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Sicea Group

OZZIO DESIGN ITALIA – Włoska fabryka posiadająca w swojej ofercie szeroki wybór mebli
przede wszystkim nowoczesnych, o prostych eleganckich formach połączonych z solidnym
wykonaniem i materiałami wysokiej jakości.
Stoły i stoliki – przede wszystkim drewniane, dostępne w wielu kolorach, od białego do
wengé, również w połączeniu z innymi materiałami, jak szkło, aluminium czy melamina.
OZZIO to szeroka oferta stołów rozkładanych, dzięki nowoczesnym rozwiązaniom istnieje
możliwość zmieniania ich wysokości oraz szerokości blatu.
Krzesła i stołki barowe – wykonane z wykorzystaniem takich materiałów jak vitrex,
melamina, skóra, polipropylen i wiele innych. Również w tym przypadku ciekawe formy
łączą się z funkcjonalnością, ponieważ większość z tych mebli dostępna jest również
w wersji składanej.
Inne, jak na przykład rozkładane konsole, które przekształcić można w spory rodzinny
stół, lub ruchomy stolik pod telewizor, którego wysokość można regulować na odległość
za pomocą pilota.
SICEA GROUP – Fabryka o długiej tradycji w sektorze produkcji stołów wykańczanych ręcznie,
obecnie proponuje meble wykonane z wysokiej jakości drewna w połączeniu z bardziej
nowoczesnymi materiałami, jak melamina czy hartowane szkło.
Stoły i stoliki – większość stołów proponowanych przez Sicea to stoły rozkładane, dzięki
czemu mogą znaleźć zastosowanie w każdym wnętrzu. Proste kształty połączone z wysokiej
jakości surowcami gwarantują satysfakcję każdego użytkownika
Krzesła i stołki barowe – wykonane z drewna, melaminy oraz innych tworzyw, dostępnych
w wielu kolorach.
Konsole, szafki i komody – meble służące do przechowywania, stanowiące połączenie
funkcjonalności z eleganckimi i nowoczesnymi formami. Dzięki wykończeniu dostępnemu
w różnych materiałach meble te wyglądają dobrze w każdym pomieszczeniu.

Sicea Group

Ozzio Design

Oferta firmy Milantex, o ugruntowanej już pozycji
na rynku oświetlenia, obecnie została poszerzona
o meble renomowanych fabryk włoskich, takich jak
OZZIO, XAM, SICEA GROUP, ALIVAR.
Oferta tych producentów łączy w sobie wysoką jakość
zastosowanych materiałów z eleganckim,
włoskim designem.
Szczegóły naszej oferty dostępne są na stronie:
www.milantex.pl.
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