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Inspiruje nas życie – marka Cersanit bacznie przygląda się więc światu. Wszystko po 

to, aby jak najtrafniej odpowiedzieć na potrzeby użytkowników — również te jeszcze 

nieuświadomione. 

To wielkie wyzwanie, jednak w sferze łazienek jesteśmy niekwestionowanym eksper-

tem — przyjaznym i zaangażowanym doradcą. Co unikatowe w skali Europy, dostar-

czamy kompletny zestaw produktów do wykończenia i wyposażenia mniejszych oraz 

większych salonów kąpielowych – od okładzin ścian i podłóg przez ceramikę po meble. 

Katalog płytek, który trzymacie Państwo w rękach, dzieli się na siedem segmentów: 

Świat dużego formatu, Beton, Drewno, Kamień, Monokolor, Motywy geometryczne 

i Motywy roślinne. Mamy nadzieję, że taki układ pozwoli łatwiej zorientować w bo-

gactwie wzorów, kolorów czy faktur.

Zapraszamy Państwa do świata inspiracji marki Cersanit i odnalezienia produktów, 

które pozwolą wykreować wnętrza jeszcze piękniejsze i bardziej funkcjonalne niż 

kiedykolwiek dotąd.



We are inspired by life — so the Cersanit brand takes a close look at the surrounding 

world. All this in order to respond as accurately as possible to user needs — includ-

ing those that are yet to be verbalised. 

This is a great challenge, but in the bathrooms sector we are an unquestionable 

expert — a friendly and committed advisor. What is unique in Europe, we supply 

a complete set of products for finishing and equipping of smaller and larger bathing 

salons — from wall and floor coverings to ceramics and furniture. 

The tile catalogue, you are holding in your hands, is divided into seven segments: 

World of Large Format, Concrete, Wood, Stone, Monocolour, Geometric Motifs and 

Plant Motifs. We hope that such an arrangement will make it easier to understand 

the richness of patterns, colours and textures.

We invite you to Cersanit’s world of inspirations and hope you find products that will 

allow you to create even more beautiful and functional interiors than ever before.

inspiruje 
nas życie
inspired 
by life

3
2



spis treści | table of content

świat dużego formatu |  
world of large format

 new  divena 20

 new  hika 26

 new  dern 32

 new  maratona 40

 new  rest 48

kamień | stone

 new  stone paradise 58

 new  stay classy 62

 new  bantu 66

 new  manzila 70

 new  kavir 76

 new  marinel 80

 new  markuria 84

  cala 88

   stone flowers 92

   marble room 96

   nanga 100

   nivio 104

   ondes 108

   ferrata 112

   mosa 116

   tuti 120

  steel 124

  apis 128

   beryl/brasco 130

   greystone 132

   mosabi 134

   orion 136

   primari 138

   rosta 140

   rustyk 142

   stella 144

   rufino 146

   rustico 148

beton | concrete

 new  fresh moss 152

 new  torana 156

 new  stormy 162

 new  mystic cemento 168

 new  calm organic 172

   city squares 176

   grissa 178

   normandie 182

  memories 186

  monti 190

   serenity 194

   concrete style 196

   mystery land 200

   snowdrops 204

   harrow 208

   adelle 212

   wika 216

 new  colin 220

   risso 232

   zazo 234

 new  patchwork 236

   febe 240

   graffite 242

   lando 244

drewno | wood

 new  organic wood 248

 new  woodland 258

 new  i love wood 264

 new  lovely white 274

   desa 280

   kersen 284

   nature 288

   tizura 292

   alaya 294

   forest soul 298

   livi 302

   ambio 306

   arezzo 310

   tanaka 314

   ortros 318

   suaro 320

   tagro 322

   ziros 324

monokolor | monocolour

 new  universal glass decorations 328

 new  gravity 332

 new  colour blink 338

   pret-à-porter  344

 new  winter fall 350

 new  arctic storm 354

 new  touch me 358

   muzi 362

   naris 366

   bianca 370

 new  zambezi 374

   black&white 380

   indira 384

   simple art 388

   aura 392

   negra 396

motywy geometryczne | geometric motifs

 new  ferano 402

 new  good look 408

 new  soft romantic 414

 new  shiny textile 418

   syrio 422

   tulisa 428

   safari 432

 new  elfi 436

motywy roślinne | floral motifs

   artiga 442

   calvano 446

  loris 450

  marisol 454

5
4



indeks alfabetyczny | alphabetical index

A
   adelle 212

   alaya 294

  ambio 306

   apis 128

 new  arctic storm 354

   arezzo 310

   artiga 442

  aura 392

B
 new  bantu 66

   beryl/brasco 130

   bianca 370

  black&white 380

C
  cala 88

 new  calm organic 172

  calvano 446

  city squares 176

 new  colin 220

 new  colour blink 338

   concrete style 196

D
 new  dern 32

  desa 280

 new  divena 20

E
 new  elfi 436

F
  febe 240

 new  ferano 402

  ferrata 112

  forest soul 298

 new  fresh moss 152

G 
 new  good look 408

   graffite 242

 new  gravity 332

  greystone 132

   grissa 178

H
  harrow 208

 new  hika 26

I
 new  i love wood 264

  indira 384

K
 new  kavir 76

  kersen 284

L
  lando 244

  livi 302

  loris 450

 new  lovely white 274

M
 new  manzila 70

 new  maratona 40

  marble room 96

 new  marinel 80

  marisol 454

 new  markuria 84

  memories 186

  monti 190

  mosa 116

  mosabi 134

  muzi 362

  mystery land 200

 new  mystic cemento 168

N
  nanga 100

  naris 366

  nature 288

  negra 396

   nivio 104

  normandie 182

O
  ondes 108

 new  organic wood 248

  orion 136

  ortros 318

P
 new  patchwork 236

  pret-à-porter  344

  primari 138

R
 new  rest 48

  risso 232

  rosta 140

  rufino 146

  rustico 148

   rustyk 142

S
  safari 432

  serenity 194

 new  shiny textile 418

  simple art 388

  snowdrops 204

 new  soft romantic 414

 new  stay classy 62

  steel 124

  stella 144

 new  stone paradise 58

   stone flowers 92

 new  stormy 162

  suaro 320

  syrio 422

T
  tagro 322

  tanaka 314

  tizura 292

 new  torana 156

 new  touch me 358

  tulisa 428

   tuti 120

U
 new  universal glass decorations 328

W
   wika 216

 new  winter fall 350

 new  woodland 258

Z
 new  zambezi 374

  zazo 234

   ziros 324

7
6



indeks formatów | sizes index

40 × 120
 new  divena 20

 new  hika 26

 new  dern 32

 new  maratona 40

 new  rest 48

20 × 120
 new  organic wood 248

25 × 75
  bianca 370

  stone flowers 92

  pret-à-porter  344

24 × 74
 new  torana 156

 new  gravity 332

 new  ferano 402

60 × 60
 new  stormy 162

 new  colin 220

  risso 232

  zazo 234

30 × 60
 new  stone paradise 58

 new  stay classy 62

  nanga 100

  nivio 104

  ondes 108

  steel 124

 new  fresh moss 152

 new  mystic cemento 168

 new  calm organic 172

  city squares 176

  grissa 178

  normandie 182

  memories 186

  monti 190

  serenity 194

 new  lovely white 274

  desa 280

  kersen 284

  nature 288

  tizura 292

 new  colour blink 338

 new  winter fall 350

 new  arctic storm 354

 new  touch me 358

  muzi 362

  naris 366

  bianca 370

 new  good look 408

 new  soft romantic 414

 new  shiny textile 418

  syrio 422

  tulisa 428

20 × 60
 new  bantu 66

 new  manzila 70

 new  kavir 76

 new  marinel 80

 new  markuria 84

  marble room 96

  concrete style 196

  mystery land 200

  snowdrops 204

  alaya 294

  forest soul 298

  livi 302

 new  zambezi 374

  black&white 380

  indira 384

  simple art 388

  safari 432

19 × 60
 new  woodland 258

 new  i love wood 264

42 × 42
  apis 128

  beryl/brasco 130

  greystone 132

  mosabi 134

  orion 136

  primari 138

  rosta 140

  rustyk 142

 new  patchwork 236

  febe 240

  graffite 242

  lando 244

  ortros 318

  suaro 320

  tagro 322

  ziros 324

30 × 30
  stella 144

  rufino 146

  rustico 148

25 × 40
  bianca 370

  cala 88

  ferrata 112

  mosa 116

  tuti 120

  harrow 208

  adelle 212

  wika 216

  ambio 306

  arezzo 310

  tanaka 314

  aura 392

  negra 396

 new  elfi 436

  artiga 442

  calvano 446

  loris 450

  marisol 454

9
8



6 lat gwarancji 
6 year warranty



Wszystkie płytki marki Cersanit objęte są aż 

6-letnią gwarancją w zakresie parametrów tech-

nologicznych i użytkowych określonych w nor-

mie PN-EN 14411. Najwyższa jakość produktów 

przekłada się nie tylko na komfort i zadowolenie 

inwestorów, ale także na renomę projektantów 

jako fachowców rekomendujących użycie na-

prawdę solidnych materiałów. 



All Cersanit tiles are covered by 

a 6-year warranty in terms of technological 

and functional parameters, as defined 

in the PN-EN 14411 standard. The highest 

quality of products translates not only into 

comfort and satisfaction of investors, but also 

into the reputation of designers as professionals 

recommending the use of really solid materials. 

druk cyfrowy 
digital printing



Nowoczesna technologia druku cyfrowego, 

stosowana w wybranych kolekcjach płytek 

Cersanit, to klucz do osiągania zadziwiających 

efektów wizualnych. Z jednej strony pozwala 

precyzyjnie odwzorować na trwałej ceramice 

rysunek atrakcyjnych, lecz mniej praktycznych 

materiałów: drewna, kamienia, betonu, metalu 

czy tkaniny. Z drugiej natomiast, dzięki 

znacznemu zróżnicowaniu wzorów płytek 

w obrębie poszczególnych kolekcji, pomaga 

wykreować u użytkownika sugestywne 

wrażenie kontaktu z naturalnym tworzywem. 



Modern digital printing technology used 

in selected collections of Cersanit tiles is 

the key to achieving amazing visual effects. 

On one hand, it allows precise reproduction 

of attractive but less practical materials such 

as wood, stone, concrete, metal or fabric 

on durable ceramics. On the other hand, 

however, it helps creating a suggestive 

impression of contact with a natural material, 

thanks to the wide variety of tile patterns 

within the individual collections. 

płytki ceramiczne - cechy produktów | 

ceramic tiles - product features |
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walory antypoślizgowe
non – slip class



Powierzchnia wzbogacona o wyrazistą fakturę 

lub pokryta granulatem służy nie tylko estetyce, 

lecz także bezpieczeństwu — daje doskonałą 

ochronę antypoślizgową w najróżniejszych 

warunkach. Płytki Cersanit można stosować bez 

obaw również w przestrzeniach i pomieszcze-

niach o zwiększonym natężeniu ruchu. W pre-

zentowanym katalogu klasa antypoślizgowa 

poszczególnych kolekcji została oznaczona 

symbolami od R9 do R10 – im wyższy numer, 

tym lepsze właściwości. 



The surface with its distinctive texture 

or granulate coating is not only pleasing 

to the eye but also safe — it provides excellent 

slip protection in a wide variety of conditions. 

Cersanit tiles can also be used with confidence 

in heavy traffic areas and rooms. In this 

catalogue, the non-slip class of each collection 

is marked with symbols from R9 to R10 —  

the higher the number, the better 

the properties. 

mrozoodporność 
frost resistance



Do najbardziej cenionych zalet gresów marki 

Cersanit należą m.in. minimalna absorpcja 

wody i znikoma porowatość, którym 

wyroby zawdzięczają odporność nawet na 

skrajnie niskie temperatury oraz najbardziej 

niesprzyjające warunki pogodowe. Badanie 

zgodności z normą PN-EN ISO 10545-12 

potwierdziło, że płytki gresowe Cersanit 

można z powodzeniem stosować również 

w przestrzeniach otwartych: na balkonach 

i tarasach czy w architekturze ogrodowej. 

