advertoriál

kúpeľne
ProCeram – kúpeľne
s dokonalým dizajnom
Asi každý už zažil, aký
zložitý môže byť výber
kúpeľne. Prídete do
predajne a miesto toho,
aby ste si mali z čoho
vyberať, pozerá na vás
desať kúpeľní, z ktorých
si prosto nevyberiete.
A čo je hlavné, obklad by
sa vám možno aj páčil,
ale predstaviť si z neho,
ako bude práve tá vaša
kúpeľňa vyzerať, to už je
trošku nadľudský výkon.
Spoločnosť ProCeram vám ponúka veľmi vrelý a priateľský prístup so snahou
pomôcť a poradiť. Neviete si poradiť
a neviete, čo hľadáte? Aj v tomto vám
tím spoločnosti ProCeram rád pomôže, pripraví grafické návrhy aj riešenia.
ProCeram, a. s., poskytuje profesionálne služby v oblasti keramických obkladov a dlažieb, sanitárnej keramiky,
vodovodných batérií a ďalšieho príslušenstva. Svoju vzorkovňu v Bratislave
táto spoločnosť otvorila v lete tohto
roka. Plocha o výmere cca 800 m²
umožňuje v jednom priestore ukázať
trendy nielen pre vašu kúpeľňu. Široká škála produktov, výtvarne pôsobivá
kresba, detailné spracovanie jedinečných materiálov, dokonalý dizajn – to
sú podstatné vlastnosti spoločnosti
ProCeram.
Čim je spoločnosť ProCeram iná?
ProCeram nie je len tradičný obchodník s keramickými obkladmi a dlažbou, ale vďaka svojmu výrobnému závodu TechnoArt (www.technoart.info)

dizajnom

vo Všeruboch pri Plzni dokáže trhu
ponúknuť atypické a dizajnové riešenie interiéru aj exteriéru. Máte vlastnú
predlohu a hľadáte, kto by vám ju premenil na skutočnosť a vytvoril pre vás
umelecké dielo? ProCeram je to správne riešenie. Výrobný závod TechnoArt
ponúka od špeciálne opracovaných
rezov vodným lúčom, pieskovanie
a pokovanie cez výrobu rôznych typov mozaík či dekorácií až po výrobu
technických tvaroviek a multiformátov. Týmto všetkým zvyšuje užitočnú
hodnotu materiálu, ale aj zároveň prestíž obkladaného priestoru. Akékoľvek
hrany, rohy či odtokové mriežky sú
vyrobené z rovnakého materiálu ako
základný obklad. ProCeram a jeho
výrobný závod TechnoArt dokážu ponúknuť vždy niečo navyše. Exkluzívny
tovar, technologické a dizajnové možnosti, jedinečné materiály nájdete na
jednom mieste. Príďte sa inšpirovať do
našich predajní, ktoré nájdete v Bratislave, Banskej Bystrici a Nitre.

V predajniach nájdete sanitárnu
keramika od výmyslu sveta, dizajnové
radiátory, obklady a dlažby s dizajnom
dreva, betónu, prírodných kameňov,
vzácneho mramoru (ako napr. ónyx,
travertín a iné), bazénové tvarovky,
dosky pre kuchynské linky, stoly, do
kúpeľne a tiež veľkoformátovú dlažbu,
atypické schodisko atď.
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 je na ulici Murgašova
10, v čase od 8.00 do 17.00 hod. a v sobotu od 8.00 do 12.00 hod.

