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Posiadamy w swojej ofercie płytki do 
łazienki, kuchni, na taras i elewacje, 
wanny, kabiny prysznicowe, umywalki, 
baterie, meble łazienkowe, polskich jak 
i zagranicznych firm.
Posiadamy również profesjonalne 
biuro projektowe, świadczące naszym 
klientom wizualizacje i projekty łazienek.

P.H. Servitor Prim, salon płytek 
ceramicznych i wyposażenia łazienek 
w województwie kujawsko – 
pomorskim. Główna siedziba firmy 
jest w Toruniu. Posiadamy swoje 
oddziały w Bydgoszczy, Inowrocławiu, 
we Włocławku.

mailto:marketing@servitor.pl
www.servitor.pl
http://www.infoarchitekta.pl/firmy/S/1330-servitor-prim.html

	bramy i ogrodzenia
	BETAFENCE
	WISNIOWSKI

	chemia budowlana
	MIRA Polska

	dachy, systemy rynnowe
	pokrycia dachowe
	BUDMAT
	TONDACH

	dachy zielone
	BAUDER

	systemy rynnowe
	GAMRAT


	element małej architektury
	BRUK-BET

	elewacje i fasady
	elewacje i fasady
	AL-TECH 
	BRUK-BET
	KINGSPAN
	MEVACO
	ROCKPANEL
	RUUKKI Polska
	SELT/ Sun Protection Systems
	STEGU
	STONE MASTER

	systemy architektoniczne
	ALSAL
	ALUPROF
	PONZIO Polska

	tworzywa sztuczne w architekturze
	TUPLEX


	grzejniki
	CONVECTOR/ EXTREME
	JAGA Polska
	PURMO/ RETTIG HEATING
	RUNTAL/ ZEHNDER GROUP
	VNH FABRYKA GRZEJNIKÓW
	ZEHNDER Polska

	inteligentny budynek
	LEGRAND Polska
	SCHNEIDER ELECTRIC Polska
	TEMA/ GIRA

	izolacja i docieplenie
	IZOPANEL
	PAROC Polska
	ROCKWOOL Polska

	łazienka
	łazienka
	ALAPE
	AQUAFORM
	DORNBRACHT
	DUSCHOLUX
	VILLEROY&BOCH

	armatura łazienkowa
	ARMATURA KRAKÓW
	GRAFF EUROPE
	KLUDI ARMATUREN
	ORAS OLESNO

	ceramika sanitarna, wanny, kabiny prysznicowe
	KALDEWEI Polska
	RIHO Polska

	meble łazienkowe
	NOCLAF


	meble
	meble
	BLACK RED WHITE
	BLUCKBERRY
	BOCONCEPT
	ELFA MANUFACTURING
	GALA COLLEZIONE
	HOMEGARDENART
	NOTI FABRYKA MEBLI
	PORADA
	SABA ITALIA

	meble do sypialni
	MASTER BED

	meble biurowe
	BALMA
	BN OFFICE
	GRAMMERN OFFICE
	KINNARPS  Polska
	MARTELA
	NOWY STYL
	SITAG FORMY SIEDZENIA


	nawierzchnie
	BRUK-BET
	GEO SYSTEM/ WIKRY
	POLBRUK

	ogrody zimowe
	TS Polska

	okna i drzwi
	okna i drzwi
	OKNO-POL Kraków

	drzwi
	CLASSEN-POL
	INTERDOOR/ INTERDREX

	okna dachowe
	VELUX Polska

	klamki
	DOMINO


	oprogramowanie
	INTERSOFT

	osprzęt elektroinstalacyjny
	FERMAX
	LEGRAND Polska
	SCHNEIDER ELECTRIC Polska
	OSPEL
	SIDLE/ ANB
	TEMA/ GIRA

	oświetlenie
	AQUAFORM INC.
	ART-METAL
	AURORA Technika Świetlna
	MILANTEX
	PHILIPS
	VIBIA
	SCHMITZ

	podłogi, posadzki
	podłogi drewniane, panele
	BALTIC WOOD
	BAUWERK/ LARES
	CHAPEL PARKET Polska
	CLASSEN-POL
	DLH POLAND
	KOPP - Podłogi Naturalnie Doskonałe
	WILD WOOD

	wykładziny
	GAMRAT
	KOMFORT


	sauny, baseny, wanny spa
	FLUIDRA Polska
	KOMPLEKS
	MEADOW

	schody
	SCHODY TRĄBCZYŃSKI

	sprzęt przeciwpożarowy i bhp
	GRAS

	sufity
	ARMSTRONG BUILDING PRODUCTS
	JAK/ BARRISOL

	systemy zaciemnień
	SELT/ Sun Protection Systems

	szkło budowlane
	AGC FLAT GLASS POLSKA 

	szkolenia i konferencje
	VIRTUS

	ściany, ścianki
	systemy drzwi przesuwnych
	INDECO
	MOCHNIK

	farby, elementy dekoracyjen ścian
	FOX
	MAGNAT/ ŚNIEŻKA
	STEGU
	STONE MASTER
	STONES

	systemy suchej zabudowy
	FERMACELL


	technologie wznoszenia ścian
	BRUK-BET
	GRUPA SILIKATY
	SILKA
	YTONG
	YTONG MULTIPOR

	wentylacja, klimatyzacja
	UNIWERSAL


