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A már jól bejáratott uni, uni+minta és 
faerezetű plexis lehetőségeken kívül 
bemutatták, hogy mit képzelnek el „a 
fronton és azon túl”. A leglátványosabb 
érdekesség szabad szemmel nem, csak 
speciális szemüveggel volt látható, a 3D-s 
(a népszerű Avatar című filmből származó) 
fotóval ellátott, nagy felületű, osztott bú-
torfront sok látogatót késztetett megállásra 
és elgondolkodásra. Jól reprezentálta a 
lehetőségek korlátlanságát: bármilyen fotó 
alapján, egy-két héten belül elkészülhet 
a tökéletesen egyedi, személyre szabott 
bútorfrontunk vagy az akár más lakbe-
rendezési célra szolgáló elemek.

A piaci igényeket kutatva, az új tren-
deket, bútoripari megoldásokat követve 
mutattak be 2-féle egyedi, a fiókok során 
végigfutó faerezetű, magasfényű konyhai 
megoldást, ezzel is komplettebbé téve a 
Csercsics Faipari Kft. kínálatát. 

A vásárlókat a fóliázott bútorfrontok 
területén sem hanyagolják el, hiszen 
számos új, a cégnél már bevezetett és 
európai forgalomban eddig még nem 
kapható fóliát mutattak be, mindezeket 
akár Swarovski-kristály berakásokkal 
megspékelve. 

Amikor a fantázia megelőzi  
a trendeket

Ezenkívül megtekint-
hetőek voltak  az új tolóaj-
tórendszerek (Laguna és 
Samet), melyeknél a fron-
tok már említett újdon-
ságai a széles választék 
és az egyedi lehetőségek 
tárházát nyitják meg. 

Természetesen nem-
csak a külsőre helyeztek 
nagy hangsúlyt, minden 
egyes front mögé más-más 
vasalatot építettek be, 
mint például a legfonto-
sabbakat kiemelve:
I kifordítható kamra-

szekrénypolc és sa-
rok szekrény-vasalat 
megoldások, pl. magic 
cornerek, vesetál (a 
Viole cégtől) 

I fékezős önbehúzós 
fiókrendszerek (Samet 
SmartBox), 

I LED-bútorvilágítások 
(Samet), 

I gardróbszekrény-va-
sa latok. 

Különlegességszámba ment még a kiállítá-
son a Gamet antibakteriális fogantyúmeg-
oldásainak kínálata, melyeket nem csupán 
iskolák, óvodák számára ajánlanak.

A Csercsics Kft. kínálatát a Toronyban 
lévő központban és a nagykanizsai és a 
veszprémi üzlet mellett az új soproni 
bemutatóteremben is megtekinthetik 
az asztalosok és az érdeklődők, ahol a 
kiállításon bemutatott, látványos ösz-
szeállítás kerül elhelyezésre.
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A Csercsics Kft. az idei kiállításon bútorajtói rendkívüli változatosságával vonta magára az 
újdonságokra érzékeny látogatók figyelmét. A már a 2010-es Ligno Novum vásáron is bemu-
tatott magasfényű, akrilborítású ajtók gyártását azóta tökéletesítették és továbbfejlesztették, 
így a 2012-es Ligno Novumon bemutatott plexis ajtók látványos megjelenésének már csak 
a képzelet szabhat határt. 


