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Czyli Nowa percepcja postrzegania: Energia soczystych kontrastów barw połączona z
dynamiczną geometrią kształtów przyprawiona szczyptą łódzkiego industrializmu
Pizzeria Da Grasso.... Wchodzisz i co widzisz? Czerwono i zielono Ci....? Nic bardziej poprawnego!
Zieleń, kontrastuje z ognistą czerwienią pozornie
walecznie, ale razem tworzą zgrany, energetyczny
duet. Dynamika i odwaŜne zestawienie barw to
pierwszy klucz do tego wnętrza, klucz zainspirowany
obrazami grafitti od początku współtworzącymi
wizerunek pizzerii. Stanowią one integralną ideowo
część wystroju wnętrza.
Wznosisz się wyŜej, a tu nagle gra kształtów
nasuwająca
na myśl jednoznaczne skojarzenie. Łuki oraz
zaokrąglone formy geometryczne narodziły się w
odniesieniu do rampy deskorolkowej oraz do
zakręconego stylu Ŝycia koneserów smaku "Da
Grasso". Stały się one tym samym elementem
budującym specyficzny charakter wnętrza stanowiący drugi klucz wejścia.
Całość dla wyostrzenia smaku przyprawiona jest
szczyptą industrializmu swobodnie nawiązującego do
fabrykanckiej Łodzi. Metalowe siatki, blachy,
zespawane ze sobą fragmenty rur stanowiące trzeci
klucz to jedynie dodatki ale, jak przy kaŜdym daniu,
znacząco podnoszą jego walory smakowe.
Zgłodniałeś? Zainspirowało Cię to parę słów? To
świetnie, bo inspiracji szukamy wszędzie
....a pizzę jemy w Da Grasso

Jesteśmy największą polską siecią Pizzerii. Działamy
na zasadach franczyzy. Nasi Franczyzobiorcy prowadzą
ponad 100 lokali oferujących naszym klientom 75 rodzajów
wyśmienitej pizzy na miejscu oraz z dostawą do domu
Licencjobiorcą sieci Da Grasso moŜe zostać osoba
pomysłowa i przedsiębiorcza posiadająca kapitał niezbędny
do uruchomienia pizzerii naszej sieci.
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Nową propozycją sieci jest mobilny punkt sprzedaŜy- przyczepa gastronomiczna
Zaprojektowana z myślą o najbardziej wymagających klientach. Wszędzie tam gdzie chcesz dotrzeć
z pizzą: na festynach, imprezach, koncertach,
Wiecej informacji: producent przyczep www.firmabodex.com.pl
PoniŜej najnowsze dziecko naszej sieci:

