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CERSANIT
ABIS

Cersanit SA od lat oferuje Klientom
kompletne wyposa¿enie ³azienek.
Obok bogatych kolekcji p³ytek ceramicznych i gresów, œnie¿nobia³ej ceramiki ³azienkowej, funkcjonalnych
i estetycznych wanien i kabin, Cersanit
oferuje równie¿ meble ³azienkowe,
wanny z hydromasa¿em, akcesoria do
wanien: uchyty i zag³ówki, oraz zaprawy klejowe i fugi.

Gresowe p³ytki szkliwione, doskona³e
jako ok³adziny œcian, pod³óg, tarasów
czy blatów. W ofercie firmy równie¿
p³ytki ceramiczne (œcienne i pod³ogowe) szkliwione, które ³¹cz¹ estetyczny
wygl¹d z doskona³ymi parametrami
technicznymi; 19 serii p³ytek i 6 serii
gresów szkliwionych wraz z du¿ym
wyborem elementów dekoracyjnych
umo¿liwiaj¹ realizacjê oryginalnych
aran¿acji.
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Gres zdobiony w masie stanowi kwintesencjê szyku i dobrego smaku. Efekt
wizualny potêguje kolorystyka
zaczerpniêta wprost z natury – od
odcieni be¿owego, br¹zowego, szarego, a¿ po intensywn¹ zieleñ i czerñ.
P³ytki wystêpuj¹ w wersji polerowanej
i satinato, w rozmiarach: 30x30, 30x60

i 45x45 cm. Ka¿da seria gresów zdobionych Cersanit uzupe³niona jest
o bogat¹ ofertê elementów dekoracyjnych: listew (30x15, 30x11), naro¿ników (15x15, 11x11), mozaiki, p³ytek
stopnicowych i oktagonalnych. W ofercie firmy równie¿ inne serie gresów
zdobionych: Calabria i Ibiza.

Seria podwieszanej ceramiki ³azienkowej, która charakteryzuje siê œnie¿n¹
biel¹, funkcjonalnoœci¹ i atrakcyjnym
wzornictwem. Oferta firmy obejmuje
7 serii ceramiki oraz elementy uzupe³niaj¹ce, g³ównie umywalki nablatowe
i podblatowe, naro¿ne oraz pisuary.
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Wanna akrylowa o wym. 170 x 75 cm.
W sk³ad kolekcji wanien, produkowanych ze wzmocnionego œnie¿nobia³ego akrylu, wchodzi 28 modeli wanien
prostok¹tnych oraz naro¿nych symetrycznych i niesymetrycznych wraz
z dopasowanymi do wiêkszoœci modeli
panelami maskuj¹cymi. Œnie¿na biel
nawi¹zuje do kolekcji ceramiki ³azienkowej firmy, tworz¹c kolorystyczn¹
ca³oœæ.

PAULA
wraz z panelami. W ofercie firmy równie¿ inne modele kabin pó³okr¹g³ych
lub kwadratowych: BIANCA, LAURA,
REXONA, DARIA, ROMA, VICTORIA.

INFORMACJE
DODATKOWE
Gwarancje: ceramika 5 lat, p³ytki
ceramiczne i gresy 6 lat (przy wykorzystaniu kleju Cersanit wyd³u¿ona
do 8 lat), wanny i brodziki akrylowe
7 lat, kabiny prysznicowe 2 lata,
meble ³azienkowe 2 lata.
Certyfikaty: ISO 9001, ISO 14001
Pe³na oferta: www.cersanit.pl, infolinia: 0 800 800 200
A D R E S F I R M Y:

z 3 rodzajami wype³nieñ polistyrenowych lub z 5 wzorami szk³a, w zale¿noœci od modelu. Dostêpne s¹ dopasowane do kabin akrylowe brodziki
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Pó³okr¹g³a kabina prysznicowa
z wype³nieniem ze szk³a malowanego,
ze wzorem muszli, o wymiarach
90x90x185 cm. Kabiny oferowane s¹

CERSANIT SA
ul. Zagnañska 27
25-528 Kielce
tel. (41) 363 17 65
faks (41) 363 17 67
www.cersanit.pl
infolinia: 0 800 800 200

