
KOLOROWE UNIFONY

BEŻOWY PANEL

Powiew świeżości
w Twoim wnętrzu

Ciepły odcień
bezpieczeństwa
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
naszych klientów wprowadziliśmy nowe 
modele i wersje kolorystyczne paneli
zewnętrznych do domofonów
cyfrowych.

Pierwszą z nowości jest panel
z blachy cynkowanej, malowanej 
farbą proszkową w kolorze beżowym. 
Dopasowuje się on wzornictwem i 
kolorystyką do budynków mieszkalnych,
w których coraz częściej elewacje 
malowane są w jasnych i ciepłych 
odcieniach. Kolor beżowy zbliżony jest 
do koloru tynków i koloru farb, jakimi
pokrywane są klatki schodowe
wielu bloków mieszkalnych, dzięki 
czemu nowy panel domofonu doskonale 
prezentuje się w takich miejscach.

Od wielu lat zapewniamy użytkownikom naszych 
domofonów cyfrowych duży wybór unifonów  
i wideomonitorów. Kilka tradycyjnych modeli w różnych 
odmianach kolorystycznych i bezsłuchawkowy unifon 
głośnomówiący to jedna z najbogatszych ofert unifonów, 
jakimi mogą pochwalić się polscy producenci urządzeń 
domofonowych. To jednak wciąż za mało, by zaspokoić 
rosnące potrzeby rynku. Od pewnego czasu elementy 
wyposażenia takie jak osprzęt elektryczny, oświetlenie, 
unifony czy wideomonitory postrzegane są jako elementy 
szerszego projektu, jakim jest wnętrze nowoczesnego 
budynku. Jako takie powinny być spójne z innymi 

elementami wystroju, zwłaszcza pod względem 
kolorystycznym. Zwracają na to uwagę zarówno 
projektanci wnętrz jak i osoby samodzielnie urządzający 
swoje domy i mieszkania. Wychodząc naprzeciw ich 
oczekiwaniom wzbogaciliśmy ofertę naszych produktów 
o szeroką gamę kolorystyczną popularnego unifonu  
LM-8. Obecnie unifony dostępne są w kilkunastu 
wersjach kolorystycznych i dwóch odmianach: 
błyszczącej i pokrytej lakierem matowym (wersja soft). 
Delikatna, miękka w dotyku powłoka soft zapewnia 
piękny wygląd i wygodę użytkowania. Nowa linia 
unifonów łączy w sobie nowoczesną technologię  
i piękny design.



P.P.U.H. Laskomex
Janusz Chojnacki 
ul. Dąbrowskiego 249
93-231 Łódź, Polska
NIP: 728-000-71-58
Regon: 004274467

Tel. + 48 42 671-88-00
Fax + 48 42 671-88-88

www.laskomex.com.pl
handel@laskomex.com.pl

PANELE ANODOWANE

Idealnie
dopasowane
do Twojego
otoczenia

Drugą nowość stanowią
panele zewnętrzne z anodowanego 
aluminium. Modernistyczny charakter 
i nowe wzornictwo paneli stanowią
odpowiedź na rosnące oczekiwania 
rynku. Panele te możemy wykonać 
praktycznie w każdym kolorze, 
dodatkowo na panelach możemy 
wykonać nadruki o dowolnym 
kształcie i treści.  
Nowe panele są uzupełnieniem 
naszejstandardowej oferty, w której
duży nacisk kładziemy na 
indywidualizację paneli.
Skorzystało z niej wielu naszych 
klientów, dla których wykonaliśmy 
wiele paneli ze stali nierdzewnej w 
nietypowych kształtach, połączonych
z oryginalnymi nadrukami,
wykonanymi techniką laserową.


