


Kto je KRT pekné 
kúpeľne?
Ak čítate tieto riadky tak sme radi, pretože sa vám do 
rúk dostal katalóg našich najlepších referencií. Sme 
zákaznícky orientovaná firma, špecializujúca sa na 
predaj keramických obkladov a dlažieb, sanitárnej 
keramiky, vodovodných armatúr, sprchovacích kútov 
a vaní. Na trhu pôsobíme od roku 1994 a venujeme 
sa všetkým segmentom trhu od maloobchodu cez 
veľkoobchod až po projektové a investičné akcie.

Hľadáme pekné a funkčné riešenia
Naše priority sú jednoduché: spokojný zákazník bez 
výnimiek. Poctivosť, ktorú vyžadujeme od našich 
zamestnancov, dodávateľov aj obchodných partnerov. 
Nekompromisný a moderný dizajn, ktorý reprezentuje 
individualitu nášho zákazníka.
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Poďme spolu niečo jedinečné vytvoriť.
Aby sme vám boli čo najbližšie, naša spoločnosť sa postupne rozrástla z prvej pobočky v Liptovskom Mikuláši 
aj o pobočky v Brezne a v Banskej Bystrici. V našich kúpeľňových štúdiách vždy nájdete ochotných obchodných 
manažérov, ktorý vám pomôžu zorientovať sa v širokom sortimente obkladov, dlažieb a sanity.

Máme radi svoju prácu
Ponúkame kompletné riešenia aj pre najnáročnejších klientov. Naši dizajnéri vám s radosťou a individuálnym 
prístupom vytvoria vizualizácie v špičkovej kvalite. Našu ponuku služieb uzatvárame realizáciami. Neriskujte 
a zverte nám realizáciu pokládky dlažieb a montáž sanity. Radi vyriešime každé neštandardné riešenie 
a zabezpečíme profesionálny výsledok vášho projektu.

TOP VIZUALIZÁCIE
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Strachan Family Jasná
Do hotela v srdci lyžiarskeho strediska Jasná, priamo 
na zjazdovke, sme dodali kompletné vybavenie 
kúpeľní, obklady, dlažby aj sanitu. Prispeli sme tým 
k dokonalému komfortu jeho budúcich spokojných 
návštevníkov.

HOTEL
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Marina Liptov
Športovo rekreačné stredisko s ubytovaním 
a reštauráciou na brehu Liptovskej Mary. Interiér 
v znamení dreva a kameňa sme doplnili o kvalitné 
obklady, dlažby a dizajnovú sanitu.

REŠTAURÁCIA
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Maladinovo
K tomu aby každý návštevník ubytovacieho rezortu 
Maladinovo zažil svoj vlastný dovolenkový príbeh, sme 
prispeli aj my tým, že sme dodali praktickú sanitu do 
každej kúpeľne.

APARTMÁNY
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APARTMÁNY

Usadlosť pod Kriváňom
Luxusný pohľad na Kriváň priamo z postele 
vášho apartmánu, ktorý sme vybavili 
kompletne obkladmi dlažbami aj sanitou. 
To je jeden z našich najmilších projektov, 
Usadlosť pod Kriváňom.
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Tri sestry Lúčky
Nadštandardné apartmány hneď vedľa zjazdovky 
v Jasnej? To sú Tri sestry. My sme do nich dodali 
obklady, dlažbu aj sanitu, vy si už len naplno užite 
komfort, ktorý ponúkajú.

APARTMÁNY
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Tri vody Demänová
Podlahy, dlažby, sanitárna keramika, kuchynské 
drezy, vodoinštalačný a kúrenársky materiál. 
Toto všetko sme schopní dodať ako ucelený 
balíček. Nadštandardné projekty si zaslúžia 
nekompromisné riešenia, táto spolupráca nám 
pri Troch vodách fungovala na 100 %.

APARTMÁNY
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Hotel zelený dom
Obklady, dlažby aj sanita sú už dodané. Stavba 
v momente tvorby tohto katalógu ešte prebieha a my 
sa už len tešíme na výnimočný výsledok.

REKONŠTRUKCIA
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Tatralandia
Najväčší aquapark na Liptove pozná asi každý. Keď si 
budete nabudúce vychutnávať tropický napoj v jeho 
bazénoch, majte na pamäti, že aj tu sa pozeráte na 
materiály, ktoré sme dodali my.

WELLNESS
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Sídlo firmy MTS
Nielen hotely a apartmány potrebujú dokonalý dizajn. Keď chce majiteľ firmy pre seba a svojich zamestnancov 
špičkovú kvalitu priestorov firmy, my sme pripravení splniť jeho požiadavky.

SÚKROMNÝ SEKTOR
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Ministerstvo životného prostredia SR
Aj úrady, kancelárie a spoločné priestory sú naša parketa. Kvalitu, praktickosť a príjemné vyznenie sme zabezpečili 
v rámci našej spolupráce na projekte rekonštrukcie Ministerstva životného prostredia.

VEREJNÝ SEKTOR

13



Apartmán v projekte Victory Port 
Liptovský Mikuláš
Dizajn na mieru spolu s dodávkou materiálov, realizáciou 
aj zárukou, si už užíva majiteľ tohto nadštandardného 
apartmánu. Máme veľmi radi projekty, v ktorých má investor 
otvorenú myseľ. Vtedy môžeme uplatniť náš zmysel pre 
detail. Výsledok už posúďte sami.

APARTMÁNY
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Live centrum Liptovský Mikuláš
Ste developer alebo mladá rodina a hľadáte prvé 
bývanie? Vždy sme radi ak vám s tým môžeme 
pomôcť. V tomto prípade kompletne, aj s realizáciou.

DEVELOPMENT
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Máme špičkové vzorkovne a dobrú kávu, navštívte nás.

www.krt.sk

KRT B. BystricaKRT L. Mikuláš KRT Brezno

Branislav Radič
radic@krt.sk
0917 617 532

Michal Krajči
krajci@krt.sk
0905 840 776

Pavel Nosko
nosko@krt.sk
0905 551 870

Michal Kossár
kossar@krt.sk
0905 616 022


