Partnerzy

Płytki z cegły
Nazwa płytki: LICO CLASSIC
Jesienna Promocja -> Rabaty do 39%! Aktualna cena już od 68 PLN/m2

Płytki z cegły
Nazwa płytki: LICO CLASSIC
Jesienna Promocja -> Rabaty do 39%! Aktualna cena już od 68 PLN/m2

Opis produktu:
Lico Classic – są to lica cegieł (warstwy zewnętrzne) pochodzących z przełomu XIX i XX
wieku, wyselekcjonowanych spośród przedwojennych budynków. Wytwarzane przez nas
płytki są poddawane starannemu ręcznemu czyszczeniu, a następnie obróbce mechanicznej
przy pomocy specjalistycznych maszyn co w efekcie finalnym daje świetny wygląd
estetyczny historycznej cegły.

Jeden m² płytek ceglanych to 52szt. z uwzględnieniem 1cm fugi. Płytki z cegieł pakowane są
po 26 szt. (0.5m²) a waga wynosi około 15kg. Z uwagi na specyfikację produktu polecamy
wysyłkę „uwaga ostrożnie”, która jest około 29zł droższa za każde opakowanie. Wysyłka
paletowa jest dla Państwa opłacalna przy zakupie minimum 5m² płytek z cegieł czyli 10
paczek.
Zastosowanie:
Elewacja zewnętrzna
Elewacja wewnętrzna
Kominki,
Wystrój wnętrz (domów, restauracji)

Wymiary:
Długość: 25cm
Szerokość: 6cm
Grubość: od 1,8 do 2,2cm
Na każdej z naszych aukcji przedstawione są prawdziwe zdjęcia obecnie sprzedawanych
produktów.
Fakturę VAT wystawiamy na życzenie klienta. Chętnie odpowiemy na wszystkie Państwa
pytania telefonicznie bądź mailowo.
Oferujemy najtańszy transport w Polsce, dzięki stałej współpracy z firmą kurierską.

Istnieje możliwość obejrzenia i odebrania towaru osobiście na terenie Witkowic obok
Częstochowy i Myszkowa.

Aukcja dotyczy 1 m² płytek (52 sztuk) licząc 1 cm fugi.

Potrzebujesz narożników by Twoja ściana wyglądała
jeszcze bardziej oryginalnie?
Nie czekaj zamów już dziś w promocyjnej cenie!

Płytki z cegły
Nazwa płytki: LICO Modern Loft
Jesienna Promocja -> Rabaty do 39%! Aktualna cena już od 68 PLN/m2

HIT! Płytki Ceglane na wzór Amerykańskiego Loftu.

Opis produktu:
Lico Modern Loft – są to lica cegieł (warstwy zewnętrzne) pochodzących z przełomu XIX i
XX wieku, wyselekcjonowanych spośród przedwojennych budynków. Wytwarzane przez nas
płytki są poddawane starannemu ręcznemu czyszczeniu, a następnie obróbce mechanicznej
przy pomocy specjalistycznych maszyn co w efekcie finalnym daje świetny wygląd
estetyczny historycznej cegły.

Jeden m² płytek ceglanych to 52szt. z uwzględnieniem 1cm fugi. Płytki z cegieł pakowane są
po 26 szt. (0.5m²) a waga wynosi około 15kg. Z uwagi na specyfikację produktu polecamy
wysyłkę „uwaga ostrożnie”, która jest około 29zł droższa za każde opakowanie. Wysyłka
paletowa jest dla Państwa opłacalna przy zakupie minimum 5m² płytek z cegieł czyli 10
paczek.
Zastosowanie:
Elewacja zewnętrzna
Elewacja wewnętrzna
Kominki,
Wystrój wnętrz (domów, restauracji)

Wymiary:
Długość: 25cm
Szerokość: 6cm
Grubość: od 1,8 do 2,2cm
Na każdej z naszych aukcji przedstawione są prawdziwe zdjęcia obecnie sprzedawanych
produktów.
Fakturę VAT wystawiamy na życzenie klienta. Chętnie odpowiemy na wszystkie Państwa
pytania telefonicznie bądź mailowo.
Oferujemy najtańszy transport w Polsce, dzięki stałej współpracy z firmą kurierską.
Istnieje możliwość obejrzenia i odebrania towaru osobiście na terenie Witkowic obok
Częstochowy i Myszkowa.

Aukcja dotyczy 1 m² płytek (52 sztuk) licząc 1 cm fugi.