Produkty z tej kategorii wyróżniono w katalogu 

symbolem „mrozoodporność”.



The most valued advantages of the Cersanit 

gres include, among others, minimal water 

absorption and low porosity, to which 

the products owe their resistance even 

to extremely low temperatures and the most 

unfavourable weather conditions. The test 

of compliance with the PN-EN ISO 10545-12 

standard confirmed that Cersanit gres tiles 

can also be successfully used in open spaces: 

on balconies and terraces or in garden 

architecture. Products from this category have 

been marked in the catalogue with the „frost 

resistance” symbol.

płytki ceramiczne - cechy produktów | 

ceramic tiles - product features |
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wytrzymałość 
extra strength



Wyjątkowo niska porowatość płytek 

gresowych formowanych pod bardzo dużym 

ciśnieniem wprost przekłada się na ich 

znakomitą trwałość. Kluczowe parametry 

wytrzymałości na zginanie oraz siły łamiącej 

spełniają wyśrubowane wymagania normy 

PN-EN ISO 10545-4, a podwyższona odporność 

mechaniczna umożliwia stosowanie produktu 

także w  pomieszczeniach, w których 

występują wysokie obciążenia, m.in. 

w przestrzeniach komercyjnych.



The extremely low porosity of gres tiles 

formed under very high pressure directly 

translates into excellent durability. The key 

parameters of bending strength and breaking 

force meet the stringent requirements 

of the PN-EN ISO 10545-4 standard,  

and the  increased mechanical resistance 

allows the product to also be used in rooms 

with high loads, including commercial spaces.

rektyfikacja 
rectification



Rektyfikacja polega na mechanicznym ścięciu 

i zeszlifowaniu krawędzi płytek. Taka obróbka 

sprawia, że płytki mają identyczne rozmiary 

z dokładnością do 0,5 mm, idealnie proste 

boki i kąty. Rektyfikacja umożliwia układanie 

płytek z minimalną szerokością fug, a dzięki 

temu powierzchnie, na których te płytki są 

położone, dają optycznie wrażenie jednolitych 

i gładkich. Płytki rektyfikowane marki Cersanit 

sprawdzą się świetnie zarówno w dużych 

pomieszczeniach, jak i mniejszych łazienkach. 

Te ostatnie dzięki nim dodatkowo wydają się 

być wyraźnie większe. 



Rectification involves mechanical cutting 

and grinding the edges of the tiles. This 

treatment ensures that the tiles have identical 

sizes with an accuracy of 0.5 mm, perfectly 

straight sides and angles. Rectification 

allows tiles to be laid with a minimum 

joint width, and thus the surfaces on which 

these tiles are laid give an optically uniform 

and smooth impression. Cersanit rectified tiles 

are perfect for large rooms as well as smaller 

bathrooms. The latter, thanks to them, seem 

to be clearly larger.

płytki ceramiczne - cechy produktów | 

ceramic tiles - product features |
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odporność na ścieranie 
abrasion resistance



Znakomita większość płytek marki Cersanit 

ma klasę odporności na ścieranie z zakresu 

III–V. Oznacza to, że łatwo wśród nich znaleźć 

doskonałe rozwiązania do zastosowania nie 

tylko w prywatnych łazienkach, sypialniach 

czy pokojach dziennych (co umożliwia kl. 

I i II), ale również w kuchniach, korytarzach 

i na balkonach (kl. III), w obiektach 

użyteczności publicznej, jak hotele, biura 

czy szpitale (kl. IV), a także w przestrzeniach 

o wzmożonym ruchu ciągłym – w centrach 

handlowych, na lotniskach czy w przejściach 

podziemnych (kl. V). 



The vast majority of Cersanit tiles have 

a stain resistance class in the III–V range. 

This means that it is easy to find perfect 

solutions among them for use not only 

in private bathrooms, bedrooms or living 

rooms (which is made possible by class 

I and II), but also in kitchens, corridors 

and on balconies (class III), in public utility 

buildings, such as hotels, offices or hospitals 

(class IV), as well as in spaces with increased 

continuous traffic — in shopping centres, 

airports or underground passages (class V). 

odporność na plamienie 
stain resistance


Gresy firmy Cersanit mają wysokie klasy 

odporności na plamienie: IV lub V. Oznacza 

to, że mogą być z powodzeniem stosowane 

w miejscach narażonych na działanie substancji 

plamiących — od łazienek i kuchni przez garaże 

po hale przemysłowe. We wszystkich tych 

przestrzeniach ułatwią utrzymanie podłóg 

i ścian w doskonałej czystości przez lata, mimo 

intensywnego użytkowania. 



Cersanit gres tiles offer high stain resistance 

grades: IV or V. This means that they can be 

successfully used in areas exposed to staining 

substances — from bathrooms and kitchens 

to garages and industrial halls. In all these 

areas, they will make it easier to keep floors 

and walls perfectly clean for years  

— despite intensive use. 

płytki ceramiczne - cechy produktów | 

ceramic tiles - product features |
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Greatness you experience every day. The chic 

of a modern metropolis — from the coolness 

of impressive skyscrapers to the warmth of a cosy 

café. Exciting work in an exorbitant steel and glass 

edifice. The thrilling granite space of an airport. 

The surprising powerful concrete structures, 

new wonders of the world.  

And finally, the soothing effect of a cloth soft 

to the touch. The enormity of fascinating phenomena 

that surrounds the contemporary man. This is a truly 

world of large format — at your fingertips.



Wielkość, której doświadczasz na co dzień. 

Szyk nowoczesnej metropolii – od chłodu 

imponujących wieżowców po ciepło kameralnej 

kawiarni. Ekscytująca praca w niebotycznym 

gmachu ze stali i szkła. Dreszczyk emocji 

w granitowej przestrzeni lotniska. Zadziwienie 

potężnymi konstrukcjami z betonu, nowymi 

cudami świata. Ogrom fascynujących zjawisk, 

które otaczają człowieka współczesnego.  

Oto świat naprawdę dużego formatu — 

na wyciągnięcie ręki.

świat dużego formatu |
world of large format
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divena
 new 

beton | concrete

39,8 × 119,8
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beton | concrete

odporność na plamienie5 odporność na ścieranie4mrozoodporność antypoślizgowośćR9 płytki matowe płytki strukturalne płytki rektyfikowane płytki tonalne

METAL silver border matt
1 × 119,8
WD929-016

METAL graphite border matt
1 × 119,8
WD929-017

DIVENA light grys matt 
39,8 × 119,8
W1009-005-1

4 R95

DIVENA carpet matt 
39,8 × 119,8
W1009-001-1

4 R95

DIVENA grys matt 
39,8 × 119,8
W1009-003-1

4 R95

OXFORDWOOD beige
19,8 × 119,8
W485-004-1

4 R95

divena
 new 

39,8 × 119,8
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hika
 new 
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hika
 new 

kamień | stone

39,8 × 119,8
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kamień | stonehika
 new 

39,8 × 119,8

odporność na plamienie5 odporność na ścieranie4mrozoodporność antypoślizgowośćR9 płytki półpolerowane lappatopłytki matowe płytki tonalnepłytki rektyfikowane

HIKA terazzo mix colors lappato
39,8 × 119,8
W1010-002-1

HIKA white lappato
39,8 × 119,8
W1010-006-1

METAL cooper border matt
1 × 119,8
WD929-018

OXFORDWOOD beige
19,8 × 119,8
W485-004-1

4

4

4

R9

R9

R9

5

5

5

płytki strukturalne
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dern
 new 
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beton | concrete

39,8 × 119,8

dern
 new 
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beton | concretedern
 new 

39,8 × 119,8

odporność na plamienie5 odporność na ścieranie3mrozoodporność antypoślizgowośćR10 płytki półpolerowane lappato płytki tonalnepłytki rektyfikowane

DERN copper rust lappato 
39,8 × 119,8
W1008-005-1

3 R105

DERN copper rust lappato 
59,8 × 119,8
W1008-001-1

3 R105
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beton | concretedern
 new 

39,8 × 119,8

DERN graphite rust lappato
59,8 × 119,8
W1008-003-1

2 R105

odporność na plamienie5 odporność na ścieranie2mrozoodporność antypoślizgowośćR10 płytki półpolerowane lappato płytki tonalnepłytki rektyfikowane

DERN graphite rust lappato
39,8 × 119,8
W1009-007-1

2 R105
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maratona
 new 
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kamień | stone

39,8 × 119,8

maratona
 new 
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maratona
 new 

39,8 × 119,8

MARATONA stone lappato
39,8 × 119,8
W1014-011-1

4 R95

odporność na plamienie5 odporność na ścieranie4mrozoodporność antypoślizgowośćR9 płytki półpolerowane lappato płytki tonalnepłytki rektyfikowane

MARATONA light lappato
39,8 × 119,8
W1014-017-1

4 R95

kamień | stone

MARATONA light lappato
59,8 × 59,8
W1014-019-1

4 R95

MARATONA stone lappato
59,8 × 59,8
W1014-001-1

4 R95
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maratona
 new 

39,8 × 119,8

METAL SILVER border matt
1 × 119,8
WD929-016

METAL copper border matt
1 × 119,8
WD929-018

odporność na plamienie5 odporność na ścieranie4mrozoodporność antypoślizgowośćR9 płytki tonalnepłytki rektyfikowanepłytki strukturalnepłytki matowe

kamień | stone

MARATONA textile brown matt 
39,8 × 119,8
W1014-008-1

OXFORDWOOD beige
19,8 × 119,8
W485-004-1

2

4

R9

R9

5

5

MARATONA textile white matt
39,8 × 119,8
W1014-015-1

4 R95
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 new 

49
48



kamień | stone

39,8 × 119,8

rest
 new 
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kamień | stonerest
 new 

39,8 × 119,8

odporność na plamienie5 odporność na ścieranie4mrozoodporność antypoślizgowośćR9 płytki tonalnepłytki rektyfikowanepłytki strukturalnepłytki matowe

REST light grey matt
39,8 × 119,8
W1011-006-1

REST white matt
39,8 × 119,8
W1011-003-1

4

4

R9

R9

5

5

REST light grey matt
59,8 × 59,8
W1011-004-1

4 R95
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kamień | stonerest
 new 

39,8 × 119,8

odporność na plamienie5 odporność na ścieranie4mrozoodporność antypoślizgowośćR9 płytki tonalnepłytki rektyfikowanepłytki strukturalnepłytki matowe

REST white inserto B matt
39,8 × 119,8
W1011-014-1

OXFORDWOOD beige
19,8 × 119,8
W485-004-1

4 R95

REST white inserto A matt
39,8 × 119,8
W1011-002-1

4

4

R9

R9

5

5

METAL graphite border matt
1 × 119,8
WD929-017

55
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Stone is dormant power. A nobility that 

evokes respect and admiration. The link 

between the ancient times and the present 

day. Durability and constancy in an enormous 

variety of forms — from delicate veined 

marbles through raw sandstones to adamant 

granites. A tranquillity that soothes or gives 

strength. Invaluable in implementations 

in classic style, in references to art déco, 

as well as in the search for new, completely 

contemporary manifestations of elegance.



