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Jesteśmy obecni w 
95 krajach

W naszych produktach zawsze dążymy 
do znalezienia rozwiązań, które łączą 
w sobie twórczość, funkcjonalność i są 
przyjazne środowisku.
 Vanessa Van Overmeeren, Dyrektor ds. Rozwoju Produktów

PROJEKTUJEMY, WYTWARZAMY  
I DOSTARCZAMY WYJĄTKOWE 

PŁYTKI DYWANOWE DLA 
UŻYTKOWNIKÓW KOMERCYJNYCH 

Z CAŁEGO ŚWIATA

NASZE FIRMOWE 
WARTOŚCI

Odpowiadamy na  
potrzeby rynku.

Jesteśmy dumni z naszego  
ekologicznego podejścia.

Zawsze dążymy  
do doskonałości.

Zawsze dotrzymujemy  
naszych obietnic.

Wyznaczamy trendy i  
podnosimy poprzeczkę.

lat
modulyss

możliwości 
designu

Miło Cię poznać!
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ArchiFlix 
Wspólnie z naszym lokalnym dystrybutorem, spółką Gibbon 
Group, zostaliśmy platynowymi sponsorami Festiwalu 
Filmów o Architekturze i Designie ArchiFlix w Australii. 
Wydarzenie stanowi połączenie pieczołowicie wyselek-
cjonowanych filmów, wydarzeń towarzyszących i dyskusji 
panelowych poświęconych tytułowym zagadnieniom. 
Tegoroczna edycja skupia się na przyszłości architektury, a 
także na zdrowiu i dobrym samopoczuciu w miejscu pracy.

ROZRYWKA, INSPIRACJA, 
ZAANGAŻOWANIE

Architect@work
Architect@work to wyjątkowa wystawa, podczas której 
identyczne stanowiska są prezentowane w wielu miastach na 
całym świecie. 

Nasza piękna kolekcja Velvet& stanowiła inspirację projektu 
naszego stanowiska koncepcyjnego. W celu osiągnięcia 
niemal hipnotycznego efektu 3D, eksperymentowaliśmy z 
głębią i niewielkimi próbkami, które zostały powieszone na 
suficie, na żyłkach.

 ORGATEC
23-27 października 2018 
Kolonia, Niemcy

 ARCHITECT@WORK ISTANBUL
23-24 listopada 2018
Istambuł, Turcja

 SIMI
5-7 grudnia 2018
Paryż, Francja

 BAU
14-19 stycznia 2019
Monachium, Niemcy

 STOCKHOLM FURNITURE FAIR
5-9 lutego 2019
Sztokholm, Szwecja

 MATERIAL DISTRICT
12-14 marca 2019
Rotterdam, Holandia 

 CLERKENWELL DESIGN WEEK
21-23 maja 2019 
Londyn, Wielka Brytania

 NEOCON
10-12 czerwca 2019
Chicago, USA

 ARCHITECT@WORK 2019
Kilka wydarzeń na całym świecie

-----------------------------------------------
Dowiedz się więcej o wydarzeniach i 
targach na stronie 
www.modulyss.com/events

WYDARZENIA I TARGI 
KALENDARZ NA 2018-2019

DEBIUT PODCZAS 
CLERKENWELL 
DESIGN WEEK 
2018
Clerkenwell Design Week stanowi jedno z 
najważniejszych wydarzeń dla londyńskich 
architektów, projektantów miejsc pracy 
oraz konsultantów. Jako debiutanci na tym 
wydarzeniu zaprosiliśmy gości na wyjątkowy 
pokaz naszej nowej kolekcji Delight.

Udział w CDW pokazuje, że chcemy dążyć 
do stałego podnoszenia naszego statusu 
jako jednej z najciekawszych i najbardziej 
interesujących firm w branży, oferującej 
produkty stanowiące wyjątkowe propozycje 
pod względem designu, które zapewniają 
doskonałe osiągnięcia oraz wartość.

Jeśli nie udało ci się nas tam złapać... Nie 
martw się! Zarezerwowaliśmy już stano-
wisko na kolejną edycję w 2019 roku!

