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Marmur, granit Kraków
http://www.marmo.pl

W ostatnich latach coraz chętniej stosujemy w naszych domach marmury i granity. Dlatego każdy kto
planujemy remont, zmianę wystroju wnętrz lub po prostu urządzenie nowego mieszkania powinien zobaczyć
ofertę firmy Marmo. To największy importer marmuru i granitu w Małopolsce, a przede wszystkim - rzetelna
firma wykonująca blaty, schody, parapety, posadzki i inne elementy wyposażenia wnętrz oraz małej
architektury. Dzięki temu, że sami sprowadzamy do polski marmur z Włoch, Indii i Brazylii (w tym tak
ekskluzywne gatunki jak Blanco Carrara, Roso Alicante czy Portoro), a także granity i onyksy możemy
zagwarantować najwyższa jakość materiału, z którego wykonujemy schody, blaty a nawet - meble i elewacje.
Granitowe blaty i schody już od dawna stały się klasycznym elementem wyposażenia biurowców, a ostatnio
także domów. Blaty granitowe dobrze sprawdzają się szczególnie w kuchni - granit jest wytrzymały,
praktycznie nie da się doprowadzić do pęknięcia powierzchni kamienia, odprysków lub do uszkodzenia go
żrącym środkiem, a na dodatek nie przewodzi ciepła. Dzięki temu blaty z granitu stają się coraz
popularniejsze. A szeroki wybór materiału sprawia, że można je bez trudu dopasować wizualnie do każdego
pomieszczenia. Z kolei schody i parapety z tego materiału ceni się nie tylko za wygląd, ale także za to, że
znakomicie sprawdzają się w miejskich warunkach. Granitowe schody i parapety nie nagrzewają się w lecie a
te drugie dodatkowo nie są śliskie. Pełna oferta firmy obejmuje także marmurowe i granitowe kominki,
posadzki, donice, a także płyty na ściany i elewacji. Na specjalne zamówienie wykonujemy tez meble z
marmuru i granitu oraz blaty, płyty dekoracyjne na ściany a nawet całe barki i kontuary z onyksu. Jeżeli
chcesz dowiedzieć się więcej - zobacz katalog naszych materiałów a także galerię realizacji. Oprócz materiału
i wykonawstwa gwarantujemy tez transport i montaż wykonanych przez nas elementów.
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