Płytki z cegły
Nazwa płytki: Środki Classic
Jesienna Promocja -> Rabaty do 39%! Aktualna cena od 31 PLN/m2

Opis produktu:
Płytki do malowania Classic – są to lica cegieł (warstwy wewnętrzne) pochodzących z
przełomu XIX i XX wieku, wyselekcjonowanych spośród przedwojennych budynków.
Wytwarzane przez nas płytki są poddawane starannemu ręcznemu czyszczeniu, a następnie
obróbce mechanicznej przy pomocy specjalistycznych maszyn co w efekcie finalnym daje
świetny wygląd estetyczny historycznej cegły. Płytki idealnie nadają się do malowania lub
zastosowania bez farb dla ukazania pięknej struktury starodawnej cegły.
Jeden m² płytek ceglanych to 52szt. z uwzględnieniem 1cm fugi. Płytki z cegieł pakowane są
po 26 szt. (0.5m²) a waga wynosi około 15kg. Z uwagi na specyfikację produktu polecamy
wysyłkę „uwaga ostrożnie”, która jest około 29zł droższa za każde opakowanie. Wysyłka
paletowa jest dla Państwa opłacalna przy zakupie minimum 5m² płytek z cegieł czyli 10
paczek.
Zastosowanie:
Elewacja zewnętrzna
Elewacja wewnętrzna
Kominki,
Wystrój wnętrz (domów, restauracji)
Wymiary:
Długość: 25cm
Szerokość: 6cm
Grubość: od 1,8 do 2,2cm
Na każdej z naszych aukcji przedstawione są prawdziwe zdjęcia obecnie sprzedawanych
produktów.
Oferujemy najtańszy transport w Polsce, dzięki stałej współpracy z firmą kurierską.
Istnieje możliwość obejrzenia i odebrania towaru osobiście na terenie Witkowic obok
Częstochowy i Myszkowa.

Aukcja dotyczy 1 m² płytek (52 sztuk) licząc 1 cm fugi.

Płytki z cegły
Nazwa płytki: Mini Classic
Jesienna Promocja -> Rabaty do 39%! Aktualna cena od 40 PLN/m2

Opis produktu:
Płytki do malowania MINI Classic – są to lica cegieł (warstwy wewnętrzne) pochodzących z
przełomu XIX i XX wieku, wyselekcjonowanych spośród przedwojennych budynków.
Wytwarzane przez nas płytki są poddawane starannemu ręcznemu czyszczeniu, a następnie
obróbce mechanicznej przy pomocy specjalistycznych maszyn co w efekcie finalnym daje
świetny wygląd estetyczny historycznej cegły. Płytki idealnie nadają się do malowania lub
zastosowania bez farb dla ukazania pięknej struktury starodawnej cegły.
Jeden m² płytek ceglanych to 100szt. z uwzględnieniem 1cm fugi. Płytki z cegieł pakowane są
po 50szt. (0.5m²) a waga wynosi około 15kg. Z uwagi na specyfikację produktu polecamy
wysyłkę „uwaga ostrożnie”, która jest około 29zł droższa za każde opakowanie. Wysyłka
paletowa jest dla Państwa opłacalna przy zakupie minimum 5m² płytek z cegieł czyli 10
paczek.
Zastosowanie:
Elewacja zewnętrzna
Elewacja wewnętrzna
Kominki,
Wystrój wnętrz (domów, restauracji)
Wymiary:
Długość: 12cm
Szerokość: 6cm
Grubość:2,2cm
Na każdej z naszych aukcji przedstawione są prawdziwe zdjęcia obecnie sprzedawanych
produktów.
Oferujemy najtańszy transport w Polsce, dzięki stałej współpracy z firmą kurierską.
Istnieje możliwość obejrzenia i odebrania towaru osobiście na terenie Witkowic obok
Częstochowy i Myszkowa.

Aukcja dotyczy 1 m² płytek (100 sztuk) licząc 1 cm fugi.

Płytki z cegły
Nazwa płytki: Lico Mini
Jesienna Promocja -> Rabaty do 39%! Aktualna cena od 96 PLN/m2

Opis produktu:
Lico MINI Classic– są to lica cegieł (warstwy zewnętrzne) pochodzących z przełomu XIX i
XX wieku, wyselekcjonowanych spośród przedwojennych budynków. Wytwarzane przez nas
płytki są poddawane starannemu ręcznemu czyszczeniu, a następnie obróbce mechanicznej
przy pomocy specjalistycznych maszyn co w efekcie finalnym daje świetny wygląd
estetyczny historycznej cegły
Jeden m² płytek ceglanych to 100szt. z uwzględnieniem 1cm fugi. Płytki z cegieł pakowane są
po 50szt. (0.5m²) a waga wynosi około 15kg. Z uwagi na specyfikację produktu polecamy
wysyłkę „uwaga ostrożnie”, która jest około 29zł droższa za każde opakowanie. Wysyłka
paletowa jest dla Państwa opłacalna przy zakupie minimum 5m² płytek z cegieł czyli 10
paczek.

