
KAPITENË 
TË ANIJES SONË

Të jesh në një dhomë ke ndjenjën e paqes. Zakonisht 
je i rrethuar me gjëra të këndshme që ofrojnë qetësi e 
siguri. Mirëpo, jo gjithmonë kur duam ne mund ta 
arrijmë këtë. Dinamika e jetës bashkëkohore imponon 
lëvizjen e udhëtimin. Jo rrallë ne nuk e gjejmë kohën e 
mjaftueshme për të vizituar ambientet që dëshirojmë.

Mirëpo, nëse bëhet fjalë për Albaqeramikën – besojmë 
se ky merak tashmë është hequr.

Ne e kemi kuptuar se pozicioni i tashëm i udhëheqësve 
të kompanive i ngjan më shumë kapitenit të një anijeje, 
i cili duhet ta dijë që më parë se çfarë rruge duhet të 
ndjek. 

Inovacionet teknologjike edhe pse e kanë bërë më të 
lehtë këtë navigim, njëkohësisht e kanë bërë një fakt që 
nuk mund ta injorosh, nëse do të qëndrosh në një hap 
me kohën.

Para dy dekadash askush nuk ka menduar se 
komunikimi i bizneseve me klientelën do të mund të 
bëhej në kohë reale nga tavolina e punës përmes 
rrjeteve sociale.

Dërgimi i mesazheve në masë, po ashtu, e ka bërë shumë 
të lehtë shpërndarjen e ofertave pa pasur nevojë të bëhen 
shpenzime të mëdha në marketing.

Ndërsa, siç duket tash jemi duke shkuar drejt qasjes dhe 
blerjes në ambientet e cilësdo kompani pa lëvizur nga 
shtëpia jonë.

Teknika e quajtur Realiteti Virtual tashmë ka bërë hapat 
e parë në këtë drejtim. Përmes fotogra�mit 360 shkallësh 
ne mund të shohim ambientet e një salloni të qeramikës 
kudo në botë, ndërsa po të përdorim edhe syzet VR 
(Virtual Reality) do të na dukej sikur edhe vetë jemi aty.

Nuk do të shkojë edhe shumë kohë, kur duke qëndruar 
në shtëpi do të mund të futemi në Realitetin Virtual të një 
dyqani rrobash dhe duke i parë e prekur mallrat do të 
vendosim të blejmë ato që na pëlqejnë.

Albaqeramika gjithmonë ka qenë dhe është entuziaste e 
përdorimit të teknologjive të reja dhe domosdo që në 
faqen tonë të internetit, ashtu si në faqen tonë në 
Facebook, tashmë mund të shihni sallonet në 360 shkallë, 
e me një palë syze VR mund edhe të transportoheni për 
një çast te ne. 

Sa i përket zhvillimeve të reja teknologjike ne jemi 
gjithmonë si ai kapiteni i anijes në dallgë të shqetësuara, 
gjithmonë të koncentruar dhe vigjilentë.
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DUSH MURI
837 €

PLLAKAT

ELEMENTET

2
BATERI PËR VASKA
NGA DYSHEMEJA
1,985 €

3
VASKË
5,470 € 4

PASQYRË ME 
MBAJTËSE TË LËKURES
425 €

5 BATERI MURI
677 € 6

LAVAMAN
2,200 €

7 DUSH MURI
1,327 €

8 VARESE CHISEL GRIS RECT
40 x 120 cm  |  42 € m 

9 VARESE PERLA RECT
40 x 120 cm  |  42 € m 

10 VARESE GRIS
45 x 45 cm |  21 € m 2

2

2



ARENALIBERTY

MINIMAL

QUBICA CASCATA
DAX

 TERMOSTATIK
LADY

DREAM INFINITY SENSOR
OVO PAD

Bateri për 
vaska

nga dyshemeja

Dushset

365.90 €

Dushset
245 €

Bateri lavamani
67 €

Dushset
159 €

Dushset

699 €

Bateri për vaska
230 €

Bateri muri
153.90 €

Bateri lavamani
me sensor

295 €

Bateri lavamani
195 €

Dushset
899 €

Bateri muri
799 €

Bateri lavamani
219 €

Bateri lavamani
226 €

425 €

Bateri lavamani

149 €

ATACAMA

Dushset
189 €

Bateri muri
155 €

Dushset
395 €

Bateri lavamani
239 €



7 BELROSE BIANCO
75 x 25 cm  |  21 € m

8 DEKOR ARIANA BELROSE
75 x 25 cm  |  30 € / copë

PIXEL PURPURA
35 x 35 cm  |  24 € m

BELROSE BIANCO
45 x 45 cm  |  21 € m

9 L-ARIANA BELROSE
13 € / copë
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1
BATERI PËR VASKA
NGA DYSHEMEJA
922,90 €

PLLAKAT

ELEMENTET

2
VASKË
1,535 €

3 DUSH MURI
399 € 4

XHAM STATIK
90 cm | 355 €
100 cm | 379 €
120 cm | 424 €
140 cm | 439 €

5 ORENDI VERTIKALE
299 € 6

PASQYRË DHE LAVAMAN
1,340 €
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Dushkabinë
289 €