Podczas naszej pierwszej edycji wydarzenia NeoCon, zapre-
zentowaliśmy naszą nową kolekcję Blaze w salonie Bentley 
w Chicago. Ta kolekcje płytek dywanowych typu mini-tuft, 
będąca naszą wyjątkową propozycją na rynek amerykański, 
została nominowana do konkursu na najlepszą propozycję 

wydarzenia NeoCon. 

Kolekcja Blaze idealnie 
wpasowała się w nową 
serię produktów marki 
Bentley, The Drawing 
Room.

Obie kolekcje 
pozwalają na uzyskanie 
zadziornego i modnego 
wystroju, a dzięki temu 
mają potencjał do zmiany 
biur, jakie znamy.

11-13 CZERWCA 2018 
CHICAGO, USA

NeoCon 2018

WYDARZENIE
Przedpremierowa odsłona  
Delight w Bukareszcie
31 maja 2018 roku świętowaliśmy w ramach wydarzenia przedpremierowego 
związanego z kolekcją Delight, w rumuńskim Klubie Tapo, wspólnie z naszymi partnerami z 
Rumunii. Energiczna muzyka na żywo, a także doskonałe jedzenie i napoje sprawiły, że wieczór 
był niezapomnianym przeżyciem. Największą atrakcją w 
dalszym ciągu pozostaje całkowicie olśniewający spektakl 
świetlny przygotowany przez Mindscape Studio! Zobacz 
galerię zdjęć opublikowaną na Facebooku – doskonale 
oddają klimat tamtej cudownej nocy.
31 MAJA 2018 – BUKARESZT, RUMUNIA

Kolekcja Blaze w salonie Bentley w 
czasie wydarzenia NeoCon

ARCHITECT MEETS 
INNOVATIONS

22-24 MAJA 2018 — LONDYN, 
WIELKA BRYTANIA

SPEKTAKL ŚWIETLNY AUTORSTWA 
MINDSCAPE STUDIO
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Spotkajmy się 
na targach 
ORGATEC

Hala 9.1 — Stanowisko A021

01 arc edition — wykładziny podłogowe do 
zastosowań komercyjnych — prezentujemy 

kolekcję e-ssential, oazę inspiracji i komfortu. Pięć 
różnych stylów wykładzin wykonanych w 100% z 
barwionych włókien. 

02 modulyss — płytki dywanowe do zasto-
sowań komercyjnych — prezentujemy 

kolekcję Delight, naszą wyjątkową odpowiedź na 
trend mieszania kolorów metalicznych, składającą 
się z pięciu różnorodnych projektów płytek podło-
gowych, które łączy połysk oraz kolory.

03 Delight Infinity Room – zobacz instalację 
prezentującą kolekcję Delight, wypeł-

nioną lampami LED oraz olśniewającymi płytkami 
dywanowymi odbijającymi się w pokoju luster, 
tworząc wrażenie nieskończoności. 

Lustereczko, powiedz 
przecie...

   Któż jest najpiękniejszy 
w świecie?

dotyk 
natury

03

01

02

01

03

02

Plan

Jakiego rodzaju środowiska będą wymagane przez pracow-
ników przyszłości? W jaki sposób można jednocześnie oddać 
głos zarówno wolności, jak i porządkowi? Odbywające się 
pod hasłem „culture@work” targi ORGATEC 2018 prezentują 
wizjonerskie koncepcje dla całego świata pracy i przestrzeni 
komercyjnych. 

W ramach naszego debiutu podczas targów Orgatec, zapre-
zentowaliśmy zgromadzonym gościom nasze olśniewające płytki 
dywanowe, z nadzieją na zainspirowanie uczestników – w szcze-
gólności projektantów i architektów – do kreatywności.
23-27 PAŹDZIERNIKA 2018 — KOLONIA, NIEMCY
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TA-DAM! PRZEDSTAWIAMY NASZ NOWY BLOG

squared.
Chcemy, by nasz blog przedstawiał czytelnikom historię marki oraz to, na 

czym opiera się firma modulyss. Zamierzamy to osiągnąć wychodząc poza 
klasyczne opisy komercyjne i produkty, jednocześnie zgłębiając główne 
obszary zainteresowania naszej branży. Naszym głównym celem jest 

inspirowanie i informowanie architektów, projektantów wnętrz i miłośników 
dywanów i wykładzin, poprzez dzielenie się z nimi najnowszymi trendami, 
zapierającymi dech w piersiach projektami, poradnikami, wydarzeniami, 
informacjami na temat ochrony środowiska oraz zapewnienie dobrego 

samopoczucia pracownikom biurowym.

