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Artyku  promocyjny

Obecnie na rynku budowla-

nym istnieje bardzo du y wy-

bór ró nych coraz nowocze niej-

szych technologii budowlanych. 

Najwa niejsze czynniki determi-

nuj ce wybór jednej z nich to ocze-

kiwania coraz bardziej wymagaj -

cego inwestora. Dla wi kszo ci 

z nich s  to walory techniczne 

p ytek, ich funkcjonalno , estety-

ka i konkurencyjna cena.

Elewacja domu  jest zazwyczaj  

odzwierciedleniem gustu i portfe-

la danego inwestora.Bierze on pod 

uwag  zarówno opinie fachowców 

jak i innych u ytkowników. 

W ostatnich latach   bardzo wa -

nymi czynnikami wp ywaj cymi 

na podejmowane decyzje, oprócz 

oczywistych wynikaj cych z  naszej  

zasobno ci,  pojawi y si   te   atu-

ty  dotycz ce funkcjonalno ci, este-

tyki, podniesienia standardu, pre-

sti u danego u ytkownika. Bardzo 

du  wag   przywi zuje si  obecnie 

do rodowiska i jego ochrony. 

Wszystkie te atuty, zalety  propo-

nuje i zapewnia w swoich wyrobach  

firma Cerrad. 

Wybieraj c elewacj  klinkierow ,

trwalsz , doskonalsz  technologicz-

nie zapewniamy estetycznie, indy-

widualnie wyko czony dom. Zalet

klinkieru jest  jego jako  i natural-

ny charakter. Klinkier to  materia ,

który poddany obróbce i wysokiej 

temperaturze  mo e przybra  najbar-

dziej wyszukane formy i kolory.

Zalety elewacji z p ytek klinkierowych

to równie :

jest praktycznie niezniszczalna,

nie wymaga od wie enia, konserwacji,

nie blaknie pod wp ywem promieni UV,

ma ma  nasi kliwo  i cieralno ,

zabrudzenia a nawet graffiti s atwe 

do usuni cia,

parametry techniczne gwarantuj  mo li-

wo  intensywnego  u ytkowania,

p ytka zmniejsza straty ciep a zim , izoluje 

od upa ów latem,

jest ta sza i l ejsza w porównaniu z innymi 

materia ami wyko czeniowymi,

jako element wyko czeniowy sprawdza si

wsz dzie,

daje mo liwo  nieograniczonej  aran acji,

zapewnia przez lata oryginalny wygl d,

pozwala na  roz o enie w czasie kosztów 

inwestycji,

jest atwa do samodzielnego monta u,

Niew tpliwie p ytka elewacyjna Cerradu  

daje szeroki wachlarz mo liwo ci jej zasto-

sowania. Pomaga w tym niew tpliwie boga-

ta paleta kolorów – br z, czerwie , burgund, 

szary, grafit. 

P ytki maj  ró ne faktury – s   zarówno 

g adkie jak i rustykalne. Elewacja klinkiero-

wa znakomicie komponuje si  z innymi wy-

robami klinkierowymi Cerradu – p ytkami 

pod ogowymi, stopnicowymi, parapetowy-

mi.  W ka dym roku, sezonie pojawia si

nowy produkt firmy jeszcze ciekawszy 

i doskonalszy. 

Elewacyjne p ytki 
klinkierowe

Cerrad Sp. z o.o.

ul. Radomska 29

27-200 Starachowice

tel. 041 275 54 33

www.cerrad.com.pl

Dzia aj cy od  14 lat producent p ytek 

i kszta tek klinkierowych firma Cerrad 

ma w swojej ofercie ponad 200 pozycji 

asortymentowych, zró nicowanych pod 

wzgl dem wymiarów, faktur, powierzchni 

jak i kolorystyki. Sk adaj  si  na nie p ytki 

elewacyjne, pod ogowe, kszta tki schodowe, 

parapetowe i coko owe.
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