


















































Calacatta V. Vecchia



Lume Blue Lux

Amazonit



Firence Crema

Firence Brown

Calacatta White

Fishwood Dark Grey



























Code 561 Grey Ground Grey

Ky koleksion paraqet betonin përmes pllakës qeramike dhe të gjitha atributeve të saj. 
Koleksionet mund të përdoren në mur, në dysheme ose vetëm si një shënim dekorativ. 
Ai përmban tone të matura Tortora, Beige, White, Grey Light dhe Grey dhe një varg 
formatesh 35x100, 31x62 dhe 30x60,që i përgjigjen kërkesave të arkitekturës 
moderne. Në koleksionin Ground, pllakat e dyshemesë kanë një strukturë të lehtë, të 
dukshme përmes shkëlqimit të sipërfaqes, e cila krijon iluzionin e lëvizjes. Ka një fund 
paksa saten, duke e bërë atë shumë të butë dhe të këndshëm në prekje.

KOLEKSIONI CORE & GROUND





Showroom-in në Ferizaj e hapëm në vitin 2021, vit jo 
i zakonshëm për gjithë botën pasi që po përballemi me 

një pandemi globale e cila ka sjellë turbulencë ekonomike, 
emocionale dhe psiqike në jetën e njerëzve. Ne mundohemi 
gjithmonë që vlerat thelbësore të kompanisë tonë t’i bartim 
në çdo pikë që përfaqëson emrin Fortesa Home, e ato vlera 

të reflektojnë në shërbimin tonë dhe në cilësinë e produkteve 
tona, duke mos u ndalur as edhe në momentet më të vështira 

sepse vetëm ashtu mund të arrijmë suksese të mëdha.





Grohe ndjek vlerat e cilësisë së lartë, 
qëndrueshmërisë, dizajnit të bukur, dhe 
teknologjisë inovative. GROHE ka mbi 
300 çmime të dizajnit dhe inovacionit, 
si dhe disa renditje të larta si një nga 
"markat e mëdha më të qëndrueshme të 
Gjermanisë". Fortesa Home është 
përfaqësuese eksluzive për të gjitha 
produktet nga Grohe në tregun e Kosovës.

GROHE



NGJYRA BEZHË
Një nga zgjedhjet interesante të ngjyrave është 
krijimi i një dhome me pllaka ngjyrë bezhë. Ky dizajn 
është i përshtatshëm për ata që duan hije neutrale. 
Krijon një ndjenjë ngrohtësie dhe qetësie në shtëpi, 
ideale për pushim pas një dite të vështirë.



Dolmen Grey

Capraia

Treverkfusion brown

Black Portoro

80x80cm

120x240cm

10x70cm

60x120cm

























60X120cm

75x75cm, 40x80cm

30.5x30.5cm



Lavamani Roma

Lavamani Essence

Rubineta Concetto 32212001

Rubineta Euphoria XXL 310
Shower System

WC Guacë V-Tondo Rimeless
Glossy Black













Havana Sky

Alpes Oxido































































































Dolmen Grey



















Verde Aver Lux Capraia Matt Minuta Mix
160x320cm 120x240cm 120x120cm































Kampala 
Mosaic

King 
Mosaic

Rubineta
Opera Gold

Lavamani
Scala U. 
Glossy Gold









120x278cm

30.5x26cm



30.5x26cm





Falenderojmë partnerët tanë të cilët besojnë në cilësinë e 

produkteve tona, në shërbimin dhe në emrin tonë. Në thelb, 

partneritet do të thotë një marrëveshje ku palët, të njohura 

si partnerë biznesi, bien dakord të bashkëpunojnë për të avancuar 

interesat e tyre të përbashkëta. Por, kur nga një raport i tillë, 

lind edhe një miqësi, arrihet vlera e vërtetë. Ne jemi të lumtur 

që partnerët tanë janë njëkohësisht edhe miqtë tanë. Së bashku, 

ne shtyejmë njëri-tjetrin drejt suksesit! 

Shpresojmë dhe punojmë drejt një bashkëpunimi dhe miqësie të 

përhershme e të kënaqshme për të gjithë!