Zastosowanie:
Elewacja zewnętrzna
Elewacja wewnętrzna
Kominki,
Wystrój wnętrz (domów, restauracji)
Wymiary:
Długość: 12cm
Szerokość: 6cm
Grubość:od 2 do 2,2cm
Na każdej z naszych aukcji przedstawione są prawdziwe zdjęcia obecnie sprzedawanych
produktów.
Oferujemy najtańszy transport w Polsce, dzięki stałej współpracy z firmą kurierską.
Istnieje możliwość obejrzenia i odebrania towaru osobiście na terenie Witkowic obok
Częstochowy i Myszkowa.

Aukcja dotyczy 1 m² płytek (100 sztuk) licząc 1 cm fugi.

Płytki z cegły
Nazwa płytki: LICO GOTYCKIE
Jesienna Promocja -> Rabaty do 39%! Aktualna cena od 47 PLN/m2

Opis produktu:
Lico Gotyckie – są to lica cegieł (warstwy zewnętrzne) pochodzących z przełomu XIX i XX
wieku, wyselekcjonowanych spośród przedwojennych budynków. Wytwarzane przez nas
płytki są poddawane starannemu ręcznemu czyszczeniu, a następnie obróbce mechanicznej
przy zastosowaniu specjalistycznego parku maszynowego co w efekcie finalnym daje świetny
wygląd estetyczny historycznej cegły.
.
Jeden m² płytek ceglanych to 28szt. z uwzględnieniem 1cm fugi. Płytki z cegieł pakowane są
po 14 szt. (0.5m²) a waga wynosi około 15kg. Z uwagi na specyfikację produktu polecamy
wysyłkę „uwaga ostrożnie”, która jest około 29zł droższa za każde opakowanie. Wysyłka
paletowa jest dla Państwa opłacalna przy zakupie minimum 5m² płytek z cegieł czyli 10
paczek.

Zastosowanie:
Elewacja zewnętrzna
Elewacja wewnętrzna
Kominki,
Wystrój wnętrz (domów, restauracji)

Wymiary:
Długość: 25cm
Szerokość: 12cm
Grubość: od 2 do 2,5cm
Na każdej z naszych aukcji przedstawione są prawdziwe zdjęcia obecnie sprzedawanych
produktów.
Fakturę VAT wystawiamy na życzenie klienta. Chętnie odpowiemy na wszystkie Państwa
pytania telefonicznie bądź mailowo.
Oferujemy najtańszy transport w Polsce, dzięki stałej współpracy z firmą kurierską.
Istnieje możliwość obejrzenia i odebrania towaru osobiście na terenie Witkowic obok
Częstochowy i Myszkowa.

Aukcja dotyczy 1 m² płytek (44 sztuk) licząc 1 cm fugi.

OFERTA TRANSPORTOWA
Opcja Kurierska
Ceny dotyczą transportu w dowolne miejsce w Polsce.
PACZKA

PALETA

USŁUGI DODATKOWE

SPEDYCJA.
Przy większych zamówieniach bądź na życzenie klienta istnieje możliwość przewozu innymi
środkami transportu w każde miejsce w Polsce.
Oferta ustalana jest indywidualnie.

Jesteś zainteresowany współpracą?
Zapraszamy do naszego nowoczesnego biura w Częstochowie gdzie możesz
zapoznać się ze szczegółową ofertą naszej firmy.
Wystarczy, że wcześniej umówisz się z nami telefonicznie pod numerem
Tel. 505–602-162/ 692-469-820
Mailowo: biuro@ceglanafantazja.pl

Zasady ogólne
1) Podane w tabeli ceny są cenami netto ( czyli nie zawierają podatku VAT, który należy
do nich doliczyć w aktualnie obowiązującej stawce,
2) Oferowane produkty są pochodzenia historycznego stąd możliwość pozostałości po
zaprawie, przebarwienia, nierówność powierzchni, różnice w wymiarze płytek,
3) Każdą przesyłkę prosimy sprawdzać w obecności kuriera, bądź naszego kierowcy,
4) Istnieje możliwość pęknięć do 15 % płytek w trakcie transportu ( pękniętą płytkę z
powodzeniem można zamontować na ścianie, pęknięcie może być wynikiem fizycznych
właściwości starej cegły ),
5) Termin realizacji zlecenia wynosi do 14 dni roboczych

.

