06.10.2018. - 31.10.2018.

Rudens mēnesis
Rudens mēnesis Ligne Roset ar īpašiem cenu piedāvājumiem*

Gaismekli un vāzi JALI (Dizainere Marie Christine Dorner) skatīt 8. lpp.

Laiks iekārtot savu mājokli!

* Veicot pasūtījumus oktobrī, visai Ligne Roset kolekcijai -15% atlaide.

Multy dīvāna akcijas piedāvājumu meklējiet 15. lpp.
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Kafijas galdiņš ESTAMPE

Paklājs ROPE

Noé Duchaufour-Lawrance dizains. Elegances un minimālisma apvienojums.
Smalkas apdares detaļas, taisnu, apaļu līniju, kā arī izvēlēto materiālu un
proporciju līdzsvarotība. Galds pieejams arī citos apdares materiālos.
Izmēri: A 35 P 118 G 118.

Dizains Ligne Roset. Paklājs paredzēts gan iekštelpām, gan ārtelpām. Paklāja
pinumi izgatavoti no PET un poliestera materiāla. Materiāls ir īpaši izturīgs un ūdens
drošs. Izvēlētās krāsas ir dabas iedvesmotas. Paklāja standartizmērs: 200 x 250 cm
vai pēc pasūtītā izmēra.

Cena: 1519 EUR (ietaupījums 268 EUR)

Cena: 452 EUR (ietaupījums 80 EUR)

Lustra PARACHUTE
Nathan Yong dizains. Lustra ar trim dažādas formas abažūriem, ko var izmantot
atsevišķi vai dažādās kombinācijās (lidz sešiem abažūriem). Terauda stieple, melna,
matēta vai vara krasās, epoksīda laka, caurspīdīga.

Atsevišķu elementu cena: 98 - 171 EUR (ietaupījums 17-30 EUR)
Dīvāns EXCLUSIF
Didier Gomez dizains. Sēžammēbele ar elegantu un klasisku formu. EXCLUSIF ļauj
veidot dažādas kombinācijas. Patīkams komforts, pateicoties dažādām atzveltnēm
un roku balstiem, kā arī spilveniem. Divu veidu roku balsti pēc izvēles, iespējams
kombinēt asimetriskos dīvānos. Dīvāns pieejams arī citos izmēros un auduma
apdarēsIzmēri: G 366 cm

Cena: 7847 EUR (ietaupījums 1385 EUR)
Mazais galdiņš LINDEN
René Barba dizains. Galda dizainu atšķirīgu padara garās, graciozās kājas un mazā
masīvkoka virsma. Galdam ir universāls pielietojums, tas pieejams divos izmēros. Lielā
izmēra galdiņš ir no melni beicēta oša, mazais galdiņš piejams dabīga oša un antracīta
krāsā.

Cena atkarīga no izmēra:
214 EUR (ietaupījums 38 EUR)
241 EUR (ietaupījums 42 EUR)
386 EUR (ietaupījums 68 EUR)
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Dīvāns TOGO
Michel Ducaroy dizains. Neierobežota daudzpusība, nepakļaujas laikam kopš
radīšanas brīža 1973. gada. TOGO ir brīva dzivesstila ikona. Izgatavots no
augstvērtīga poliētera putu materiāla ar dažādu, savstarpēji saskaņotu blīvumu.
Plaša pārvalku materiālu izvēle un daudzas kombinēšanas iespējas. Attēlā redzamā
dīvāna cena mikrošķiedras auduma apdarē. Izmēri: G 131 cm.

Cena: 2110 EUR (ietaupījums 372 EUR)

Stāvlampa MAMA
Thibault Desombre dizains. Izvelkama stāvlampa, glancēti hromēta, pamatne no
itāļu smilšakmens. Divi abažūra varianti: balts, apdrukāts audums, vai arī ārpuse
melna, iekšpuse balta kokvilna.

