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A Mediterrán Kerámia Kft. 2001-ben, 
családi vállalkozás keretében kezdte 
meg működését, amit a burkoló szak-
mában eltöltött 10 év tapasztalata és 
kapcsolatrendszere alapozott meg. 

Célunk kiegyensúlyozott üzlet-
menet mellett felépíteni egy hosszú 
távon jól működő vállalkozást, mely 
minőségi termékekkel szolgálja vásár-
lóit. Kiemelt hangsúlyt fektetünk arra, 
hogy az általunk nyújtott háttérszol-
gáltatásokkal megkönnyítsük és se-
gítsük vásárlóink választását. Cégünk 
folyamatos bővülésének és növekedé-
sének egyik alappillére visszatérő vá-
sárlóink reklámja, akik bizalommal 
ajánlanak ismerőseiknek.

Hosszú, problémamentes kap-
csolataink a gyártókkal folyamatos 
és kiszámítható áruellátást, rendkívül 
kedvező beszerzési kondíciókat bizto-

sítanak számunkra. Ez a háttér ga-
rantálja a korrekt árakat, a gördülé-
keny kiszolgálást. A gyárakkal való 
jó partneri viszony eredménye, hogy 
elsőként értesülünk olyan akciókról, 
melyek révén tovább tudjuk bő víteni 
termékkínálatunkat és az ala csony 
árfekvésű termékkategóriában is 
versenyképesek tudunk maradni.

A kiváló termékeknek és a komp-
lex szolgáltatásnak köszönhetően 
egyre több neves építésszel, építész-
irodával és lakberendezővel műkö-
dünk együtt rendszeresen, sok új 
szállodához, panzióhoz és társasház-
hoz szállítottunk termékeket, a MOL 
benzinkutak új arculatát a mi anya-
gainkkal tervezték meg és rendezték 
be. Jelentős tapasztalatokkal és kiváló 
referenciákkal rendelkezünk a hazai 
barkácspiacon. A szakvásárokon fo-

lyamatosan részt veszünk, figyeljük 
az aktuális trendeket és keressük a le-
hetőségeket, hogy a legjobb beszállí-
tókkal, szolgáltatókkal dolgozzunk 
együtt. Partnereink, a teljesség igénye 
nélkül: Duravit, Hansgrohe, Lau fen, 
Hansa, Grohe, Viega, Glass, Zuc chet-
ti, Ravak, Franke, Hüppe, Art weger, 
Blanco, Nicol, Caesar, FAP, Peronda, 
Edilcoughi, Refin, Imola, Keope, 
Supergres, Keramia, Marazzi, Cinca, 
Klinker Sire, Alaplana Mapei.

Szívesen támogatjuk tudásunk-
kal, szakértelmünkkel és kiváló anya-
gainkkal az épített kultúrá megőrző 
kezdeményezéseket. Fontosnak tart-
juk a határon túli falvakban és város-
okban a magyar örökség továbbvite-
lét. Úgy gondoljuk, hogy mindezen 
törevéseink egybeesnek a Kós Károly 
Egyesülés által képviselt értékekkel.

ÉPÍTÉSZET-BIOLÓGIAI EGYESÜLET idei kurzusok

Június 19. – 22. A nyári napforduló Léka várának fénytemplomában és a jáki templom energiarendszerében.

Július 9. – 13. A magyar Nagyasszonyok épületes tudománya. A magyar hagyatékú belső béke konyhájának gyakorla-
ta. A női minőség harmonizálása a Hold géniuszával.

Július 26. – augusztus 3. Barangolás a Hargita nemtövében. Felcsík és Észak-Hargita tájtemploma, épített templomai 
és szakrális fürdői. 

Október 23. – 26. A Somló és a Kissomlyó tájtemplomának életereje és bora a két hegy zarándok ösvényein. Rügyelixí-
rek 2009. rügyfakadására.

December 31. – január 4. A szakrális geometria műveleti ereje és a Kőszegi-hegység csillagösvényei. Szilveszteri mulatság 
és január elseji mérleg-napi túra a bozsoki Kalapos-kövekhez. Bevezetés a szakrális geometria gyakorlatába.

Az érdeklődők a részletes program és a jelentkezési lehetőségek miatt keressék Somlósi Lajost (9516 Vönöck, Kossuth 
Lajos u. 118. 36 95 485 264) vagy Holecz Jánost (2030 Érd, Liliom u. 6/3. Tel/Fax: 36 23 374 829)


