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Krása. Elegance.
Exklusivita.

Krása. Elegance.
Uděláme z Vašeho domu nebo bytu skutečný domov – to je heslo,
kterým se dnes a denně řídíme.
Společnost Straiten, s. r. o. je jako dovozce a
prodejce kvalitního nábytku a hotelových
interiérů na trhu již více než 10 let. Od roku
2010 se v úzké spolupráci s vybranými českými
i zahraničními architekty věnujeme vybavení
interiérů pro privátní klientelu.
Nově pod značkou CASA ELEGANZA nabízíme
kompletní sortiment pro vybavení Vašeho domova – ať to jsou naše stylově sladěné kolekce
nábytku, dekorací a doplňků, nebo exkluzivní
program Atelier Luxury.
Společně s Vámi pod vedením zkušených
architektů navrhneme individuální řešení pro
interiér Vaseho domu nebo bytu
tak, abyste se v něm cítili maximalně
spokojeni, abyste v něm byli
skutečně doma!

Pro Váš krásný domov jsme sestavili
produktové kolekce, stačí si jen vybrat!
Classic Collection přináší kvalitní
klasický nábytek, od křesílek a konzolových stolků až po kompletní vybavení pokojů. Atmosféru příjemného
bydlení navodí doplňky z kolekce
Décor, ať se jedná o závěsy, potahy, tapety, tapiserie, zrcadla nebo dekorační
předměty. Kolekce Asia Style doplní
Vaše bydlení o neobvyklé prvky inspirované japonskou a čínskou kulturou. Kolekce Illumination – to je svět
lustrů, lamp a svícnů a Marmo & Mosaico nabízí mramorové krby, ale
také individuální mozaiky nebo dlažby podle Vašich představ a snů.
Atelier Luxury je kolekce pro nejnáročnější – náš exkluzivní program
pro individuální řešení Vašeho domova.
V Atelieru Luxury naleznete luxusní italský nábytek
a doplňky světových značek a výrobců. Nechte si
navrhnout kompletní vybavení Vašeho domova!
Ve spolupráci s našimi architekty nabídneme unikátní řešení, které
Vás nadchne!

Exklusivita.
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Navštivte náš internetový showroom:
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Hlavní 431, 353 01 Mariánské Lázně
telefon: +420 354 621 992
mail: shop@casaeleganza.cz

www.casaeleganza.cz

Vybraný sortiment Vám rádi
předvedeme v naší kamenné prodejně.
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