90 x 90 cm

Vaska Samson me sistem masazhe
Luksuz+ / Bateria / Jastaku

9,189 €

Orendi
1,293 €

Orendi
409 €

Kabineti vertikal
162 €

Dushkabinë
1,039 €

90 x 90 cm

Dushkabinë
715 €

90 x 120 cm

Vaska Tamia
411 €



REACTON MARFIL 
25 x 75 cm  |  21 € m

DEKOR GALLERY MOKA
25 x 75 cm  |  10 € / copë

11 REACTION LAMA MOKA
25 x 75 cm  |  21 € m

13

12

14 REACTION MARFIL
45 x 45 cm  |  21 € m
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1
VASKË
2,779 €

PLLAKAT

ELEMENTET

2
BATERI PËR VASKA
NGA DYSHEMEJA
922,90 €

5
GUACË MURI
404.80 €

7

5

LAVAMAN DHE 
MBAJTËS LAVAMANI 
NGA DRURI
1,196 €

8

10 VARËSE PESHQIRASH
158,40 €

BATERI LAVAMANI
109 €

6
PASQYRË
162,40 €

9 MBAJTËSE PESHQIRI
175 €

3
BATERI PËR BIDE
109 € 4

BIDE MURI
280 €
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GEBERIT
numër 1 për gypa të
ujit dhe të kanalizimit

STABILITET I LARTË

ELASTICITET

QËNDRUESHMËRI 

IZOLIM I SIGURT

LEHTËSI NË PËRDORIM

KURSIM AFATGJATË

Albaqeramika përveç pllakave dhe sanitarisë 
ofron edhe komplet sistemin e gypave të ujit dhe 
kanalizmit nga kompania më e njohur në botë 
GEBERIT.

GEBERIT është një kompani zvicerrane e 
themeluar në vitin 1874, e specializuar në 
prodhimin e pjesëve sanitare dhe sistemeve të 
rrjeteve të ujësjellësit dhe të kanalizimit. 

Kjo kompani ka sjellur e para sistemin e 
fontanave në mur. Nisur nga kjo, ky sistem në 
vendin tonë dhe në disa vende tjera quhet geberit 
edhe në rastet kur është bërë nga një prodhues 
tjetër. Ngjashëm sikur u themi patikave “PUMA”, 
pastës së dhëmbëve “KOLODONT” etj.
 
Por në këtë rast ne e ofrojmë geberitin përnjëmend 
GEBERIT, që është në fushën e vet lider për më 
shumë se 140 vjet.



MERITA HOXHA, FITUESE E LOJËS SHPËRBLYESE 
“RIO 2016”

ALBA NEWS

Merita Hoxha nga Podujeva dhe djali i saj, Omari, �tuan lojën 
shpërblyese “Rio 2016”. 
Në përfundim të lojës ata vizituan sallonin e Albaqeramikës në 
Prishtinë për të pranuar një iPhone 6s.

Albaqeramika si mbështetëse e kampiones së botës, Majlinda 
Kelmendi, ka organizuar lojën shpërblyese “Rio 2016”, 
ku pjesëmarrësit kanë dërguar “sel�e” me momentet e Lojërave 
Olimpike me fokus Majlinda Kelmendin. 
Fotoja me më së shumti LIKE dhe SHARE është shpërblyer me 
një iPhone 6S.

Ka pasur shumë pjesëmarrës në këtë lojë, që kanë dërguar fotot 
e tyre. Me një kalkulim të sinqertë dhe të 
kujdesshëm - Omari dhe Merita dolën �tues.

“E dua shumë Majlindën, kurse prej tash do ta dua edhe më 
tepër, për shkak se suksesi i saj u tregua si sukses edhe për 
mua”, tha Omari, gjatë vizitës në sallonin e Albaqeramikës.
Ai tregoi edhe për emocionin befasues dhe lumturues kur kuptoi 
se ishte �tues i lojës shpërblyese.

Skanojeni kodin QR dhe vizitojini ambientet e Albaqeramikës 
përmes udhëtimit virtual me foto 360°.
 
Produktet dhe ambientet e salloneve të Prishtinës, Pejës dhe 
Prizrenit tash vijnë më afër jush falë teknologjisë. 

Edhe nëse jeni larg, vetëm me një lëvizje kursori, mund të 
eksploroni ambientet dhe t’i shikoni disa nga produktet tona. 

Nëse nuk mund të skanoni kodin, atëherë 
vizitojeni këtë link 
albaqeramika.com/Alba/ për të udhëtuar 
virtualisht në secilin sallon të Albaqeramikës.

www.facebook.com/albaqeramika www.instagram.com/albaqeramika
+377 45 60 29 99 Prishtinë
+386 49 20 50 50 Pejë
+386 49 21 80 80 Prizren

twitter.com/ALBAQeramika

Në Alba Qeramika mund të paguani edhe me POS të këtyre bankave : ALBA Qeramika, km IV, magjistralja Prishtinë - Ferizaj 
10000 Prishtinë

+386 49 20 60 60
o�ce@albaqeramika.com

Implementuar nga

ALBAQERAMIKA 360°