Kamień to uśpiona moc. Szlachetność budząca 

respekt i podziw. Łącznik między epoką 

starożytną a dniem dzisiejszym. Trwałość 

i niezmienność w ogromnej wielości form  

– od delikatnych żyłkowanych marmurów 

przez surowe piaskowce po niewzruszone 

granity. Spokój, który daje ukojenie lub 

wyzwala siłę. Nieoceniony w realizacjach 

w stylu klasycznym, w nawiązaniach do art 

déco, a także w poszukiwaniach nowych, 

zupełnie współczesnych odsłon elegancji.

kamień | stone 

57
56



stone paradise
 new 

59
58



odporność na plamienie5 odporność na ścieranie4mrozoodporność antypoślizgowośćR10 płytki satynowe płytki rektyfikowanepłytki matowe płytki strukturalne płytki tonalne

PS811 light grey satin 29 × 59
OP500-004-1

PS811 light grey satin structure 29 × 59
OP500-006-1

PS811 graphite satin 29 × 59
OP500-005-1

STONE PARADISE light grey matt 59,3 × 59,3
OP500-007-1

METAL silver matt border 2 × 59
OD987-011

4 R10

5

5

5

5

kamień | stonestone paradise
 new 

29 × 59

61
60



stay classy
 new 

63
62



stay classy
 new 

29,8 × 59,8

kamień | stone

odporność na plamienie4 odporność na ścieranie4mrozoodporność płytki błyszczące płytki strukturalnepłytki matowe płytki satynowe płytki tonalne

PS804 white glossy 29,8 × 59,8
W563-001-1

STAY CLASSY mosaic karo
29,1 × 28,9
WD563-004

PS804 white glossy diamond structure 29,8 × 59,8
W563-002-1

FINWOOD ochra 18,5 × 59,8
W483-003-1

G434 white satin 42 × 42
W563-003-1

METAL copper matt border 2 × 59,8
OD987-003

3

4

R9

55

5

4

METAL black matt border 2 × 59,8
OD987-001

65
64



bantu
 new 

67
66



kamień | stonebantu
 new 

20 × 60

odporność na plamienie5 odporność na ścieranie3mrozoodporność antypoślizgowośćR9 płytki błyszczące płytki strukturalnepłytki matowe płytki tonalne

BANTU cream glossy  20 × 60
W598-001-1

BANTU cream heksagon 
small mosaic glossy
29 × 29,7
WD598-003

BANTU cream heksagon inserto glossy  20 × 60
W598-002-1

METAL copper border glossy 1 × 60
WD929-013

5

5

5

SANDWOOD beige  18,5 × 59,8
W484-001-1

3 R95

69
68



manzila
 new 

71
70



kamień | stonemanzila
 new 

20 × 60

odporność na plamienie5 płytki strukturalnepłytki matowe płytki tonalne

MANZILA grys matt 20 × 60
W1016-009-1

MANZILA grys structure matt 20 × 60
W1016-011-1

MANZILA grys chevron mix mosaic matt 
25,5 × 29,8
WD1016-012

MANZILA beige chevron mix mosaic matt 
25,5 × 29,8
WD1016-013

MANZILA beige matt 20 × 60
W1016-002-1

MANZILA beige structure matt 20 × 60
W1016-004-1

METAL silver border matt 1 × 60
WD929-012

5

5

5

5

55

METAL copper border matt 1 × 60
WD929-010

73
72



kamień | stonemanzila
 new 

20 × 60

odporność na plamienie5 odporność na ścieranie4mrozoodporność antypoślizgowośćR10 płytki strukturalnepłytki matowe płytki tonalne

MANZILA grey matt 20 × 60
W1016-007-1

MANZILA grey structure matt 20 × 60
W1016-008-1

MANZILA brown matt 20 × 60
W1016-005-1

MANZILA brown structure matt 20 × 60
W1016-006-1

5

5

5

5

SANDWOOD cream  18,5 × 59,8
W484-003-1

SANDWOOD beige  18,5 × 59,8
W484-001-1

4 3R10 R95 5

75
74



kavir
 new 

77
76



kamień | stonekavir
 new 

20 × 60

odporność na plamienie5 odporność na ścieranie3mrozoodporność antypoślizgowośćR9 płytki strukturalnepłytki matowe płytki tonalne

KAVIR grys matt 20 × 60
W1015-002-1

METAL silver border matt 1 × 60
WD929-012

KAVIR grys big structure matt 20 × 60
W1015-001-1

SANDWOOD beige trapeze mosaic matt
20 × 29,9
WD484-010

5

5

5

SANDWOOD beige  18,5 × 59,8
W484-001-1

3 R95

79
78



marinel
 new 

81
80



kamień | stonemarinel
 new 

20 × 60

odporność na plamienie5 odporność na ścieranie4mrozoodporność antypoślizgowośćR10 płytki błyszczące płytki strukturalnepłytki matowe płytki tonalne

MARINEL white glossy 20 × 60
W937-013-1

MARINEL white chevron 
mosaic glossy
29,8 × 25,5
WD937-014

MARINEL white structure glossy 20 × 60
W937-012-1

METAL SILVER border glossy 1 × 60
WD929-011

5

5

5

SANDWOOD cream  18,5 × 59,8
W484-003-1

4 R105

83
82



markuria
 new 

85
84



kamień | stonemarkuria
 new 

20 × 60

odporność na plamienie5 odporność na ścieranie3mrozoodporność antypoślizgowośćR9 płytki matowe płytki tonalne

MARKURIA white matt  20 × 60
W1017-002-1

METAL silver border matt 1 × 60
WD929-012

MARKURIA white lines inserto matt  20 × 60
WD1017-003

MARKURIA white chevron mosaic matt
29,8 × 25,5
WD1017-001

5

5

CHESTERWOOD beige 18,5 × 59,8
W481-001-1

3 R95

87
86



cala

89
88



kamień | stonecala

25 × 40

PS227 white calacatta  25 × 40
W832-001-1

CALA inserto stones 25 × 40
WD832-002

METAL silver mirror border 1,5 × 40
WD929-002

G411 graphite 42 × 42
W467-001-1

4

5

5

5

SANDWOOD cream  18,5 × 59,8
W484-003-1

4 R105

odporność na plamienie5 odporność na ścieranie4mrozoodporność antypoślizgowośćR10 płytki błyszczące płytki tonalnepłytki matowe płytki strukturalne

91
90



stone flowers

93
92



kamień | stonestone flowers

25 × 75

odporność na plamienie5 odporność na ścieranie4mrozoodporność antypoślizgowośćR10 płytki błyszczące płytki strukturalnepłytki matowe płytki satynowe płytki tonalne

STONE beige 25 × 75
OP683-001-1

STONE FLOWERS multicolour inserto geo 25 × 75
OD683-007

STONE FLOWERS beige inserto 25 × 75
OD683-006

STONE FLOWERS grey inserto 25 × 75
OD683-005

STONE FLOWERS beige border 4 × 75
OD683-009

STONE FLOWERS grey border 4 × 75
OD683-008

GLASS cobalt border 3 × 75
OD685-012

STONE grey 25 × 75
OP683-002-1

SANDWOOD cream  18,5 × 59,8
W484-003-1

STONE beige  42 × 42
OP683-010-1

STONE grey  42 × 42
OP683-011-1

4

4 4

R10

5

5

5 5

5

5

5

5

5 5

95
94



marble room

97
96



kamień | stonemarble room

20 × 60

odporność na ścieranie3mrozoodporność płytki matowe płytki tonalne

MARBLE ROOM inserto lines 20 × 60
WD474-007

MARBLE ROOM cream  20 × 60
W474-003-1

MARBLE ROOM pattern 20 × 60
W474-004-1

MARBLE ROOM 
mosaic lines 
20 × 20
WD474-010

MARBLE ROOM 
mosaic mix 
20 × 20
WD474-009

MARBLE ROOM beige  20 × 60
W474-002-1

MARBLE ROOM beige  42 × 42
W474-001-1

3

99
98



nanga

101
100



kamień | stonenanga

29,7 × 60

odporność na plamienie5 odporność na ścieranie4mrozoodporność płytki błyszczące

NANGA inserto patchwork 29,7 × 60
WD389-003

PS603 cream glossy 29,7 × 60
W389-001-1

PS603 beige glossy 29,7 × 60
W389-002-1

5 5

5

G406 beige  42 × 42
W434-002-1

NANGA cream mosaic
29,7 × 29,7
WD983-001

45

5

płytki matowe

103
102



nivio

105
104



kamień | stonenivio

29,7 × 60

odporność na plamienie5 odporność na ścieranie4mrozoodporność

PS605 beige matt patchwork 29,7 × 60
W390-002-1

PS605 beige matt 29,7 × 60
W390-001-1

4

4

G406 beige  42 × 42
W434-002-1

NIVIO beige mosaic 
29,7 × 29,7
WD390-003

45

4

płytki matowe

107
106



ondes

109
108



kamień | stoneondes

29,7 × 60

odporność na plamienie5 odporność na ścieranie3mrozoodporność

PS606 cream glossy geo 29,7 × 60
W391-003-1

PS606 cream glossy  29,7 × 60
W391-002-1

5

5

METAL silver glossy border 2 × 60
WD285-004

SANDWOOD beige 18,5 × 59,8
W484-001-1

antypoślizgowośćR9 płytki błyszczące płytki tonalne

3 R95

płytki matowe płytki strukturalne

111
110



ferrata

113
112



kamień | stoneferrata

25 × 40

PS219 beige 25 × 40
W953-001-1

PS219 beige structure  25 × 40
W953-004-1

FERRATA beige inserto flower 25 × 40
WD953-006

PS219 grey 25 × 40
W953-002-1

PS219 grey structure 25 × 40
W953-003-1

FERRATA grey inserto flower 25 × 40
WD953-005

GLASS silver border new  1,5 × 40
OD660-092

GLASS beige border new  1,5 × 40
OD660-090

G413 grey 42 × 42
W953-010-1

G413 beige 42 × 42
W953-007-1

5 5

55

5

5

5

5

5 5

odporność na plamienie5 odporność na ścieranie5mrozoodporność płytki błyszczące płytki matowe płytki satynowe

115
114



mosa

117
116



kamień | stonemosa

25 ×40

PS203 light brown  25 × 40
W399-002-1

MOSA cream inserto geo cubes 25 × 40
WD399-008

PS203 cream  25 × 40
W399-001-1

MOSA cream inserto geo squares 25 × 40
WD399-007

GPT445 cream satin 42 × 42
W399-012-1

GPT445 light brown satin 42 × 42
W399-013-1

4 45 5

odporność na plamienie5 odporność na ścieranie4mrozoodporność płytki matowe płytki satynowe

119
118



tuti

121
120



kamień | stonetuti

25 × 40

PS215 beige  25 × 40
W452-001-1

TUTI beige inserto flower 25 × 40
WD452-003

PS215 brown 25 × 40
W452-002-1

MEFASTO beige micro 42 × 42
W471-005-1

TUTI mix mosaic
25 × 25
WD452-005

4

5 5

5

odporność na plamienie5 odporność na ścieranie5mrozoodporność płytki błyszczące płytki mikrostrukturalne płytki tonalnemicrogranilia

