Kaj izbrati?

V salonih Maros vas čaka bogata ponudba kuhinj in jedilnic, dnevnih sob, sedežnega pohištva in
spalnic. Pohištvo in opremo svojega doma lahko polepšate in dopolnite tudi s pestrim naborom
dodatkov za dom in dekoracijo. Podjetje Maros je namreč ekskluzivni zastopnik priznanih
blagovnih znamk, ki sodijo v sam vrh svetovne pohištvene ponudbe. Pri njih tako najdete
vrhunske usnjene sedežne garniture Natuzzi, stole in mize Calligaris, pa kuhinje Snaidero ter
pohištvo Flou, Selva, Novamobili ... Pred kratkim so svojo ponudbo razširili tudi z izdelki nemških
proizvajalcev, ki so zaradi kakovostne izdelave in vrhunskih materialov zelo iskani.

MIZA PARK IN STOLI DUFFY IZ CALLIGARISA

SALONI

MAROS
Vrhunski dizajn na enem mestu
Pri podjetju Maros
vam je že več kot 23
let na voljo vrhunsko
pohištvo in vse ostalo,
kar potrebujete
za opremo svojega
sanjskega domovanja. In
to na enem mestu – od
ideje do izvedbe.
V Marosovem toplem in elegantno
opremljenem ambientu so
razstavljene sedežne garniture,
naslanjači, oprema za dnevni
prostor in spalnice pa kuhinje z belo
tehniko, jedilnice, vrtno pohištvo
in dodatki za dom. Izbira tako
ni prepuščena naključju ali zgolj
listanju po katalogu, pač pa temelji
na doživetju v salonu. S strokovno
pomočjo izkušenih prodajalcev in
arhitektov vam pripravijo najboljšo
rešitev po vaši meri.
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PROMOCIJSKO SPOROČILO
SEDEŽNA GARNITURA NATUZZI MODEL FORMA

STOL AMELIE IN LUČ SEXTANS IZ CALLIGARISA

Pohištveni trendi iz Marosa

Okusi so različni, tako kot ambienti
... V Marosu imajo na razpolago
celotno paleto najrazličnejših
dizajnov, od izjemno modernega in
minimalističnega pohištva do klasične
baročne opreme. V letošnji sezoni
prevladuje pohištvo zemeljskih barv,
od nežne bež do toplih rjavih tonov,
oprema pa je izdelana iz naravnih
materialov, kot so les, furnir ali
usnje. Kot pravijo pri Marosu, se
Slovenci pri opremljanju domovanj
ta hip najpogosteje odločamo za
moderen dizajn z minimalističnim
pohištvom enostavnih, ravnih linij
in z opaznejšimi klasičnimi ali etno
poudarki.

KUHINJA SNAIDERO MODEL CODE

159

Vse usluge na enem mestu

V Marosu prisluhnejo vsem vašim potrebam, željam in zmožnostim. Pripravijo vam osnovno
idejo razporeditve, izbor materialov in barv. Poskrbijo tudi za brezplačno izmero in obisk
arhitekta na domu, poleg strokovnega svetovanja pa vam nudijo tudi brezplačni računalniški
izrisi z optimalnimi rešitvami. V sodelovanju z izkušenimi mizarji izdelajo pohištvo tudi po meri
in predelajo tipsko opremo. Odlikujejo jih hitra dobava, pravočasna dostava in brezplačna
montaža, garancija in sprotno odpravljanje napak. Ves čas skrbijo tudi za akcijske ponudbo,
kupcem pa ponujajo tudi ugodno financiranje v obliki obročnega odplačevanja z namenskim
kreditom do 36 obrokov, brez obresti in brez stroškov odobritve.
SEDEŽNA GARNITURA NATUZZI MODEL VITTORIA

SEDEŽNA GARNITURA EDITIONS, MODEL B766

Saloni Maros
po Sloveniji

MAROS LJUBLJANA
Poslovni objekt Rezidenca
Šmartinska cesta 53
1000 Ljubljana
MAROS CELJE
Celeia park, Celje
Aškerčeva 14
3000 Celje
MAROS
SLOVENSKA VAS
TPC Slovenska vas
8261 Jesenice na
Dolenjskem
Outlet pohištva priznanih
blagovnih znamk, kot so
Natuzzi, Calligaris, Snaidero
in druge. Na tej lokaciji
deluje tudi tovarniška
trgovina kuhinj Essebi.
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KUHINJA SNAIDERO MODEL OLA

STALNA AKCIJSKA
PONUDBA
IZDELKI NA ZALOGI S
TAKOJŠNJO DOBAVO
PLAČILO TUDI DO 36
OBROKOV BREZ OBRESTI
IN STROŠKOV, EOM 0%
DNEVNI REGALI DALL’AGNESE, SESTAV SLIM

Več na
www.maros.si
www.natuzzi.si