Cena: 880 EUR (ietaupījums 155 EUR)

Dīvāns PRADO
Christian Werner dizains. Šis modelis pārliecina ne tikai ar
savu estētiku, bet arī ar aktuālo dizainu. Daudzveidīga
pielietošanas brīvība un komforts. Ļoti plaša sēdvirsma ar
atzveltnēm, kuras var izvietot pēc vēlmēm, lai mainītu
divāna formu un funkcijas.

Cena: 3255 EUR (ietaupījums 574 EUR)
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Atzveltnes savā vietā notur to svars un neslīdoša apakšējā
daļa. Lielais, divvietīgais dīvāns, 200 cm plats, 100 cm dziļš,
87 cm augsts, sēdvirsmas augstums: 40,5 cm. Pieejama arī
trīsvietīga versija un pufs. Attēlā redzamā dīvāna cena vidēji
augstas kategorijas auduma apdarē.

DIZAINS

PLOUM
Dīvāns PLOUM
Ronan & Erwan Bouroullec dizains. Īpaši ērts, plašs moderna
dizaina dīvāns, kas sniegs seviķšu komfortu. Elastīgā pārvalka
kombinācija ar mīkstu polsterējumu dīvānam piešķir gan
sēdēšanas, gan gulēšanas funkciju. Pārvalka elastības dēļ
polsterējums pielāgojas ķermeņa svaram un formai. Vienlaicīgi tas ātri atgūst savu sakotnējo formu, kas nodrošina dīvāna
ilgmūžību. Dīvāns pieejams arī citos izmēros un auduma
apdarēs. Izmēri: G 253 cm

Cena: 3859 EUR (ietaupījums 681 EUR)

Lampa DOLMEN
Philippe Daney dizains. Pievilcīga galda lampa, kas izgatavota no izpūsta
opāla stikla piejama divos lielumos. Ar regulējamu gaismas intensitāti.
Mazās lampas diametrs 31 cm, augstums 29 cm. Lielās lampas diametrs
45 cm, augstums 45 cm.

Dīvāns RUCHÉ
Inga Sempé dizains. Plāns, bet vienlaikus mīksts. Smalkās, taisnās kājas ar
mīkstajām auduma līknēm veido harmonisku mijiedarbību. Dīvāna mīkstā
daļa ir pilnībā noņemama un to iespējams nomainīt ar citu variāciju.
Izmēri: G 170 cm (Ir pieejama izmēru daudzveidība). Attēlā redzamā
dīvāna cena vidēji augstas kategorijas auduma apdarē

Cena atkarīga no izmēra:
324 EUR (ietaupījums 57 EUR)
274 EUR (ietaupījums 48 EUR)

Cena: 3724 EUR (ietaupījums 657 EUR)
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6
EVERY WHERE CHRISTIAN WERNER DIZAINS

Dzīvojamā sērija EVERYWHERE
Christian Werner dizains. Daudzpusīga modelārā sistēma. Ir pieejami
daudzveidīgi mēbeļu moduļi, kumodes dažādos augstumos un veidos, drēbju
skapis, sekreters, TV skapis un citas moduļu daļas. Komplektācija ir galvu
reibinoša.

Cena: atkarīga no komplektācijas, izmēriem un apdares

Vāžu sērija LUNDI
Guillaume Bardet dizains. Emaljēta keramikas vāze. Vāžu
sērijā pieejami trīs izmēri. Maza modeļa vāze melnā krāsā,
vidēja zilā krāsā un liela modeļa emaljēta, balta vai no pūsta
stikla zilganā tonī. Lielās vāzes izmērs: diametrs 24 cm ,
augstums 28,5 cm. Vidējās vāzes izmērs: diametrs 18 cm,
augstums 24 cm, Mazās vāzes izmērs: diametrs 12 cm,
augstums 14 cm.

