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Wybierając dywany z kolekcji Prestige, możesz poczuć się, jakbyś miał siódmy zmysł. To
wyroby tkackie odporne na wiele negatywnych czynników zewnętrznych.
Duże zainteresowanie kolekcją dywanów odpornych na różne, negatywne czynniki, sprawiło, iż sklep
internetowy 7kd.pl oferuje Ci wyroby, które mogą wzbogacić Twoje pomieszczenia o zupełnie nowe,
efektownie wyglądające dodatki. Kolekcja dywanów Prestige jest odpowiedzią na rosnące
zainteresowanie dywanami łazienkowymi oraz takimi, które odnajdą się w codziennym użytkowaniu,
w pomieszczeniach o dużej wilgotności. Dodatkowo, tym co wyróżnia tę ponadczasową i luksusową
serię, jest bardzo przystępna cena, która powinna przemawiać za podjęciem decyzji o zakupie takich
produktów.

SIÓDMY ZMYSŁ – wspaniała kolekcja dywanów Prestige WYZNACZNIK jakości i luksusu
Kolekcja dywanów Prestige, to okrągłe, niewielkich rozmiarów dywaniki, które powinny wzbudzić
zainteresowanie każdego, komu zależy na posiadaniu efektowych ozdób podłogowych w łazience,
kuchni czy przedpokoju. Dywany Prestige, to także kolekcja dla najmłodszych klientów, która może
być świetnym uzupełnieniem stylizacji ich pokoju. Zainteresowaniem cieszą się dywaniki w kształcie
głowy kota, w modnym kolorze szarości, które pasują, zarówno do pokoju dziewczynki, jak i chłopca.
Możesz wybierać pomiędzy zróżnicowanymi pod względem kolorystycznym dywanikami, które

cechuje doskonały i starannie skomponowany skład runa o długości +/- 20 mm.
Runo tych dywanów, to połączenie akrylu oraz Lurex’u. Dywany z domieszką akrylu są miękkie i
przyjemne w dotyku, bardzo sprężyste i puszyste, a ich runo doskonale imituje wełnę. Lurex to
połyskująca przędza, która przypomina brokat, jednak w przeciwieństwie do niego, jest bardziej
wytrzymała i nie ulega osypywaniu się pod wpływem użytkowania dywanu. Dzięki obecności akrylu,
dywany Prestige posiadają właściwości izolacyjne, jak również doskonale trzymają ciepło. Z
powodzeniem mogą one być ozdobą podłogi z płytek ceramicznych, gresu szkliwionego, a nawet
betonu. Z uwagi na to, że można je prać w pralce w temperaturze 30 stopni Celsjusza, idealnie
nadają się do pomieszczeń, w których często wykonuje się zabiegi pielęgnacyjne czy też gotuje.
Dywany z domieszką akrylu i Lurex’u z kolekcji Prestige są bardzo odporne na nadmiar wilgoci, parę
wodną, pleśń, bakterie, drobnoustroje, jak również przebarwienia, powstałe na skutek zabrudzenia
ich kosmetykami czy produktami spożywczymi. Dywany Prestige nie przyjmują brzydkich zapachów,
jak również są łatwe do wysuszenia.

Dywan uniwersalny Prestige Czarny 90 cm

Dywany Prestige – efektowna OZDOBA łazienki lub
PRZEDPOKOJU
Decydując się na dywany z serii Prestige, możesz cieszyć się z posiadania trwałych i łatwych w
utrzymaniu w czystości wyrobów. Oprócz walorów użytkowych, kolekcja dywanów Prestige posiada
także bardzo modny design. Połączenie akrylu i Lurex’u stwarza wyjątkowe wrażenie wizualne.
Lurex przypomina brokat, dlatego pięknie mieni się i połyskuje w świetle dziennym, jak i sztucznym.
Przyglądając się dywanom Prestige pod różnym katem, można zauważyć, że mienią się one tysiącem
barw. Runo dywanów Prestige połyskuje, co dodatkowo stanowi piękną ozdobę każdej łazienki czy
kuchni. Miękkie i bardzo wysokie runo tych dywanów jest niesamowicie przyjemne w dotyku, dlatego
też użytkowanie dywanów Prestige należy do czystej przyjemności.
Dywany Prestige można dopasować do stylu aranżacyjnego oraz kolorystyki danego pomieszczenia.
Szeroka gama kolorystyczna dywanów Prestige, znajdująca się w ofercie sklepu 7kd.pl, zapewnia
nieograniczone możliwości podkreślenia charakteru danej łazienki czy kuchni. Możesz zdecydować
się na hit tego sezonu i wybrać kolor miętowy, écru lub czarny.
Dużym zainteresowaniem wśród klientów sklepu internetowego 7kd.pl cieszą się dywany w kolorze
białym, bordowym, szarym lub pudrowym różowym. Klasyczny kształt koła pasuje, zarówno do
większych, jak i nieco mniejszych pomieszczeń.

Dywan uniwersalny Prestige Biały 90 cm
Okrągłe dywany z kolekcji Prestige, to luksusowa seria produktów, które spełnią Twoje oczekiwania i
posłużą Ci przez wiele sezonów.
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