Elke Wuytack, specjalistka ds. 
marketingu cyfrowego

Dzielenie się
jest kluczową 

częścią
mediów 

społecznoś-
ciowych.

odrobina 
koloru

przejrzysty 
i minimalistyczny 
wygląd 

zapoznaj się z 
głównymi tematami

wyjątkowa nazwa 
odnosząca się do 
kwadratowego 
formatu płytek 
dywanowych

inspirujące 
zdjęcia

odnośnik do 
naszej głównej 
witryny

Elke Wuytack jest specjalistką firmy 
modulyss ds. marketingu cyfrowego. Jej 
zamiłowanie do wyrażania wszystkiego 
przez słowa i jej zdolności kreatywne 
sprawiły, że została główną autorką 
materiałów na naszego bloga.

Media cyfrowe stanowią klucz, dzięki 
któremu czytelnicy mogą zajrzeć za kulisy 
marki, oglądając materiały – od mood -
boardów, które stanowią inspirację dla 
nowych kolekcji, aż po gotowe projekty 
i stanowiska wystawiennicze. Chcemy, 
by nasz blog był czymś więcej, dlatego 

zamierzamy opracowywać interesujące 
studia przypadku oraz dzielić się naszymi 
wnioskami na temat zrównoważonego 
rozwoju, samopoczucia oraz trendów w 
branży projektowania wnętrz komercyjnych.

„W firmie modulyss chcemy inspirować, ale 
zarazem stale szukamy inspiracji. Dzielenie 
się jest kluczową częścią mediów społecz-
nościowych – a zarazem także głównym 
celem naszego bloga”, dodaje Elke. 
Chcemy dzielić się z naszymi czytelnikami 
pomysłami, a zarazem rozwijać tożsamość 
naszej marki.

MM#6 ◆ WYDANIE 2018 — 5www.modulyss.com
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Justine Huysman, projektantka

PROJEKTOWANIE

PROJEKTANTKA JUSTINE  
PRZEDSTAWIA KOLEKCJĘ DELIGHT
– Dzień dobry, Justine.  
Co zainspirowało cię do opracowania 
kolekcji Delight? 
Kolekcja Delight stanowi naszą 
wyjątkową odpowiedź na trend 
mieszania kolorów metalowych. 
Łączenie różnych metali, mieszanie 
głębokich odcieni kolorystycznych i 
różnych faktur, a także metalicznych 
wykończenia stanowiły już od jakiegoś 
czasu popularny trend w modzie i 
projektowaniu wnętrz. Niedawno 
odkryliśmy, że następuje powolne, lecz 
skuteczne zacieranie granic pomiędzy 
przestrzeniami mieszkalnymi i komer-
cyjnymi. Z tego powodu chcieliśmy 
odpowiedzieć na ten trend opraco-
wując nową kolekcję. Jednak w 
przypadku kolekcji Delight postanowi-
liśmy postawić na coś zupełnie innego 
– zamiast dominującego, zimnego, 
metalicznego połysku dominującego 
nad wnętrzem zdecydowaliśmy na 
delikatny, subtelny połysk, który nadaje 
płytkom z tej kolekcji ponadczasowy i 
luksusowy charakter. 

– W jaki sposób byliście w stanie 
osiągnąć metaliczny efekt w płytkach 
dywanowych? 

Udało nam się to w wyniku 
eksperymentów z matowymi 
i połyskującymi przędzami. 

Dopiero połączenie obu 
rodzajów przędzy umożliwiło 

nam osiągnięcie subtelnego, lecz 
olśniewającego efektu połysku. 

