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PRAWDZIWA CEG A WE WN TRZACH?
DLACZEGO NIE!
Ceg a jest naturalnym i bardzo trwa ym materia em. Ma surowy charakter, ale potrafi te
da  du o ciep a. Dzi ki swej uniwersalno ci mo e by  wykorzystywana na wiele 
ró nych sposobów, m.in. we wn trzach. 
Firma Vandersanden ju  od trzech pokole  specjalizuje si  w ceg ach i p ytkach 
r cznie formowanych, które oprócz elewacji znakomicie odnajduj  si  w ka dego typu 
pomieszczeniu. Doskonale sprawdz  si  zarówno w stylu loftowym, który czy 
niebanalne aran acje z nut  ekstrawagancji oraz w stylu bardziej tradycyjnym, nadaj c
mu niepowtarzalny charakter. Ponadto s  produktem oryginalnym, ponadczasowym, 
niczego nie imituj cym. Szeroka gama barw pozwala nada  ka demu wn trzu 
naturalnego i niepowtarzalnego wygl du. Dodatkow  zalet  jest fakt, e zarówno ceg y, 
jak i p ytki wyst puj  w tych samych kolorach, co daje mo liwo atwego ich czenia. 
Nasze produkty to klasyka w najlepszym wydaniu, której nie brakuje przys owiowego 
„pazura”, Ceg y i p ytki Vandersanden wietnie wspó graj  z drewnem, szk em lub 
aluminium, dodaj c im nowoczesno ci i bezprecedensowego stylu. Mog  by
stosowane: jako elementy dekoracyjne, wyko czenie cian, cianki dzia owe, barki, itp. 

wietnie nadaj  si  do obudowy kominków. Ich unikatowy charakter dodaje 
pomieszczeniu ciep a i elegancji. Kominki wyko czone naszymi ceg ami lub p ytkami 
daj  równie  gwarancj  trwa o ci i oryginalno ci.

Kolekcja Nostalgie charakteryzuje si  specjalnie postarzan  struktur , co nadaje ceg om 
i p ytkom autentyczno ci i sentymentalnego usposobienia. Doskonale sprawdza si  przy 
projektach stylizowanych na wiekowe i renowacjach starych obiektów.

W standardowej ofercie mamy ponad 150 kolorów, a mimo to ci gle pracujemy nad 
nowymi chc c zaspokoi  potrzeby i oczekiwania naszych klientów. Tych, którzy mimo 
tak szerokiej oferty nie znale li jednak odpowiedniego koloru prosimy o kontakt, aby 
zaoferowa  co  specjalnego, a w przypadku du ej inwestycji nawet opracowa  kolor 
wspólnie.
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