Zapraszamy do obejrzenia prezentacji
produktów i usług firmy Gran-Mar

www.gran-mar.com.pl

GRANIT, MARMUR,
SPIEKI KWARCOWE
Nasza firma istnieje od 1986 roku. Mamy więc za sobą
kilkadziesiąt lat doświadczeń, których owocem jest ceniona
za wysoką jakość usługa. Profesjonalny personel jest w stanie
doradzić oraz polecić różnorodne, modne projekty i rozwiązania.
Stosowane przy obróbce technologie pozwalają na efektowne
wykonanie każdego typowego i nietypowego zlecenia.
Oferta Gran-Mar to możliwość i umiejętność obróbki kamieni
sprowadzanych przez nas z całego świata.
Nasze możliwości przetwórcze oraz szeroka oferta i kontakty
handlowe, pozwalają korzystać z walorów kamiennego
majestatu.
Firma gwarantuje niezwykle wysoką jakość usług,
nowoczesne i niekonwencjonalne rozwiązania, a także
fachowy montaż.
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NATURALNE PIĘKNO
W TWOIM DOMU
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DLACZEGO WARTO WYBRAĆ WŁAŚNIE NAS?
CZYLI NASZE NAJWIĘKSZE ATUTY
DOŚWIADCZENIE

GWARANCJA JAKOŚCI

SZEROKA OFERTA

Kilkadziesiąt lat istnienia na rynku
to ogromne doświadczenie,
profesjonalizm i setki
zadowolonych Klientów.
Stale się rozwijamy inwestując
w najnowsze technologie.

Nasze usługi to najwyższa jakość
potwierdzona Certyfikatem
Jakości ISO 9001.
Oferujemy klientom 15 lat
gwarancji na blaty kuchenne
GranLight.

Gran-Mar to coś więcej niż tylko
duży wybór kamieni z całego
świata. Zapewniamy także
profesjonalne doradztwo,
nowoczesne rozwiązania, projekty
oraz fachowy montaż.
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NATURALNE PIĘKNO
W TWOIM DOMU

Spieki kwarcowe to materiały składające się wyłącznie z naturalnych
minerałów takich jak piasek kwarcowy, skały granitowe, iły łupkowe oraz
pigmenty ceramiczne. Spieki kwarcowe powstają w procesie mielenia,
prasowania oraz wypiekania w specjalnych, hybrydowych piecach.
Dzięki temu mają wyjątkowe własności, co powoduje, że są one
absolutnie odporne na powstawanie plam lub zarysowań.
Kolekcje występujące w różnych kolorach sprawiają, że każdy, nawet
najbardziej wymagający Klient znajdzie coś dla siebie. Spieki
kwarcowe nadają się do wnętrz, w szczególności na blaty kuchenne
i łazienkowe, a także na parapety, posadzki, ściany, schody i kominki.
Można je także z powodzeniem stosować jako okładziny zewnętrzne
budynków czy tarasów.

NATURALNE
PIĘKNE
TRWAŁE

Ogromne płyty spieków kwarcowych mogą być stosowane jako
alternatywa dla takich materiałów jak marmur i granit, których cena jest
zazwyczaj wyższa i większy jest również wpływ na środowisko. Dzięki
doskonałym właściwościom technicznym, płyty spieków kwarcowych
są idealne dla najbardziej delikatnych zastosowań, wymagających
maksymalnej higieny i odporności. Wielki format płyt (3200 x 1600
gr. 12 mm) gwarantuje powtarzalność materiału, a brak połączeń
zwiększa estetykę.
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TRWAŁOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO, EKOLOGIA
CZYLI ZALETY SPIEKÓW KWARCOWYCH
MAKSYMALNA
HIGIENA

ODPORNOŚĆ
NA KWASY

ODPORNOŚĆ
NA PLAMY

Płyty doskonale nadają się
do kontaktu z pożywieniem.

Kwarc jest jednym
z najtwardszych z minerałów
na świecie. To sprawia, że nasze
produkty są bardzo trwałe.

GeanLight jest nieporowatą
powierzchnią, bardzo odporną
na plamy z wielu produktów
codziennego użytku.

ODPORNOŚĆ
NA UDERZENIA

ODPORNOŚĆ
NA ZARYSOWANIA

ODPORNOŚĆ
NA ZGINANIE

Wysoka odporność na uderzenia,
która znacznie przewyższa inne
podobne produkty.

GeanLight w porównaniu
z innymi materiałami
stosowanymi na blaty jest bardzo
odporna na zarysowania.

Nasze płyty charakteryzują się
wysoką wytrzymałością
na zginanie.
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TRWAŁOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO, EKOLOGIA
CZYLI ZALETY SPIEKÓW KWARCOWYCH
MROZOODPORNOŚĆ
NASZYCH PŁYT

ODPORNOŚĆ
NA OGIEŃ

ODPORNOŚĆ
NA PROMIENIE UV

Wartość absorpcji wody przez
płyty wynosi 0,1%, w związku
z tym są one mrozoodporne.

Płyty nie zawierają materiału
organicznego, w związku z tym
są odporne na ogień i wysokie
temperatury.

Płyty nie zawierają barwników
organicznych i są odporne
na promienie UV.

SZEROKA GAMA
KOLORÓW

RÓŻNORODNE
POWIERZCHNIE

EKOLOGIA
I RECYKLING

Płyty GranLight dostępne są
w ponad 60 kolorach. Materiał
można dostosować do większości
stylów i faktur.

Dostępne są dwie faktury
powierzchni: polerowane oraz
matowe.

Spieki kwarcowe są całkowicie
naturalnym produktem.
Nie emitują żadnych substancji
do środowiska.
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NATURALNE PIĘKNO
W TWOIM DOMU

PRZYJDŹ, ZADZWOŃ LUB NAPISZ
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Usługowy Zakład Kamieniarski
GRAN-MAR Józef Orzechowski
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