▪ perheyhtiö (perustettu helmikuussa 2011).
▪ erikoisosaamista mm. kansainvälisen tason sisustusmateriaalit,
kalusteet, komponentit ja tuoteasiantuntijuus.
▪ erittäin laaja tuotevalikoima lattiapinnoista tapettien, sisustuslevyjen ja
kalusteiden kautta julkisivumateriaaleihin.
▪ valikoimassa korkealuokkaisia ja pitkäikäisiä tuotteita, joilla on
erinomainen hinta-laatu -suhde.
▪ kokonaisvaltaista palvelua: tuotetietoudesta ja suunnittelun tuesta,
sovellus-/ratkaisuehdotuksista ja asennusohjeistuksista aina
kokonaisvaltaiseen tavarantoimitukseen asti.
▪ useimpien valmistajien virallinen asiantuntijakumppani ja maahantuoja.
▪ tavoitteena tyytyväiset asiakkaat.

VALIKOIMAN MATERIAALEJA JA TUOTTEITA MM.:
PINTAMATERIAALIT (esim. ilman liimaamista asennettavat lattiat)

* MOQUETAS ROLS: 100% luonnonvillamatot ääntä vaimentavin ominaisuuksin
(kokolattia- ja irtomatot).
* MABOS: Magneettikiinnitteiset vinyylilattiamateriaalit.
* JOKA: kokolattiamatot, irrotettavat lankkumatot ja irtomatot (yksityisiin ja julkisiin
tiloihin) sekä paperitapetit.
* TLM-SYSTEMS: pvc -lattialaatat erityisesti kovaan julkiseen käyttöön.
* PARATO: vinyylitapetit.
* EQUIPO DRT: paperitapetit ja sisustuskankaat.
* MIGLIORINO DESIGN: hartsimosaiikit, alumiinikomposiittilevyt kuvioilla.
* PARADYZ: Lattia- ja seinälaatat.

SISUSTUSLEVYT, 3D-LEVYT, TILANJAKAJAELEMENTIT YM.

* DACRYL: akryylisisustuslevyt (erittäin kirkas "synteettinen kristallilasi").
* BENCORE: komposiittikennosisustuslevyt.
* OCKI DESIGN: 3D-kuvioseinätiilet.
* MOKO: vertikaaliveistokset ja puuviiluseinäpaneelit.
* MOTION: aidot puuviilumateriaalit ja 3D -puuviilusisustuslevyt
* PINTA ACOUSTIC: Akustiikkaelementit, -paneelit, -seinät ja -alakatot.
* DECUSTIK: akustiikka- ja 3D -levyt.
* bloomming: modulaarinen ja muunneltava tilanjakaja.
* CLICWALL: erittäin nopea ja helppoasenteinen seinälevyjärjestelmä.
* OWA: alakattojärjestelmät.

KALUSTEET (yksityiskodit ja julkiset tilat)

* Suomalaiset mittatilauskalusteet: kestävästä perusratkaisusta luksustasoon.
* Solid Surface -komposiittimateriaalit.
* ALFTAN DESIGN: ovi- ja kalustemallisto (suunnittelija Milla Alftan, toteutus ja myynti
Master Interiors).
* ERGON: 50% vähemmän syvyystilaa avattaessa vaativat ja molempiin suuntiin
avautuvat väliovimekanismit.
* SOGAL: liuku- ja tilanjakoliukuovet.
* SOGAL: Vaatekaapistot ja -huoneratkaisut.
* HERMETA: metalliset vaatenaulakot ja irtokoukut.
* INDERA: modulaariset ja muokattavat tilaussohvat.
* MOOME: sohvat ja huonekalut.
* MARGAROLI: pyyhekuivaimet ja lämpöpatterit.
* TECNITALIA: toimistopöydät ja -kaapit.
* VIASIT: toimistotuolit ja modulaariset kalusteyksiköt.
* MOVISI: modulaariset hyllyköt ja tilanjakajat.
* ALU: myymäläkalusteet ym.
* ORGANIGATOR: seinäsäilyttimet autotalleihin ja piharakennuksiin.
* Ravintola-, hotelli-, myymälä-, toimisto- ja messukalusteet ym.

LASIRATKAISUT JA VÄLISEINÄT, IKKUNAT JA OVET

* LOGLI MASSIMO: lasiseinät, -kaiteet, -ovet ja -siirtoseinät sekä parveke- ja
terassilasit ym.
* CLIPPER: alumiiniväliseinäjärjestelmät.
* ROLTECHNIK: suihkuseinät ja -nurkkaukset ym.
* DAKO: ikkunat, ulkoliukulasit, ulko-ovet, autotallinovet (mm. alumiini, puu, pvc)
* SKY-FRAME: kehyksettömät ulkoliukulasiovet.

DESIGN -VALAISIMET JA JULKISTEN TILOJEN VALAISINJÄRJESTELMÄT

* 929MILANO: design -valaisimet mm. koteihin.
* PLEXIFORM: valaistusjärjestelmät kohdeluonteisesti.

