مدينة فيورانو "( "Fioranoمحافظة مودينا) 26 ،يناير /كانون الثاني 2017
بيان صحفي
مجموعة المنتجات الجديدة لشركة بيمّيه لصناعة BITS&PIECES:
") "CERAMICHE PIEMMEالخزف (السيراميك
يلعب المُصمم جوردون جويلاومير"  "Gordon Guillaumierبالمواد
المستخدمة والأساليب
"Ceramicheهي المجموعة الجديدة المصنوعة من الخزف الحجري لشركة بيميهBits&Pieces
لصناعة الخزف (السيراميك)  -وهي شركة متخصصة في إنتاج الأرضيات والتكسية Piemme
الجدارية المصنوعة من الخزف (السيراميك) -وهي ثمرة التعاون مع المصمم جوردون جويلاومير
"Gordon Guillaumier".
وقد فازت منتجات الشركة بجوائز التصميم الزخرفي للخزف (السيراميك) "" ADIوذلك
لنمطية وأصالة الديكور ،ومختلف مقترحات مجموعة  Bits&Piecesالمستوحاة من تصميم بالاديو
والأرضيات ذات الطراز الكلاسيكي اليوناني والروماني.
تم تطوير أثنين من أنواع القاعدة الأرضية الجديدة في هذه المجموعة :الحجر الحُممي ()Bits
بصورته الطبيعية والمصقولة متوفر بخمس درجات من الألوان؛ رقائق الرخام ( )Piecesومتوفرة
بدرجتين من الألوان فقط في صورته المصقولة.
تعطي بلوكات الرخام في أرضيات " "Bitsمجالاً لإدخال مدرجات ذات تأثير خشبي ،بينما تحتوي
أرضيات الرخام المصقولة "" Piecesعلى شظايا الرخام لعمل استعراض حديث لتصميم بالاديو
الكلاسيكي .ويمثل " "Quadو ""( Facetالمربع والمسطح) الشكلان المختلفان للرسومات.
تتوفر مجموعة " "Bits&Piecesفي خمسة مقاسات ( 90×45 ،60×30 ،120×120 ،80×80 ،60×60سم)
بسبع خلفيات زخرفية مصممة في شكلين ""( Quadبمدرجات مربعة) و"" ،Facetحيث تتبع
المدرجات الخط المنقسم لتصميم بالاديو .وتتوفر أيضًا أرضيات ثلاثية الأبعاد (جدار صغير
بلون دافئ /بارد مقاس  - 60×30رخام مصقول على شكل شقوق  60×30سم  -طوب أحمر  90×45سم).
تم تأسيس شركة بيمّيه لصناعة الخزف (السيراميك) " "Ceramiche Piemmeفي مدينة
مارانيللو "( "Maranelloمحافظة مودينا " )"Modenaعام  ،1962وهي شركة متخصصة في إنتاج
الأرضيات وتكسية الجدران من الخزف (السيراميك) .وتقوم المنظومة الإنتاجية الجديدة في
سولينيانو " "Solignanoبمودينا " "Modenaوالمزودة بأفران استرداد الحرارة بإنتاج أكثر من 7
مليون متر مربع من الخزف الحجري البُورْسِلِين كل عام .تضم أيضًا المجموعة الكبيرة من
الأرضيات والتكسية الجدرانية المصنوعة من الخزف (السيراميك) خط إنتاج لمنتجات مصممة من
قِبل الماركة التجارية فالنتينو " ،"Valentinoوهي علامة تجارية للموضة الراقية وقد حازت
شركة بيمّيه لصناعة الخزف (السيراميك) "  " Ceramiche Piemmeعلى الترخيص الحصري منها
منذ عام  1977في مجال صناعة السيراميك.
للمزيد من المعلومات يُرجى زيارة الموقع التالي www.ceramichepiemme.it :رقم الهاتف849111 :
0536

الخبر على تويتر:جوردون #جويلاومير " "Gordon #Guillaumierيوقع على المجموعة الجديدة #
 BitsandPiecesالتابعة لـ
#شركة بيمّيه لصناعة الخزف "# "ceramichepiemmeصناعة إيطالية #تصميم شركة بيمّيه
الخبر في منشور:المجموعة الجديدة  BitsandPieces#من تصميم #جوردون جويلاومير"Gordon
"#Guillaumier
#شركة بيمّيه لصناعة الخزف #صناعة إيطالية #تصميم شركة بيمّيه
الخصائص التقنية
المواد المستخدمة :خزف حجري رفيع  250.1درجة مئوية ملوّن ومُزين بالتكنولوجيا الرقمية
السطح المُزين " :"Bitsالقاعد الأرضية بمظهر الحجر الحُممي بشكله الطبيعي والمصقول .السطح
المُزين " :"Piecesالقاعدة الأرضية بمظهر رقائق الرخام بشكلها المصقول فقط .الألوان :اللؤلؤ
الرمادي ،الطوب البني ،الأسود الداكن ،لون بيوتر دخاني (رمادي داكن) ،اللون الأبيض المطفي
(متوفرة بشكلها الطبيعي أو المصقول اللامع)
استانلس محبب ورمادي محبب (متوفرة فقط بشكلها المصقول اللامع)
المقاسات 90× 45 – 60 ×30 – 60×60 – 90×45 – 80 ×80 – 120 × 120 :ملم

تتوفر أيضًا  7أرضيات مُزينة على شكل مربعات "( "Quadمدرجات على هيئة مربعات خشبية
مُرصعة) وعلى شكل مسطح "( "Facetمدرجات على طراز تصميم بالاديو خشبية مُرصعة)
تركيبات ثلاثية الأبعاد بمقاس  60×30سم جدار ،متوفرة في الشكل باللون
البارد"( "coldمتناسق مع خلفيات ألوانها باردة) والشكل باللون الدافئ "( "warmمتناسق مع
خلفيات ألوانها دافئة) بمقاس  90×45سم طوب متوفر على خمس خلفيات.

