


EKOLOGICZNE MATERIAŁYŁATWOŚĆ W CZYSZCZENIUODPORNOŚĆ
NA WYSOKIE TEMPERATURY

OTWORY POD GNIAZDKAGRUBOŚĆ OD 3 DO 10mmDOWOLNA GRAFIKA

FOTOGRAFICZNA JAKOŚĆ WYDRUKU

Sprawdź nasze realizacje na rario.pl

Szklane panele zapewniają maksymalnie indywidualną aranżację 
Twojego wnętrza

Wybierz jedną z nieskończonej ilości grafik FOTOLIA.COM lub zdaj się na kreatywność naszych projektantów

Dlaczego wybrać szklane panele?

Nieprzeciętna trwałość

Szklane panele w odporności na 
czynniki zewnętrzne przebijają 
większość tradycyjnych rozwiązań!

Łatwość w utrzymaniu

Dbając o czystość Twoich paneli nie 
musisz wyposażać się w specja- 
listyczne środki czyszczące, 
wystarczy tradycyjny płyn do szyb!

Mnogość zastosowań

Panele ze szkła pasują zarówno do 
kuchni, łazienki jak i do innych 
pomieszczeń w Twoim domu czy 
biurze.
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Różnorodność projektów

Realizacja Twojego zamówienia
w 3 krokach

Sprawdź nasze realizacje na rario.pl

Prosty i przyjazny dla klienta proces realizacji zapewnia pełną satysfakcję.

Doradztwo i pomiar
Pozwól naszym specjalistom na maksymalne dopasowanie Twojego zamówienia do istniejących warunków - 
zarówno pod względem technicznym, jak i wizualnym.

Wizualizacje

Montaż 
Ostatnim oraz kluczowym dla klienta etapem jest montaż - dopasowany czasowo i bezproblemowy. Świadomi tego 
faktu fachowcy dają gwarancje Twojego zadowoloenia!

Nasi projektanci zadbają o przygotowanie dla Ciebie palety wizualizacji, zapewniając jednocześnie profesjonalne 
porady. Wszystko po to, byś nie musiał martwić się o efekt końcowy!
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Rario Imago
Rario Imago to linia produktów z naściennymi panelami dekoracyjnymi ze szkła. Wyroby te to świet-
na alternatywa dla tradycyjnych obrazów i foto-tapet. Linia Imago skierowana jest dla osób, które 
chcą nadać wyjątkowy charakter swoim wnętrzom.

Szklane obrazy
Tradycyjny kształt obrazu w nowoczesnej formie.

EKSKLUZYWNY WYGLĄD

Nieszablonowy obraz składający się z kilku elementów tworzących spójną całość.

Szklane kaskady

Szklane wieszaki NOWOŚĆ!
Innowacyjne połączenie elementu dekoracyjnego z funkcjonalnością wieszaka. Oszczędność przestrzeni w 
pomieszczeniu przy zachowaniu wartości estetycznych.
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