Od samego początku planowaliśmy 
zastosować to rozwiązanie w kilku 

produktach, charakteryzujących się 
różnym wyglądem. Pięć wyselekcjono-
wanych przez nas projektów ma kilka 
punktów wspólnych – wykorzystują 
podobną paletę kolorów, charakte-
ryzują się też różnymi, ale dopaso-
wanymi do siebie fakturami. Oba te 
czynniki pozwalają na mieszanie i 
łączenie płytek z kolekcji Delight, co 

było jednym z naszych głównych 
celów i co stanowi mocny punkt 
naszej kolekcji.

 Inspiracją dla płytek Blaze był 
cyfrowy deszcz pikseli. Kolekcja Blaze 
łączy minimalistyczny design płytki typu 
mini-tuft z subtelnym połyskiem i niere-
gularnym wzorem. Jednym z naszych 
głównych założeń było dodanie płytek 
typu mini-tuft do kolekcji Delight, z racji 
tego, że to jeden z najlepiej rozpozna-
walnych wzorów, niemalże wizytówka 
marki modulyss. 
 Płytki Dusk i Dawn otrzymały 
najbardziej ekspresyjne wzory. Obie 
charakteryzują się specjalnym, 
wielowarstwowym wzorem, dzięki 

któremu metaliczny połysk pojawia 
się losowo, w różnych miejscach i 
w głębokich warstwach płytki. Płytki 
Dusk przekładają ten efekt w geome-
tryczną strukturę, która przypomina 
nieco proces starzenia materiałów, 
na przykład łuszczącej się farby. Z 
kolei płytki Dawn przywodzą na myśl 
materiały organiczne lub naturalny 
marmur.
 Zainspirowane przez luksusowe i 
często zapierające dech w piersiach 
dywany i wykładziny do przestrzeni 
mieszkalnych, płytki Gleam stanowią 
jedną z najbogatszych i najbardziej 
miękkich propozycji w ramach kolekcji. 
Wprost zapraszają do zdjęcia butów 
i poczucia ich miękkości. Podczas 
chodzenia po płytkach, długie włókna 
układają się we wszystkie strony, co 
zapewnia głęboką fakturę, a zarazem 
tak uwielbiany przez wszystkich efekt 
zmiany koloru. Dodając czarną przędzę 
do naszej mieszanki przędz matowych i 
połyskujących, udało nam się osiągnąć 
jeszcze bardziej intensywny efekt 
postarzonego koloru. 
 W przypadku kolekcji Spark zaczę-
liśmy od warstwy kolorystycznej, 
a następnie przyozdobiliśmy ją 
delikatnym efektem połysku. Dzięki 
temu jest idealnym zamiennikiem 
kolekcji Metallic, a jednocześnie 
przebija ją swoją elegancją i pięknem. 
Bogata paleta kolorów pozwala 
na dobranie idealnego odcienia i 
stworzenie odważnych kombinacji 
kolorystycznych.

– Czy możesz nam powiedzieć coś 
więcej 
na temat palety kolorów?
Styl metaliczny opiera się na bogatych, 
głębokich kolorach. W przypadku 
kolekcji Delight postawiliśmy na kolory 
metali takich jak złoto, miedź, srebro 

OLŚNIEWAJĄCE 
  DODATKI

Więcej inspiracji na stronie 

   www.modulyss.com

  Film prezentujący kolekcję Delight:  
www.modulyss.com/delight

Kolekcja Delight 
stanowi naszą 

wyjątkową 
odpowiedź na 

trend mieszania 
kolorów 

metalicznych.

Spark 398

Płytki Gleam połączone i dopasowane do płytek Spark

i różowe złoto, które połączyliśmy z 
bogatymi i modnymi obecnie odcie-
niami i tonami. Od samego początku 
procesu projektowania pamiętaliśmy 
o tym, że wszystkie pięć produktów 
powinno się dać ze sobą mieszać i 
łączyć. To był nasz cel od pierwszej 
minuty. Z tego powodu postawi-
liśmy na podobne barwy i odcienie. 
Ciekawostka – kiedy ułożysz foldery 
produktowe jeden pod drugim, bardzo 
szybko dostrzeżesz zbliżone palety 
kolorów.  