123
122



steel

125
124



odporność na plamienie5 odporność na ścieranie3mrozoodporność

STEEL black 29,7 × 59,8
W237-006-1

STEEL brown 29,7 × 59,8
W237-005-1

STEEL white 29,7 × 59,8
W237-004-1

R10

R10

R10

3

3

3

5

5

4

antypoślizgowośćR10 płytki tonalnepłytki matowe

kamień | stonesteel

29,7 × 59,8

127
126



kamień | stone

42 × 42

apis

odporność na plamienie5 odporność na ścieranie4mrozoodporność płytki matowe

G412 graphite 42 × 42
W383-002-1

G412 grey 42 × 42
W383-001-1

4

4

5

5

129
128



kamień | stone

42 × 42

beryl/brasco

odporność na plamienie5 odporność na ścieranie4mrozoodporność płytki matowe

G411 grey 42 × 42
W467-002-1

G411 graphite 42 × 42
W467-001-1

4

4

5

5

131
130



płytki tonalne

kamień | stone

42 × 42

greystone

odporność na plamienie5 odporność na ścieranie4mrozoodporność płytki matowe

G419 white 42 × 42
W504-001-1

G419 grey 42 × 42
W504-002-1

4

3

5

5

133
132



kamień | stone

42 × 42

mosabi

odporność na plamienie5 odporność na ścieranie4mrozoodporność płytki matowe

G407 beige 42 × 42
W453-003-1

G407 graphite  42 × 42
W453-005-1

G407 brown 42 × 42
W453-001-1

G407 grey 42 × 42
W453-002-1

4 3

3 4

5 5

5 5

płytki strukturalne

135
134



płytki strukturalne

kamień | stone

42 × 42

orion

odporność na plamienie5 odporność na ścieranie4mrozoodporność płytki matowe

G409 grey mix  42 × 42
W459-002-1

G409 grey 42 × 42
W459-001-1

4

4

5

5

137
136



płytki tonalne

kamień | stone

42 × 42

primari

odporność na plamienie5 odporność na ścieranie4mrozoodporność płytki satynowe

G418 white  42 × 42
W505-001-1

45

139
138



kamień | stone

42 × 42

rosta

G400 brown 42 × 42
W429-002-1

G400 graphite 42 × 42
W429-001-1

3

3

5

4

odporność na plamienie5 odporność na ścieranie3mrozoodporność płytki błyszczące

141
140



kamień | stone

42 × 42

rustyk

RUSTYK brown 42 × 42
W423-001-1

RUSTYK grey  42 × 42
W423-002-1

4

4

5

5

odporność na plamienie5 odporność na ścieranie4mrozoodporność płytki matowe

143
142



kamień | stone

29,8 × 29,8

stella

STELLA beige 29,8 × 29,8
W063-005-1

45

odporność na plamienie5 odporność na ścieranie4 płytki błyszczące

145
144



mrozoodporność antypoślizgowośćR9

kamień | stone

29,7 × 29,7

rufino

RUFINO beige 29,7 × 29,7
OP080-001-1

3 R95

odporność na plamienie5 odporność na ścieranie3 płytki matowe płytki mikrostrukturalne

147
146



rustico

mrozoodporność

kamień | stone

29,7 × 29,7

RUSTICO beige  29,7 × 29,7
OP081-001-1

RUSTICO cream 29,7 × 29,7
OP081-002-1

RUSTICO red 29,7 × 29,7
OP081-004-1

4

4

4

5

5

5

odporność na plamienie5 odporność na ścieranie4 płytki matowe płytki mikrostrukturalne

149
148





Concrete is strength, simplicity, ascetic beauty. 

Uncompromising and imaginative. The foundation 

of modern civilization. The naturally raw, pleasantly 

rough touch of a big city. Diverse as the styles 

it constructs: as cold and inaccessible as loft 

apartments or industrial spaces, or as warm 

and friendly as Scandinavian interiors. The contrast 

between matt and gloss is like the shadows 

and highlights of human existence. Minimalism 

that allows arranging space according to your own 

expectations and needs.



Beton to siła, prostota, ascetyczne piękno. 

Bezkompromisowość i polot. Fundament 

współczesnej cywilizacji. Naturalnie surowy, 

przyjemnie szorstki dotyk wielkiego miasta. 

Różnorodny jak style, które buduje: zimny 

i niedostępny jak loftowy czy industrialny 

lub ciepły i przyjazny jak skandynawski. 

Kontrast matu z połyskiem niczym cienie 

i blaski ludzkiego życia. Minimalizm 

pozwalający aranżować przestrzeń według 

własnych oczekiwań i potrzeb.

beton | concrete 

151
150



fresh moss
 new 

153
152



PS808 grey micro 29 × 59
OP570-004-1

FRESH MOSS glass inserto  29 × 59
OD570-006

METAL SILVER mirror border 2 × 59
OD987-009

PS808 grey micro structure 29 × 59
OP570-005-1

FRESH MOSS grey micro 59,3 × 59,3
OP570-007-1

3 R9

5

5

5

5

beton | concretefresh moss
 new 

29 × 59

odporność na plamienie5 odporność na ścieranie3mrozoodporność antypoślizgowośćR9 płytki błyszczące płytki strukturalnepłytki matowe płytki tonalnemicrogranilia płytki rektyfikowane

155
154



torana
 new 

157
156



torana
 new 

beton | concrete

24 × 74

159
158



beton | concrete

SANDWOOD beige
18,5 × 59,8
W484-001-1

PS701 brown satin
24 × 74
NT858-008-1

torana
 new 

24 × 74

odporność na plamienie5 odporność na ścieranie3mrozoodporność antypoślizgowośćR9 płytki satynowe płytki rektyfikowane płytki tonalne

METAL copper border matt
2 × 74
WD929-005

PS701 cream satin
24 × 74
NT858-007-1

5

5

5

5

5

TORANA cream 3d satin
24 × 74
NT858-009-1

TORANA cream tonal 3d satin
24 × 74
NT858-010-1

TORANA brown 3d satin
24 × 74
NT858-001-1

3 R95

płytki matowe płytki strukturalne

161
160



stormy
 new 

163
162



beton | concrete

59,3 × 59,3

stormy
 new 

165
164



stormy
 new 

59,3 × 59,3

beton | concrete

STORMY grey 59,3 × 59,3
W1026-001-1

STORMY grey carpet 59,3 × 59,3
W1026-002-1

STORMY white 59,3 × 59,3
W1026-003-1

STORMY white carpet 59,3 × 59,3
W1026-004-1

4

4

4

4

R9

R9

R9

R9

5

5

5

5

odporność na plamienie5 odporność na ścieranie4mrozoodporność antypoślizgowośćR9 płytki matowe płytki tonalnepłytki rektyfikowane

167
166



mystic cemento
 new 

169
168



beton | concretemystic cemento
 new 

29,8 ×59,8

PS809 grey matt 29,8 × 59,8
OP501-001-1

PS809 grey matt structure 29,8 × 59,8
OP501-002-1

PS809 grey pattern  29,8 × 59,8
OP501-003-1

G439 grey satin 42 × 42
OP501-004-1

MYSTIC CEMENTO conglomerate black border 5,5 × 59,8
OD501-006

METAL silver matt border 2 × 59,8
OD987-005

MYSTIC CEMENTO mosaic square 
31,4 × 31,6
OD501-005

4

5 5

5

5

odporność na plamienie5 odporność na ścieranie4mrozoodporność płytki strukturalnepłytki matowepłytki satynowe płytki tonalne

METAL black matt border 2 × 59,8
OD987-001

171
170



calm organic
 new 

173
172



calm organic
 new 

29,8 × 59,8

beton | concrete

PS805 cream satin  29,8 × 59,8
W568-001-1

PS805 cream satin structure 29,8 × 59,8
W568-002-1

G432 cream satin 42 × 42
W568-003-1

CALM ORGANIC conglomerate copper border 5,5 × 59,8
WD568-004

4

5

5

5

odporność na plamienie5 odporność na ścieranie4mrozoodporność płytki strukturalnepłytki satynowe płytki tonalne

175
174



CITY SQUARES light grey 29,7 × 59,8
OP666-003-1

CITY SQUARES grey 29,7 × 59,8
OP666-004-1

5

4

R9

R9

5

5

city squares beton | concrete

29,7 × 59,8

odporność na plamienie5 odporność na ścieranie5mrozoodporność antypoślizgowośćR9 płytki tonalnepłytki matowe

177
176



grissa

179
178



beton | concretegrissa

29,7 × 60

GRISSA white  29,7 × 60
OP692-006-1

GRISSA grey  29,7 × 60
OP692-004-1

GRISSA white 29,7 × 29,7
OP692-015-1

GRISSA grey inserto flower  29,7 × 60
OD692-002

GRISSA white inserto gerbera  29,7 × 60
OD692-009

GRISSA light grey  29,7 × 60
OP692-005-1

35

odporność na plamienie5 odporność na ścieranie3 płytki błyszczące płytki tonalne

181
180



normandie

183
182



beton | concretenormandie

29,7 × 59,8

NORMANDIE beige 29,7 × 59,8
NT019-005-1

NORMANDIE beige inserto dots 29,7 × 59,8
WD379-001

NORMANDIE graphite inserto dots 29,7 × 59,8
WD379-002

GLASS yellow border new 2 × 60
OD660-018 

NORMANDIE dark grey 29,7 × 59,8
NT022-002-1

NORMANDIE graphite 29,7 × 59,8
NT022-003-1

NORMANDIE light grey  29,7 × 59,8
NT022-001-1

4

4

4

4

R9

R9

R9

R9

4

4

5 5

55

5

5

odporność na plamienie5 odporność na ścieranie4mrozoodporność antypoślizgowośćR9 płytki matowe

METAL black matt border 2 × 59,8
OD987-001

METAL silver matt border 2 × 59,8
OD987-005

185
184



memories



beton | concretememories

29,7 × 59,8

MEMORIES light grey 29,7 × 59,8
NT021-001-1

GLASS RED border new 2 × 60
OD660-031

GLASS ORANGE border new 2 × 60
OD660-017

GLASS BLACK border new 2 × 60
OD660-026

MEMORIES grey 29,7 × 59,8
NT021-002-1

MEMORIES graphite 29,7 × 59,8
NT021-003-1

4

4

4

R9

R9

R9

5

5

5

odporność na plamienie5 odporność na ścieranie4mrozoodporność antypoślizgowośćR9 płytki matowe płytki tonalne

189
188



monti

191
190



beton | concretemonti

29,7 × 59,8

MONTI light grey 29,7 × 59,8
NT020-001-1

MONTI dark grey 29,7 × 59,8
NT020-002-1

MONTI graphite 29,7 × 59,8
NT020-003-1

GLASS AZURE border new 2 × 60
OD660-021

GLASS TURQUOISE border new 2 × 60
OD660-020

GLASS BLACK border new 2 × 60
OD660-026

4

4

4

5

5

5

odporność na plamienie5 odporność na ścieranie4mrozoodporność antypoślizgowośćR9 płytki matowe płytki tonalne

193
192



beton | concrete

29,7 × 59,8

serenity

SERENITY graphite 29,7 × 59,8
NT023-002-1

SERENITY grey 29,7 × 59,8
NT023-001-1

4

5

R9

R9

5

5

odporność na plamienie5 odporność na ścieranie5mrozoodporność antypoślizgowośćR9 płytki matowe

195
194



concrete style

197
196



odporność na ścieranie3mrozoodporność płytki matowe płytki strukturalne

beton | concreteconcrete style

20 × 60

CONCRETE STYLE light grey 20 × 60
W475-002-1

CONCRETE STYLE grey 20 × 60
W475-003-1

CONCRETE STYLE inserto patchwork 20 × 60
WD475-009

CONCRETE STYLE grey 42 × 42
W475-005-1

CONCRETE STYLE inserto patchwork 42 × 42
WD475-006

METAL silver matt border 2 × 60
WD345-008

METAL silver glossy border 2 × 60
WD285-004

CONCRETE STYLE structure 20 × 60
W475-004-1

3

199
198



mystery land

201
200



odporność na ścieranie4mrozoodporność płytki matowe płytki strukturalne płytki tonalne

beton | concretemystery land

20 × 60

MYSTERY LAND light grey 20 × 60
OP469-002-1

MYSTERY LAND structure 20 × 60
OP469-003-1

MYSTERY LAND brown  20 × 60
OP469-007-1

MYSTERY LAND inserto patchwork  20 × 60
OD469-010

MYSTERY LAND  light grey  42 × 42
OP469-001-1

4

METAL silver matt border 2 × 60
WD345-008

203
202



snowdrops

205
204



beton | concretesnowdrops

20 × 60

SNOWDROPS light grey 20 × 60
W477-008-1

SNOWDROPS inserto flower 20 × 60
WD477-006

SNOWDROPS mosaic mix 
20 × 20
WD477-009 SNOWDROPS light grey 42 × 42

W477-001-1

SNOWDROPS grey 20 × 60
W477-005-1

SNOWDROPS patchwork 20 × 60
W477-002-1

METAL silver matt border 2 × 60
WD345-008

4

5

5

5

5

5

odporność na plamienie5 odporność na ścieranie4mrozoodporność płytki matowe płytki tonalne

