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Kedves Olvasó!
Örömmel köszöntöm
Önt a KeraTrend magazin 2019. évi első
megjelenésének alkalmából.

tékot jelent. Hiánypótló termékként pedig
hófehér és tölgy színben, fürdőszobai
munkapultokat is kínálunk 70–190 cm méret tartományban.
Természetesen nagyon sok új burkolólappal
is jelentkeztünk az év elején, melyek már
Az idei évről ennyi készletről elérthetők. Az idei újdonságok
idő távlatában már mintáinak kihelyezése jelenleg is tart, meelmondhatjuk, hogy lyekkel kapcsolatban értékesítő kollégáink
nem várt lendülettel készséggel állnak rendelkezésre.
kezdődött!
Nagyon fontosnak tartom, hogy a szakma
Az építőipar dinamizmusa és azon belül a be- folyamatos párbeszédet folytasson egymásfejező építések üteme gyakorlatilag nem vál- sal, mert csak így lehetünk igazán sikeresek
tozott a tavaly év végi állapotokhoz képest, és nem utolsó sorban csak így tudjuk megami biztató helyzet az elkövetkező hónapok- érteni egymás igényeit és a közös lehetőséra vonatkozóan.
geket. A KeraTrend magazin ebben próbál
némileg újító és egyben közvetítő szerepet is
A korábbi személyi jellegű problémáinkat felvállalni.
részben tudtuk kezelni és új munkatársakkal
bővült a Keramitalia csapata. A bővülés nem Záró gondolatként pedig engedjen meg
csak a raktári területet érintette, hanem a egy személyes jellegű emléket! Idén 25
szigetszentmiklósi telephely vezetésére éves a Keramitalia Kft. Az elmúlt 25
is új munkatárs érkezett, valamint logisz- évre visszaemlékeznem rengeteg öröm,
tika területén is erősítettünk. Az érintett urak nehézség és siker után mégis azt gonbemutatkozásáról a továbbiakban olvashat- dolom egyedül álló élmény! Szeretném
nak részletesebben.
ezt a 25 évet méltó módon megjeleníteni és kérem, akinek bármilyen élménye,
Március elejétől megjelentünk az új VALORE fotója, sztorija van a „25-ről” az küldje
bútorokkal, melyek jelentős változást mu- el nekem, mert azzal is gazdagodni fog
tatnak a korábbi választékunkhoz képest. ennek a „negyedszázadnak” az emléke.
Nagyon szép és összetett kínálattal jelentkezünk, sok termék azonnal készletről szállítha- A ránk fordított idejét megköszönve, kétó. A termék támogatások is kibővültek, rem fogadja el az Önnek szóló KeraTrend
a Generál katalógus mellett nagyon sok kép- Kuponunkat mely, június–július hónapban
pel és összeállítási lehetőséggel jelent meg egy kedvezményes VALORE bútor bea vásárlói katalógusunk is.
szerzésre jogosítja.
Azok a Partnereink, akik mintát is szeretné- Kellemes olvasást és sikereket kívánok az év
nek beállítani a VALORE bútorokból, azoknál hátralevő részéhez!
Munkatársaim nagyon kedvező feltételekkel
segítik az ötletek megvalósítását. Több olyan
modellünk is van, amely megjelenésében és
elem kínálatában is egyedül álló válaszTisztelettel:

Papp Zsolt
Ügyvezető

FAGYÁSBIZTOS MEGOLDÁSSAL!

A 2 cm-es gres lapok térhódítása a nemzetközi piacokon továbbra is töretlen, melyet a hazai értékesítésben lassú dinamikával ugyan, de mi
is érzékelünk. Ami kifejezetten fontos ebben a

Az idei évben az árakban is kedvező változások
történtek, melyet érdemes Önnek is kihasználni,
hiszen 2 cm-es, 60×60 csiszolt élű, R11 csúszásiellenállás értékű terméket már 8 900 Ft/m2 bruttó áron tudnak értékesíteni!
Ez már az az árszínvonal, amin
a Vásárlónak is érdemes elgondolkodni, hogy egy terasz,
kocsibeálló, járda vagy egyéb
felület burkolása esetén milyen megoldást válasszon!