– Dlaczego płytki Dusk i Dawn mają 
dwie wersje – lśniącą i matową?
Chcieliśmy zapewnić wolność 
tworzenia architektom i projektantom 
wnętrz, korzystającym z naszych 
produktów. Matowa wersja płytek 
powstała z minimalnym wykorzy-
staniem połyskujących przędzy, 
podczas gdy w wersji lśniącej 
proporcje zostały odwrócone. Pozwala 
to projektantom zarówno na łączenie 
obu rodzajów płytek, a także na 
używanie ich osobno, bez konieczności 
rezygnacji z metalicznego efektu. Dzięki 
połączeniu obu wersji można osiągnąć 
doskonałe wrażenie głębi przy pomocy 
zaledwie jednego koloru i jednego 
wzoru.
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Evelien Surgeloose,  
Kierownik ds. Marketingu

Katrien De Cooman,  
Kierownik ds. Zrównowa-
żonego Rozwoju

MARKETING

Nowy, lepszy 
modulyss designer

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Ograniczanie  
emisji CO2

PRODUKCJA

Inwestujemy w 
nowe technologie

Bart Dhaene,  
Kierownik ds. Operacji

Modulyss designer to wyjątkowe i niezwykle przydatne narzędzie, 
które pozwala na opracowywanie planów przestrzeni od zera, 
a zarazem umożliwia skupienie się na detalach. Dzięki niemu 
możesz dowolnie łączyć i mieszać kolory, tekstury oraz wzory. 
Dodatkowo narzędzie pozwala także na obliczenie wymaganych 
ilości płytek i zamówienie próbek. 

Po premierze narzędzia designer w 2016 roku stwierdziliśmy, 
że przyszła pora na jego usprawnienie. Chcieliśmy się skupić 
przede wszystkim na poprawie doświadczeń użytkowników 
naszej aplikacji poprzez wprowadzenie kilku zmian i aktualizacji. 
Na przykład teraz użytkownicy będą w stanie wyeksportować z 
programu plik JPEG wysokiej rozdzielczości, który będą mogli 

następnie zaimportować do innych 
programów. Co więcej, nasz 
program umożliwi także łączenie 
płytek o wymiarach 50x50 centy-
metrów i płytek New Shapes.   

Na następny rok planujemy coś 
zupełnie nowego ...

Globalne ocieplenie klimatu jest jednym 
z największych wyzwań stojących przed 
światem. W firmie modulyss staramy się 
stawić czoła temu globalnemu problemowi 
dzięki inicjatywie CO2RE. Rozwiązanie 
CO2RE, dostępne w standardzie w kolekcje 
płytek dywanowych Handcraft, a także jako 
opcja w przypadku wszystkich pozostałych 
kolekcji, opiera się na równoważeniu emisji 
gazów cieplarnianych poprzez współpracę 
z projektem Paradigm. Na chwilę obecną 
inicjatywa CO2RE stanowi naszą najlepszą 
odpowiedź na wyzwania, którym musimy 
stawić czoła, jednak stale poszukujemy 
alternatywnych rozwiązań, które pomogą 
nam w jeszcze większym stopniu zmniejszyć 
wpływ naszych produktów na środowisko.

W firmie modulyss stale inwestujemy w najnowocześniejsze 
technologie produkcji, w celu ciągłego zwiększania naszej wydaj-
ności i jakości, a także wytwarzanie nowych, niespotykanych 
dotąd wzorów.

W ostatnim czasie w naszej fabryce uruchomiliśmy 
ultradźwiękową maszynę do cięcia, która pozwoliła nam na 
zwiększenie naszych możliwości produkcyjnych o 100%, a 
zarazem jeszcze bardziej poprawiła krawędzie naszych płytek 
dywanowych. Nasza linia produkcyjna, która dzięki wprowa-
dzonym zmianom, obecnie umożliwia ciągłą produkcję, 
obejmująca wszystkie stanowiska – od przetwarzania bitumu po 
maszyny pakujące – sprawia, że jesteśmy wyjątkowym produ-
centem na rynku. Nie ukrywamy, napawa nas to olbrzymią dumą. 

