FEELS

LIKE

NATURE

Das origens da madeira
veio a inspiração para
Essence, a gama
especial de painéis
decorativos da marca
Innovus®.

Mais perto do que nunca
da madeira natural…
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Representar a beleza da madeira o mais
fielmente possível sempre foi uma das
nossas paixões e Innovus® Essence, com
o seu acabamento especial de duplaface, coloca-nos mais perto do que nunca
desse objetivo!

Admire, sinta…
Deixe Innovus® Essence
levar um toque de natureza às
suas criações!
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Com duas texturas distintas, a gama presta homenagem
ao esplendor das espécies Carvalho e Olmo.

Rustic
Carvalho Sugar M8003

Carvalho Honey M8001

Carvalho Cinnamon M8002

Carvalho Chocolate M8004

Uma textura natural e marcante inspirada na beleza do Carvalho, disponível
em quatro tonalidades que vão desde um branco, ao estilo escandinavo, até
um tom escuro e luxuoso.
Esta textura, bem como os tons selecionados, foram desenvolvidos com uma
diversidade de aplicações em mente tais como portas de armários de cozinha,
mobiliário de sala de estar, portas e revestimento de paredes.
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Oferta
Substrato

Dimensão

Em stock

Sob consulta

Aglomerado de partículas

2800 × 2070mm

10mm, 16mm & 19mm

18mm, 22mm, 25mm & 30mm

MDF

2800 × 2070mm

-

16mm & 18mm

Orlas disponiveis com o mesmo padrão dos painéis. Mais informação em www.probos.pt (Proadec)

5

Com duas texturas distintas, a gama presta homenagem
ao esplendor das espécies Carvalho e Olmo.

Authentic
Olmo Sand M8009

Olmo Basalt M8008

Olmo Clay M8010

Olmo Terracotta M8006

Olmo Soil M8007

Uma textura requintada e contemporânea inspirada na elegância do Olmo,
disponível em cinco tonalidades incluindo um moderno cinza e um tom
quente com pinceladas de terracota. A combinação de diferentes níveis de mate
permitiu obter uma textura suave mas ao mesmo tempo visualmente expressiva.
As tonalidades escolhidas foram desenhadas a pensar numa multiplicidade de
aplicações, dos móveis de sala de estar ou quarto até ao mobiliário infantil ou de
escritório, passando pelas portas e revestimento de paredes.
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PORTUGAL
Lugar do Espido, Via Norte
4471-909 Maia, Portugal
Tel +351 229 360 100

ESPANHA
Ronda de Poniente, 6-B
Centro Empresarial Euronova
28760 Tres Cantos, Madrid, España
Tel +34 918 070 700

innovusdecors

www.innovus.co
info@innovus.co

