Urządzasz? Remontujesz? W salonie drzwi i podłóg VOX w
Iławie znajdziesz sprawdzone rozwiązania i najnowsze trendy
data aktualizacji: 2017.09.24

Urządzasz lub remontujesz wnętrze we własnym, wymarzonym domu lub mieszkaniu?
Zapraszamy do Salonu Drzwi i Podłóg VOX przy ulicy Ziemowita w Iławie. Sklep należy do
największej w Polsce sieci sprzedaży drzwi i podłóg, stąd nie może dziwić ani naprawdę
szeroki wybór produktów uznanych producentów, ani świetne cenowe okazje. Salon jest też
na bieżąco z trendami - nowości jest mnóstwo. Przekonajcie się sami!
ZACZNIJMY OD PODŁOGI
W ofercie sklepu znajdziemy klasyczne podłogi drewniane BARLINEK, EVER HOME oraz panele
podłogowe KRONO ORIGINAL, TARKETT, CLASSEN oraz BALTERIO.
Kolekcję paneli podłogowych uzupełniają nowe w ofercie salonu VOX podłogi laminowane firmy My
Floor. Łączą one w sobie eleganckie wzornictwo i wygląd prawdziwego drewna z zaletami
nowoczesnej podłogi laminowanej wysokiej jakości. Podłoga ta jest trwała, łatwa w utrzymaniu i
wytrzymała.

Alternatywą dla paneli laminowanych mogą być panele winylowe. Największą korzyścią tego
produktu jest fakt, że podłoga jest wodoodporna, dlatego doskonale sprawdzi się w łazienkach,
zamiast płytek. Panele winylowe są też odporne na wgniecenia, antyalergiczne i nadają się do
stosowania w pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym. Wiernie odwzorowują one wzory
naturalnych desek drewnianych, poszerzając w ten sposób ofertę dla miłośników drewna, dostępne
są też wzory płyt betonowych. Jednocześnie ogromną ich zaletą jest bardzo łatwy montaż. Wiele
kolekcji paneli winylowych posiada samoprzylepny spód lub zamek łączący krawędzie typu click/lock,
dzięki czemu ich instalacja staje się szybka i wygodna. Podłogi winylowe stanowią połączenie
estetyki drewna i praktycznego zastosowania PCV w przystępnych cenach. W salonie Vox możemy
znaleźć produkty firm Balterio i Gerflor.
Najwyższe walory funkcjonalne i estetyczne i jakość na lata, szeroki wachlarz produktów o świetnej
relacji jakości do ceny, wreszcie - oferta dla tych, którzy realizują remont, dysponując ograniczonym
budżetem - wszystko to znajdziemy w salonie VOX. Doradcy pomogą też w całym procesie zakupu od profesjonalnego doradztwa poprzez pomiar aż po dostawę i montaż produktu.
JAKIE DRZWI?
Nowością w salonie są również drzwi hybrydowe znanego i markowego producenta Erkado.
Konstrukcja drzwi hybrydowych pozwala na uzyskanie zdecydowanie większej estetyki oraz
odporności skrzydła na użytkowanie. Dwie bliźniacze płyty oklejone folią PCV grubości 0,7 mm
tworzą niepowtarzalną i stabilną konstrukcję odporną na zarysowania, działanie skrajnych
temperatur, wilgoci oraz detergentów.
(Zdjęcia otwierają się po kliknięciu:)
Galeria: http://www.infoilawa.pl/galerie/test,01554
Z ciekawych propozycji można jeszcze wspomnieć o drzwiach „ukrytych” marki Asilo. Jest to
propozycja dla osób, które cenią sobie kreatywność. To drzwi, które za sprawą dowolnego
wykończenia w połączeniu z ukrytą ościeżnicą, dają możliwość całkowitego ukrycia. Można je
malować obustronnie farbą akrylową, tapetować lub pokryć je np. tynkiem strukturalnym.
(Zdjęcia otwierają się po kliknięciu:)
Galeria: http://www.infoilawa.pl/galerie/test,01555
Niesłabnącą popularnością cieszą się również drzwi ramiakowe. Klienci wybierają je ze względu na
praktyczność i elegancję.
Absolutnym hitem w tym roku są drzwi na tzw. wysoki połysk. To znak, że nieobce są naszym
mieszkańcom światowe trendy. Różnorodną ofertę przygotował znany producent drzwi, firma DRE.
W Iławie z różnych dostępnych kolorów największą popularnością cieszy się wśród klientów
klasyczna biel. Czerń to z kolei najczęstszy wybór, jeśli chodzi o kolorystykę klamek do drzwi.
Galeria: http://www.infoilawa.pl/galerie/test,01558
A drzwi zewnętrzne? Nowości przygotowała firma Gerda, od lat współpracująca z salonami VOX.
Tym razem lider w technologii bezpieczeństwa, jakim jest Gerda, zaproponował swoim klientom
drzwi do domów NTT, które idealnie łączą najlepsze cechy drzwi metalowych: solidną i wytrzymałą
konstrukcję, najwyższy poziom bezpieczeństwa i niezawodność z estetyką oraz możliwością wyboru
jednego z wielu wzorów.

CO Z OKNAMI?
Szukając okien do naszego mieszkania lub domu, warto przyjrzeć się najnowszej ofercie Stolbudu linii Cube. Zaspokoi ona oczekiwania wszystkich, którzy cenią sobie design w funkcjonalnym stylu i
odpowiednie właściwości termiczne.
Galeria: http://www.infoilawa.pl/galerie/test,01556
Salon oferuje również szeroki wybór okien PCV i ALU własnej produkcji (w tym również cieszących
się ostatnio dużym zainteresowaniem przesuwnych systemów tarasowych), a także parapetów
wewnętrznych i zewnętrznych.
NO I WYKOŃCZENIE...
Dzięki licznym telewizyjnym programom wnętrzarskim do łask wróciły panele ścienne. Mogą być one
bardzo efektownym i jednocześnie funkcjonalnym dopełnieniem wnętrza. Trzeba tylko dodać, że
należy wybrać je odpowiednio do danego pomieszczenia. Inne panele dobrze się będą sprawdzać w
kuchni, na korytarzu, w łazience, sypialni. Muszą więc mieć one odpowiednie parametry, dzięki
czemu przez długi czas będą niezawodnie spełniać swoje zadanie. Salon VOX ma naprawdę bogaty
wybór.
(Zdjęcia otwierają się po kliknięciu:)
Galeria: http://www.infoilawa.pl/galerie/test,01557
OKAZJE! SZUKAJ ICH W KATALOGU NISKICH CEN
Jeśli ktoś szuka atrakcyjnych okazji cenowych, to bardzo przydatną rzeczą będzie Katalog Niskich
Cen, jaki przygotował dla swych klientów VOX. Można go odebrać w sklepie lub obejrzeć w
internecie pod tym linkiem:
https://www.vox.pl/promocje
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