Amennyiben nem csak I.o. terméket keresnek, akkor II.o.
szegmensben, hogy a burkolat építéséhez szüksé- minőségben is van lehetőség
ges „pedestal” rendszer (tappancsok) kínálata már a termékek beszerzésére az isminden igényre kínál megoldást. A Keramitalia mert kereteken belül.
az ETERNO IVICA termékeit ajánlja, melyek számos problémára adnak kiváló megoldást.
Kérdéseikkel, a termékek beépítésével és felhaszÁrakat, beszerzési feltételeket és egyéb informáci- nálásával kapcsolatban forduljanak hozzánk a sziókat az árlistában találják meg!
getszentmiklósi bemutatótermünkben vagy közvetlenül területi képviselőikhez.

2

City 1

City 3

City 2

Tiny

KIBŐVÜLT A BÚTOR ÉS TÜKÖR KÍNÁLATUNK
A legnagyobb változást kínálatunkban a tükrök és tükrös szekrény megoldások jelentik. Sokféle forma
és műszaki megoldás jellemzi a kínálatot, melyek nagyon jól kombinálhatók az alap bútorokkal együtt.
A téglalap alakú tükrökön kívül megjelentek a kör alakú változatok is melyek a modern fürdők, vagy
akár folyosók és közlekedők remek kiegészítője is lehet.
Modern LED-es tükröket is ajánlunk 60 és 80 cm-es méretben, pára szárító és USB töltő funkcióval.
A kisbútor kínálatunkban 3 féle új modell jelent meg fehér és antracit színben, melyek azonnal készletről szállíthatók. Ezek a bútorok kiváló kiegészítői a wc előtereknek, de akár mosókonyhai elhelyezésre is alkalmasak.
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Sope - univerzális

Kör - univerzális

Lina 60

Lina 80

LOFT
A Loft kollekciót kifejezetten nagy és modern fürdőszobákba tervezték. Az 50 cm mély szekrényekben
bőven jut hely a tárolásra, a ﬁókok pedig magasságuknál fogva lehetőséget adnak, hogy hétköznapi
használati tárgyainkon túl egyéb tárgyakat is elhelyezzünk benne, mint egy-egy nagyobb ﬂakon mosószer vagy egyéb más tisztítószer.
A Loft egy modulrendszerű koncepció, ami akár 190 cm hosszú falrészen is használható. Az alap bútorokon kívül 2 különböző elem segíti a moduláris bővítést. Az egyik ilyen elem a kosaras szennyes tartó
konténer 20 kg teherbírással, a másik pedig 3 ﬁókos tárolószekrény, amely szintén hozzá illeszthető a
kollekcióban található két ﬁókos fürdőszoba szekrényekhez. Ez a termékcsalád rendelhető normál kerámia mosdóval, valamint mosdópultja miatt tökéletesen passzol pultra helyezhető mosdókkal is.

CLEVER
A CLEVER széria modern, változatos összeállításokkal, nagyon sokoldalú termékcsaládként jelentkezik,
kifejezetten ﬁatal vásárlók számára! Nyitott vagy félig nyitott koncepcióban is remek választás a Clever
moduláris összeállítása. Dupla és szimpla magas ﬁókjai együtt és külön-külön jól kombinálhatók. Mosdóval, vagy mosdó pulttal és konzollal modern megjelenésű bútorként fehér és antracit színben érhetők
el. Sok kiegészítő elemmel pedig az egyik legkombinatívabb termékcsalád a kínálatban.
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COLOUR
A legfontosabb belsőépítészeti
kiállítások és vásárok, amelyek
2018-ban és 2019 elején kerültek megrendezésre, már kijelölték a legújabb irányzatokat.
A Tubądzin gyár kínálata tökéletesen megfelel az elvárásoknak, beleértve az alább bemutatott új, pasztell színekbe
öltöztetett COLOUR kollekcióját is.

5

A 2019 évet a világos, púder színek uralma jellemzi, amelyek jól kombinálhatók a telített, intenzív
pasztell árnyalatokkal. A kompozíciók célja - az
egyéni elképzelések bemutatásán túl - az olyan
hangulatos belterek kialakítása, amelyek amellett,
hogy pihentető, megnyugtató légkört biztosítanak, egyben az energiáinkat is mozgósítják.
A Colour kollekcióban az alaplapok közt tíz derűs
színváltozatot találunk, amelyek 15×15 cm strukturált elemekkel, valamint izgalmas felületű dekorációs mintákkal egészülnek ki. A választékban
kétféle fehér, vanília, szürke és kék, menta,
hamuszürke, mokka, fekete és rózsaszín található.

Mindegyiküket rendkívüli színmélység, telítettség
jellemzi.
Az új kollekció alaplapjainak mérete a gyár pillanatnyilag igencsak kedvelt 30×75 cm-es, kategóriáját szélesíti.

