
 

 

Przedsiębiorstwo Prywatne GAGA 

jest firmą z wieloletnim doświadcze-

niem. Jesteśmy obecni na rynku już 

od ponad 30 lat.   

 

Nasz granit zbudował już wiele 

interesujących miejsc w kraju i za-

granicą. Zachęcamy do oglądnięcia 

naszych realizacji. Posiadamy licz-

ne certyfikaty potwierdzające jakość 

produkowanych przez nas towa-

rów. Kostka granitowa, krawężnik 

granitowy, wyroby z marmuru oraz 

wyroby z granitu to podstawa naszej 

produkcji.  



Granit i marmur jako dopełnienie aranżacji wewnętrz-

nej znajduje swoje zastosowanie w kuchni, łazience a 

także na podłogach. Kamień zostać wykorzystany do 

produkcji blatów kuchennych i łazienkowych.. Płyty 

znajdują zastosowanie jako materiał podłogowy. Mar-

mur i granit można również kłaść w różnej postaci na 

ścianę.  Piękne schody to ozdoba każdego domu. Na 

zewnątrz dodają uroku wejściu. Wewnątrz to one 

pierwsze ukazują się oczom gości.  Kamień w czystej 

postaci to najlepszy materiał do zastosowania na 

schodach.   

Schody marmurowe są doskonałym rozwiąza-

niem dla domów o dużej powierzchnii użytkowej. 

To prawdziwa perełka i ozdoba każdego wnę-

trza. Wytwarzamy parapety wewnętrzne i ze-

wnętrzne na wymiar. Zachęcamy do stosowania 

tego rodzaju materiału gdyż gwarantujemy dłu-

goletnie zadowolenie z tego rodzaju produktu. 

Oferujemy dostęp do pełnej gamy granitów i 

marmurów o różnorakiej kolorystyce zależnej 

jedynie od klienta. Design Państwa kuchni i ła-

zienki zależy wyłącznie od Państwa wyobraźni.  

 

Popularną pozycją naszego asortymentu są marmu-

rowe i granitowe blaty do kuchni oraz łazienki. Wy-

konujemy je w różnych wersjach kolorystycznych 

oraz dowolnie zaprojektowanych kształtach. Dodają 

uroku każdej kuchni i zachowują nienaruszony stan 

przez wiele lat. Bardzo duża twardość gwarantuje 

odporność na zarysowania czy uderzenia. Przyjmu-

ją lustrzane odbicie w którym niemal można się 

przejrzeć.  

 

PARAPETY GRANITOWE I MARMUROWE 

 

Parapety granitowe, tak jak w przypadku schodów 

są najtrwalszym i najbardziej efektowym rozwiąza-

niem do zastosowania w budynkach mieszkalnych. 

Do wyboru pełna paleta barw granitów oraz marmu-

rów. Dodają uroku zarówno wewnątrz pomieszczeń 

jak i na zewnątrz ozdabiają całą zabudowę. Wiele 

możliwości wykończeń oraz kształtów.  

 

Granitowa czy marmurowa podłoga wewnątrz do-

mu to swego rodzaju ekskluzywność która rzuca 

się w oczy każdemu z gości. Wypolerowany ka-

mień odbija wzrok niczym lustro. Dzięki jego trwa-

łości błysk ten trwa dziesiątki lat. Takiej trwałości 

nie zagwarantuje żadne drewno. W ofercie znajdą 

Państwo polerowane płyty wewnętrzne a także 

zewnętrzne w różnych wersjach (mat, po-

ler, antypoślizgowe).  

Powierzchnie wewnętrzne takie jak podłogi 

domów posiadają ogromne możliwości 

zastosowania granitu i marmuru. Płytki 

granitowe i marmurowe o strukturze pole-

rowanej dodają niesamowitego uroku wnę-

trzom a w połączeniu ze schodami z takie-

go samego materiału stworzą wspaniałą 

kompozycję. Dużym atutem także jest od-

porność na dużą częstotliwość użytkowa-

nia czy uszkodzenia mechaniczne.  


