O FIRMIE
Firma VERTIMAR powstała w 2001 roku. Od początku swojej działalności działa w branży budowlanej, a od 2006 roku specjalizuje się w obróbce kamieni naturalnych, takich jak granit, marmur, konglomerat kwarcowy, trawertyn i onyks.
Zajmujemy się produkcją blatów kuchennych, gastronomicznych i łazienkowych oraz innych wyrobów z kamienia naturalnego w oparciu o indywidualne projekty.
Posiadamy bogate doświadczenie w obróbce kamienia naturalnego na potrzeby Klientów indywidualnych i instytucjonalnych, jego montażu i konserwacji, oferując jednocześnie naszym Klientom ciągłe i profesjonalne doradztwo oraz
kompleksową obsługę, począwszy od pomiaru, poprzez pomoc w doborze odpowiedniego materiału, kończąc na transporcie i montażu.
Bezpośrednia współpraca z największymi hurtowniami kamienia zapewnia nam najwyższą jakość materiału, bogatą ofertę
gatunkową i kolorystyczną oraz konkurencyjne ceny.
Kluczem naszego sukcesu jest wysoka jakość produktów i profesjonalna obsługa Klienta. Wychodząc naprzeciw wciąż rosnącym
oczekiwaniom Klientów, poczyniliśmy odważne inwestycje
rozbudowując zakład produkcyjny i unowocześniając park
maszynowy, co pozwala wykonać najbardziej skomplikowane
elementy oraz dodatkowe obróbki, a profesjonalnie przeszkolony
zespół montażystów zapewnia jak najwyższy standard i estetykę
wykonanych prac.
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…Kamień to Nasza Pasja
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BLATY
Blaty z kamienia naturalnego montowane w domach, zwłaszcza w kuchniach i łazienkach charakteryzuje niepowtarzalne piękno. Zastosowanie szlachetnego w wyglądzie kamienia dodaje wnętrzu prestiżu i elegancji.

Kuchnia

Gastronomia

Łazienka

Niekwestionowaną zaletą blatów wykonanych z kamienia jest ich trwałość i łatwość utrzymania w czystości. Zalecane przez nas produkty są również odporne na chemikalia i kwasy zawarte w środkach spożywczych. Nie poddają się
działaniu wody i temperatury, są niepalne i żaroodporne. Dodatkową zaletą blatów jest możliwość wykorzystania całej
powierzchni blatu jako powierzchni roboczej.

Marmur

-

-

+

Granit

+

+

+

Konglomerat kwarcowy

+

+

+

ZASTOSOWANIE

KUCHENNE
Blaty kuchenne wykonane z granitu lub konglomeratu kwarcowego
charakteryzują się wysoką trwałością i łatwością czyszczenia, dzięki
czemu stanowią doskonałą ozdobę każdej kuchni na wiele lat.

GASTRONOMICZNE
Urządzenia gastronomiczne są urządzeniami stosowanymi w miejscach użyteczności publicznej, takich jak: restauracje, sklepy, hotele.
Tym samym estetyka blatów wykorzystywanych do wykonania
urządzeń gastronomicznych musi być najwyższej jakości.

ŁAZIENKOWE
Blaty łazienkowe montowane w domach, hotelach, restauracjach
i sklepach, charakteryzuje niepowtarzalne piękno. Zastosowanie
szlachetnego w wyglądzie kamienia dodaje wnętrzu prestiżu
i elegancji.
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SCHODY

wenętrze

Zewnątrze

Firma Vertimar wykonuje schody, stopnie i podstopnice z kamienia naturalnego oraz konglomeratu kwarcowego. Schody,
stopnie i podstopnice kamienne wykonane przez Nas będą służyć Państwu przez wiele lat. Dlatego też do produkcji schodów,
stopnic czy podstopnic używamy wyselekcjonowanego materiału jakim jest marmur, granit czy też konglomerat kwarcowy.
Bogata kolorystyka umożliwia szeroki wachlarz możliwości. Na żadnym etapie wyboru schodów nie pozostaniecie Państwo
sami, pomożemy przy doborze materiałów, wyborze kształtu, barwy, struktury oraz elementów ich wykończenia.

Granit

+

+

Marmur

+

-

Kwarcyt

+

+

ZASTOSOWANIE
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PARAPETY
Parapety wykonane z kamienia naturalnego (granit, marmur, trawertyn, piaskowiec, kwarcyt) stanowią elegancką oprawę
i wykończenie okien. Dzięki różnorodności faktur czy kolorów, dają nieograniczone możliwości aranżacji każdego wnętrza.
Mogą być z powodzeniem stosowane zarówno w architekturze tradycyjnej, jak i w budynkach nowoczesnych.

wenętrze

Zewnątrze

Podstawowymi zaletami parapetów z kamienia są: efektowny wygląd, ekskluzywne wykończenie okna, szeroki wachlarz
kolorystyczny, różnego rodzaju wykończenia, wysoka trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne, odporność na
promienie UV, odporność na zarysowania, łatwość utrzymania w czystości.

