A Cera Kft a melegpadló burkolatok piacvezetõ
forgalmazója Magyarországon. Termékei garantálják
a közületi elvárásoknak megfelelõ minõséget, szolgáltatásuk gyors és megbízható. A cég a Desso irodai
és a Maltzahn egyedi szállodai szõnyegek, a Limonta
sport-burkolatok, valamint az Artigo gumiburkolatok kizárólagos forgalmazója. Több éves szakmai tapasztalatuk a biztosíték arra, hogy az egyes projekteknél mûszakilag és esztétikailag is a legmegfelelõbb
burkolat kerüljön beépítésre.
Így volt ez a tokaji Dombi Egészségközpont esetében
is, ahol járó beteg szakrendelõrõl lévén szó- a beruházó ragaszkodott a természetes alapanyagú padlóburkolati anyaghoz. A hagyományos linóleum helyett azonban az olasz Artigo gumiburkolatait választották, melynek kollekciójában találtak olyan noppos
felületû anyagot, ami a látássérültek közlekedését is
segítõ vezetõsávok kialakítására alkalmas. Tény, hogy
a gumiburkolat árban magasabb kategóriát képvisel,
mint a linóleum, mûszaki paraméterei - mint a rendkívüli kopásállóság, rugalmasság, mérettartás, hézagmentes felület, akusztikai teljesítmény - egyértelmûen meggyõzték a beruházót, hogy ez lesz az egészségügyi funkciójú épület számára legmegfelelõbb
padlóburkolat.
A Zena Szépségcentrum belsõépítésze már régóta
dolgozik a Cera Kft. által forgalmazott anyagokkal.
Figyelembe véve, hogy egy modern, stílusos szépségszalonról és egyben plasztikai sebészetrõl van szó,
az egyik legfontosabb szempont az volt, hogy a melegburkolatok is könnyen tisztíthatóak, fertõtleníthetõek, higiénikusak legyenek. A hely exkluzív megjelenése miatt csak különleges megjelenésû anyagra
eshetett a választás. Ilyen a "2tec2" design szövött
PVC anyaga, ami az egyik legújabb meleg padlóburkolati fejlesztések közé sorolható. Optikailag padló-

szõnyeg hatást kelt, de paramétereiben az elasztikus
PVC burkolatok tulajdonságaival rendelkezik.
A Makár Hotel és a La Prima Fashion Hotel kivitelezése kapcsán már a tervezési fázisban a belsõépítészekkel folytak az egyeztetések az esztétikai igényekrõl. Négy csillagos szállodákról lévén szó, mindkét esetben egyértelmûen az egyedi mintázatú padlószõnyeg bizonyult a legmegfelelõbb választásnak.
A Cera Kft kizárólagos képviselõje a Maltzahn
padlószõnyeg gyárnak, amely különbözõ alapminõségeken, egyedi tervezésû padlószõnyegeket gyárt.
A Makár Hotel belsõépítésze több referenciát
megtekintve egy csíkos mintázatot képzelt el. A gyár
készített néhány kézzel fogható mintát a választott
színállásból és nemsokára megszületett az a padlószõnyeg, ami a lehetõ legjobban illik a szálloda
komplett belsõépítészeti megjelenéséhez.
A La Prima Fashion Hotel esetében a szobai padlószõnyeg burbon liliomos mintázata és élénk türkiz
színvilága az egész szállodában megjelenõ design
része. A konferencia teremben ugyanezek a színárnyalatok egy kisebb mintázatban jelennek meg.
Minden projektnél erõs verseny folyik a lehetõ legjobb ár-érték arány eléréséért megrendelõi és beszállítói oldalon egyaránt. A beruházók végsõ döntését
korábbi referenciáik, tapasztalataik mellett pozitívan
befolyásolta az a tény is, hogy a Cera Kft. kompletten, kivitelezéssel együtt tudott ajánlkozni. Saját
kivitelezõ csapata lévén a padlóburkolatok beszállítása mellett annak szakszerû elkészítésére is vállalkozott.
Jól példázza az ügyfelek elégedettségét, hogy a
Makár Hotel elkészültével a beruházó külön köszönõlevélben nyilatkozott a Cera Kft. szakszerû kivitelezési munkájáról, megbízhatóságáról és gyorsaságáról.

