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Płytki ceramiczne, włoskie, paradyż
http://www.najlepszeplytki.pl

Płytki i dekoracje ceramiczne, polskie, włoskie, do łazienki, kuchni, na taras i do pomieszczeń gospodarczych.
szeroka oferta glazury i terakoty do każdego wnętrza. ceramika paradyż, opoczno, cersanit, maciej zień
Posiadamy w sprzedaży produkty producentów takich jak: Ceramika Iza, Ceramika Paradyż, Cersanit,
Ceramika Tubądzin, Ceramika Domino, Ceramika Gres, Ceramika Milo, Nowa Gala, Opoczno, Kwadro,
Ceramika Końskie, Ceramika Kolor, Creamstic, Stargres. Polecamy szczególnie płytki producentów włoskich
i hiszpańskich imitujące naturalny kamień oraz drewno. Posiadamy produkty takich marek jak: Halcon
Ceramicas, ARIANA Ceramica Italiana, GOLD ART Energie Ker, CASTELVETRO ceramiche. Polecamy
także mozaiki ceramiczne, mozaiki szklane, mozaiki szklano - kamienne. W naszym sklepie można znaleźć
płytki wszystkich największych producentów z Polski oraz płytki producentów włoskich i hiszpańskich.
Specjalnie polecamy płytki zaprojektowane przez Macieja Zienia, kolekcje: Barcelona, Londyn, Tokyo, Paris,
Berlin, Monako Poza płytkami oferujemy narzędzia dla glazurników oraz kleje i fugi. Na naszej stronie
internetowej można zobaczyć zdjęcia produktów oraz aranżacje, stanowiące inspiracje do własnych projektów
łazienek, kuchni oraz innych pomieszczeń. Zachęcamy również do zapoznania się z promocjami oraz
wyprzedażami, można wybrać tam produkty po wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Posiadamy własny transport
TIR, oferujemy także możliwość odbioru osobistego w Opocznie przy ulicy Piotrkowskiej 195. Zapraszamy
do odwiedzenia naszej strony www.najlepszeplytki.pl oraz do zakupów.
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Słowa kluczowe
Płytki ścienne, Cersanit, Gres, Nowa gala, Gres polerowany, Terakota, Wykończenie wnętrz, Tubądzin, 
Ceramika iza, Paradyż, Ceramika końskie, Dekoracje ceramiczne, Płytki włoskie, My way, Maciej zien, 
Podłogowe, Ariana, Glazura
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