207
206



harrow

209
208



beton | concreteharrow

25 × 40

PS224 grys 25 × 40
W831-001-1

HARROW inserto stripes  25 × 40
WD831-004

G411 graphite  42 × 42
W467-001-1

PS225 grey 25 × 40
W831-002-1

GLASS silver border new 1,5 × 40
OD660-092

4

5

5

5

5

CHESTERWOOD cream  18,5 × 59,8
W481-002-1

CHESTERWOOD beige  18,5 × 59,8
W481-001-1

4 R95

3 R95

odporność na plamienie5 odporność na ścieranie4mrozoodporność antypoślizgowośćR9 płytki tonalnepłytki matowe płytki satynowe

211
210



adelle

213
212



PS212 white 25 × 40
W436-003-1

PS212 grey 25 × 40
W436-004-1

PS212 light grey 25 × 40
W436-005-1

ADELLE white inserto geo 25 × 40
WD437-001

5

5

5

beton | concrete

25 × 40

adelle

GPT447 white satin  42 × 42
OP477-012-1

GLASS yellow border new 1,5 × 40
OD660-081

GLASS cobalt border new 1,5 × 40
OD660-085

GLASS black border new 1,5 × 40
OD660-089

44

płytki błyszcząceodporność na plamienie5 odporność na ścieranie4mrozoodporność płytki tonalnepłytki satynowe

215
214



wika

217
216



beton | concrete

25 × 40

wika

PS213 white matt  25 × 40
W441-004-1

WIKA inserto birch 25 × 40
WD442-003

PS213 white structure matt 25 × 40
W441-003-1

WIKA grey inserto structure  25 × 40
WD442-001

5

5

5

5

GPT447 light grey satin 42 × 42
OP477-013-1

GLASS dark beige border new 1,5 × 40
OD660-087

GLASS black border new 1,5 × 40
OD660-089

34

płytki strukturalneodporność na plamienie5 odporność na ścieranie3mrozoodporność płytki tonalnepłytki matowe

219
218



colin
 new 

221
220



beton | concrete

59,3 × 59,3

colin
 new 

223
222



COLIN brown 59,3 × 59,3
NT588-001-1

COLIN grey 59,3 × 59,3
NT588-003-1

COLIN light grey 59,3 × 59,3
NT588-002-1

COLIN anthracite 59,3 × 59,3
NT588-004-1

3

3

4

3

R9

R9

R9

R9

5

5

5

5

beton | concretecolin
 new 

59,3 × 59,3

płytki rektyfikowaneodporność na plamienie5 odporność na ścieranie4mrozoodporność płytki tonalnepłytki matoweantypoślizgowośćR9

225
224



colin
 new 

227
226



beton | concrete

60 × 60

colin
 new 

229
228



COLIN brown 60 × 60
W713-016-1

COLIN grey 60 × 60
W713-018-1

COLIN light grey 60 × 60
W713-017-1

COLIN anthracite 60 × 60
W713-019-1

3

3

4

3

R9

R9

R9

R9

5

5

5

5

beton | concretecolin
 new 

60 × 60

odporność na plamienie5 odporność na ścieranie4mrozoodporność płytki matoweantypoślizgowośćR9

231
230



beton | concrete

60 × 60

risso

RISSO grey 60 × 60
W387-002-1

RISSO white 60 × 60
W387-001-1

3

4

5

5

odporność na plamienie5 odporność na ścieranie4mrozoodporność płytki matowe

233
232



beton | concrete

60 × 60

zazo

ZAZO grey 60 × 60
W807-004-1

ZAZO beige 60 × 60
W807-003-1

5

5

R10

R10

5

5

odporność na plamienie5 odporność na ścieranie4mrozoodporność płytki matoweantypoślizgowośćR10

235
234



patchwork
 new 

237
236



odporność na plamienie5 odporność na ścieranie4mrozoodporność płytki tonalne

beton | concretepatchwork
 new 

42 × 42

G417 patchwork two 42 × 42
W502-003-1

G417 patchwork one 42 × 42
W502-002-1

G417 light grey 42 × 42
W502-001-1

4

4

4

5

5

5

płytki matowe

239
238



beton | concrete

42 × 42

FEBE beige 42 × 42
W455-003-1

FEBE dark grey 42 × 42
W455-002-1

FEBE graphite 42 × 42
W455-004-1

FEBE light grey 42 × 42
W455-001-1

4

4

3

4

5

5

5

5

febe

odporność na plamienie5 odporność na ścieranie4mrozoodporność płytki matowe

241
240



graffite beton | concrete

42 × 42

G416 grey 42 × 42
W503-002-1

G416 patchwork 42 × 42
W503-001-1

3

3

5

5

odporność na plamienie5 odporność na ścieranie3mrozoodporność płytki satynowe płytki tonalne

243
242



lando beton | concrete

42 × 42

G406 beige 42 × 42
W434-002-1

G406 dark grey 42 × 42
W434-001-1

G406 grey 42 × 42
W434-003-1

4

3

3

5

5

5

odporność na plamienie5 odporność na ścieranie4mrozoodporność płytki matowe

245
244





Wood is nature, peace, life. It has been 

the material closest to man since the dawn 

of time. What about today? A return 

to the world of nature without giving up 

the benefits of technology, science and culture. 

Everything that soothes the soul. The beloved 

home. A warm recollection of summer 

vacations. A terrace, which invites relaxation, 

or a bench in the park promising a pleasant 

conversation. A fulfilled dream of a peaceful life 

in the spirit of hygge — the Danish philosophy 

of happiness. Scandinavian style, eco style, 

modern style. And a unique own style.



Drewno to natura, spokój, życie. Materiał 

najbliższy człowiekowi od zarania dziejów. 

A dziś? Powrót do świata przyrody bez 

rezygnacji z dobrodziejstw techniki, nauki, 

kultury. Wszystko to, co koi duszę: ukochany 

dom, pełne ciepła wspomnienie wakacji, taras, 

który zaprasza do relaksu lub ławka w parku 

obiecująca miłą rozmowę. Spełnione marzenie 

o spokojnym życiu w duchu hygge – duńskiej 

filozofii szczęścia. Styl skandynawski, styl eko, 

styl nowoczesny. I niepowtarzalny własny styl.

drewno | wood 

247
246



organic wood
 new 

249
248



drewno | wood

19,8 ×119,8

organic wood
 new 

251
250



odporność na plamienie5 odporność na ścieranie4mrozoodporność antypoślizgowośćR10 płytki matowe płytki strukturalne płytki tonalne

drewno | woodorganic wood
 new 

19,8 ×119,8

AVONWOOD light beige
19,8 × 119,8
W619-011-1

DEVONWOOD beige
19,8 × 119,8
W619-016-1

DEVONWOOD brown
19,8 × 119,8
W619-017-1

BERKWOOD beige
19,8 × 119,8
W619-012-1

AVONWOOD light beige decoration
19,8 × 119,8
WD619-023

AVONWOOD beige decoration
19,8 × 119,8
WD619-022

AVONWOOD beige
19,8 × 119,8
W619-010-1

5

5

5

5

5

5

5

4

4

4

4

4

4

4

R10

R10

R10

R10

R10

R10

R10

płytki rektyfikowane

253
252



drewno | woodorganic wood
 new 

19,8 ×119,8

OXFORDWOOD beige
19,8 × 119,8
W485-004-1

BUCKWOOD white
19,8 × 119,8
W619-013-1

HUNTWOOD beige
19,8 × 119,8
W619-018-1

SOUTHWOOD beige
19,8 × 119,8
NT1053-004-1

CHEVRONWOOD beige A
19,8 × 119,8
W619-014-1

CHEVRONWOOD beige B
19,8 × 119,8
W619-015-1

5

5

5

5

5

5

4

4

4

4

4

4

R10

R10

R10

R10

R10

R10

odporność na plamienie5 odporność na ścieranie4mrozoodporność antypoślizgowośćR10 płytki matowe płytki strukturalne płytki tonalnepłytki rektyfikowane

255
254



drewno | woodorganic wood
 new 

19,8 ×119,8

NORTHWOOD beige
19,8 × 119,8
NT1053-002-1

ROCKWOOD beige
19,8 × 119,8
NT1053-010-1

KENTWOOD brown
19,8 × 119,8
NT1053-008-1

ROCKWOOD brown
19,8 × 119,8
NT1053-009-1

SOMERWOOD brown
19,8 × 119,8
NT1053-005-1

SOMERWOOD beige
19,8 × 119,8
NT1053-003-1

5

5

5

5

5

5

4

4

4

4

4

4

R10

R10

R10

R10

R10

R10

odporność na plamienie5 odporność na ścieranie4mrozoodporność antypoślizgowośćR10 płytki matowe płytki strukturalne płytki tonalnepłytki rektyfikowane

257
256



woodland
 new 

259
258



drewno | woodwoodland
 new 

18,5 ×59,8

261
260



drewno | wood

PURE WOOD light beige
18,5 × 59,8
W854-001-1

BIRCH WOOD beige
18,5 × 59,8
W854-003-1

PINE WOOD beige
18,5 × 59,8
W854-005-1

RAW WOOD beige
18,5 × 59,8
W854-007-1

HICKORY WOOD brown
18,5 × 59,8
W854-010-1

PURE WOOD beige
18,5 × 59,8
W854-002-1

BIRCH WOOD brown
18,5 × 59,8
W854-004-1

PINE WOOD brown
18,5 × 59,8
W854-006-1

RAW WOOD brown
18,5 × 59,8
W854-008-1

ALPINE WOOD white
18,5 × 59,8
W854-011-1

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

3

4

3

3

4

3

4

3

5

R9

R9

R9

R9

R9

R9

R9

R9

R9

R9

odporność na plamienie5 odporność na ścieranie5mrozoodporność antypoślizgowośćR9 płytki matowe płytki strukturalne płytki tonalne

woodland
 new 

18,5 ×59,8

263
262



i love wood

265
264



i love wood drewno | wood

18,5 × 59,8

267
266



drewno | wood

FINWOOD white  18,5 × 59,8
W482-010-1

SANDWOOD beige  18,5 × 59,8
W484-001-1

SANDWOOD white  18,5 × 59,8
W484-004-1

SANDWOOD brown  18,5 × 59,8
W484-002-1

CHESTERWOOD cream  18,5 × 59,8
W481-002-1

CHESTERWOOD beige  18,5 × 59,8
W481-001-1

SANDWOOD cream  18,5 × 59,8
W484-003-1

ROYALWOOD beige  18,5 × 59,8
W483-001-1

i love wood

18,5 × 59,8

5 R10

R10

5

45

4 R105

3 R95

3 R95

3 R95

3 R95

3 R105

odporność na plamienie5 odporność na ścieranie5mrozoodporność antypoślizgowośćR10 płytki tonalnepłytki matowe płytki strukturalne

269
268



drewno | wood

FINWOOD ochra  18,5 × 59,8
W483-003-1

ROYALWOOD brown  18,5 × 59,8
W483-002-1

FINWOOD brown 18,5 × 59,8
W482-004-1

i love wood

18,5 × 59,8

3 R95

3 R95

3 R95

odporność na plamienie5 odporność na ścieranie4mrozoodporność antypoślizgowośćR10 płytki tonalnepłytki matowe płytki strukturalne

