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New Line

Ана Кон New Лара 1

Лара 2 Лара3 Тино

Верди Вуд

Класична линија

Класик 55/65/75/85 Зебра Минерва 45/55
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Економична линија

Класична линија

Драга 55/65Минерва 45/55 Кон 45/55/65/75/85

Парис 60/70/80 Oрмар 40/35/30

* ECO со MDF  - Класичен дизајн. Корпус 
изработен од сјајна иверка кантирана со 
PVC сјај. Лице изработено од медијапан 
трослојно фарбан. Оковот е стандарден.

* ECO  - Едноставен дизајн. Изработен 
целосно од сјајна иверка кантирана со 
PVC сјај. Оковот е стандарден.

Во склоп на производствениот погон ЛОТУС ДИЗАЈН постои оддел за производство на 
мебел по мерка, изработен од плочaст материјал (иверка, медијапан). 

- Изработуваме кујни по светски стандарди со високо квалитетни материјали. 
- Изборот на материјалите и оковот се по избор на клиентот.
- Во остварувањето на конечниот дизајн нудиме професионелен совет од наш архитект. 

Кујни

Рустик
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Лотус Дизајн е бренд на компанијата Ѕвезда Комерц присутен на пазарот од 2008 година. 

Лотус Дизајн се развива етапно:

2008 - 2011 - се произведуваат првите модели за бањи кои се со класичен изглед
2011 - 2014 - колекцијата се зголемува со модели со виткани врати и пософистициран модерен изглед
2014 - 2016 - започнува производството на софистицирани модерни кујни како и производство на модерни модели со вградени рачки
2016 - 2018 - се креира нова колекција од 23 нови модели, од кои најголем новитет е екслузивната линија и употребата на високо    
квалитетни внатрешни механизми на отворање и затворање на вратничките.
2018 - 2020 - нашата посветеност и љубовта кон работата ја преточивме во креирање на нова линија NEW LINE.

Мисијa

Целта на Лотус Дизајн е создавање на мебел кој предизвикува целосна сатисфакција и сигурност кај нашите купувачи. Сакаме секој кој 
ќе купи наш мебел да биде сигурен дека избира високо квалитетен производ, со најдобри атрибути – квалитетни механизми, австриски 
медијапан, полиуретански бои по личен избор, како и високо квалитетна изработка. Наша цел е да ги задоволиме потребите на 
Нашите купувачи и да се зајакнеме како бренд на пазарот во земјава, а и во странство.

Зошто сме различни од другите

Во овие брзи времиња кога пазарот е крајно динамичен и преполн со ниско квалитетен мебел со краток рок на употреба, ние се 
одлучивме да се развиваме по патот на целосен квалитет кој ја оправдува нашата цена и цел.
Ние произведуваме мебел кој е целосно изработен од медијапан и со гарантиран квалитет, а тоа нé прави различни од другите.

Зошто целосно со медијапан?

Медијапанот е цврст и пресуван материјал кој после начинот на обработка e отпорен на пареа. Во процесот на производство го 
обработуваме во три последователни фази:

1-ва фаза – стругање и фарбање со изолант за да се затворат порите на материјалот,
2-ра фаза – повторно стругање и фарбање со темел за да се даде подлога на бојата,
3-та фаза – фарбање со полиуретански бои.

Полиуретански бои се пластични смоли во течна форма кои се користат претежно за заштита на дрвени површини. Нивните главни 
состојки се ациди произлезени од вегетативни масла, нитрогенски базирани хемиски амалгами, зацврстувач и минерални 
разредувачи кои се основата што ги подржува сите други компоненти.

Зошто да си купите мебел Лотус Дизајн?

Вие купувате производ изработен од висококвалитетни материјали, избирате боја по Ваш вкус и добивате петгодишна гаранција зад 
која стои нашето долгогодишно искуство и професионалниот тим на нашата компанија.
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