
prezentacja firmowa

Firma Z&Z „Stein” oferuje szeroką gamę produktów z ka-

mienia naturalnego. Począwszy od prostych elementów, ta-

kich jak płyty posadzkowe z piaskowca i małe fontanny

z marmuru, skończywszy na  wykonanych perfekcyjnie ele-

mentach architektonicznych lub pięknych rzeźbach. Nasza

firma istnieje na rynku już 13 lat. Choć nasz produkt oferuje-

my głównie na rynku niemieckim, to eksportowaliśmy już

swój towar m.in. do Stanów Zjednoczonych, Irlandii, Austrii,

Szwajcarii. Współpracujemy tylko ze sprawdzonymi firmami

logistycznymi, dzięki temu mają Państwo gwarancję, iż ładu-

nek zostanie dostarczony w idealnym stanie.

Nasz klient nie musi ograniczać się w wyborze produktów je-

dynie do oferowanych w katalogu. Prawie cała nasza pro-

dukcja opiera się na indywidualnych zamówieniach – dzięki

temu nie mamy najmniejszego problemu z dostosowaniem

się do wymagań klienta.

W naszej produkcji używamy polskiego piaskowca oraz mar-

muru. Z piaskowca wytwarzamy m.in.: elementy architekto-

niczne, rzeźby. Marmur jest głównie wykorzystywany na ka-

mienie ozdobne idealnie nadające się do ogrodu, jako ich

główna ozdoba.

Mamy zgrany zespół doświadczonych montażystów, dla któ-

rych nie ma problemu nie do rozwiązania. Zamówione ele-

menty architektoniczne mogą zostać zamontowane przez

naszą ekipę, co jest gwarancją trwałości.

Dzięki połączeniu wprawnych dłoni naszych rzeźbiarzy oraz

precyzji maszyn mają Państwo gwarancję iż w każdej naszej

rzeźbie tkwi kawałek duszy artysty, a jakość wykonania i do-

kładność sterowanych komputerowo pił gwarantują, że ele-

menty architektoniczne będą służyły wielu pokoleniom.

MATERIAŁ:

Naturalny piaskowiec śląski oraz marmur dolomitowy

OFERTA:

� Architektura budowlana:

� Płyty elewacyjne

� Kolumny

� Przykrywy muru

� Kamień murowy

� Cokoły/gzymsy

� Obramowania okien/drzwi

� Parapety

� Balustrady

� Schody
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Naturalny kamień w Twoim domu 
i ogrodzie
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Kamienie ozdobne i dekoracyjne:

� Samorodki dolomitowe

� Fontanny z dolomitu

� Otoczaki

Rzeźby

� według wzorów z naszego katalogu 

lub na Państwa indywidualne zamówienie.

Wyposażenie ogrodów:

� Fontanny

� Ławki

� Lampy ogrodowe

� Kwietniki

� Donice

� Poidełka

- Kolumny

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony, aby poznać

szczegółową ofertę, zamówić broszurę wraz z płytą CD,

obejrzeć zdjęcia z naszych realizacji oraz wiele innych.

6  2 0 0 6

FIRMA Z&Z „STEIN”

Pisarzowice 155

58-400 Kamienna Góra

tel. 075 742 88 00 

faks 075 742 88 01

www.stein.pl

e-mail:stein@stein.pl
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