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CERESER MARMI SPA 

szeroka oferta
magazynowa,
gotowa od ręki

dostępność
wszystkich

odmian Białego

uprzywilejowany
wybór płyt dużego 

formatu

szeroka gama rozmiarów
w celu zaspokojenia

każdego projektu

wybór najwyższej
jakości, technika

i estetyka

dzięki współpracy
z renomowanymi

kamieniołomami z Carrary

P A W I L O N
MICHELANGELO

PRESTIŻOWY
MARMUR
KARRARYJSKI
W  W E R O N I E

Dzięki tej nowej realizacji, odwiedzający 
mogą uzupełnić swoje zakupy 
bezpośrednio w CERESER.

Oprócz tradycyjnych pawilonów
z marmurami, trawertynami, onyksami, 
granitami i kwarcytami, CERESER 
otworzył również nowy pawilon, który 
jest w stanie zadowolić nawet najbardziej 
wymagających klientów pod względem 
różnorodności, dostępności i najwyższej 
jakości oferowanych materiałów.

PRESTIŻOWY MARMUR
KARRARYJSKI
W WERONIE

Dążenie do doskonałości i ciągła 
innowacyjność sprawiają, że CERESER 
wyróżnia się na świecie jako rzecznik 
wartości kamienia naturalnego, 
włoskiego stylu i jakości.

Wyjątkowy PAWILON MICHELANGELO 
stanowi nowe prestiżowe osiągnięcie 
CERESER.

THE BEAUTY
OF NATURAL
STONE

P
L



Od wieków marmur z Carrary 
fascynuje artystów i projektantów
z całego świata. Jego niepowtarzalny 
biały kolor jest bez wątpienia jedną
z najważniejszych marek w branży
i dumą Włoch.

We wrześniu 2020 roku CERESER 
otworzył nowy prestiżowy Pawilon 
Michelangelo, w całości poświęcony 
zróżnicowanej gamie „białych 
marmurów z Carrary”.

Z jednej strony znajduje się duży 
magazyn oferowanych płyty natomiast 
druga storna jest poświęcona wystawie 
płyt na lustrzane odbicie, uzupełniona
o oryginalne prace wykonane z „białego 
marmuru z Carrary”. 

Odwiedzający będą mogli swobodnie 
wybrać materiał doskonale dopasowany 
do projektów, podziwiając w galerii 
ekspresję płyt na lustrzane odbicie i 
starannie dobierając swoje ulubione płyty 
na dużej powierzchni wystawienniczej.

NOWY PAWILON
MICHELANGELO

JEDEN PAWILON DWIE 
RÓŻNE POWIERZCHNIE 
WYSTAWIENNICZE

Bianco, Statuario, Calacatta, 
to tylko niektóre z rodzajów 
kamienia zaprezentowanych w 
salonie, składającym się z dwóch 
stref. Na łącznej powierzchni 
ok. 2000 m2 usytuowane są 
SALON WYSTAWIENNICZY 
MICHELANGELO i GALERIA 
MICHELANGELO.