271
270



FINWOOD grey  18,5 × 59,8
W482-013-1

i love wood

18,5 × 59,8

4 R95

odporność na plamienie5 odporność na ścieranie4mrozoodporność antypoślizgowośćR10 płytki tonalnepłytki matowe płytki strukturalne

drewno | wood

G1804 light grey 18,5 × 59,8
W385-003-1

G1804 dark grey 18,5 × 59,8
W386-003-1

4 R95

4 R95

273
272



lovely white
 new 

275
274



drewno | wood

29,8 × 59,8

lovely white
 new 

277
276



PS801 white satin line structure  29,8 × 59,8
W565-001-1

PS801 white satin pattern line structure 29,8 × 59,8
W565-002-1

FINWOOD ochra mosaic hexagon
28 × 33,7
WD565-003

FINWOOD ochra 18,5 × 59,8
W483-003-1

PS800 white satin 29,8 × 59,8
W562-001-1

3 R9

5

5

5

5

lovely white
 new 

29,8 × 59,8

drewno | wood

odporność na plamienie5 odporność na ścieranie4mrozoodporność antypoślizgowośćR9 płytki tonalnepłytki matowe płytki satynowe płytki strukturalne

METAL cooper matt border 2 × 59,8
OD987-003

279
278



desa

281
280



płytki strukturalne

DESA white structure 29,7 × 59,8
W448-002-1

G111 wall cream structure 29,7 × 59,8
W448-004-1

DESA grey structure 29,7 × 59,8
W448-003-1

GLASS silver border new  2 × 60
OD660-029

DESA graphite structure 29,7 × 59,8
W448-001-1

4

4

4

4

R10

R10

R10

5

5

5

5

drewno | wooddesa

29,7 × 59,8

odporność na plamienie5 odporność na ścieranie3mrozoodporność antypoślizgowośćR10 płytki tonalnepłytki matowe

283
282



kersen

285
284



drewno | woodkersen

29,7 × 60

odporność na plamienie5 odporność na ścieranie3 płytki błyszczące

KERSEN cream composition 59,4 × 60
WD704-004

KERSEN cream inserto stripes  29,7 × 60
WD704-005

KERSEN beige 29,7 × 60
W704-003-1

GLASS silver border new  2 × 60
OD660-029

KERSEN cream 29,7 × 60
W704-001-1

KERSEN beige micro 42 × 42
W704-008-1

3

5

5

microgranilia

287
286



nature

289
288



drewno | woodnature

29,7 × 60

odporność na plamienie5 odporność na ścieranie3mrozoodporność płytki błyszczące

GPT443 wood brown satin 42 × 42
W698-011-1

PS500 wood brown satin  29,7 × 60
W698-006-1

PS500 white glossy structure 29,7 × 60
W698-005-1

NATURE green inserto leaf 29,7 × 60
WD698-007

PS500 wood brown satin structure  29,7 × 60
W698-009-1

NATURE green inserto velvet A 29,7 × 60
WD698-001

NATURE green inserto velvet B 29,7 × 60
WD698-002

35

5

5 5

płytki matowe płytki satynowe

291
290



antypoślizgowośćR10 płytki tonalne

drewno | wood

29,7 × 59,8

tizura

TIZURA beige  29,7 × 59,8
W450-002-1

TIZURA brown  29,7 × 59,8
W450-001-1

TIZURA cream  29,7 × 59,8
W450-003-1

4

3

4

R10

R10

R10

5

5

5

odporność na plamienie5 odporność na ścieranie4mrozoodporność płytki matowe płytki strukturalne

293
292



alaya

295
294



odporność na plamienie5 odporność na ścieranie5mrozoodporność płytki satynowe płytki błyszczące płytki strukturalne płytki tonalne

WHITE glossy 20 × 60
W476-002-1

ALAYA wood glossy 20 × 60
W819-006-1

PP420 white satin 42 × 42
W714-017-1

METAL silver glossy border 2 × 60
WD285-004

ALAYA inserto patchwork 20 × 60
WD819-005

WHITE glossy line structure 20 × 60
W819-007-1

5

5

5

5

5

5

drewno | woodalaya

20 × 60

297
296



forest soul

299
298



drewno | woodforest soul

20 × 60

odporność na plamienie5 odporność na ścieranie5mrozoodporność płytki satynowe płytki matowe płytki strukturalne

WHITE satin 20 × 60
W476-009-1

PP420 white satin 42 × 42
W714-017-1

METAL silver glossy border 2 × 60
WD285-004

FOREST SOUL beige 20 × 60
OP461-004-1

FOREST SOUL structure  20 × 60
W461-012-1

5

5

5

301
300



livi

303
302



drewno | woodlivi

20 × 60

odporność na plamienie5 płytki satynowe płytki tonalne

LIVI cream  20 × 60
W339-016-1

LIVI cream 42 × 42
W339-027-1

GLASS beige border new 2 × 60
OD660-027

GLASS dark beige border new 2 × 60
OD660-024

GLASS silver border new 2 × 60
OD660-029

LIVI beige  20 × 60
W339-018-1

LIVI nut 20 × 60
W339-019-1

LIVI cream inserto leaves 20 × 60
WD339-033

LIVI beige inserto leaves 20 × 60
WD339-032

LIVI nut inserto leaves 20 × 60
WD339-034

5

5

5

5

5

5

5

305
304



ambio
 new 

307
306



ambio
 new 

25 × 40

drewno | wood

AMBIO brown mosaic 20 × 40
WD403-006

AMBIO mix mosaic 25 × 40
WD403-005

PS207 cream 25 × 40
W403-001-1

PS207 brown 25 × 40
W403-002-1

GPT446 cream satin 42 × 42
W403-008-1

44

odporność na plamienie4 odporność na ścieranie4mrozoodporność płytki satynowe płytki matowe

309
308



arezzo

311
310



drewno | woodarezzo

25 × 40

GLASS white border new 1,5 × 40
OD660-088

PS223 beige  25 × 40
W830-001-1

BIANCA white matt 25 × 40
W184-002-1

AREZZO inserto triangle 25 × 40
WD830-003

5

4

5

PP420 white satin 42 × 42
W714-017-1

55

odporność na plamienie5 odporność na ścieranie5mrozoodporność płytki satynowe płytki matowe płytki tonalne

313
312



tanaka
 new 

315
314



drewno | woodtanaka
 new 

25 × 40

TANAKA brown  25 × 40
W798-013-1

TANAKA brown inserto flower 25 × 40
WD798-016

TANAKA cream 25 × 40
OP305-013-1

TANAKA cream inserto flower  25 × 40
WD798-011

TANAKA cream inserto geo 25 × 40
WD798-009

TANAKA cream border geo 5 × 40
WD798-010

TANAKA cream border flower 5 × 40
WD798-014

TANAKA brown border flower 5 × 40
WD798-015

5

5

5

5

55

5

5

TANAKA cream 29,7 × 29,7
W798-008-1

TANAKA brown 29,7 × 29,7
W798-012-1

43 55

odporność na plamienie5 odporność na ścieranie4mrozoodporność płytki matowe płytki tonalne

317
316



odporność na plamienie5 odporność na ścieranie4mrozoodporność antypoślizgowośćR10 płytki matowe płytki tonalne

ORTROS brown 42 × 42
W414-004-1

ORTROS grey 42 × 42
W414-003-1

drewno | wood

42 × 42

4

4

R10

R10

5

4

ortros

płytki mikrostrukturalne

319
318



odporność na plamienie5 odporność na ścieranie4mrozoodporność płytki matowe płytki tonalne

SUARO 42 × 42
W801-001-1

SUARO beige 42 × 42
W453-004-1

drewno | wood

42 × 42

4

4

5

5

suaro

płytki strukturalne

321
320



antypoślizgowośćR9odporność na plamienie5 odporność na ścieranie4mrozoodporność płytki matowe płytki tonalne

G401 brown 42 × 42
W431-002-1

G401 grey  42 × 42
W431-001-1

drewno | wood

42 × 42

3

4

R9

R9

5

5

tagro

323
322



antypoślizgowośćR10 płytki strukturalneodporność na plamienie5 odporność na ścieranie4mrozoodporność płytki matowe płytki tonalne

G402 maple  42 × 42
W712-004-1

G402 oak 42 × 42
W712-003-1

drewno | wood

42 × 42

4

4

R10

R10

5

5

ziros

325
324





The power of studied colour combinations 

and the inscription of emotions in the colour 

spectrum. Revitalisation or tranquillity. 

And also strength and delicacy to choose 

from. Clear contrasts and shimmering 

palettes of shades vibrant with positive 

energy. Monocolour without monotony — 

thanks to the gentle play of light and shadow 

on geometric reliefs. A unique effect in every 

interior, changing with the time of day. 

Fashionable but unique — like the modern man. 



Potęga wystudiowanych połączeń kolorów 

i zapis emocji w spektrum barw. Ożywienie 

lub uspokojenie. A także siła i delikatność, 

do wyboru. Wyraziste kontrasty oraz 

mieniące się palety odcieni wibrujących 

pozytywną energią. Monokolor bez monotonii 

– dzięki łagodnej grze światła i cienia 

na geometrycznych reliefach. Niepowtarzalny 

efekt w każdym wnętrzu, zmieniający się wraz 

z porami dnia. Modny, lecz unikatowy  

– jak współczesny człowiek. 

