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PREHLAD
Krajiny, voda, oheň, a talianska atmosféra, to sú ingrediencie úspechu Piemme.
Starostlivý výber z najlepších surovín a prísna kontrola každej fáze výrobného cyklu, predstavujú
informačné princípy spoločnosti každodennej práci tak, aby všetky odchádzajúce výrobky sú "Top
Quality".

PROFIL
Od svojho založenia v roku 1962, Piemme pokračoval so zameraním na rozvoj najlepších talianskeho
štýlu s pokračujúci záväzok k estetickému výskumu.
Nezameniteľný štýl Piemme je vyjadrená v pravých talianskych bielych obkladov stien tela, ku
ktorému došlo so starostlivou remeselnú zručnosť a najnovšie generácie porcelánové kameniny, za
použitia najmodernejších technológií.
Experimenty naďalej hľadať nové a originálne farby, snaha o krásy, evolúcia štýlu, jedinečnosť
návrhov, žiadny z ktorého môže byť oddelená od technologickej hodnoty materiálov, vynikajúce z
hľadiska pevnosti a životnosti. Mnohé z nich sú klasifikované PEI 5 z Bologna keramického centra a
kvôli tomu boli veľmi ocenil za posledných štyridsať rokov hlavných svetových distribútorov.
Vždy úzko zameraná na umenie vo všetkých jeho formách, od roku 1977, Piemme bolo vytvoriť
exkluzívny dizajn spolu s slávnych návrhárov Valentino, univerzálny príklad elegancie a vycibreného
vkusu vynikajúce.
Značka Piemmegres uzrel svetlo sveta v roku 1998, to bol vždy venovaný na výskum a vývoj
významný je ideálna pre vysoko náročné vnútorné i vonkajšie prostredie verejných, komerčných a
obytných budov. Piemmegres dosky spájajú mimoriadny estetický s jedinečnou technické a funkčné
vlastnosti, a preto je už protagonisti mnohých významných diel po celom svete.
V roku 1977, dohoda o rok bol vyrobený s veľkým návrhár Valentino, Piemme začal prenos na
keramické výrobky, všetky tvorivé atmosféru dielne Majstrovu, s mimoriadnymi výsledkami na
všetkých trhoch, v len na krátku dobu, Piemme stal keramické výrobcu najviac miloval ženy.
Dnes viac ako inokedy, Línia Valentino-Piemme zbierok predstavujú najvyššiu úroveň bytovej
príspevky priaznivcov v celom svete vďaka ich schopnosti zlepšiť akékoľvek prostredie s
nenapodobiteľnou luxus nadčasovom sna.
Na Piemme "Made in Italy" je viac ako len známky, to je znak, ktorý stelesňuje všetky hodnoty vysoko
kvalitný produkt koncipované, navrhnuté a vyrobené v Taliansku a na základe talianskych nápadov,
kreativity a technológií s osobitným dôrazom na človeka bytosti a životné prostredie. "Piom 100%
Made in Italy" logo reprezentuje a zaručuje Piemme hodnôt po celom svete: Hodnoty 100% taliansky
vyrábaných produktov, od konceptu až po výrobu.
V troch závodoch zaberajú plochu viac ako 220.000 m², naše neustále 3 mlyny a 3 striekacie sušič

kŕmený dodávky tryskové turbíny 20.000 ton surovín denne na 20 automatických hydraulických lisov,
ktoré pracujú koleso-pre-hodiny na formovať naše dlaždíc v 15 rôznych veľkostiach a hrúbkach 8.
Celkom 100 laserových valcov sieťotlačových, podporované atramentové digitálny výzdoba stanice,
prenos nášho jedinečného štýlu a kreativity k povrchu dlaždice. A 8 počítačovo riadené prírodné
plynové pece ustanovujú vzory trvalo na keramický povrch pri vysokej teplote.
Naše 4 rezanie, honovania a oprava vedenie spracovať viac ako 1.000.000 metrov štvorcových dlažby
v rôznych veľkostiach a povrchových úprav, zatiaľ čo 10 laserom navádzané roboty manipulácie a
dopravy 25.000 m² hotového výrobku denne. Celková produkcia 8,000,000 m² výrobkov ročne sa
predáva po celom svete, čo vytvorilo obrat 95,000,000 EUR. Ale naše odhodlanie zlepšiť zostáva
rovnaký ako v roku 1962, kedy bolo len trinásť z nás pracuje v malom 600 m² budovy. Je to rovnaké
nadšenie, že od tej doby riadil a motivovať nás neustále zlepšovať naše výrobky, vyvinúť nové
výrobné techniky, vytvárať nové návrhy a plánovanie nových predajných a marketingových riešení ...
Radi by sme poďakovali všetkým, ktorí nám ponúkol svoju podporu a uznanie za rokov a uisťujem
vás, že vynaložia všetko úsilie na prevádzkovanie tejto činnosti v budúcnosti.
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