Formica® Collection Woods

Wybierz projekt
Źródło inspiracji do
Twojego kolejnego
projektu

F1004
Pale Ash

F9229
Dark Sky Birchply

F8845
Bleached Legno

Kolekcja Formica® otacza nasze codzienne życie wszędzie tam, gdzie potrzebne są
wielofunkcyjne, praktyczne i trwałe zaprojektowane powierzchnie. Rozejrzyj się, a zobaczysz
wiele możliwości zastosowań, które pojawiają się dzięki naszym laminatom.
Zainspiruj się prawdziwym liderem i odkryj nieskończone możliwości na formica.com
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Wiele innych różnorodnych aplikacji

Inspirowane życiem
Laminaty stały się częścią codziennego życia i sprawiły, że marzenia o
nowoczesności spełniły się i stały się dostępne. Podobnie jak zapotrzebowanie
na wielofunkcyjne, praktyczne i trwałe powierzchnie, które są stałą inspiracją dla
naszych kolekcji Formica®. Zarówno do odpoczynku, spędzania czasu wolnego,
jak i pracy.
Ewoluują z duchem czasu
Sposób, w jaki żyjemy, pracujemy i bawimy się, nieustannie się zmienia.
Poprzez wprowadzane innowacje Formica Group dotrzymuje kroku tym zmianom,
idąc z duchem światowych trendów i odpowiadając na stale zmieniające się
potrzeby i nawyki.
Oryginalny laminat niezmiennie dekorujący nasz świat.

Zrzeczenie się odpowiedzialności
Ogólne
Informacje przekazane w niniejszym
dokumencie przez Formica Group („Formica”)
mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny.
Informacje podane w tej broszurze są aktualne
w momencie publikacji. Ponieważ jednak
prowadzimy politykę ciągłego rozwoju
i ulepszania produktów, specyfikacje
produktów mogą ulec zmianie w przyszłości.
Prosimy odwiedzić stronę www.formica.
com, która jest najbardziej aktualnym
źródłem informacji. Formica nie gwarantuje,
że informacje zawarte w tym dokumencie są
odpowiednie dla Twojego określonego celu.
Oznaczenia systemu kolorów reprezentują
najbliższe dopasowanie dostępne w danym
systemie. Mogą być dokładne, ale nie muszą
i mają jedynie charakter informacyjny. Gdy
wymagane są dokładne informacje o kolorze,
należy zawsze odnosić się do rzeczywistej
próbki laminatu w określonym wykończeniu.

formica.com

Odpowiedzialność prawna
Formica nie ponosi odpowiedzialności (ani
umownej, ani pozaumownej) za jakiekolwiek
szkody wynikające lub związane z korzystaniem
z niniejszego dokumentu, z wyjątkiem sytuacji,
gdy szkoda ta jest wynikiem umyślnego
działania lub rażącego zaniedbania ze strony
Formica i/lub jej Zarządu. Ograniczenie
odpowiedzialności dotyczy wszystkich
stron powiązanych z firmą Formica, w tym
między innymi członków kierownictwa spółki,
dyrektorów, pracowników, przedsiębiorstw
stowarzyszonych, dostawców, dystrybutorów,
agentów i przedstawicieli.

Warunki ogólne
Wszelka sprzedaż produktów marki Formica®
podlega Ogólnym warunkom sprzedaży
Formica obowiązującym w momencie
sprzedaży, zawartych w każdym potwierdzeniu
zamówienia i dostępnych na żądanie.
Własność intelektualna
Wszystkie prawa własności intelektualnej i inne
prawa dotyczące treści niniejszego dokumentu
(w tym logo, znaki, tekst i zdjęcia) należą do
Formica Group i/lub jej licencjodawców.
Formica i Formica Anvil Device są zastrzeżonymi
znakami towarowymi firmy
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Pierwszy i oryginalny
Formica Group wynalazła laminat wysokociśnieniowy w roku 1913.
Jesteśmy pionierami laminatów, nasza kultowa marka Formica® reprezentuje
istotę laminatów.