Rakstāmgalda lampa QUILLE

Cena: 55 -113 EUR (ietaupījums 10- 20 EUR)

Cena: 536 EUR (ietaupījums 95 EUR)

Inès Le Bihan & Thomas Droze dizains. QUILLE gaisma
sniedzas tālāk par metru, bet lampa uz galda neaizņem
vairāk vietas par pildspalvu. Pateicoties pretsvaram, tā
saglabā stabilu balansu uz galda malas. Iespaidīgs
dizains no kapara krasas metāla, čuguna un ādas.
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Galda lampa SITAR
Christian Werner dizains. Apaļa, organiska forma šo lampu
padara par juteklisku objektu. Smalks dizains kombinacijā ar
izmeklētiem materialiem: pamatne un abažūrs no melna, pūsta
stikla, statīvs no melnas krāsas tērauda. Diametrs: 28 cm,
augstums: 31,5 cm.

Cena: 534 EUR (ietaupījums 94 EUR)
Konsole DITA
Pagnon & Pelhaître dizains. Moduļu mēbeļu līnija veidota ar
smalkiem profiliem bez konstruktīviem stiprinājumiem, lakoti
koka korpusi, viegli rokturi un smalkas kājas (30 mm augstas).
Profili veidoti no kvadrātveida caurulēm (15 x 15 cm) Korpusu
iekšējā daļa ir māla pelēka, ārpuse pieejama dažādos toņos.
Pateicoties atturīgajam dizainam un kompaktajiem izmēriem,
DITA konsoli ir viegli integrēt dažādos interjeros. Rokturi
izgatavoti no Zamak sakausējuma, kas labi iederas dizainā.

Cena: atkarīga no komplektācijas, izmēriem
un apdares
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Spogulis SPERL

Lampa un vāze (skatīt arī kataloga titulbildē) JALI

Lee West dizains. Spoguli ieskauj smalks metāla rāmis ar misiņa
pārklājumu, kas rada nedaudz nostaļģisku noskaņu, ko ietekmē arī
delikātais iekāršanas risinājums no dabīgas ādas. Āķis ar misiņa
pārklājumu iekļauts komplektā. Spoguļa diametrs: 50,4 cm, augstums:
60 cm.

Marie Christine Dorner dizains. Vāze ar režģi, režģī radoši var
izkārtot ziedus. Opāla stikla bumba ar metāla režģi atsevišķi
pieejama arī kā lampa. Vāzes diametrs 24 cm, augstums 42 cm.

Cena: 223 EUR (ietaupījums 39 EUR)

Cena: 337 EUR (ietaupījums 60 EUR)

Korpusa mēbeļu līnija
Pagnon & Pelhaître dizains. Vienkārša, ļoti eleganta mēbeļu līnija, kas
sastāv no trim pamatelementiem: uzglabāšanas daļas, plauktiem un
vietu TV. Daļas var novietot vienu uz otras vai blakus. Korpusa
mēbeles pieejamas dažādās pusmatētas lakas variācijās, kā arī augsta
spīduma baltā lakojumā, daži no elementiem veidotie riekstkokā.

Cena: atkarīga no komplektācijas, izmēriem
un apdares
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ODESSA MAURO LIPPARINI DIZAINS
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Ēdamgalds ODESSA
Mauro Lipparini dizains. Ēdamgalds ar virsmu, kas
šķietami karājas gaisā virs diviem locīta metāla rāmjiem
matēti melnā vai baltā krasā. Galda virsma pieejama
dažādās versijās, arī ar ozola finierējumu, dabīgu ozola
masīvkoku vai Eiropas riekstkoku. Attēlā redzamā galda
cena, melnas lakotas kājas, ozolkoka virsma.
Izmērs: G 260 cm

Krēsls TV
Pierre Paulin dizains. Šis krēsls ir īpašs ar vienkāršu formu
un pārsteidzošu komfortu. Masīvkoka oša kājas, dabīgā,
oša pelēkā vai ķirškoka krāsā. Arī ar melnu vai hromētu
metāla rāmi. Platums: 48 cm, dziļums: 57 cm, augstums:
83 cm, sēdvirsmas augstums: 48 cm.

