
Charakterystyka ogólna

Marmur syntetyczny  jest materiałem wykończeniowym stoso-

wanym w budownictwie. Ma wszystkie cechy marmuru natu-

ralnego, a pod wieloma względami znacznie go przewyższa,

jako bardziej praktyczny i przydatny na potrzeby wykończe-

niowe.   Parapety firmy Nemezis zostały stworzone z myślą

o klientach szukających eleganckich, estetycznych i trwałych

rozwiązań wykończenia wnętrza. Dzięki swoim walorom este-

tycznym i technicznym znalazły one zastosowanie w budow-

nictwie mieszkaniowym: domy, bloki mieszkalne oraz

w budownictwie użytku publicznego: szkoły, szpitale.

Firma Nemezis, jako jedyna w Polsce, oferuje parapety

w tysiącu kolorach, co daje nieograniczone możliwości aran-

żacji wnętrz dla architektów i prywatnych inwestorów. 

Wysoko wyspecjalizowana załoga z dużym doświadczeniem

w produkcji marmuru syntetycznego jest gwarantem wysokiej

jakości parapetów. Jest to jedyny materiał na rynku parape-

tów, który nie wymaga konserwacji użytkowej.

Zalety:

� bardzo wysoka trwałość 

� duża wytrzymałość mechaniczna 

� wysoka odporność na działanie warunków 

atmosferycznych oraz czynników chemicznych 

� duża elastyczność 

� możliwość wykonania wyrobów w szerokiej 

gamie kolorów
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NEMEZISile to kosztuje – propozycja firmy

NEMEZIS s.c.

AL. Legionów 147,  18-400 Łomża

tel. 086 218 32 84, faks 086 219 09 71

www.nemezis.pl, e-mail: nemezis@kombud.net

Cena PARAPETÓW ZAOKRĄGLONYCH z marmuru syntetycz-

nego szerokości 25 cm i grubości 2,5 cm oraz długości:

95 cm  –  85 zł x 3 szt.= 255 zł brutto

155 cm  –  140 zł x 4 szt.= 560 zł brutto

125 cm  – 113 zł x  1 szt.= 113 zł brutto

Razem 928 zł brutto*

Cena PARAPETÓW TRAPEZOWYCH Z marmuru syntetyczne-

go szerokości 25 cm i grubości 2 cm oraz długości:

97 cm – 69 zł x 3 szt. = 207 zł brutto

157 cm – 112 zł x 4 szt. = 448 zł brutto

127 cm – 90 zł  x 1 szt. = 90 zł brutto

Razem 745 zł brutto*

*Podane  ceny są cenami detalicznymi brutto

Cena parapetów dla domu NASTKA :

Parapety z marmuru syntetycznego  
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