advertoriál

spojenie
ProCeram – spojenie
luxusu, krásy
a
elegancie
elegancie
Široká škála produktov, výtvarne pôsobivá kresba,
detailné vypracovanie jedinečných materiálov,
dokonalý dizajn – to sú podstatné vlastnosti výrobkov
spoločnosti ProCeram, ktorá na český a slovenský trh
prináša obklady, dlažby a vybavenia kúpeľní.

Spoločnosť ProCeram chce priniesť na trh to najlepšie
a najnovšie, preto otvorila začiatkom tohto leta novú
vzorkovňu v Bratislave. Súčasne vzorkovňa v Banskej
Bystrici prebieha celkovou rekonštrukciou. Vzorkovne
ProCeram prezentujú najnovšie výrobky a materiály na
tej najlepšej úrovni. Nájdete tu dlažby a obklady rôznych
rozmerov, umývadlá, vane, sprchové kúty, batérie a ďalšie produkty od klasického až po dizajnové prevedenie.

Obklady a dlažba

Kladiete si otázku, či je keramický obklad vhodný do
interiéru, prípadne exteriéru? Či pôsobí prirodzene aj
v prostredí rodinného domu a nie len v komerčnom sektore? Ako si vyberiem správnu veľkosť dlaždice? A nakoniec, nezruinuje takáto investícia moje bankové konto?
Zaujímavým materiálom, ktorý by sme vám chceli
predstaviť, je veľkoformátová, spekaná, lisovaná dlažba
vo formáte až do 3,2 x 1,6 m. Formát, ktorý priestoru
dáva novú dimenziu. V sortimente nájdete nielen technologicky vyspelé materiály, ale predovšetkým dizajny,
ktoré u konkurencie nenájdete.

Sanita

Alabastri di Rex od značky REX

Abito od značky HATRIA

Spoločnosť ProCeram prináša inovatívne série sanitárnej
keramiky, batérií a doplnkov zaujímavých značiek. Je veľmi dôležité, ako na človeka vplýva miestnosť a týka sa to aj
vašej kúpeľne. Prostredie by nám malo ponúkať príjemnú
atmosféru a pohodlie na zrelaxovanie od každodenného
stresu. Už ste sa nad tým niekedy zamysleli?
Je až neuveriteľné, ako môže byť vaša kúpeľňa originálna, krásna, funkčná, a zároveň miestom pre relax
či úložným priestorom. Príďte sa inšpirovať do siete
ProCeram, navštívte naše webové stránky a uvidíte, že
nájdete niečo unikátne, šité práve pre vás na mieru.
ProCeram sa snaží o spojenie luxusu, krásy a elegancie. Nie je len tradičný obchodník s keramickými obkladmi a dlažbou, ale vďaka svojmu výrobnému závodu
TechnoArt (www.technoart.info) dokáže trhu ponúknuť
atypické a designové riešenia interiérov aj exteriérov.
Rôznym opracovaním vyriešia veľakrát nejeden technický problém obkladaného priestoru a zvýšia aj jeho
dizajnovú a úžitkovú hodnotu. Rozmýšľate nad špeciálnou kuchynskou, krbovou, parapetnou či kúpeľňovou
doskou? Chcete jedinečný stôl z kameňa, mramoru či
iného materiálu, ale máte strach z jeho poškodenia, poškriabania alebo znečistenia? Máme pre vás exkluzívne
n
riešenie. ProCeram vám ich ponúkne.
Viac informácií o spoločnosti ProCeram a jej ponuke nájdete na internetovej stránke www.proceram.sk. Najlepšie však urobíte,
keď navštívite predajné miesta v Banskej Bystrici, Nitre alebo Bratislave. V Bratislave nás nájdete na Mlynských luhoch 17,
v pracovných dňoch od 9.00 do 18.00 hod. a v sobotu od 9.00 do 13.00 hod. Banská Bystrica má svoju pobočku na Nám.
Ľ. Štúra 31. Otváracia doba pre túto prevádzku je od 9.00 do 17.30 hod. a v sobotu od 10.00 do 12.00 hod. Nitrianska pobočka
sídli na ulici Murgašova 10, v čase od 8.00 do 17.00 hod. a v sobotu od 8.00 do 12.00 hod.