Lustra LUNA ROSSA
Antonio Sironi dizains. Uzmanību piesaistoša lustra trīs
dažādās versijās: balti krāsots, matēts tērauds, tērauds,
ārpusē zils, patinēts, iekšpusē matēti balts ar abažūru,
kura ārpuse ir mākslīgi oksidēta un stabilizēta ar vaska
kārtu. Diametrs: 80 cm.

Cena: 3687 EUR (ietaupījums 651 EUR)

Cena: 543 EUR (ietaupījums 96 EUR)

Cena atkarīga no toņa:
839 EUR (ietaupījums 148 EUR)
1128 EUR (ietaupījums 199 EUR)
1136 EUR (ietaupījums 201 EUR)

Ēdamgalds EATON
Ligne Roset dizains. Elegants masīvkoka galds dažādos izmēros un
apdarēs: dabiskais ozols, ķirsis, Eiropas vai amerikāņu riekstkoks. Pēc
izvēles ar pagarinājuma plāksni.

Cena: 3687 EUR (ietaupījums 651 EUR)

Krēsls TADAO
Eric Jourdan dizains. Krēsla pārvalkam ir dubultās šuves, tas ir polstrēts un ir pilnībā noņemams.
Ar melnu, krāsotu vai hromētu tērauda cauruļu rāmi (Ø 14 mm). Rāmja versijas pieejamas arī
koka apdarē. Platums 47,5 cm, dziļums 53 cm, augstums 59 cm. Sēdekļa augstums 48 cm. Attēlā
redzamā krēslam melnas lakotas metāla kājas, vidēji augstas kategorijas auduma apdare.

Cena: 432 EUR (ietaupījums 76 EUR)

Krēsls BENDCHAIR
Peter Maly dizains. Krēsls ar perfektām proporcijam. Krēsls pieejams ar vai bez
roku balstiem. Ergonomisks dizains, izcili komfortabla sēdvirsma un atzveltne.
Rāmis pēc izvēles: dabīga dižskabārža vai melni beicēta koka, melni lakots vai
hromēta liekta metāla. Platums: 48 cm, dziļums: 52 cm, augstums: 82 cm,
sēdvirsmas augstums: 48 cm.

Cena:

638 EUR (ietaupījums 113 EUR), bez roku balstiem
648 EUR (ietaupījums 114 EUR), ar roku balstiem
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DESDEMONE SODA DESIGNERS DIZAINS
Gulta DESDEMONE
Soda Designers dizains. Izstrādājot šo gultas modeli,
dizaineri velējās paplašināt gultas funkcijas un
lietojumu. Ieliektais, polsterētais un ērtais galvgalis
mudina lasīt, rakstīt vai skatīties televīziju. Lai arī
galvgaļa augstums ir augsts, tas nerada smagumu telpā.
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Naktsgaldiņš EPISODE
Tas ir piemērs tendencei izvietot neformālus objektus
dzīvojamā telpā un savstarpēji saistīt dzīvojamo platību.
Gulta pieejama divos izmēros: Guļamā virsma: 160/180
cm x 200 cm, galvgaļa augstums: 77.5 cm vai 109,5 cm.
Attēlā redzamās gultas cena samta apdarē, guļvietas
izmērs 180x200 cm.

Marie Christine Dorner dizains. Elegants, neliels
naktsskapītis ar lielāka diametra, ovālu virsmu un apaļu
plauktu. Struktūra, kājas un galdiņa virsma darināta no
masīva amerikāņ u riekstkoka ar caurspīdīgu laku.
Apakšējais plaukts ar riekstkoka finierējumu, iekšpuse
svina pelēkā krāsā. Platums: 50 cm, dziļums: 40 cm,
augstums: 60 cm.