A telített színekben megjelenő falak a beltér hangulatának meghatározó része, vagy legalábbis
annak egy fontos eleme lehet, a bizonyos szempontok szerint megválasztott felületek kihangsúlyozásával.

A Tubądzin gyár Colour kollekciójában felfedezhető dekoratív megoldások sokasága lehetővé
teszi a fürdőszoba kialakításának egyedi, mesés
kialakítását.

Érdemes megemlíteni, hogy az idei évben újra
visszatérnek a barnás tónusok (a tejeskávé és a
csokoládé is), háttérbe szorítva az utóbbi idők divatos szürke árnyalatait.

Pasztell színek használatával vizuálisan melegebb
benyomást kelt az otthonunk. Az ilyen környezet
feltölti lakóit energiával – s nem csak a különösen
hosszú téli estéken.

A Tubądzin márka Colour kollekciója erre is kínál
lehetőséget, a mocca és a vanília színeivel.
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IDÉN TAVASSZAL TÖBB MUNKATÁRSUNK IS
MEGMÉRETTETTE MÁR MAGÁT
Hajni, Zsuzsi és István a VIVICITTA
futáson, valamint a lányok az
Aldi Női Futógálán is remekeltek. Zsolt a hódmezővásárhelyi
félmaratonon bizonyította, hogy
a versenypályán is kiválóan megállja a helyét.

Arra biztatunk mindenkit,
hogy a napi tevékenység mellett ha teheti mozogjon, sportoljon heti 2–3 alkalommal
legalább 30 percet! Erő, energia, kitartás és koncentráció fejlesztés! Ebben segít mindenkinek

a sport és nem utolsó sorban az
egészségét is megfelelő módon
karbantarthatja a mozgással. További sok sikert kívánunk a kollégáknak és minden sportot szerető
olvasónknak! Hajrá Keramitalia,
hajrá Sportolók!

Moldván István
Veress Gergő

A raktározás területén közel 20 éves
szakmai tapasztalattal rendelkezem.

Veress Gergő vagyok a Keramitalia
logisztikai ügyintézője.
2019. február közepe óta vagyok
a szigetszentmiklósi telephely csapatának tagja, előtte egy szállítmányozással foglalkozó multinacionális cég import adminisztrátora
voltam.
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Egy vasúti fékberendezéseket gyártó
cég raktárvezetői pozíciójáról érkeztem ide. Örömmel nézek az új kihívások elé és a közös siker érdekében
fogadtam el a Keramitalia Kft. felkérését a telephelyvezetői pozícióra.
Feladataim: raktári folyamatok optimalizálása, telephellyel kapcsolatos teendők ellátása, vevői reklamációk megfelelő kezelése.

Feladatom a fuvarok szervezése és koordinálása, gyáraktól a
tovább értékesítésig. Célom, hogy fuvarjaink a kellő időben
és minőségben érkezzenek meg viszonteladó Partnereinkhez.

Remélem, hogy szakmai tudásommal és megfelelő tapasztalatommal hatékonyabbá tudom tenni a munkafolyamatokat.

Amennyiben fuvarszervezéssel kapcsolatban kérdésük merül
fel, kérem forduljanak hozzám bizalommal!

Bízva a sikeres együttműködésben kéréssel, kérdéssel bizalommal fordulhatnak hozzám a következő elérhetőségek egyikén.

Telefon:
E-mail:

Telefon:
E-mail:

+36 30 166 0292
logisztika@keramitalia.hu

+36 30 828 6834
moldvan.istvan@keramitalia.hu

A Zalakerámia Zrt. Magyarország egyetlen burkolólap
gyártója. Zalakerámia a márka, melyről elmondhatjuk,
hogy generációk óta ismert a hazai piacon. A fal- és
padlóburkoló lapok, gres lapok gyártása 2 gyáregységben, Tófejen és Romhányban zajlik. A termékek fejlesztésekor elengedhetetlen szempont az egyediségre való
törekvés.

A tavalyi évben nagy sikernek örvendő 3D technológiával készülő, saját gyártású csempéink körét 2019-re a
nemzetközi trendek figyelembe vételével tovább bővítettük.

A 2019-es évben az általunlk forgalmazott termékek
palettáját nagy formátumú padlólapokkal (20x120cm,
30x120cm, 60x120cm, 60x60cm, 40x80cm, 80x80cm) illetve

csempével (30x90cm) bővítettük.

