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Vážení a milí obchodní přátelé,
dovolte, abychom vám představili další nové mozaiky, které se u odběratelů těší velké oblibě.
Jedná se o skleněné mozaiky, kterými rozšiřujeme nabídku sortimentu SIA a to převážně v sérii Mix formats
(http://www.butterfly.cz/cz/mozaiky-k1/sklenena-mozaika-sia-p4/mix-formats-s39/).
Jedná se o mozaiky, ve kterých naleznete kombinaci skla a přírodního kamene. Jsou prakticky nenasákavé a
tudíž velmi vhodné pro použití v kuchyních či koupelnách. Pokud jsou vyrobeny z průhledného skla, působí
velmi zajímavým dojmem díky své „hloubce“ a pokud jsou v lesklém provedení tak opticky zvětšují prostor.
Další novinkou je mix formátů a barev v podobě obdélníků různých velikostí.

Vzhledem k oblíbenosti série Hexagon v keramických mozaikách, jsme i zde rozšířili nabídku, a to o černou
a bílou matnou slinutou mozaiku ve velikosti 23×23 mm, které jsou vhodné pro použití na podlahu.

Všechny mozaiky, které naleznete v tomto vydání bulletinu, jsou dostupné nejdéle do tří týdnů od objednání.
Krásné dny vám přeje team Butterfly
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NOVINKY

H QCGX 9962

H BSGX 9989

H SLGX 9962

sklo, křemenec, béžová

sklo, čedič, černá

sklo, břidlice béžová

MIX FORMATS

MIX FORMATS

MIX FORMATS

H GTSB 90

H GTSB 89

H LSIS 17

sklo, bílá

sklo, černá

sklo, kámen, světlá šedá

MIX FORMATS

MIX FORMATS

MIX FORMATS
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NOVINKY

H LXMS 79

H LSX 4817

H GTS 4869

sklo, zelená mix

světle šedá

hnědá žíhaná

MIX FORMATS

S1548 – 15×48 mm

S1548 – 15×48 mm

H LSX 1517

H GTSX 9990

H GTSX 9989

sklo, přírodní kámen, kov - mix

sklo, bílá

sklo, černá

MIX 15 – 15×15 mm

MIX FORMATS

MIX FORMATS
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NOVINKY

H UHX 20

H UHX 89

šestiúhleník - bílá, mat

šestiúhleník - černá, mat

HEXAGON – 23×23 mm

HEXAGON – 23×23 mm
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INFOINFO

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