SPRZEDAŻ

Prezentacja CPD z 
aprobatą RIBA

Alistair Shove,  
Kierownik ds. Sprzedaży A&D

Zdrowie i dobre samopoczucie pracowników stanowi kluczową 
charakterystykę dobrze zaprojektowanego biura. W celu 
wyjaśnienia tej koncepcji oraz pokazania pozytywnego wpływu 
tych czynników na produktywność pracowników, zmniejszenie 
absencji w pracy, a także poprawę komfortu pracowników 
opracowaliśmy prezentację CBD, która otrzymała aprobatę RIBA. 
Prezentacja „Wprowadzenie do zdrowia” pokazuje w jaki sposób 
wybór odpowiedniej podłogi może wpłynąć na zdrowie i dobre 
samopoczucie. Dodatkowo porównuje standardy BREEAM i 
SKA, aby sprawdzić, który z nich stawia w większym stopniu 
na kwestie zdrowia, a także objaśnia tajniki certyfikatu WELL, 
wydawanego przez International Well Building Institute.

ultradźwiękowa 
  maszyna do cięcia

ROZWÓJ PRODUKTÓW
Nasze własne przędze w 
kolekcji Motion /// Vision

Vanessa Van Overmeeren, 
Dyrektor ds. Rozwoju 
Produktów

Kolekcja Motion /// Vision to dla nas naprawdę ważne 
osiągnięcie. To pierwsza kolekcja w historii naszej 
marki, która została stworzona w stu procentach z 
przędzy opracowanej przez naszych projektantów. 
Osiągnięcie to udowadnia nasze możliwości i 
doświadczenie w zakresie produkcji jako jednej ze 
spółek w ramach Grupy Balta, największego produ-
centa dywanów i wykładzin w Europie. 

Dzięki naszemu działowi zajmującemu się wytwa-
rzaniem przędzy, ITC w Tielt, nasza firma była w stanie 
opracować przędzę o doskonałej charakterystyce, 
która zapewnia wysoką odporność na blaknięcie i 
zabrudzenia, oferuje jasne, żywe kolory i pozwala nam 
na realizowanie naszych interesujących projektów.

Projektowanie z Motion /// Vision
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Dotyk luksusu
dzięki kolekcjom &

Fashion&
Kolekcja Fashion& wprowadza nowoczesne projekty płytek dywanowych 
dostępne w 36 kolorach. Palety kolorów zostały połączone w sześć modnych 
propozycji – każda z nich jest inspirowana innym trendem w modzie. Retro 
stanowi mieszankę żółci, beżu i brązów, które nie straciły jeszcze swojego blasku. 
Pop oferuje lśniące barwy podstawowe. Tego typu kolory pokazują odwagę w 
projektowaniu i dzięki nim możesz zapewnić, że twoja nowa podłoga będzie 
przyciągała wzrok. A może wolisz naturalny wygląd tajemniczych zieleni New 
Natural? Do twojej dyspozycji oddajemy także bogactwo oferowane przez płytki 
Grey oraz New Luxury. Ostatnia z propozycji – Scandinavian – oferuje miękkie, 
pastelowe kolory, dzięki którym uzyskasz spokojny, przejrzysty wygląd wnętrza. 

Kolekcja& stanowi przykład skoordynowanego podejścia i długoterminowej 
perspektywy w opracowywaniu i projektowaniu płytek dywanowych. Każdego roku 

dodajemy jeden produkt do kolekcji &. Jednocześnie dokładamy wszelkich starań, by 
nasze premierowe produkty były doskonale dopasowane do poprzednich kolekcji, a także 

oferowały interesujące wariacje i zmiany we wzorach, fakturze lub kolorach.

Velvet& 
Kolekcja Velvet& wprowadza modny wzór znoszonego jedwabiu do wnętrz 
komercyjnych. Płytki dostępne w kolekcji oferują wyjątkowo bogate i kontrastujące 
faktury w 18 doskonałych kolorach. Dzięki całkowicie przypadkowej, pętelkowo–
ciętej teksturze, płytki oferują zapierający dech w piersiach efekt 3D, który 
przypomina welur. 

