kamenná
ča s ť b ud e fa r bou vh odn e dopĺň ať farbu
pomníka a celého hrobu. Kovová časť vytvorí
súlad s ostatnými doplnkami na pomníku ako sú
písmená, krížik, rámik, váza, žardiniéra.

Veríme, že si náš produkt obľúbite a nájde si
pevné miesto vo Vašej ponuke.

Kovové časti lampáša sú odlievané zo zinkozliatiny a galvanicky povrchovo upravované.

Momentálne máme v ponuke prvé kusy a tak môžete tento lampáš ponúknuť svojim zákazníkom.
Kovové časti – telo lampáša

Kamenné časti – spodok + vrch

Kódy:
L54-0-22P – leštený nerez
L54-3-22P – čierne zlato
L54-4-22P – matt silver
L54-5-22P – bronz

LG01k15 - Impala nero
LG02k15 - Sweden granit black
LG03k15 - Tarn bianco
LG04k15 - Oliva Green
LG05k15 - Vizag blue, Orion
LG06k15 - Multicolor red
LG07k15 - Aurora india
LG08k15 - Wanga red
LG09k15 - Paradiso
LG10k15 - Multicolor verde

Súčasťou balenia kamenných častí lampáša sú aj spojovacie súčasti – šróby a jednoduchý návod na
jeho zloženie a montáž.
Lampáš L54-x-22P
výška: 22 cm , priemer podstavy: 15 cm

Vyberte si 3 varianty lampáša
- bez ozdoby - vrch lampáša môže byť hladký kameň
- s ozdobou na nalepenie v tvare krížika podľa farby kovu
- s ozdobou na nalepenie v tvare kvetu podľa farby kovu

Ponúkaný lampáš môžete kombinovať s kovovými vázami AMV v rovnakej farbe ako farba kovu
lampáša. Je len na Vás, akú kombináciu si zvolíte.
Obrázky sú ilustračné.