Granit

+

+

Marmur

+

-

ZASTOSOWANIE

GRANITOWE
Parapety z granitu cechuje wysoka wytrzymałość i odporność na
warunki atmosferyczne, dzięki naturalnym właściwościom nadają się
idealnie na parapety wewnętrzne jak i zewnętrzne.
W swojej ofercie firma VERTIMAR posiada ponad 50 rodzajów
granitu co pozwala nam zadowolić nawet najbardziej wymagających
klientów i dopasować się do istniejącej bądź planowanej kolorystyki
budynku czy też wnętrza.

MARMUROWE
W naszej ofercie znajdą Państwo ponad 20 rodzajów marmuru,
materiału idealnie nadającego się na parapety wewnętrzne. 		
Parapety z marmuru są idealnym elementem wykończenia
wnętrz pomieszczeń mieszkalnych jak i biurowych. Marmurowe
parapety nadają wnętrzu elegancji.
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OKŁADZINY

KOMINKOWE
Kamień naturalny znajduje doskonałe zastosowanie jako okładzina kominków. Wygląda oryginalnie i dekoracyjnie.
Jest niepalny oraz odporny na długotrwałe działanie wysokich temperatur.
Okładziny kamienne przygotowywane są pod konkretny model kominka i dostosowywane do pomieszczenia. Jest
to możliwe dzięki dużemu wyborowi projektów oraz bogatej ofercie kamieni. Takie rozwiązanie pozwala uzyskać
niepowtarzalny styl.

MATERIAŁ
- Granit,
- Konglomerat kwarcowy,
- Marmur,
- Trawertyn,
- Onyks.
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GRANIT
Ze względu na bogatą i piękną kolorystykę można stosować go w budownictwie jako kamień budowlany i dekoracyjny.
Kamień ten jest niezwykle odporny na działanie warunków atmosferycznych.
Granit jest bardzo cenionym surowcem. Dzięki niemu zawsze można podkreślić ponadczasowy charakter obiektu, podnieść
standard użyteczności różnych przestrzeni architektonicznych. Fenomen granitu polega na tym, że posiada bardzo wysoką
odporność na ścieranie, niezwykłą trwałość, mrozoodporność i kwasoodporność. Na drodze procesów technologicznych
można uzyskać różne struktury granitu.

Parametry techniczne:
Rozmiar płyty: różne rozmiary
Grubość: 2, 3 cm
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Albero

Harvest Cream

Maple Red

Rosa Beta

Astrus

Imperial Gold

Marron Kongo

Rosa Miele

Baltic Brown

Imperial White

Millenium Cream

Rosa Porrino

Bianco Dolomiti

Indian Black Bengal

Mongolian Black

Rosso Balmorald

Bordeaux

Indian Black Dark

Multicolor Green

Rosso Multicolor

Brąz Królewski

Indian Black Spike

Multicolor India

Sahara Gold

Colonial Cream MD

Indian Juparana Dark

Nero Assoluto

Silver Paradiso

Colonial Cream

Indian Juparana

Nero Impala Dark

Soapstone

Cosmic Black

Ivory Brown

Nero Impala

Steel Grey

Crema Terra

Ivory Fantasy

New Imperial Gold

Supreme Black

Delicatus

Jet Black Supreme

New Imperial Red

Tan Brown

Dubai

Jurapana Gold

Padang Dark

Verde Uba Tuba

Galaxy Star

Kashmir Gold

Perola Negra

Yellow Pink

Giallo New Veneziano

Kashmir White

Prada Gold

Giallo Santa Cecilia

Madura Gold

Red Dragon
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MARMUR
Marmur - znajduje szerokie zastosowanie w budownictwie jako materiał na parapety wewnętrzne, blaty
łazienkowe, posadzki wewnętrzne, okładziny ścienne,
lady wystawowe, stopnie schodowe. Idealnie spisuje
się w pomieszczeniach domowych . Polecany szczególnie do wykorzystania w miejscach o średnim natężeniu
ruchu oraz mniej narażonych na działanie czynników
atmosferycznych.

