JÁRHATÓ MEGOLDÁSOK
Az elõzõekben ismertetett AquaMART Kft.
bemutatótermének padlóburkolatait cégünk,
a Cera Kft. szállította – Magyarország egyik
vezetõ melegpadló-burkolat forgalmazója.
A Proform-beruházás keretei közt megvalósuló MART projekthez az olasz ARTIGO gyár
gumi padlóburkolata került kiválasztásra.
A hagyományos, elasztikus padlóburkolatokkal (linóleum, PVC) szemben a gumiburkolat nagy elõnye többek között rendkívüli
kopásállósága, rugalmassága, hézagmentes
felülete, valamint kiváló akusztikai teljesítménye. Mindezeken felül az ARTIGO kollekciójában elérhetõ az UNI design is, aminek
minimál jellege jelen esetben tökéletesen illik
a bemutatóterem modern megjelenéséhez.
Annak ellenére, hogy a gumiburkolat árban
magasabb kategóriát képvisel, mint a linóleum,
vagy a PVC, kedvezõ tulajdonságai, esztétikai megjelenése, praktikuma és természetes anyaga egyre gyakrabban meggyõzi
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a beruházókat arról, hogy ez a számukra
legmegfelelõbb padlóburkolat.
A német MALTZAHN gyár egyedi gyártású szõnyegpadlói számtalan lehetõséget
nyújtanak a 2-5*-os szállodák, panziók,
apartmanházak, üdülõk, játéktermek, casinók,
mozik vagy színházak szõnyegezésére, de
tökéletes burkolatai a szõnyegezett fitnesztermeknek is.
Szeretnénk kiemelni az óbudai Bécsi Corner
Irodaházat, ahol szintén DESSO irodai szõnyegpadló került kiválasztásra. A DESSO
gyár termékei immár 20 éve a Cera Kft. kizárólagos képviseletéhez tartoznak; évente több,
mint 100 000 m2 kerül beépítésre. Mûszaki
paraméterei – lángterjedési tulajdonsága,
csomószáma, kopásállósága – mind tökéletesen megfelelnek a közületi elvárásoknak és
az extrém igénybevételnek.
Az olaszországi Limonta Sport PVC termékeinek forgalmazójaként minden igényt kielégítõ választékot ajánlunk tornatermek, teniszpályák, sportcsarnokok burkolásához is.
A projekteknél igyekszünk szaktudásunkkal
segíteni a padlóburkolat kiválasztását, hogy
az ügyfelek minden esetben a nekik hosszútávon legmegfelelõbb burkolatot vásárolják
meg!
Termékeink minden esetben garantálják
a közületi elvárásoknak megfelelõ minõséget,
szolgáltatásunk gyors és pontos, igény esetén kompletten, kivitelezéssel együtt tudunk
ajánlkozni a padlóburkolatok beszállítása
mellett annak szakszerû leburkolására issaját kivitelezõ csapatunk lévén. Az esetek
többségében a beruházás belsõépítészével,
tervezõjével együttmûködve találjuk meg
az enteriõrbe legjobban illõ stílust, designt és
alapminõséget. (x)
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