Home Decor – Złoty Medal Grupy MTP

1. Lampa stołowa ceramiczna Miami Hamptons
COMO Bartłomiej Biesalski
Lampa Miami (model JCO-X12922) korzysta z najbardziej
pożądanej palety barwnej lamp ceramicznych charakterystycznej
dla stylu chinoserie - bieli i granatu, klasyczny jest również
kształt lampy w formie pękatej amfory, ale wzór jest
nowoczesny, inspirowany aktualnymi trendami - powrotem do
natury i dekadencją lat '60 ubiegłego wieku. Przedstawia
bambusowy gaj. Świetnie nadaje się do mieszkań urządzanych w
stylu nadmorskich kurortów, np. w stylu Hamptons. Lampa
posiada również najwyższej jakości abażur tekstylny na złotym
stelażu, montowane od góry, na dekoracyjną śrubę. Lampy tej
klasy sprzedawane są głównie przez renomowane firmy
zagraniczne w cenach kilkukrotnie wyższej od naszej ceny
detalicznej (949 zł). Wielkość produkcji to około 100
egzemplarzy rocznie. Jest to nasz najnowszy model lampy
ceramicznej. Lampa sprzedawana bez źródła światła przystosowana do wszelkich żarówek, w tym energooszczędnych
i ledowych o gwincie E27 i maksymalnej mocy 60W. Wysokość
całkowita lampy to 67 cm, Średnica podstawy to 26 cm, a
średnica abażuru to 41 cm. Lampa wykonana w Chinach z
najwyższej jakości ceramiki. Ceramika w Państwie środka jest
wytwarzana już od niemal 5 tysięcy lat. Tak długa tradycja i
przekazywane z pokolenia na pokolenie doświadczenie sprawia
iż, są to produkty o niebywałych walorach estetycznych.

2. Samsung Bespoke Jet™ Pro Extra
Samsung Electronics
Samsung Electronics Polska
Samsung Bespoke Jet™ oferuje kompleksowe odkurzanie.
Wyposażony został w stację czyszczącą All-in-One, która po
zadokowaniu odkurzacza automatycznie opróżnia pojemnik na
kurz i jednocześnie ładuje urządzenie. Bespoke Jet™ oferuje
wielowarstwowy system fil tracji, który wyłapuje 99,9999%*
cząsteczek kurzu, ograniczając obecność roztoczy kurzu
domowego. Piękny design skrywa potężne rozwiązania
sprawiające, że odkurzanie jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Silnik
HexaJet™ o mocy 580 W pozwala wychwycić nawet najmniejsze
drobinki kurzu. Wymienna bateria o dużej pojemności zapewnia
długie działanie Bespoke Jet™, umożliwiając wysprzątanie
całego domu bez potrzeby ponownego ładowania urządzenia.
Dodatkowo odkurzacz wyposażono w szczotkę Spray Spinning
Sweeper, która umożliwia czyszczenie również na mokro.

3. Telewizor Samsung Neo QLED QN91B
Samsung Electronics
Samsung Electronics Polska
Wysublimowane technologie i design to wyróżniki telewizor
Samsung Neo QLED. Zbudowany w oparciu o sieci neuronowe
Procesor AI Quantum 4K i diody Quantum Mini LED gwarantuje
niezwykłą jakość obrazu z wysoką jasnością i kontrastem. Nowy
panel z 14- bitową skalą luminancji i warstwa antyrefleksyjna
minimalizują odbicia światła od ekranu. Pełen wdzięku, ultra
smukły design sprawia, że telewizor wygląda doskonale i
prezentuje się niczym dzieło sztuki.
4. Telewizor Samsung The Frame
Samsung Electronics
Samsung Electronics Polska
The Frame to telewizor, który łączy piękno, technologię i sztukę.
Design Obrazu sprawia, że ekran wygląda niczym kolejne dzieło
w domowej kolekcji. W Art Store, sklepie ze sztuką, miłośnicy
malarstwa i fotografii znajdą 1500 prac znanych artystów. Dzięki
Matowej Powłoce Ekranu, można skupić się na wyświetlanych
dziełach, nie zakłócanych przez odblaski światła. Ten niezwykły
telewizor można powiesić za pomocą wieszaka No Gap lub
ustawić za pomocą stojaka Studio ustawić w dowolnym miejscu
w pokoju.