monokolor | monocolour

327
326



universal decorations

329
328



universal glass & metal decorations monokolor | monocolour

GLASS red border new 4,8 × 60
OD660-016

GLASS black border new 4,8 × 60
OD660-010

GLASS turquoise border new 2 × 60
OD660-020

GLASS dark beige border new 2 × 60
OD660-024

GLASS black border new 2 × 60
OD660-026

GLASS beige border new 2 × 60
OD660-027

METAL copper matt border 2 × 60
WD929-001

METAL silver matt border 2 × 60
WD345-008

METAL silver glossy border 2 × 60
WD285-004 

METAL silver matt border 2 × 59
OD987-011

METAL silver mirror border 2 × 59
OD987-009

METAL copper matt border 2 × 59
OD987-010

METAL silver border matt 1 × 60
WD929-012

METAL silver border glossy 1 × 60
WD929-011

METAL copper border matt 1 × 60
WD929-010

METAL copper border glossy 1 × 60
WD929-013

METAL silver glossy border 1 × 59,8
OD987-006

METAL copper mirror border 1 × 59,8
OD987-008

METAL black matt border 2 × 59,8
OD987-001

METAL silver mirror border 2 × 59,8
OD987-002

METAL copper matt border 2 × 59,8
OD987-003

METAL copper mirror border 2 × 59,8
OD987-004

METAL silver matt border 2 × 59,8
OD987-005

GLASS brown border new 2 × 60
OD660-028

GLASS heather border 3 × 75
OD685-011

GLASS cobalt border 3 × 75
OD685-012

GLASS turquoise border 3 × 75
OD685-010

GLASS red border 3 × 75
ND017-001

GLASS black border 3 × 75
ND017-002

GLASS black border new 3 × 89
ND017-003

GLASS gold border 3 × 89
OD660-147

GLASS silver border 3 × 89
OD660-148

METAL silver glossy border 1 × 119,8
OD987-007

METAL silver border matt 1 × 119,8
WD929-016

METAL graphite border matt 1 × 119,8
WD929-017

METAL copper border matt 1 × 119,8
WD929-018

METAL silver border matt 1 × 89
WD929-015

METAL copper border glossy 1 × 89
WD929-019

METAL copper border matt 1 × 89
WD929-014 

METAL graphite border matt 1 × 89
WD929-020

METAL graphite border glossy 1 × 89
OD987-012

METAL copper border matt 1 × 74
WD929-009

METAL silver border matt 1 × 74
WD929-008

METAL copper border matt 2 × 74
WD929-005

METAL silver border matt 2 × 74
WD929-006

METAL silver border mirror 2 × 74
WD929-007

GLASS silver border new 2 × 60
OD660-029

GLASS cobalt border new 1,5 × 40
OD660-085

GLASS heather border new 1,5 × 40
OD660-094

GLASS red border new 1,5 × 40
OD660-095

GLASS dark beige border new 1,5 × 40
OD660-087

GLASS white border new 1,5 × 40
OD660-088

METAL silver mirror border 1,5 × 40
WD929-002

GLASS yellow border new 1,5 × 40
OD660-081

GLASS orange border new 1,5 × 40
OD660-080

GLASS azure border new 1,5 × 40
OD660-084

GLASS violet border new 1,5 × 40
OD660-086

GLASS beige border new 1,5 × 40
OD660-090

GLASS black border new 1,5 × 40
OD660-089

GLASS silver border new 1,5 × 40
OD660-092

GLASS brown border new 1,5 × 40
OD660-091

GLASS azure border new 2 × 60
OD660-021

GLASS light green border new 2 × 60
OD660-019

GLASS red border new 2 × 60
OD660-031

GLASS heather border new 2 × 60
OD640-005

331
330



gravity
 new 

333
332



gravity
 new 

monokolor | monocolour

24 × 74

335
334



PS700 bianca satin 24 × 74
NT856-006-1

PS700 marine blue satin 24 × 74
NT856-005-1

GRAVITY white lines structure satin 24 × 74
NT856-007-1

GRAVITY marine blue lines structure satin 24 × 74
NT856-008-1

GRAVITY white silver inserto satin 24 × 74
ND856-013

METAL copper border matt 2 × 74
WD929-005

SANDWOOD brown 18,5 × 59,8
W484-002-1

COLIN light grey 59,3 × 59,3
NT588-002-1

GRAVITY marine blue silver inserto satin 24 × 74
ND856-014

METAL silver border matt 1 × 74
WD929-008

monokolor | monocolourgravity
 new 

24 × 74

5 5

5 5

5

5

3

4

R9

R9

płytki matowe płytki strukturalneodporność na plamienie5 odporność na ścieranie4mrozoodporność antypoślizgowośćR9 płytki satynowwe płytki tonalnepłytki rektyfikowane

337
336



colour blink
 new 

339
338



monokolor | monocolour

29,8 × 59,8

colour blink
 new 

341
340



odporność na plamienie5 odporność na ścieranie4mrozoodporność płytki satynowe

METAL silver mirror border 2 × 59,8
OD987-002

G433 cream satin 42 × 42
W567-006-1

PS806 cream satin 29,8 × 59,8
W567-001-1

PS806 cream satin diamond structure 29,8 × 59,8
W567-003-1

PS806 turquoise satin diamond structure  29,8 × 59,8
W567-004-1

COLOUR BLINK mosaic 
diamond turquoise  
28 × 29,7
WD567-007

COLOUR BLINK mosaic 
diamond cream 
28 × 29,7
WD567-008

COLOUR BLINK mosaic 
diamond mix 
28 × 29,7
WD567-005

PS806 turquoise satin 29,8 × 59,8
W567-002-1

4

5

5

5

5

5

monokolor | monocolourcolour blink
 new 

29,8 × 59,8

płytki strukturalne

343
342



pret-à-porter 

345
344



WHITE glossy  25 × 75
OP675-001-1

WHITE textile 25 × 75
OP684-005-1

WHITE inserto flower  25 × 75
OD334-012

WHITE glossy pillow structure 25 × 75
OP684-004-1

5

5 5

5

monokolor | monocolourpret-à-porter

25 × 75

płytki tonalnepłytki błyszcząceodporność na plamienie5 odporność na ścieranie3mrozoodporność

WHITE satin 42 × 42
OP365-016-1

54

płytki mikrostrukturalne

347
346



monokolor | monocolourpret-à-porter

25 × 75

BLACK glossy  25 × 75
OP684-001-1

BLACK textile 25 × 75
OP684-003-1

BLACK glossy pillow structure 25 × 75
OP684-002-1

5

5

5

FLOWER grey composition 75 × 75
OD334-005

5

GLASS black border 3 × 75
ND017-002

BLACK&WHITE mosaic 25 × 75
OD334-010

5

SANDWOOD beige 18,5 × 59,8
W484-001-1

3 R95

SANDWOOD cream  18,5 × 59,8
W484-003-1

4 R105

antypoślizgowośćR10 płytki tonalnepłytki matowepłytki błyszczące płytki strukturalneodporność na plamienie5 odporność na ścieranie4mrozoodporność płytki mikrostrukturalne

349
348



winter fall
 new 

351
350



PS812 white micro  29 × 59
OP569-003-1

WHITE micro mosaic parquet mix 
31,3 × 33,1
OD569-005

PS812 white micro natural structure  29 × 59
OP569-004-1

WINTER FALL border conglomerate brown 5 × 59
OD569-006

55

monokolor | monocolourwinter fall
 new 

29 × 59

SANDWOOD brown  18,5 × 59,8
W484-002-1

3 R95

antypoślizgowośćR9 płytki rektyfikowane płytki tonalnepłytki matowe płytki satynoweodporność na plamienie5 odporność na ścieranie3mrozoodporność micrograniliapłytki strukturalne płytki mikrostrukturalne

353
352



arctic storm
 new 

355
354



monokolor | monocolourarctic storm
 new 

29,8 × 59,8

PS800 white satin 29,8 × 59,8
W562-001-1

PS807 white satin diamond structure  29,8 × 59,8
OP988-003-1

PS807 white satin geo structure  29,8 × 59,8
OP988-004-1

METAL copper mirror border 1 × 59,8
OD987-008

55

5

SANDWOOD brown  18,5 × 59,8
W484-002-1

PP420 white satin 42 × 42
W714-017-1

3 R95

55

antypoślizgowośćR9 płytki tonalnepłytki matowe płytki satynowe płytki strukturalneodporność na plamienie5 odporność na ścieranie5mrozoodporność

357
356



touch me
 new 

359
358



monokolor | monocolourtouch me
 new 

29,8 × 59,8

PS800 white satin 29,8 × 59,8
W562-001-1

PS800 white satin wave structure  29,8 × 59,8
W562-002-1

PS800 grey satin 29,8 × 59,8
W562-003-1

PS800 grey satin wave structure 29,8 × 59,8
W562-004-1

METAL silver mirror border 2 × 59,8
OD987-002

5

5

5

5

PP420 white satin 42 × 42
W714-017-1

55

płytki satynowe płytki strukturalneodporność na plamienie5 odporność na ścieranie5mrozoodporność

METAL black matt border 2 × 59,8
OD987-001

361
360



muzi

363
362



monokolor | monocolourmuzi

29,7 × 60

MUZI white mosaic 
29 × 29,7
WD692-008

MUZI grey glossy  29,7 × 60
W692-003-1

MUZI multicolour inserto geo  29,7 × 60
WD692-006

MUZI white glossy 29,7 × 60
W692-005-1

METAL silver glossy border  2 × 60
WD285-004

5

5

5

5

PP420 white satin 42 × 42
W714-017-1

MUZI grey glossy 33,3 × 33,3
W692-001-1

5

3

5

5

płytki błyszczące płytki satynowaodporność na plamienie5 odporność na ścieranie5mrozoodporność

365
364



naris

367
366



monokolor | monocolournaris

29,7 × 60

PS604 white glossy structure  29,7 × 60
W285-001-1

PS500 white glossy  29,7 × 60
W613-001-1

NARIS inserto patchwork  29,7 × 60
WD285-002

GLASS silver border new 2 × 60
OD660-029

5

5

5

odporność na plamienie5 odporność na ścieranie3mrozoodporność

SANDWOOD beige  18,5 × 59,8
W484-001-1

antypoślizgowośćR9 płytki rektyfikowane płytki tonalne

3 R95

płytki matowe płytki strukturalnepłytki błyszczące

369
368



bianca

371
370



monokolor | monocolourbianca

BIANCA super white glossy rectified  29 × 59,3
W255-005-1

BIANCA super white glossy 29,7 × 60
W185-007-1

BIANCA super white matt  29 × 59,3
W345-004-1

BIANCA super white matt  29,7 × 60
W345-003-1

BIANCA white glossy  25 × 40
W184-001-1

BIANCA white matt 25 × 40
W184-002-1

BIANCA white satin 25 × 40
W345-009-1

GLASS azure border new 2 × 60
OD660-021

GLASS yellow border new 2 × 60
OD660-018

GLASS red border new 2 × 60
OD660-031

METAL silver matt border  2 × 60
WD345-008

5

4

4 45

odporność na plamienie5 odporność na ścieranie5 płytki rektyfikowanepłytki matowe płytki błyszczące

BIANCA white satin 25 × 75
W345-002-1

5

373
372



zambezi
 new 

375
374



monokolor | monocolourzambezi
 new 

20 × 60

PS200 ivory matt  20 × 60
W942-001-1

ZAMBEZI ivory small structure matt 20 × 60
W942-012-1

ZAMBEZI ivory big structure matt 20 × 60
W942-011-1

ZAMBEZI green small structure matt  20 × 60
W942-010-1

ZAMBEZI green big structure matt  20 × 60
W942-009-1

ZAMBEZI ivory trapeze mosaic matt
20 × 29,9
WD942-013

ZAMBEZI green trapeze mosaic matt
20 × 29,9
WD942-014

PS200 green matt 20 × 60
W942-003-1

METAL silver border matt 1 × 60
WD929-012

5

5

5

5

5

55

5

odporność na plamienie5 odporność na ścieranie3 płytki tonalnepłytki matowe płytki strukturalne

377
376



monokolor | monocolourzambezi
 new 

20 × 60

PS200 blue matt  20 × 60
W942-005-1

5

ZAMBEZI blue small structure matt  20 × 60
W942-008-1

ZAMBEZI blue big structure matt 20 × 60
W942-007-1

5

5

ZAMBEZI blue trapeze mosaic matt
20 × 29,9
WD942-015

5

SANDWOOD beige 18,5 × 59,8
W484-001-1

3 R95

G411 graphite 42 × 42
W467-001-1

45

odporność na plamienie5 odporność na ścieranie4mrozoodporność antypoślizgowośćR9 płytki tonalnepłytki matowe płytki strukturalne

SANDWOOD beige trapeze mosaic matt
20 × 29,9
WD484-010

5

379
378



black&white

381
380



monokolor | monocolourblack&white

20 × 60

BLACK satin  20 × 60
W476-010-1

WHITE satin  20 × 60
W476-009-1

BLACK&WHITE pattern A 20 × 60
W794-004-1

BLACK&WHITE pattern B 20 × 60
W794-003-1

BLACK&WHITE pattern E 20 × 60
W794-001-1

BLACK&WHITE pattern D 20 × 60
W794-002-1

55

5 5

55

PP420 white satin 42 × 42
W714-017-1

BLACK satin 42 × 42
WD794-021-1

55 5

METAL silver glossy border 2 × 60
WD285-004

GLASS black border new 2 × 60
OD660-026

odporność na plamienie5 odporność na ścieranie5mrozoodporność płytki satynowe

383
382



indira

385
384



monokolor | monocolourindira

20 × 60

WHITE satin  20 × 60
W476-009-1

BLACK satin 20 × 60
W476-010-1

INDIRA STRUCTURE 20 × 60
W480-001-1

5

5

PP420 white satin 42 × 42
W714-017-1

55

odporność na plamienie5 odporność na ścieranie5mrozoodporność płytki satynowepłytki matowe płytki strukturalne

