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Rádi bychom vám v jeho úvodu poděkovali za spolupráci v uplynulém roce a popřáli vám do toho

Rádi bychom vám v jeho úvodu poděkovali za spolupráci v roce 2016 a popřáli vám
nastávajícího mnoho osobních a profesních úspěchů.
do toho letošního mnoho osobních i profesních úspěchů.

Věříme, že i v roce 2017 budeme úspěšně pokračovat v našich již započatých společných projektech a

Věříme,
i v tomto roce
úspěšně pokračovat v našich již započatých projektech
těšíme se že
na spolupráci
s vámibudeme
při těch nových.
a těšíme se na spolupráci s vámi při těch nových.
Krásné a poklidné požití vánočních svátků

vám přeje
team Butterfly.
Klidný
a úspěšný
rok 2017 vám přeje

team Butterfly
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NOVINKY
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45
× 95 mm
vkbílé,
šedé
černé
barvě.
velikosti
45
× 95
mm vajako
bílé,
šedé
a černé barvě.
tyto obklady ve do
velikosti
95×45mm
chystáme
našeho
portfolia
v černé,
bílé a šedé
barvě. se používá do realizací
Právě černobílá
kombinace

zařadit
jako art
novinku
napodobujících
deco či reto styl.
Právě černobílá kombinace se používá do realizací
tyto
obklady
ve
velikosti
napodobujících
art deco či retro
styl.
Obdélníkové obkladačky
se zkosenou
hranou - psaníčka 01A/F
95×45mm
v černé,
bíléateliérů.
a šedé
barvě.
navozují
atmosféru
uměleckých
Dokáží
nás
Obdélníkové
se zkosenou
hranou
vrátit
v střibrná,
časeobkladačky
dovzor
20.skvrny
let minulého
století.
nerez,
– psaníčka – navozují atmosféru uměleckých ateliérů,
BUTTERFLY
– 20×20 kombinace
mm
jinému
mohou
připomínat
podzemní dráhu,
Právě
černobílá
se
nebo vás vrátí zpět do časů našich babiček.

používá do realizací
napodobujících art deco či retro styl.
Obdélníkové obkladačky se
zkosenou hranou – psaníčka –
navozují atmosféru uměleckých ateliérů,
jinému mohou připomínat
podzemní dráhu, nebo vás vrátí
zpět do časů našich babiček.
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NABÍDKA

SKLADEM

B 1S 0470

SKLADEM

SKLADEM

B 1S 0515

B 1S BL 9

světle modrá - mat

růžová - mat

modrá - lesk

PALETTE UNI – 25×25 mm

PALETTE UNI – 25×25 mm

PALETTE UNI – 25×25 mm

FB 9545 bílá

SKLADEM

B 1S GI 2001

FB 9545 šedá

SKLADEM

B 1S GI 4002

SKLADEM

B 1S NST 0400

růžová - mat

světle modrá - mat

modrá

PALETTE UNI – 25×25 mm

PALETTE UNI – 25×25 mm

PALETTE MIX – 25×25 mm
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FB 9545 černá
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NABÍDKA

SKLADEM

B 2S 6500

SKLADEM

B 2SM BL4

SKLADEM

B SBM 10

růžová - lesk

modrá - lesk

modrý mix - lesk

PROJECT – 46,5×46,5 mm

PROJECT – 48×48 mm

PALETTE MIX – 25×25 mm

SKLADEM

H HKM 1508

H MOX 76

HP1

kovová - lesk

modro šedo růžový mix

zelená, modrá, béžová - mat

METALLIC – 15×15 mm

PALETTE MIX – 22×22 mm

RIVER – oblázky mm
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NABÍDKA

H P 300

H TCMX 89

H TP 33

zelená, modrá, béžová - lesk

šedo-černo-bílý mix, mat

černo bílá mix - lesk

RIVER – oblázky mm

PALETTE MIX – 25×25 mm

RIVER – oblázky mm

H TP 79

I IP 79

I IP 80

modro zelená - lesk

tmavě zelená - lesk

tmavě modrá - lesk

RIVER – oblázky mm

RIVER – oblázky mm

RIVER – oblázky mm
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NABÍDKA

SKLADEM

N15 IC 86

N20 GF 403-2

N20 GF 435

starorůžová, perleť

modrá s měděnkou

fialová s měděnkou

ICE – 15×15 mm

ATON – 20×20 mm

ATON – 20×20 mm

N20 GF 453

N20 GF 457

N20 GF 460

fialovo-modrá s měděnkou

modrá s měděnkou

růžová s měděnkou

ATON – 20×20 mm

ATON – 20×20 mm

ATON – 20×20 mm
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NABÍDKA

SKLADEM

N20 GF 495

S23 B 31

SKLADEM

S23 B 33

růžovo-fialová s měděnkou

modrá

modrá

ATON – 20×20 mm

S23 – 23×23 mm

S23 – 23×23 mm

SKLADEM

S23 J 75/R

SKLADEM

S23 K 30

SKLADEM

S23 K 33

růžovo - meruňková

tmavě růžová

růžová

S23 – 23×23 mm

S23 – 23×23 mm

S23 – 23×23 mm
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INFOINFO

INFORMACE K BULLETINU
- Aktuální skladové zásoby doporučujeme vždy ověřit
na tel. čísle: +420 484 847 931.
- Uváděné ceny jsou bez DPH.
- Barevný odstín mozaiky v tomto bulletinu nemusí vždy odpovídat skutečnosti.

- Informace o naskladnění obkladů a cenách obdržíte na výše uvedeném telefonním čísle.
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