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Opis na stronę główną  
 

KILKA SŁÓW O NAS 

Ekskluzywny salon wnętrz, KRAK-SPIEK, powstał z inspiracji pani Anety Chałdy. To jej 
wyczucie smaku, szyk i elegancja doprowadziły do powstania tego magicznego miejsca. 
Stworzony przez nią salon jest odzwierciedleniem nowoczesności, przyszłości oraz finezji w 
projektowaniu wnętrz. Przy aromacie i smaku pysznej kawy, wybierając niesamowitą 
kolekcję Macieja Zienia, Doroty Koziary lub Monolith Tubądzin odczuwa się luksus miejsca i 
jego spokój. 

".. pięknem jest to, co samo przez się jest godne wyboru." Arystoteles 

Dzięki wysokiej klasy produktom, Państwa domy czy mieszkania staną się dziełami sztuki. 
Kompozycje oraz różnorodność stylów projektantów spełniają oczekiwania i są inspiracją 
najbardziej wymagających. 

Salon KRAK-SPIEK nie tylko oferuje prestiżowy oraz doskonały produkt. Doświadczony 
zespół ekspertów doradzi i pomoże Państwu przy wyborze idealnej kolekcji płyt. 

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z ofertą. 

".. dobrze zaprojektowane przedmioty należą się każdemu. Gospodyni domowej i 
milionerowi." Philippe Starck architekt 

 

Opis na podstronę z ofertą  
 

WIELKOŚĆ NOWEJ ELEGANCJI 

Elegancja zaczyna się tam gdzie jest nienaganny szyk i harmonia. Elegancję przyszłości 

kształtuje piękno wielkości. Wielkie płyty tworzą nowy trend wnętrz, a zarazem są płótnem 

dla projektantów. Za sprawą nowej kolekcji marki Monolith elegancję pomieszczeń można 

osiągnąć z dużą łatwością. Cztery najnowsze kolekcje Monolith zostały stworzone w celu 

ukazania i wyeksponowania piękna pomieszczeń. Połączenie metalu, bogactwa kultury 

Żyznego Księżyca, szarości skał oraz stylu industrial powodują dozę niepewności, a zarazem 

ciekawość urządzonego wnętrza. 

SZYK GRESU 

Podstawą najnowszych trendów glazury jest gres. Jego finezyjność, urok, a dodatkowo 

trwałość powodują majestatyczność urządzonych nim pomieszczeń. Wielkie płyty gresu, to 
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potencjał wyrafinowanego formatu. Dzięki małej ilości fugi płyty tworzą jedną, harmonijną 

całość. Dysponujemy kilkoma formatami i grubościami materiału. 

WŁAŚCIWOŚCI PŁYT MONOLITH 

Płyty marki Monolith mogą być stosowane w każdym pomieszczeniu nie zależnie od 

panujących w nim warunków. Dzięki wszechstronności gresu oraz estetyki jest on łatwy w 

utrzymaniu czystości i nie ulega uszkodzeniu. 

 

Charakteryzuje się: 

– łatwa obróbka płyt i szybki montaż, 

– mrozoodporność, 

– niewielka ilość fug, 

– nieścieralne, 

– odporność na wysokie i niskie temperatury, 

– odporność na wodę oraz plamy; 

 

Wielkie płyty gresowe mogą być montowane jako: 

– blaty kuchenne, 

– elewacje, 

– meble, 

– parapety, 

– podłogi, 

– ściany, 

– tarasy; 

SYSTEM MODUŁOWY PŁYT MONOLITH 

Wszystkie płyty gresowe marki Monolith można ze sobą łączyć nie zależnie od ich wielkości 

oraz grubości. 

Montaż oraz obróbka płyt jest niezwykle łatwa. Zapewnia, to przede wszystkim lekka waga i 

ich niewielka grubość. Dzięki temu w szybki i bezproblemowy sposób można cieszyć się 

upragnionym widokiem pomieszczenia. 