Cena: 3550 EUR (ietaupījums 627 EUR)

Cena: 702 EUR (ietaupījums 124 EUR)

PETER MALY DIZAINS
Pleds COPENHAGUE

Gulta

Skapis LUMEO

Coco Hellein / Brun de Vian-Tiran dizains. Pleds
COPENHAGUE ir izgatavots no 100% mohēras vilnas
Brun de Vian-Tiran ražotnē, kas Francijā ir palikusi
pēdēja. Šo brīnišķīgo pledu izceļ pirmklasīga apstrādes
kvalitāte un izcils materiāls. Platums: 140 cm, garums:
180 cm.

Peter Maly dizains. Vizuāli gulta atgādina salu istabā.
Tai ir plati plaukti un apjomīgi spilveni. Melnie alumīnija
profili ar mīksto polstrējumu tai piešķir elegantu izskatu,
un ilgmūžīgu dizainu. Attēlā redzamās gultas cena
vidēji augstas kategorijas auduma apdarē, guļvietas
izmērs 180x200 cm.

Peter Maly dizains. Bezgalīgi paplašināms drēbju skapis
ar piegulošām, noslēdzošām durvīm no četriem vertikāli
izkārtotiem kvadrātiem. Augstvērtīga iekšējā apdare.
Platums piemērojams pēc nepieciešamības ar
saīsināmu ārējo korpusu un atbilstošām durvīm,
augstums 235 cm.

Cena: 247 EUR (ietaupījums 44 EUR)

Cena: 3497 EUR (ietaupījums 617 EUR)

Cena: atkarīga no komplektācijas, izmēriem
un apdares
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Rakstāmgalds POM´S

Dīvāns NOMADE EXPRESS
Didier Gomez dizains. Divāngulta ar matrača dizainu
izceļas ar spēju ātri un vienkārši pārvērsties ērtā gultā.
Pieejama ar ķīļa formas spilveniem, kas izmantojami arī kā
spilveni gulēšanai.
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Parvalks noņemams sausajai tīrīšanai. Matracis no 16 cm
bieza Bultex poliuretāna putu materiāla. Rāmis ar
stieples režģa atsperojumu, kājas lieta alumīnija krāsās.
Attēlā redzamā izlaižamā dīvāna cena vidēji augstas
kategorijas auduma apdarē. Izmērs: 206x210 cm

Julie Pfligersdorer dizains. Elegants, smalks sekretārs ar
vāku un atvilktni sānos, ar riekstkoka finierējumu un
hromētu rāmi. Atvilktnes iekšpuse un vāka siksna no
melnas ādas. Pieejams arī matēti baltā krāsā.

Cena: 2745 EUR (ietaupījums 484 EUR)

Cena: 901 EUR (ietaupījums 159 EUR)

D Ī V Ā N A M U LT Y
AKCIJAS CENA
Audums REVIVE 1, 7 aktuālās krāsās.

06.10.2018. - 31.10.2018.
Dīvānu skaits ir ierobežots un tie pieejami, kamēr vien ir noliktavā:
3-vietīgs ar atbalsta spilveniem. Antracīta krāsas rāmis.

E U R*
bez roku balstiem + piegādes izmaksas
ar roku balstiem 1875,– EUR*
+ piegādes izmaksas
*Cenā iekļutas PVN izmaksas

Dīvāngulta MULTY
Claude Brisson dizains. Apvienota gultas un dīvāna funkcija. Mūžīgs dizains, liels komforts un trīs ērtas vietas
sēdēšanai, atputai un gulēšanai. Antracīta krāsas rāmis, putu materiāls, – Bultex matracis (ar papildus maksu). Guļamā
virsma trīsvietīgai versijai – platums: 153 cm, garums: 194 cm. Pēc izvēles ar roku balstiem vai integrētu galdiņu. Dīvāna
mīkstā daļa no auduma REVIVE 1. Georgina Wright dizains. Īpaši izturīgs, viegli kopjams, elpojošs audums. Izgatavots
no 100% otrreizēji pārstrādāta poliestera.
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Gaidīsim Jūs Interjera dizaina galerijā Trentini, Lāčplēša ielā 101, Rīgā, LV- 1011.
+371-66-011-111 / info@trentini.lv / www.trentini.lv