Összességében elmondható, hogy a Zalakerámia
termékpalettája bármely projekt, illetve magánvásárlói igényre tud modern, minőségi és árérték
arányban megfelelő megoldást javasolni.
Nagy örömünkre szolgál, hogy együtt ünnepelhettük a Keramitalia Kft. 25. évfordulóját.
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Keramitalia Kft.
25. SZÜLETÉSNAPI
rendezvény

Írta: Papp Zsolt

Fantasztikus napot töltöttünk el partnereinkkel közösen Április 10-én Mátrafüreden a Hotel
Ózonban. Ezen a napon ünnepeltük a Keramitalia
fennállásának 25. évfordulóját, mely remélem
mindenkinek maradandó élményt adott.
A délelőtt érkezőket beszállító partnereink nagyon magas szakmai színvonalon elkészített bemutatókkal várták. Kifejezetten örültem annak,
hogy sokan ismerősként üdvözölték egymást
és a szakmaiság mellett több baráti csevejnek,
megbeszélésnek magam is részese lehettem. Hiszem azt, hogy ezek viszik előre a kapcsolatokat és szükséges azért is, mert több olyan téma
megtárgyalható ilyenkor, ami a munkás hétköznapokba már nem fér bele.
Az ebéd utáni időszakban remek csapatprogramo-
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kat szerveztek kollégáim, amiről biztosan állíthatom, hogy óriási sikert és rengeteg vidám percet
hozott minden résztvevőnek. Külön kiemelném,
hogy lehet viccesen és szórakoztatóan is „szakmázni”, melyre egy konferencia általában nem
adja meg a megfelelő keretet és talán a hangulatot sem. Itt, most ez nekünk maximálisan
sikerült!

A vacsora időszakában is mozgalmas perceket
éltünk át. Köszönöm a megtisztelő ajándékokat
és kérem higgyék el nekem, óriási büszkeséggel,
meghatódottsággal és örömmel álltam vendégeink előtt ezekben percekben!

A Tubadzin díjazottjai és egyben tervezői tablet tulajdonosai lettek:
Kriskó Réka, Simon Rita, Buday László
A Keramitalia külön díjasa: Jáksó Judit

A díjakat Artur Skoczynski úr, a TUBADZIN régió
menedzsere adta át! Minden díjazottnak ezúton
is gratulálok!

Itt volt alkalmunk a 2018-ban meghirdetett
TUBADZIN-KERAMITALIA TRDP. pályázat díjazottjait is bemutatnunk. A program lényege, hogy belső építészek, lakberendezők és értékesítők részére hirdettünk meg tervpályázatot, természetesen
a TUBADZIN és MONOLITH márkák bevonásával!

A fődíjat Terleczky Ádám vehette át, aki a
TRDP mellett 2018-ban, egyedüli magyarként a
TUBADZIN nemzetközi TDA pályázatán is nagy sikerrel szerepelt! A tableten kívül Ádám meghívást
kapott az idei CERSAIE 2019-es kiállításra, ahol a
TUBADZIN vendégeként vesz majd részt.

A kiváló hangulatú vacsora után pedig hatalmas buliban és remek szórakozásban volt része mindenkinek!
25 év emlékét egy napba sűríteni szinte lehetetlen. Bízom abban, hogy sokak számára kellemes
élmények maradtak a rendezvényről és mindenkinek volt néhány pillanata visszatekinteni a múltba,
még ha nem is mind a 25 évre. Már ezért megérte…
Mint a boroknál az esszencia, nekem ez a nap jelentette azt a különleges érzést, amire boldogan
emlékszem vissza! Fantasztikus élmény volt, köszönöm mindenkinek!
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T KON
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AMBIO

FÜGGESZTETT KIVITEL
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Kupon
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URBAN
ÁLLÓ KIVITEL

CLEVER
FÜGGESZTETT KIVITEL

10% ENGEDMÉNY

AMBIO, URBAN és CLEVER
termékekre!

Ha kedvezményes beszerzését a Keramitalia nagykereskedelmi
webshopon keresztül adja fel, akkor a „Bútor Kupon 10%”
jeligét kérjük a megjegyzésbe beírni!
Amennyiben e-mail-es rendeléssel szeretné a KUPONT
érvényesíteni, akkor a megrendelés szövegébe írja be:
„Bútor Kupon 10%”.

Az engedmény egyszeri beszerzésre, 2019. július 15-ig leadott,
1 darab VALORE bútorszettre vonatkozik.

EZEN IDŐPONT UTÁN A KEDVEZMÉNYES KUPON MÁR NEM ÉRVÉNYES!