Hura! Nasza kolekcja Velvet& zdobyła prestiżową 
nagrodę “Special Mention” w kategorii Building and 
Elements konkursu German Design Awards 2019. 
Nagroda jest przyznawana wyjątkowym projektom 
charakteryzującym się wybitnymi aspektami i 
rozwiązaniami.

2018

2016

Grey

Scandinavian Retro

Wygraliśmy!

Velvet& 346 + Fashion& 819 Velvet& 541 + 573
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INFORMACJE, WIADOMOŚCI

Millennium Nxtgen
In-groove

JUŻ W KRÓTCE - POCZĄTEK 2019

NOWE KOLORY

Fluid&
Wyjątkowa kolekcja, dzięki której możesz odważnie dodać odrobinę koloru do wnętrz komercyjnych. 
Perfekcyjna niedoskonałość w podejściu do wzorów gwarantuje, że płytki z tej kolekcji zapewnią wyjątkowe 
poczucie płynności i ruchu, dzięki któremu zapewnisz doskonały wygląd przestrzeni biurowych lub hotelu. Paleta 
kolorystyczna kolekcji Fluid& obejmie kilka żywych i bogatych kolorów.

RZUT OKA NA 
   Fluid&

Dobra wiadomość dla wszystkich! Wszystkie kolory 
kolekcji Millennium Nxtgen są już dostępne – przyjmujemy 
zamówienia już od 5 m².

  Cztery nowe 
kolory – brak kurzu

MIESZAJ I ŁĄCZ: zarówno kolekcja Velvet&, jak i Fluid& mogą być używane oddzielnie, ale jedno-
cześnie można je także połączyć z subtelną, liniową fakturą płytek z kolekcji Fashion&, dla osiągnięcia 
pięknego, stonowanego rezultatu.

Pierwsze dwa kolory First Absolute z naszej kolekcji White&Black 
zostały dodane do asortymentu First Absolute.

Podkreślając nasze zaangażowanie i zobowiązanie do poprawy 
jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń, rozszerzyliśmy naszą 
kolekcję In-groove o cztery nowe kolory, które dają dodatkowe możli-
wości projektowania powierzchni komercyjnych o dużym natężeniu 
ruchu, takich jak biura, szkoły, lotniska czy recepcje.

First Absolute 039 First Absolute 990

In-groove 989

In-groove

cząsteczki

NOWOŚĆNOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

First Absolute 

Velvet&

fashion&

PODOBA CI SIĘ?

Velvet& 573

Fashion& 595
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Media 
społecznościowe

 Jesteśmy na Instagramie! 
Teraz możesz znaleźć nas także na Instagramie.  
Nie zapomnij nas dodać... 

INSTAGRAM.COM/MODULYSS_OFFICIAL

modulyss
Zevensterrestraat 21
B 9240 Zele

T +32 (0)52 80 80 80
F +32 (0)52 80 82 00
info@modulyss.com

www.modulyss.com

FACEBOOK.COM/MODULYSS PINTEREST.COM/MODULYSS BLOG.MODULYSS.COMLINKEDIN.COM/MODULYSS DESIGNER.MODULYSS.COM

znajdź więcej 
projektów na stronie    
   www.modulyss.com

zobacz nasz nowy blog

 ” Naturalne wzory kolekcji Moss, Leaf 
oraz Willow zostały połączone z 
płytkami Patchwork w stylu vintage, 
aby stworzyć przestrzeń biurową 
sprawiającą wrażenie domu. 
– INGRID SITTERS, KIEROWNIK OBIEKTU, KPMG

SZCZĘŚLIWE  
MIEJSCA PRACY

Belgia

Powierzchnia: 14 320 m² 
Kolekcje: Moss, Leaf, Willow, Patchwork
Architekt: Alternativ, Jaspers Eyers

Projekt został wsparty dzięki 
inicjatywie CO2RE.

Eset 
Polska

OfficeScape 
Wielka Brytania

Regionale Sociale Dienst 
Holandia

KPMG
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