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New Line

Ana Kon New Lara 1

Lara 2 Lara 3 Tino

Verdi Vud

Linjë klasike

Klasik 55/65/75/85 Zebra Minerva 45/55
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Linjë ekonomike

Linjë klasike

Draga 55/65Minerva  65/75 Kon 45/55/65/75/85

Paris 60/70/80 Ormar 40/35/30

ECO me MDF  - Dizajn klasik. Korpus i punuar 
nga kompensatë të kantuar me shkëlqim, e 
pajisur me shkëlqim PVC. Një anë e punuar me 
bojë tre-shtresore mediapan. Aksesorët janë 
standard.

* ECO  - Dizajn i thjeshtë. Krijuar tërësisht 
nga kompensatë me shkëlqim të kantuar, me 
PVC me shkëlqim. Aksesorët janë standard.

Si pjesë e fabrikës së prodhimit LOTUS DIZAJN, ekziston një repart për prodhimin e mobilieve 
me porosi, të punuara nga materiale pllakë (kompensatë, mediapan).

- Ne bëjmë kuzhina sipas standardeve botërore me materiale me cilësi të lartë.
- Zgjedhja e materialeve dhe aksesorëve është zgjedhje e klientit.
- Deri në realizimin e dizajnit përfundimtar, ne ofrojmë këshilla profesionale nga arkitekti ynë. 

Kuzhina

Rustik
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Lotus Dizajn është markë e kompanisë Zvezda Komerc, e pranishme në treg që nga viti 2008.

Lotus Dizajn zhvillohet në etapa:

2008 - 2011 - prodhohen modelet e para të mobilieve për banjo me pamje klasike
2011 - 2014 - koleksioni zgjerohet me modele me dyer të lakuara dhe një pamje moderne më të sofistikuar
2014 - 2016 - fillon prodhimi i kuzhinave moderne të sofistikuara, si dhe prodhimi i modeleve moderne me doreza të integruara
2016 - 2018 - krijohet një koleksion i ri me 23 modele të reja, nga të cilat risia më e madhe është linja ekskluzive dhe përdorimi i 
mekanizmave me cilësi të lartë, për hapje dhe mbyllje të brendshme të dyerve.
2018 - 2020 - Përkushtimin dhe dashurinë tonë për punën e kemi shkrirë në krijimin e linjës së re NEW LINE.

Misioni

Qëllimi i Lotus Dizajn është të krijojë mobilie që japin kënaqësi dhe siguri të plotë te klientët tanë. Ne dëshirojmë që të gjithë ata që do të 
blejnë mobiliet tona, të jenë të sigurt se zgjedhin një produkt me cilësi të lartë, me atributet më të mira – mekanizma cilësorë, mediapan 
austriak, ngjyra poliuretani sipas zgjedhjes personale, si dhe punë me cilësi të lartë. Qëllimi ynë është të plotësojmë nevojat e blerësve 
tanë dhe të forcohemi si markë në tregun në vend dhe jashtë shtetit.

Pse jemi të ndryshëm nga të tjerët

Në këto kohëra të shpejta kur tregu është jashtëzakonisht dinamik dhe i mbushur me mobilie me cilësi të ulët me përdorim afatshkurtër, ne 
vendosëm të zhvillohemi përgjatë rrugës së një cilësie të plotë, që justifikon çmimin dhe qëllimin tonë.
Ne prodhojmë mobilie që janë bërë tërësisht nga mediapan dhe me cilësi të garantuar, gjë që na bën të ndryshëm nga të tjerët.
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Pse tërësisht mediapan?

Mediapan është material i fortë dhe i presuar, i cili pas  mënyrës së përpunimit është rezistent ndaj avullit. Në procesin e prodhimit ne e 
përpunojmë në tri fazat të njëpasnjëshme:

Faza 1 – lëmim dhe lyerje me izolues për të mbyllur poret e materialit,
Faza 2 – përsëri lëmim dhe lyerje me themel për t'i dhënë bazë ngjyrës, 
Faza 3 – lyerje me ngjyra poliuretane.

Ngjyrat poliuretane janë rrëshirë plastike në formë të lëngshme, që përdoren kryesisht për të mbrojtur sipërfaqet prej druri. Përbërësit 
kryesorë të tyre janë acidet që rrjedhin nga vajrat vegjetative, amalgame nitrogjeni me bazë kimike, forcues dhe tretës mineralesh që janë 
baza që i mbështet të gjithë komponentët e tjerë.

Pse duhet të blini mobilie Lotus Dizajn?

Ju blini një produkt të punuar nga materiale me cilësi të lartë, zgjidhni ngjyrën sipas shijes tuaj dhe merrni një garanci pesë-vjeçare të 
mbështetur nga përvoja jonë shumëvjeçare dhe ekipi profesional i kompanisë sonë.
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