interiéry na klíč
Bytové studio nabízí našim zákazníkům
nadstandardní a individuální péči v oblasti
interiérů jak kancelářských, tak i bytových.
Atraktivní sortiment je reakcí na nově vznikající sítě komerčně zaměřených obchodních řetězců nabízející v rámci globalizace
sortiment, který nepříliš uspokojí zákazníka
toužícího po dostupném, ale originálně řešeném interiéru.
Čalouněné sedací soupravy i předních evropských výrobců NATUZZI, CONTEMPO aj.
Účelným osvětlením můžete dosáhnout zvýraznění některých prvků v místnosti nebo její
části, a to stejně účinně, jako vhodnou volbou
barev a vzorů a proto Vám nabízíme velké
množství svítidel: závěsná a stropní svítidla,
reflektory, svítidla s vertikálním směrováním,
stolní a stojanové lampy...
Neodmyslitelnou součástí interiéru, zvláště tam, kde je použita plovoucí laminátová podlaha, se v hojné míře stávají kusové koberce. V současné době nabízí naše
společnost vysoce kvalitní vlněné, akrylové a polypropylenové dvojplyšové koberce.
Desény koberců vycházejí především z perských vzorů. Kolekci tradičních vzorů doplňují koberce značek Mesched a Mahal,
v jejichž vzorech se tradiční motivy uplatňují
v moderním pojetí.

Společnost INTERIA MOST spol. s r. o. nabízí s důrazem na individualitu moderní kovaný nábytek. V naší nabídce naleznete jídelní sety,
pohovky, křesla, postele, lampy, noční stolky, regály, lustry, lampy, svícny, bytové doplňky v kominaci kov-sklo, kov-keramika, ploty apod.
Dále v naší nabídce naleznete: ratanový a rustikální nábytek, kovaný nábytek, školní nábytek, sektorové kuchyně, tapety, konferenční stolky aj.

INTERIA MOST spol. s r. o.
Báňská 287, 434 01 Most; tel. +420 476 206 843, fax +420 476 208 091, mobil +420 602 446 481–2, e-mail info@interiamost.cz, www.interiamost.cz
Bankovní spojení: KB a. s. Most, č. ú.: 338 428 0227/0100; IČ 25019813; DIČ CZ25019813; Zapsána v OR u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12297

Báňská 287, 434 01 Most; tel. +420 476 206 843, fax +420 476 208 091, mobil +420 602 446 481–2, e-mail info@interiamost.cz, www.interiamost.cz

Český nábytek INTER svou variabilitou a vzájemnou kombinací jednotlivých prvků umožňuje tvorbu nejrůznějších funkčních celků, které vytvářejí příjemné a praktické zázemí pro
vedoucí pracovníky i různé alternativy uspořádání pracovišť s možností přestavby či doplnění – to vše lze velmi snadno vytvořit jak
v malých kancelářích s individuálním přístupem k tvorbě interiéru, tak v rozsáhlých kancelářských plochách nejrůznějších firem a úřadů. Nábytek se vyrábí z dřevotřískových desek 18 mm, 22 mm nebo 25 mm oboustranně
laminovaných folií s melaminovým povrchem
v několika barevných provedeních.

Společnost INTERIA MOST, s. r. o. působí
na trhu od roku 1993. Za dobu působení
v oblasti komplexního vybavování kancelářských a bytových interiérů získala nemalé
zkušenosti. V roce 1997 došlo k transformaci firmy na společnost s ručením omezeným
a firma navázala na tradičně vysokou kvalitu služeb. Návrhy řešení interiérů zpracováváme za pomoci speciálních programů, které umožňují Vaše představy a požadavky
realizovat ve dvojrozměrném a trojrozměrném zobrazení. Dodávku kancelářského
a bytového nábytku pak zajišťujeme včetně
kompletní montáže. Našim zákazníkům nabízíme český, německý, italský a dánský nábytek.

Italský kancelářský nábytek RECEPTION, OPEN SPACE, NUOVA TEAM, WALK, WING,
WING METAL, MATRIX, SENATOR, STYLE, MAYA, TREND, SEVEN, SYMBOL, EGO,
CITY, ESILE Vám přináší řešení do všech kancelářských prostorů. Je určen jak pro běžně
prováděnou operativu tak i pro manažery a vedoucí pracovníky. Všechny námi nabízené
řady kancelářského nábytku splňují vysoké nároky na ergonomii jednotlivých pracovních
míst a variabilitu, ale i na moderní pojetí nových trendů v designu. Použitými materiály jsou
módní kombinace kovu se sklem a dřevem. Z praktických důvodů nejsou většinou dřevěné
části masivní s přírodní dýhou, ale jsou nahrazeny materiály DVD a MDF a melaminovými
fóliemi s kvalitními dezény dřevin a dezény v pastelových barvách. Veškerý nábytek je plně
demontovatelný a dodávaný v rozloženém stavu.

Stínící technika
Můžeme Vám nabídnou velké množství žaluzií v různém provedení: horizontální-meziokenní, interiérové, pro plastová okna, vertikální, látkové rolety a další.
Dále nově nabízíme i venkovní markýzy
v různém provedení.

s pokládkou zátěžových koberců doporučujeme zákazníkovi s ohledem na vyšší životnost krytiny její celoplošné podlepení pomocí speciálních disperzních lepidel.
Nově nabízíme dodávku a pokládku plovoucích laminátových podlah.
V naší vzorkovně naleznete také velké množství PVC a bytových koberců.

Náš zákazník si může rovněž vybrat z pestré palety zátěžových koberců, které splňují
svou odolností nároky na co možná nejjednodušší údržbu a dlouhou životnost v prostorách s velkou zátěží. Po zkušenostech
Dánský bytový nábytek
Představy o Vašem interiéru jistě splní některá
z modelových řad dánského výrobce – společnosti BoConcept. Všechny řady se vyznačují vysokou variabilitou, umožňují sestavení
obývací stěn v různých výškových i prostorových úrovních. Konferenční stolky lze vhodně
doplnit skleněnou deskou odsazenou mimo
úroveň stolku. Vhodným doplňkem na oddělení klidové a pracovní zóny jsou ve velkých
prostorách i mobilní regály. Nábytek společnosti BoConcept nabízí vybavení jídelny pro
každého zákazníka. Pokud hledáte vybave-

ní do své ložnice, zajisté Vás osloví některá
z řad dánského výrobce – firmy BoConcept.
Výrobce BoConcept myslel ve své programu
na všechny generace. Sleduje vývoj trendů
např. i v oblékání mladých lidí ve světě a snaží se jim k tomu nabídnou vybavení interiéru
tak, aby to vystihovalo jejich životní styl a postoj ke společnosti dospělých a přitom zůstala
zachována funkčnost a účelnost nábytku. Ve
svém programu má zahrnuty další samostatné
řady pro děti i dospívající mládež.

Dále nabízíme nepřeberné množství kancelářského sedacího nábytku cca. 1 450 modifikací
v různých materiálových provedeních. Záruční lhůty na dodávaný kancelářský sedací nábytek se
pohybují v rozmezí od 2 do 7 let
v závislosti na typu a provedení.
Naše společnost provádí i pozáruční servis kancelářského a sedacího nábytku.
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