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płytki ceramiczne POLCOLORIT i CERAMIKA MARCONI  

Spółka kapitałowa Ceramika Polcolorit

oraz Ceramika Marconi w dniach 26-30 wrze-

śnia bieżącego roku uczestniczyły w jednych

z największych światowych targów ceramicz-

nych  CERSAIE odbywających się w Bolonii.

Targi corocznie odwiedzane są przez setki tysięcy gości z całego świata. Są one

znakomitym polem do nawiązania nowych kontaktów oraz podjęcia długoter-

minowej współpracy. Obie spółki brały udział w targach po raz pierwszy. 

Na targach zaprezentowane zostały najnowsze kolekcje Ceramiki Polcolo-

rit, m.in. kolekcja STYL – nowoczesna gama kolorów, umożliwiająca wszech-

stronną kreację wnętrz, kolekcja SIGMA oraz kolekcja FUTURO, a także urze-

kająca kolekcja CAMELIA nawiązująca do bardzo popularnych motywów

kwiatowych. Prezentowane były również kolekcje z bieżącej oferty Ceramiki

Polcolorit, m.in. HAVANA, PRADA, GARDENIA, MORENA i GRETA.

Ceramika Marconi zaprezentowała: kolekcję LOFT – z charakteryzującą ją

powierzchnią naśladującą strukturę metalu, kolekcje ARDESIA oraz TEXAS,

a także kolekcję ROMA o niezwykle ciepłym klimacie z elementami dekoracji

wykonanymi z naturalnego kamienia. Prezentowane były również płytki pod-

łogowe, z których największą popularnością cieszyła się kolekcja COTTO

TOSCANO „La Pato” (gres szkliwiony, polerowany).  Pokazano też płytki ce-

ramiczne z kolekcji BOA o powierzchni strukturalnej, imitującej skórę węża –

własne opracowania firmy.

To były bardzo znaczące targi dla obu spółek, zarówno dla Ceramiki Polcolorit

istniejącej na rynku już od ponad 20 lat, ale przede wszystkim dla nowo powstałej

Spółki Ceramika Marconi. Udział w nich jest nie tylko wielkim zaszczytem i wyróż-

nieniem, ale jednocześnie zobowiązaniem wobec naszych kontrahentów a przede

wszystkim klientów. Przeprowadziliśmy bardzo dużo spotkań handlowych z firmami

zainteresowanymi bliższą współpracą, jak również z naszymi stałymi partnerami

handlowymi. Bardzo podobały się nasze nowe kolekcje. Był to efekt pracy włożonej

w przygotowania do targów – podsumowała w krótkiej wypowiedzi Prezes obu

spółek Barbara Urbaniak – Marconi.

O możliwości prezentacji oferty na bolońskich targach decyduje prestiżowe

włoskie stowarzyszenie ASSOPIASTRELLE, które co roku weryfikuje produ-

centów zarówno pod względem wzornictwa, jak i jakości. Wystawcy i handlow-

cy z całego świata spotykają się aby wymienić doświadczenia oraz poznać naj-

nowsze propozycje producentów płytek ceramicznych. W przyszłym roku pla-

nowany jest również udział w targach obu spółek.

najnowsze kolekcje płytek ceramicznych 

na targach w Bolonii
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