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Spieki kwarcowe Laminam – nowy produkt w ofercie firmy Interstone – mają być
dla kamieniarzy szansą na rozszerzenie oferty i pozyskanie nowych klientów.
– Skoro salony z ceramiką handlują płytkami kamiennymi,
to dlaczego kamieniarze nie mogą oferować swoim klientom produktów ceramicznych? Klient, który przyjdzie do
zakładu kamieniarskiego po taki produkt, może zdecydować się także na kamień. W salonie sięgnie raczej po ceramikę lub gres – w ten sposób uzasadnia wprowadzenie
spieków kwarcowych do oferty sieci hurtowni Interstone
jej współwłaściciel Tadeusz Wysocki. – Jest to produkt
naturalny, choć przetworzony, nie zmieniamy więc polityki
naszej firmy – mówi drugi z właścicieli Wiesław Sordyl.
Szefowie Interstone’u zapoznali się ze spiekami kwarcowymi włoskiej firmy Laminam podczas jednej z podróży
do Włoch. – Uznaliśmy, że firma kieruje swoją ofertę do
niewłaściwych dystrybutorów – opowiada Wiesław Sordyl.
– Spieki były dostępne w formie płytek w salonach ceramiki. Nie są one jednak w stanie wykorzystać w pełni możliwości tych materiałów – nie będą ich obrabiać ani montować. Uważamy, że mogą to robić właśnie kamieniarze.
Obaj właściciele firmy zdają sobie sprawę, że kamieniarze niechętnie korzystają z materiałów innych niż
kamień naturalny. – To nowoczesny materiał, po który,
ze względu na jego właściwości, bardzo chętnie sięgają architekci. To do nich i projektantów wnętrz kierujemy
działania promocyjne. Jednocześnie w sprawie wykorzy-
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stania spieków – obróbki i montażu – odsyłać będziemy
ich do kamieniarzy. To od nich zależeć będzie, czy będą
chcieli wykorzystać szansę i poszerzyć grupę klientów
– mówi Wiesław Sordyl.
Czy spieki nie będą konkurować z syntetycznymi kwarcami, które są także w ofercie Interstone’u? – Architekci pytali nas o materiały cieńsze niż te, które możemy zaoferować
w kamieniu naturalnym lub syntetycznym. Spieki dostępne
są w dużych formatach w grubościach 3 i 7 mm. Oferowane są w 60 wzorach i rodzajach powierzchni, często naśladujących kamień naturalny. To więcej niż gama produktów
Silestone – mówi Wiesław Sordyl. – Ich lekkość powoduje,
że mogą być stosowane dosłownie wszędzie – na elewacjach, posadzkach, ścianach wewnętrznych, blatach,
meblach itd. Posiadają wszelkie atesty higieniczne, są odporne na działanie kwasów, światła, wysokich temperatur
itp. W moim przekonaniu to materiały przyszłości – dodaje
Tadeusz Wysocki.
Na początek w ofercie Interstone pojawiło się 28 z 60 typów spieków kwarcowych produkowanych przez Laminam. Każdy dostępny jest formie płyt grubości 3 i 7 mm
w formacie 1000 x 3000 i 1000 x 1000 mm. Metr kwadratowy 3-milimetrowej płyty waży 7,2 kg. Cena materiału waha
się od 300 do 600 zł za mkw. (zap)
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