PRZY WYBORZE

I CZY II – GATUNEK
MA ZNACZENIE

RÓŻNE POMIESZCZENIA
- to różne wymagania dla płytek, dlatego przy ich
wyborze należy zwrócić uwagę na poszczególne
parametry

- I gatunek to gwarancja produktu najwyższej
jakości

- najważniejsze z nich to: klasa ścieralności
i liczba obrotów, mrozoodporność oraz
antypoślizgowość

- informacja o gatunku zawarta jest na
opakowaniu

I

II

Płytki x 20

0 zł

Płytki x 1

0 zł

Płytki x 10

0 zł

RAZEM:

PRZY ZAKUPIE

WIARYGODNOŚĆ
SPRZEDAWCY
- kupuj płytki w sprawdzonych
punktach, w których możesz
liczyć na wsparcie
posprzedażowe oraz obejrzeć
płytki na żywo przed zakupem

PARAGON,
FAKTURA, KARTA
GWARANCYJNA
- pamiętaj o tym, aby wziąć je od
sprzedawcy – stanowią one
potwierdzenie zakupu danego
towaru oraz są podstawą do
dochodzenia praw
konsumenckich

WARTO ZAMÓWIĆ
WIĘCEJ PŁYTEK
- niż wskazuje na to metraż
powierzchni – przydadzą się
w przyszłości, gdy np.
postanowisz dokonać
remontu

300 x 300 mm

ODCIEŃ
- jest to barwa charakteryzująca
daną partię płytek
- zwróć uwagę na zgodność
oznaczeń na opakowaniu, aby
mieć pewność, że kupujesz
płytki w tym samym odcieniu

PRZY MONTAŻU

000 zł

KALIBER
- gotowe płytki są grupowane
w partie o tym samym
wymiarze
- przy zakupie zwróć uwagę, aby
wszystkie płytki planowane
do montażu na jednej
powierzchni, posiadały ten
sam kaliber – właściwe
informacje znajdziesz na
opakowaniu

FUGOWANIE

PORADY

- przed spoinowaniem płytek
sprawdź na fragmencie
materiału, jak dana fuga
będzie się zachowywać
w kontakcie z płytką

- zasady montażu płytek
Grupy Paradyż znajdziesz na
opakowaniu, stronie
internetowej ﬁrmy oraz
w karcie gwarancyjnej

WZÓR CZY
TONALNOŚĆ?
- każda płytka tonalna posiada
niepowtarzalny wzór
i wybarwienie
- płytki te ułożone w całość nie
tworzą żadnego wzoru – jest
to zamierzony efekt, dzięki
któremu pomieszczenie
nabiera unikatowego
charakteru

IMPREGNACJA PŁYTEK
GRUPY PARADYŻ NIE
JEST ZALECANA
- nie jest zalecane
impregnowanie, ponieważ
płytki Grupy Paradyż
produkowane są w taki
sposób, który umożliwia ich
użytkowanie bez
dodatkowego zabezpieczenia

NA PRZYSZŁOŚĆ

- decydując się na nią, trzeba
pamiętać, że to impregnat
przejmuje parametry płytki i to
on jest odpowiedzialny za
wszelkie zmiany
powierzchniowe

ZATRZYMAJ PRZYNAJMNIEJ JEDNO
OPAKOWANIE PO PŁYTKACH
- pozwoli to na zachowanie danych o produkcie, które
pomogą zidentyﬁkować go w przyszłości www.paradyz.com

www.paradyz.com

