
Підвіконня преміум-класу 
Lalbero Bianco — біле 
дерево
Біле дерево - ніжна краса і 
природність кольору. Це 
чудова альтернатива білим 
декорам колекції: білий колір 
прикрашений теплотою 
малюнка натурального 
дерева. 

Підвіконня преміум-класу 
Lalbero Bruno – золотий дуб 

Насичений відтінок і 
прекрасно відображена 
текстура золотого дуба в 
декорі Lalbero Bruno 
створюють атмосферу 
стабільності та комфорту. Цей 
декор чудово поєднується з 
ламінованим профілем вікна і 
гармонійно доповнює 
інтер’єри, виконані в теплих 
відтінках. 

Підвіконня DANKE



Підвіконня преміум-класу 
Marmor Classico – сірий 
мармур.                      
Класичний сірий мармур 
універсальний в використанні, 
шляхетний і ніколи не втрачає 
актуальності. Cпокійний декор 
Marmor Classico не підвласний 
зміні моди і створює відчуття 
безпеки. Він служить 
прекрасним доповненням 
віконного профилю білого 
кольору, до того ж на ньому 
практично не видно пилу. 
Мармурові підвіконня — це 
зразок стилю та розкоші. 

Підвіконня преміум-класу 
Lalbero Classico – світлий 
дуб 
Декор Lalbero Classico 
захоплює м’якими природними 
відтінками і натуральною 
фактурою світлого дуба. Це 
лаконічна прикраса вашого 
інтер’єру. Lalbero Classico 
гармонійно доповнює, як 
ламіновані металопластикові, 
так і натуральні дерев’яні 
вікна, додаючи інтер’єру 
спокійного кольорового 
акценту. 



Підвіконня преміум-класу 
Wenge – венге 
Декор Wenge ідеально 
підходить для створення 
контрастних акцентів в 
інтер’єрі . Це - одна з самих 
останніх тенденцій в дизайні. 
Декор Wenge абсолютно 
точно копіює колір і текстуру 
дорогого африканського 
дерева. Він чудово відтіняє та 
доповнює інтер’єри, які 
оформлені в кремово-бежеві 
та шоколадні відтінки. 

Підвіконня преміум-класу 
Creme de Turque – світло-
бежевий мармур 
Теплі кремові відтінки та 
ніжний малюнок турецького 
мармуру не залишать 
байдужими цінителів 
естетики. М’які кольори 
декору Creme de Turque 
уособлюють затишок та 
благополуччя. В той же час 
його нейтральні відтінки 
роблять декор універсальним 
в використанні як в вітальні, 
так і в столовій, кухні чи 
спальні. 



Підвіконня преміум-класу 
Onyx – рожевий онікс 
Неповторний рожевий Onyx 
надає інтер’єру свіжість та 
витонченість. Декор дуже точно 
передає розкішну текстуру цього 
красивого каменю. Підвіконня 
декору Onyx гармонійно 
виглядає з белим профілем, 
прикрашуючи вікно та інтер’єр 
вишуканими кольоровими 
нотками. 

Підвіконня преміум-класу 
Lucido Bianco – білий 
глянець 
Класичний білий колір з 
глянцевою шевковою 
фактурою поверхні - 
оптимальне рішення для 
любого інтер’єру. Акуратний і 
лаконічний декор Lucido 
Bianco створений для тих, хто 
надає перевагу традиційним 
однотонним поєднанням, але 
має високі вимоги до чистоти і 
якості кольору. 



Підвіконня преміум-класу 
Mahagony – червоне 
дерево 
Червоне дерево завжди було 
атрибутом багатства і 
розкоші. Глянцева фактура 
ще більше підкреслює 
солідність декору Mahagony. 
Глибокий насичений колір і 
виражена текстура червоного 
дерева в декорі Mahagony 
дозволяють використовувати 
його в якості вишуканого 
доповнення до класичного 
інтер’єру. 

Білий матовий Standard За 
оманливою простотою білого 
кольору ховаються 
необмежені можливості 
оформлення простору. 
Універсальний декор 
підвіконня Білий матовий 
Standard гармонійно 
поєднується з профілем 
любого кольору, 
підкреслюючи насиченість 
інтер’єру і одночасно 
наповнюючи його легкістю.  

Золотий дуб Standard 
Дерево приносить в дім 
настрій літа. Підвіконня 
Золотий дуб Standard втілює 
благородство та природність 
кольору натурального 
матеріалу, прекрасно 
підходить під деревяні вікна і 
додає завершеності сучасним 
металопластиковим 
конструкціям. 



Мармур Standard
Ніжний, але в той же час 
вагомий декор Мармур 
Standard непримхливий в 
кольорових поєднаннях. Це 
абсолюте відображення 
естетики й краси незвичайних 
переливів природного каменю, 
яке стане справжньою 
прикрасою будь-якого вікна на 
довгі роки.  

Підвіконня DANKE
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