Parametry techniczne:
Rozmiar płyty: informacja na zapytanie
Grubość: 2, 3 cm

Amarillo Triana

Botticino Semi Classico

Emperador Light Turco

Rain Forest Yellow szczotkowany

Bardiglio

Breccia Sarda Chiaro

Emperador Marrone

Rojo Alicante

Beige Champagne

Breccia Sarda Diagonale

Fossil Brown

Rosa Portogallo

Bianco Carrara C

Breccia Sarda Nuvolato

Giallo Rena

Rosso Asiago

Bianco Carrara CD

Breccia Sarda Venato

Grigio Legno

Verde Guatemala

Bianco Neve

Caffe Latte

Marquina Black

White Tiger

Bianco Polar

Calacatta

Nero Marquina

White Vein

Biancone

Crema Delicato

Portoro Oro

Botticino Classico

Crema Marfil

Rain Forest Brown

Botticino Semi Classico

Emperador Dark

Rain Forest Green
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KONGLOMERAT

MARMUROWY
Urok naturalnego kamienia zamknięty w konglomeratach
marmurowych SANTAMARGHERITA®. Płatki i granulki
najszlachetniejszych marmurów połączone z troskliwie
dobranymi żywicami. Posiadają certyfikat do zastosowań
w kontakcie z artykułami spożywczymi i w pomieszczeniach
o wysokim standardzie higienicznym.
Linia SM Marble to współczesna propozycja ponadczasowego piękna naturalnego marmuru, oferowana
w bogatej gamie barw i ziarna. Umiejętnie skomponowane
połączenia wprowadzają wyszukany akcent do wszelkiego
rodzaju pomieszczeń.
Parametry techniczne:
Rozmiar płyty: 305x124cm
Grubość: 2, 3 cm

Arabescato Bianco

Grigio Carnico

Perlato Royal

Royal Beige

Bianco Mandorla

Mimosa

Rosa del Garda

Verde Alpi

Botticino

Napoleon Brown

Rosa Perlino

Verde Liguria

Breccia Aurora

Nero Portoro

Rosso Levanto

White Premium

Fior di Pesco

Ninfea

Rosso Verona

Giallo Reale

Peonia

Rasotica
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KONGLOMERAT

KWARCOWY
To idealny materiał na blaty kuchenne, gastronomiczne i specjalistyczne, mocny i elegancki konglomerat kwarcowy
SANTAMARGHERITA® to najlepsze rozwiązanie do wykończeń powierzchni o wysokich parametrach technicznych. Jest
otrzymywany z wyselekcjonowanego piasku kwarcowego i żywic dopuszczonych do stosowania w kontakcie z produktami
spożywczymi i w pomieszczeniach o wysokim standardzie higienicznym; sprawdza się w rozmaitych zastosowaniach, od
przestronnych pomieszczeń po wyszukane projekty wyposażenia wnętrz.
Produkty z linii SM Quarz są wytrzymałe na ugięcie, ścieranie oraz działanie kwasów i występują w wielu wariantach kolorystycznych, fakturach, innowacyjnych wykończeniach, z możliwością personalizowania przy zastosowaniu obróbki waterjet
i druku sublimacyjnego.

Parametry techniczne:
Rozmiar płyty: 305x140cm
Grubość: 1.2, 2, 3 cm

Właściwości kwarcytu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Bardzo wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne,
Wysoka odporność na zarysowania,
Bardzo wysoka odporność na zaplamienia,
Łatwość w utrzymaniu czystości,
Higiena dla całej rodziny - certyfikat Green Guard
Children & School,
Bezpieczeństwo przy kontakcie z żywnością,
Całkowita odporność na powstawanie bakterii,
Przyjazne środowisku – certyfikat Green Guard Indoor Quality,
Obszerna i stała gama kolorystyczna,
Możliwość dostosowania do różnych wnętrz.

Africa

Blu Stardust

Florence

Nero Stardust

Vega

Alberta

Breda

Gold

Nero

Victoria

Amiata

Bronze

Grigio Stardust

Otello

Vulcano

Aosta Madreperla

Cadore

Guam

Pastel Green Stardust

Zenit

Aosta Multicolor

Calais

Iron

Pewter

Aosta

Caledonia

Istria

Phuket

Apulia Madreperl

Cancun

Itaca

Pompei

Apulia

Carnia

Lyskamm

Rimini

Ardenne

Cervinia

Manus

Rodi

Atena

Contract Beige

Marrone Stardust

Rosa Stardust

Auby

Contract Black

Maui

Rosso Stardust

Australia

Contract Grey

Mesquite

Sanremo

Bardolino

Contract White

Miami

Silver

Beige Stardust

Corda

Montana

Sky Stardust

Bianco Stardust

Corsica

Mosa

Sonora
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ONYKS
Kamień półszlachetny o bogatej kolorystyce i wzornictwie – ze względu na przepuszczalność światła doskonale
nadaje się do celów dekoracyjnych. Swoją elegancją pozwala uzyskać niepowtarzalny efekt.
Onyks dzięki swym właściwościom przepuszczania
światła jest jednym z najbardziej dekoracyjnych
kamieni. Jego przezroczystość i wzór dodaje mu
magicznych atrybutów – rozświetlony przeobraża się,
a odkrywając swe wewnętrzne krystaliczne piękno staje
się elegancką ozdobą salonów i pokoi dziennych.
Parametry techniczne:
Rozmiar płyty: różne rozmiary
Grubość: 2, 3 cm

