
PARA-COR SPOSÓB NA 
WYKOŃCZENIE TWOJEGO 
WYMARZONEGO WNĘTRZA 
Firma Para-cor Spółka z o.o. od kilkuna-
stu lat z sukcesem funkcjonuje na rynku 
jako producent blatów kuchennych, ła-
zienkowych, użyteczności publicznych, 
lad recepcyjnych, schodów itp. 
W ofercie posiadamy szeroki asortyment od 
kamieni naturalnych (granit, marmur, onyx, 
trawertyn), kompozytów kwarcowych, 
po kompozyty akrylowe (solid surface), 
największych światowych marek, m.in. 
Cosentino, Du Point, Samsung-Staron, 
Technistone, Kerrock by Kolpa, itd.
Materiały dostępne w bogatej palecie struk-
tur i kolorów zachwycą nawet najbardziej 
wymagających, co potwierdza stała współ-
praca z architektami i projektantami. Firma 
posiada najwyższą jakość obróbki, innowa-
cyjne myślenie, partnerskie podejście i stałe 
ukierunkowanie na Klienta.

CO WYRÓŻNIA FIRMĘ 
NA TLE KONKURENCJI?
Sukces zależy głównie od jakości wykona-
nych usług, ważną cechą dobrego 
Producenta jest również terminowość. 
I tu Firma Para-cor z uwagi na to, że posiada 
dwa niezależne warsztaty produkcyjne, speł-
nia najwyższe standardy (przykład: termin 
wykonania blatu w zależności od wielkości 
oscyluje do 7 dni roboczych od pomiaru 
z natury w ciągu roku, w okresach między 
świątecznych do 10 dni roboczych). 

Doświadczenie zdobyte na przestrzeni tylu 
lat przez Pracowników Firmy Para-cor po-
zwala na zaoferowanie najwyższej jakości 
proponowanego produktu.

GDZIE I JAK MOŻNA KUPIĆ PRODUKT 
FIRMY PARA-COR?
Firma funkcjonuje na terenie całej Polski 
i poza granicami. Posiada dwóch mobilnych 
handlowców, są to dwie przemiłe Panie, któ-
re współpracują z Projektantami, Architek-
tami, Stolarzami, Studiami Kuchennymi, 
a także indywidualnie z Klientami, którzy 
zainteresowani są kupnem produktu.

Siedziba Firmy znajduje się w Wołominie, 
Nowe Lipiny, ul. Szosa Jadowska 51.
O logistykę i sprawny proces produkcji dba 
sympatyczna Kierownik Biura. Ekspozycje 
blatów można obejrzeć w punktach na tere-
nie całego kraju. Atutem jest to, że firma 
jest działalnością rodzinną, co jest istotnym 
elementem polskiej gospodarki.

PARACORPARACOR prezentuje

ADRES FIRMY:

www.para-cor.pl
www.facebook/blatyproducent
tel./fax 22 787 90 74
Handlowcy:
• Ewelina Matysiak
tel. 660-458-042
ewelina@para-cor.pl
• Marta Lubaszewska
tel. 660-457-665
marta@para-cor.pl
Biuro:
• Monika Gierej
tel. 660-457-721
biuro@para-cor.pl
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Blat z konglomeratu akrylowego 
w domu jednorodzinnym

Lada recepcyjna z konglomeratu
akrylowego w budynku ministerstwa

Blaty kwarcogra-
nitowe w kuchni
warszawskiego 
biurowca

Blat kwarcogranitowy 
w prywatnym mieszkaniu

Stopnie i podstopnie 
z kwarcogranitu w prywatnym domu

„Rozczarowanie 
spowodowane niską 

jakością pamięta się długo 
po przeminięciu radości, 

spowodowanej niską ceną”
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