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Płytki ceramiczne
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Witamy w sklepie internetowym www.najlepszeplytki.pl. Sprzedajemy płytki ceramiczne głównych
producentów polskich, włoskich i hiszpańskich. W kolekcji posiadamy produkty następujących producentów:
Ceramika Iza, Ceramika Paradyż, Cersanit, Ceramika Tubądzin, Ceramika Domino, Ceramika Gres, Ceramika
Milo, Nowa Gala, Opoczno, Kwadro, Ceramika Końskie, Ceramika Color, Creamstic, Stargres, Mozaiki
Midas .Oprócz tego oferujemy płytki i gresy ceramiczne włoskiej grupy Energie Ker - Gold Art, Ariana
Ceramica, Castelvetro, luksusowe dekoracje Petracer oraz ekskluzywne włoskie Marazzi. Dla klientów
ceniących piękno naturalnych okładzin marmurowych oferujemy najlepsze płytki z Hiszpanii - Halcon
Ceramicas. Płytki tej grupy stanowią wiodący asortyment wielu sieci marketów budowlanych takich jak OBI
czy Leroy Merlin. Do wszystkich sprzedawanych produktów proponujemy dekoracje ceramiczne oraz coraz
popularniejsze dekoracje szklane - listwy szklane w monokolorach oraz z brokatem i róznymi nadrukami,
biżuterie ceramiczną - listwy szklane z dżetami, kryształkami jak np. listwy Ceramika Color - seria Neo
Geo.Na różnorodność materiałów do wykańczania ścian i podłóg łazienek, kuchni, tarasów i wielu innych
pomieszczeń składają się także mozaiki szklano-kamienne, metalowe - w kolorach inox, srebrnym oraz
różnych odcieniach złota, bambusowe, kamienne, a także tworzone z naturalnych muszli perłowych. Do
wspaniałej kolekcji gresów drewnopodobnych Rovere Ariana Italiana dedykujemy wykończenie ścian
okładziną "stary mur" - prawdziwą okładzina z cegły w czterech kolorach- bezowym, ceglastym, ciemno
brązowym i średni brązowym - w zależności od stopnia i czasu wypału. Dla klientów zainteresowanych
kompleksowym zaopatrzeniem proponujemy fugi i kleje do płytek i gresów ceramicznych - zaprawy klejowe
elastyczne Granit oraz Granit Plus o właściwościach elastycznych i mrozoodpornych oraz produkty Mapei -
kleje i fugi do glazury. Cały asortyment sprzedajemy w sklepie stacjonarnym oraz w sieci Internet oferując
przy tym transport do klienta za pośrednictwem firm kurierskich oraz własnymi samochodami dostawczymi
oraz TIR. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www.najlepszeplytki.pl oraz do zakupów.
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