Ambra

Arancio

Honey

Miele

Nero

Tanzania

TRAWERTYN
Trawertyn - to kamień naturalny, który w ostatnich latach stał się jednym z bardziej popularnych rozwiązań stosowanych
do wykończenia wnętrz. Wykonuje się z niego posadzki, obudowy kominkowe, okładziny podłogowe, umywalki, blaty
kuchenne, parapety i stopnie.
Parametry techniczne:
Rozmiar płyty: różne rozmiary
Grubość: 2, 3 cm
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Travertino Navona

Travertino Classico

Travertino Giallo Persiano

Travertino Rosso Persiano

Travertino Marron Persiano

RODZAJE

OBRÓBEK
Nowoczesna linia produkcyjna umożliwia nam profesjonalne wykończenie krawędzi.
Profesjonalność cechuje dbałość o każdy szczegół.
W przypadku blatów takim szczegółem staje się
detal wykończenia krawędzi, jak również detal wygrawerowanej w blacie pochylni ociekowej.

Profile krawędzi

P1

P2

P3

P4

Rodzaje podklejek blatów na grubości

U1

U2

U3

K2

K3

Profile krawędzi

K1

Rowki ociekaczy i ociekacze

Ociekacz okrągły

Ociekacz okrągły z rowkami

Ociekacz prosty

Ociekacz prosty z rowkami
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WKŁADY

KOMINKOWE
Firma Vertimar wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klienta, dlatego poszerza swoją ofertę o wkłady kominkowe,
renomowanych firm, które stawiają na jakość. Możemy zaoferować produkty Firmy Hajduk i BeF Home.
W swojej ofercie posiadamy wkłady kominkowe ciepłe, wkłady kominkowe z płaszczem wodnym i piecyki wolnostojące.
Te rozwiązania idealnie komponują się w domu, aby wypełnić wnętrze niepowtarzalnym charakterem i ciepłem.

BEF HOME

HAJDUK
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POZOSTAŁA

OFERTA
Dodatkowym profilem działalności firmy Vertimar jest sprzedaż i montaż wysokiej klasy produktów stolarki otworowej:,
okna, fasady, drzwi, bramy, rolety wewnętrzne i zewnętrzne. Dlatego też podjęliśmy współpracę z czołowymi producentami
takimi jak:
Okna: Drutex, Veka , Schucko, Aluplast.
Drzwi: Vikking, Wikęd, Porta, Polskone, DRE, KMT, Mikea.
Bramy: Krispol, Horman, Wiśniowski, Bigtor.
Rolety: Portos, Intrax.
Dzięki wykwalifikowanemu zespołowi Klient nie musi przejmować się pomiarem czy montażem, naszym Klientom oferujemy ciągłe i profesjonalne doradztwo oraz kompleksową obsługę, począwszy od pomiaru, poprzez pomoc w doborze,
kończąc na transporcie i montażu. Zapewniamy jak najwyższy standard oferowanych produktów oraz najwyższą jakość
wykonywanych prac montażowych.

OKNA

DRZWI

BRAMY

ROLETY WEWNĘTRZE i ZEWNĘTRZNE
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GDYNIA
OLSZTYN

SZCZECIN

CZARNKÓW
GORZÓW WLKP.
POZNAŃ
WARSZAWA
ŁÓDŹ
WROCŁAW

LUBLIN
SOSNOWIEC
KRAKÓW

ul. Ks. Kanonika Thiela 3
64-700 Czarnków
tel./fax (67) 255 44 85
e-mail: info@vertimar.pl
www.vertimar.pl
www.blaty-kuchenne-granitowe.pl
www.sklep.vertimar.pl
Dział handlowy - Systemy Okienne
tel. (67) 255 44 22
tel. kom. 600 822 660
Dział handlowy - Kamieniarstwo Budowlane
tel. (67) 255 44 33
tel. kom. 784 901 388
Zakład produkcyjny
ul. Gdańska 52
64-700 Czarnków
tel. kom. 784 902 223
www.blaty-kuchenne-granitowe.pl

