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ernestrust
– PASJA I DOŚWIADCZENIE
Każdego dnia wkładamy pasję i dekady doświadczenia w kreowanie i realizacje aranżacji kuchennych w Polsce i na świecie. Uważamy, że
projektowanie współczesnych kuchni powinno
perfekcyjnie łączyć ergonomiczne rozwiązania
funkcjonalne z wysokiej jakości estetyką. Naszą
misją jest usatysfakcjonowanie każdego klienta
i stworzenie kuchni idealnej, która stanie się centralnym punktem - sercem domu lub mieszkania.
Już od 1968 roku produkujemy meble na wymiar
dla najbardziej wymagających klientów, kładąc za
każdym razem nacisk na profesjonalne i perfekcyjne wykonanie każdego elementu meblowego.
Idealna realizacja mebli kuchennych to nieustanny dialog między technologią, funkcjonalnością
i estetyką. Wytyczanie kierunków kształtowania
nowoczesnych wnętrz wynika z wieloletnich doświadczeń projektowych i realizacyjnych, a zgodnie
z najnowszymi trendami rok 2020 będzie czasem
kooperacji technologii i kolorystyki zaczerpniętej
z natury.

NOWA OFERTA
– KOLORY
I TEKSTURY
Głęboko wsłuchiwaliśmy się w marzenia klientów
dotyczące aranżacji kuchennych, dlatego nowa
oferta 2020 realizuje potrzeby i oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników. Priorytetem
przy tworzeniu nowych rozwiązań było wdrożenie
nowoczesnych możliwości technologicznych, poszerzających rozwiązania standardowe oparte na
powłokach laminowanych, fornirowanych i lakierowanych. To właśnie wysoka jakość produktów
i zaawansowana technologia wytyczają nowe trendy na rynku światowym.

FORNIR TECHNICZNY
– TECHNOLOGIA
I ESTETYKA
Poszukując nowych kierunków technologicznych
i materiałowych, stawialiśmy na produkty, które
wykraczały poza istniejące na rynku, standardowe
rozwiązania. Naszym największym pragnieniem
i celem jest zapewnienie klientom szerokiego wachlarza możliwości, od kolorystyki do struktury materiału. Nowa oferta wprowadza tzw. fornir techniczny – płytę meblową będącą dokładną repliką
forniru naturalnego – cechujący się technologicznie szczotkowaniem synchronicznym. Fornir techniczny stanowi alternatywę dla naturalnego forniru
i charakteryzuje się wysoką odpornością na zarysowania oraz powtarzalnością kolorystyczną. Gwarantuje to, że w przypadku konieczności wykonania
uzupełnień, mamy pewność doboru identycznego
odcienia płyty. Stanowi to ogromną zaletę kolorystyczną, a dzięki wytrzymałości materiałowej spełni oczekiwania wymagających użytkowników ceniących sobie trwałość i jakość. Wszystkie forniry
techniczne z oferty ernestrust powstały w wyniku
wnikliwej, opartej na doświadczeniu selekcji specjalistów, co lokuje je w czołówce trendów wzorniczych na rynku światowym.

SATIN SURFACE
– WYTRZYMAŁOŚĆ
I ELEGANCJA
Kolejną technologiczną powłoką, stanowiącą konkurencję dla lakierów, jest Satin Surface. To płyta meblowa o wyjątkowym, atłasowym niemalże
wykończeniu powierzchni. Powłoka Satin Surface
maksymalnie „pochłania światło”, co pomaga zminimalizować jego odbicie charakterystyczne dla typowo matowych powierzchni. Patrząc na powłokę
pod różnymi kątami, widać, że jest ona wizualnie
jednorodna. Technologicznie charakteryzuje się
większą odpornością na zarysowania niż standardowe lakiery oraz powtarzalnością kolorystyczną.
Kolorystyka materiału opiera się na perfekcyjnej
selekcji, zapewniając odcienie z palety bieli i czerni
oraz unikatowe pastelowe tonacje, które usatysfakcjonują najbardziej wymagających klientów.

KOLORYSTYKA
– ORYGINALNOŚĆ
I AWANGARDA
Natura jest perfekcyjnym projektantem, tworząc
idealne proporcje i barwy. Dlatego kolorystyka
nowej oferty została oparta na wnikliwej analizie
rynku światowego, wprowadzając unikatowe i pełne wyrazu odcienie, zaczerpnięte wprost z natury.
Dzięki bogatej palecie barw możliwa jest realizacja
nawet najbardziej odważnej i pełnej kolorystycznej
elegancji aranżacji wnętrza kuchennego.
Do oferty naszej firmy na rok 2020 wprowadzone
zostały nowości kolorystyczne i fakturowe. Blaty
i fronty mogą przybierać szeroki wachlarz odcieni,
wzorów, stanowić ciągłość kolorystyczną oraz odwzorowywać rysunek kamieni oraz drewna.

BLATY KOMPAKTOWE
– TWARDOŚĆ
I ODPORNOŚĆ
Cienkie blaty kompaktowe możemy z powodzeniem wykorzystać w kuchni oraz łazienkach. Ich
właściwości – poza niespotykaną grubością 10
mm – to: wodoodporność i wysoka wytrzymałość na zarysowania. Za sprawą unikalnej metody produkcji materiał jest jednolity i nieporowaty, a przez to bardzo łatwy w utrzymaniu higieny,
co jest ważne przy kontakcie z żywnością. Blaty
kompaktowe cechuje jednorodność, twardość
oraz samonośność. Grubość blatu pozwala projektantom na wyjątkową swobodę przy wykorzystaniu materiału. Blaty kompaktowe są dostępne
w dwóch wersjach - głębokomatowej oraz strukturyzowanej. Wszystkie są jednolite kolorystycznie
od powierzchni przez rdzeń, który tworzy akcent
dekoracyjny zwłaszcza przy zastosowaniu zlewów
podwieszanych. Ponadto blat można frezować
w głąb i tym samym stworzyć własny, unikalny profil.

SATIN SURFACE

SIMPLY WHITE
6a_Z16_49

WHITE CHOCOLATE
6a_Z15_51

WARM SAND
6a_Z74_73

CAFE MOCHA
6a_Z73_93

MARTINI OLIVE
6a_Z42_58

PURPLE RAIN
6a_Z59_89

GRAPHITE GREY
6a_Z74_62

CAFE LATTE
6a_Z73_61

MAGNETIC GREY
6a_Z74_15

PASTEL BLUE
6a_Z62_20

TAUPE
6a_Z75_74

GRAPHITE BLUE
6a_Z62_21

MIDNIGHT BLUE
6a_Z62_30

PURE BLACK
6a_Z73_22

RASPBERRY MOUSSE
6a_Z59_87

METALLIC COPPER
6a_Z19_04_L

METALLIC ANTHRACITE
6a_Z18_99_L

POPPY COAST
6a_Z59_83

DOUBLE ESPRESSO
6a_Z75_75

FORNIR TECHNICZNY

ITALIAN OAK
2_68

ARUBA OAK
2_67

MOKKA OAK
2_70

BLACK OAK
2_65

BLATY LAMINOWANE HPL

TERRA OAK
2_66

CALIFORNIA FIR
2_69

CALACATTA GREY
B192

STATUARIO BIANCO
B195

PIETRA GREY
B194

BARRO NERO
B196

BLATY KOMPAKTOWE

KOLORYSTYKA PRÓBEK MA CHARAKTER POGLĄDOWY.
CARRARA WHITE
GF_SCW_10

DESERT DIUNE
6F_SDD_10

CEPPO DI GREY
B193
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