
Pod hasłem innowacji – MS podsumowuje
4DD

Jak działają drzwi zewnętrzne, które otworzyć można za pomocą czytnika linii
papilarnych? Czy narożne przeszklenia to dobry pomysł? Czy można je
zaprojektować bez słupka stałego? – to tylko niektóre z pytań, na które zespół
MS więcej niż OKNA odpowiadał podczas minionych 4 Design Days. Podczas
tego święta nowoczesnych rozwiązań we wzornictwie użytkowym, firma
zaprezentowała mnóstwo innowacyjnych propozycji.

Nacisk na funkcjonalne, a zarazem estetyczne rozwiązania – to jedna z głównych cech
charakteryzujących 4 Design Days, które kilka dni temu zakończyły się w katowickim Spodku. W jego
ramach czołowi producenci, uznani architekci i projektanci, a także eksperci różnych branż
zaprezentowali tysiącom odwiedzających najnowsze pomysły i produkty, nadchodzące trendy oraz
najnowocześniejsze technologie. W gronie 300 wystawców znalazła się też firma MS więcej niż
OKNA, która ekspozycję przygotowała z partnerem handlowym – firmą Portalux.
Na stoisku MS zobaczyć można było m.in. rozwiązania PVC – stylowe, wyróżniające się wyjątkowo
wąskimi profilami okna SliM i utrzymane w drewnopodobnej okleinie Turner Oak drzwi Patio HST, a
także stolarkę aluminiową – narożny HS bez słupka stałego w modnym industrialnym, szarym
dekorze. Olbrzymie zainteresowanie zwiedzających wzbudziły nowoczesne metody sterowania
stolarką okienną i drzwiową. Hitem okazały się panelowe drzwi aluminiowe, które można otworzyć
za pomocą specjalnego czytnika linii papilarnych, a także zdalnie podnoszone żaluzje mSun+.

- Zainteresowanie nowoczesnymi technologiami – zarówno w dziedzinie rozwiązań konstrukcyjnych,
doboru materiałów, jak też w kwestii sterowania i wpisywania się stolarki w tzw. dom inteligentny,
rośnie z roku na rok. Chcemy mieszkać wygodnie i bezpiecznie, a jednocześnie stawiamy na
energooszczędność i ciekawy wygląd. Dlatego prace projektantów i technologów w najbliższych
latach z pewnością będą szły w kierunku tworzenia jeszcze bardziej funkcjonalnych rozwiązań.
Cieszymy się, że imprezy takie jak 4DD umożliwiają wymianę doświadczeń i wiedzy, i tym chętniej w
nich uczestniczymy. – mówi Piotr Nadolny, Dyrektor Handlowy MS więcej niż OKNA.
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