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На останній виставці Salone del Mobile 2016 у
Мілані фабрика Modenese Gastone з гордістю
представила своїм клієнтам інноваційний проект.
Розкішний домашній кінотеатр, обладнаний за
останнім словом техніки, а саме: системою звукоізоляції, що складається з настінних та настельних
панелей, котрі не дозволяють шуму поширюватися
в інші приміщення Вашого дому; великим екраном HD; тримірною акустичною системою та спеціальним підсвітленням.
Щоб зробити Ваше дозвілля ще більш приємним та
легким, Modenese Gastone додала приголомшливу
систему архівації, котра дозволяє користуватися
величезною кількістю файлів з фільмами та музикою, що розташовані в одному місці. До того
ж, усіма пристроями, які знаходяться у Вашому
домашньому кінотеатрі, можна керувати за допомогою спеціального додатку усього одним кліком.

Ще одна перевага, яка не може не захопити дух, –
кінотеатр оснащений розкішними предметами
інтер’єру, виготовленими з високоякісних матеріалів: настінні та настельні панелі, вбудований
холодильник, висувні стільниці кавових столиків,
практичні та комфортабельні м’які крісла, декоративні елементи, а також система вентиляції та
кондиціонування.
Для усіх проектів класу “люкс” Modenese
Gastone пропонує своїм клієнтам нестандартні
інтер’єрні рішення. Ви можете уявити будь-який
дизайн домашнього кінотеатру, а ми втілимо
його в життя, враховуючи Ваші особисті побажання. Більш того, Modenese Gastone пропонує
послугу реалізації домашнього кінотеатру класу
“люкс” «під ключ» і займається організацією на
всіх стадіях – від попередніх ескізів до встановлення готових меблів.

НАРОДЖЕНІ ЕЛЕКТРИЧНИМИ
BMW i – ВСЕОСЯЖНА І НОВАТОРСЬКА КОНЦЕПЦІЯ СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТИХ
ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ. ВОНА ЯВЛЯЄ СОБОЮ ЛІНІЮ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ З НАДИХАЮЧИМ ДИЗАЙНОМ, ЯКІ УОСОБЛЮЮТЬ НОВЕ БАЧЕННЯ ПРЕМІУМ-СЕГМЕНТА, ЩО СЬОГОДНІ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ
ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНИМ І РАЦІОНАЛЬНИМ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯМ.
Підрозділ BMW i було створено для
виробництва високотехнологічних
гібридних та електричних автомобілів
з низькою витратою палива.
Офіційним імпортером інноваційних
автівок BMW i в Україні є компанія
«АВТ Баварія», яка також надає
професійне сервісне обслуговування
власникам спрямованих у майбутнє
автомобілів.
Українські автолюбителі отримують
незвідане досі задоволення від
водіння транспортних засобів, що
перебувають на межі майбутнього:
повністю електричний BMW i3, автомобіль з нетоксичним вихлопом для
їзди по місту, який розроблений за
вищими екологічними стандартами,
та BMW i8 – прогресивний гібрид-
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ний спортивний автомобіль, який
являє собою комбінацію яскравого
новаторського дизайну, інноваційної
полегшеної конструкції кузова та революційного силового агрегату Plug-in
hybrid третього покоління концерну
BMW Group, який здатний заряджатися
від побутової розетки.
Стратегія NUMBER ONE > NEXT 100
встановлює нові стандарти сьогодення
і майбутнього, розставляючи акценти
на технічний розвиток і послідовне
досягнення подальших цілей у галузі
електрифікованого транспорту і
автономного водіння. BMW Group
підтвердив звання першовідкривача
і стратегічно мислячого провідника
інновацій завдяки суббренду BMW i,
який провадить концерн у нову еру.