387
386



simple art

389
388



monokolor | monocoloursimple art

20 × 60

WHITE satin  20 × 60
W476-009-1

WHITE glossy  20 × 60
W476-002-1

WHITE glossy structure cubes 20 × 60
W476-003-1

BLACK satin 20 × 60
W476-010-1

BLACK glossy 20 × 60
W476-001-1

BLACK glossy structure cubes 20 × 60
W476-004-1

SIMPLE ART inserto 60 × 60
WD476-011

5

5

5

5

5

5

5

PP420 white satin 42 × 42
W714-017-1

55

odporność na plamienie5 odporność na ścieranie5mrozoodporność płytki satynowepłytki błyszczące płytki strukturalne

391
390



aura

393
392



odporność na plamienie5 odporność na ścieranie5mrozoodporność płytki błyszczące

PS201 white 25 × 40
W398-001-1

PS209 white structure 25 × 40
W444-005-1

AURA inserto flowers 25 × 40
NT964-004-1

PS226 grey structure 25 × 40
NT964-003-1

GLASS white border new 1,5 × 40
OD660-088

5

55

5

monokolor | monocolouraura

25 × 40

PP420 white satin 42 × 42
W714-017-1

55

płytki satynowepłytki strukturalne

395
394



negra

397
396



monokolor | monocolournegra

25 × 40

PS205 white 25 × 40
W400-006-1

NEGRA white inserto waves 25 × 40
WD400-005

NEGRA white inserto flower 25 × 40
WD400-004

PS205 black 25 × 40
W400-001-1

GLASS black border new 1,5 × 40
OD660-089

GLASS azure  border new 1,5 × 40
OD660-084

GPT442 white micro 42 × 42
W322-018-1

45

odporność na plamienie5 odporność na ścieranie4mrozoodporność płytki błyszczące płytki mikrostrukturalne microgranilia

399
398





Geometric motifs provide a clear order 

in a world full of contradictions. Classic 

chic in a timeless, unpretentious way. Pure 

divisions. Consistent symmetry. A clear 

rhythm that gives a sense of blissful harmony 

or — quite the contrary — dynamizes 

a sleepy space. The fashionable patterns are 

capable of dominating the interior, but are 

also willing to leave space for imagination 

and creative freedom. They will bring 

an answer to the question of a new version 

of elegance, tailored to the aesthetic challenges 

of contemporary times. 



Motywy geometryczne to klarowny ład 

w pełnym sprzeczności świecie. Klasyczny 

szyk w ponadczasowym, bezpretensjonalnym 

wydaniu. Czyste podziały. Konsekwentna 

symetria. Wyraźny rytm dający poczucie błogiej 

harmonii lub przeciwnie – dynamizujący senną 

przestrzeń. Modne wzory są zdolne zawładnąć 

wnętrzem, chętnie jednak pozostawią 

przestrzeń dla wyobraźni i twórczej swobody. 

Przyniosą odpowiedź na pytanie o nową 

odsłonę elegancji, skrojoną na miarę wyzwań 

estetycznych współczesności. 

motywy geometryczne | 
geometric motifs |

401
400



ferano
 new 

403
402



motywy geometryczne | geometric motifs

24 × 74

ferano
 new 

405
404



odporność na plamienie5 odporność na ścieranie3mrozoodporność antypoślizgowośćR9 płytki matowepłytki satynowe płytki strukturalne płytki rektyfikowane płytki tonalne

PS702 white smudges satin 24 × 74
NT859-001-1

FERANO white lace inserto satin 24 × 74
ND859-003

PS702 white smudges structure satin 24 × 74
NT859-002-1

FERANO white patchwork inserto satin 24 × 74
ND859-004

METAL copper border matt 1 × 74
WD929-009

METAL silver border matt  2 × 74
WD929-006

METAL silver border mirror 2 × 74
WD929-007

5 5

motywy geometryczne | geometric motifsferano
 new 

24 × 74

SANDWOOD beige 18,5 × 59,8
W484-001-1

5 3 R9

407
406



good look
 new 

409
408



good look
 new 

motywy geometryczne | geometric motifs

29 × 59

411
410



motywy geometryczne | geometric motifsgood look
 new 

29 × 59

PS802 white satin 29 × 59
W566-007-1

PS802 cappuccino satin 29 × 59
W566-011-1

PS802 black satin 29 × 59
W566-009-1

GOOD LOOK mosaic triangle mix
29 × 29
WD566-014

PS802 white satin geo structure 29 × 59
W566-008-1

PS802 cappuccino satin geo structure 29 × 59
W566-012-1

PS802 black satin geo structure 29 × 59
W566-010-1

METAL copper matt border 2 × 59
OD987-010

METAL silver matt border 2 × 59
OD987-011

SANDWOOD beige 18,5 × 59,8
W484-001-1

5

5

5

5

5

5

5 3 R9

płytki matowe płytki strukturalneodporność na plamienie5 odporność na ścieranie3mrozoodporność antypoślizgowośćR9 płytki satynowwe płytki tonalnepłytki rektyfikowane
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soft romantic
 new 
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odporność na plamienie5 odporność na ścieranie5mrozoodporność antypoślizgowośćR9 płytki matowepłytki satynowe płytki strukturalne płytki tonalne

METAL copper mirror border 2 × 59,8
OD987-004

PS803 white smudges satin 29,8 × 59,8
W564-001-1

PS803 white satin wave structure 29,8 × 59,8
W564-002-1

55

motywy geometryczne | geometric motifssoft romantic
 new 

29,8 × 59,8

PP420 white satin 42 × 42
W714-017-1

55

SANDWOOD cream  18,5 × 59,8
W484-003-1

4 R95
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shiny textile
 new 
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motywy geometryczne | geometric motifsshiny textile
 new 

29,8 × 59,8

odporność na plamienie5 odporność na ścieranie4mrozoodporność płytki satynowe płytki strukturalne

METAL copper mirror border 2 × 59,8
OD987-004

PS810 cream satin  29,8 × 59,8
OP502-001-1

PS810 beige satin  29,8 × 59,8
OP502-002-1

PS810 cream satin structure  29,8 × 59,8
OP502-003-1

PS810 beige satin structure 29,8 × 59,8
OP502-004-1

55

55

G440 beige satin 42 × 42
OP502-005-1

45
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syrio
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motywy geometryczne | geometric motifssyrio

29,7 × 59,8

odporność na plamienie5 odporność na ścieranie5mrozoodporność płytki matowe

SYRIO white  29,7 × 59,8
W262-002-1

SYRIO white inserto 29,7 × 59,8
WD262-010

SYRIO beige  29,7 × 59,8
W262-001-1

SYRIO beige inserto 29,7 × 59,8
WD262-011

SYRIO beige border  5 × 59,8
WD262-015

SYRIO white border  5 × 59,8
WD262-014

5 4R10 R105

5

5

5

55

antypoślizgowośćR10 płytki mikrostrukturalne
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motywy geometryczne | geometric motifssyrio

29,7 × 59,8

odporność na plamienie5 odporność na ścieranie4mrozoodporność płytki matoweantypoślizgowośćR10

SYRIO black  29,7 × 59,8
W262-004-1

SYRIO brown  29,7 × 59,8
W262-003-1

SYRIO brown inserto 29,7 × 59,8
WD262-012

SYRIO brown border  5 × 59,8
WD262-016

44 R10R10 55

5

5

płytki mikrostrukturalne
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tulisa
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motywy geometryczne | geometric motifstulisa

29,7 × 60

odporność na plamienie5 odporność na ścieranie3mrozoodporność płytki błyszczące

PS607 cream glossy  29,7 × 60
W497-001-1

TULISA cream inserto geo 29,7 × 60
WD497-002

5

5

METAL silver glossy border 2 × 60
WD285-004

ROYALWOOD brown  18,5 × 59,8
W483-002-1

3 R95

antypoślizgowośćR9 płytki tonalnepłytki matowe
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safari
 new 
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odporność na ścieranie3

motywy geometryczne | geometric motifssafari
 new 

20 × 60

FINWOOD brown 18,5 × 59,8
W482-004-1

METAL copper border matt 1 × 60
WD929-010

SAFARI skin cream matt  20 × 60
W489-001-1

SAFARI cream inserto matt 20 × 60
WD489-004

SAFARI skin beige matt  2 0× 60
W489-002-1

SAFARI cream chevron mix mosaic matt 
25,5 × 29,8
WD489-005

3 R95

5

5

antypoślizgowośćR9 płytki tonalnepłytki matowe płytki strukturalneodporność na plamienie5 mrozoodporność

435
434



elfi
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motywy geometryczne | geometric motifselfi

25 × 40

ELFI azure inserto waves 25 × 40
WD407-001

PS201 white structure 25 × 40
W398-002-1

PS201 red structure 25 × 40
W398-003-1

PS201 violet structure 25 × 40
W398-004-1

ELFI red inserto waves 25 × 40
WD407-002

PS201 white  25 × 40
W398-001-1

GLASS heather border new 1,5 × 40
OD660-094

5

GPT442 white micro 42 × 42
W322-018-1

45

odporność na plamienie5 odporność na ścieranie4mrozoodporność płytki błyszczące płytki strukturalne

GLASS yellow border new 1,5 × 40
OD660-081

micrograniliapłytki mikrostrukturalne
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Plant motifs, as well as the plants 

themselves, are beauty in its purest form. 

Serenity, peace, relaxation. A deep breath 

of fresh air. Good atmosphere — even 

on rainy days. A world of colours, from 

which magical aromas seem to waft.  

Leaf and flower patterns are the basis 

for an ecological or botanical style 

decoration, but also an expressive 

addition that will add warmth 

and charm to any modern space.  

The point of contact between culture 

and nature will allow feeling, even for 

a moment, a part of the world 

 of nature again.



Motywy roślinne, jak i same rośliny, to piękno 

w najczystszej postaci. Spokój, wyciszenie, 

relaks. Oddech pełną piersią. Dobra aura – 

nawet w deszczowe dni. Świat barw, spomiędzy 

których zdają się unosić czarowne aromaty. 

Wzory liści i kwiatów są podstawą wystroju 

w stylu ekologicznym lub botanicznym, 

ale także wyrazistym dodatkiem, który 

doda ciepła i wdzięku każdej nowoczesnej 

przestrzeni.  

Styk kultury oraz natury pozwoli znów choć 

na chwilę poczuć się częścią świata przyrody.

motywy roślinne |
floral motifs |
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artiga
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płytki tonalne

motywy roślinne | floral motifsartiga

25 × 40

ARTIGA lawenda 25 × 40
OP032-066-1

ARTIGA lawenda inserto flower 25 × 40
OD032-070

ARTIGA violet 25 × 40
OP032-065-1

ARTIGA light green inserto flower 25 × 40
OD032-074

ARTIGA green 25 × 40
OP032-075-1

ARTIGA light green  25 × 40
OP032-076-1

ARTIGA violet border glass  3 × 40
OD032-069

ARTIGA green border glass  3 × 40
OD032-073

5

5

5

5

5

5

ARTIGA violet 29,7 × 29,7
OP032-067-1

ARTIGA green 29,7 × 29,7
OP032-072-1

3 35 5

odporność na plamienie5 odporność na ścieranie3mrozoodporność płytki błyszczące
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calvano
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motywy roślinne | floral motifscalvano

25 × 40

płytki tonalne

CALVANO white  25 × 40
OP034-012-1

CALVANO grey inserto  25 × 40
OD034-013

CALVANO grey  25 × 40
OP034-011-1

CALVANO grey border 5 × 40
OD034-015

5

5

5

5

odporność na plamienie5 odporność na ścieranie4mrozoodporność płytki błyszczące płytki satynowe

CALVANO white satin 42 × 42
OP034-014-1

45
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loris
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motywy roślinne | floral motifsloris

25 × 40

LORIS white inserto flower 40 × 50
WD398-005

PS201 white 25 × 40
W398-001-1

PS201 white structure 25 × 40
W398-002-1

PS201 red structure 25 × 40
W398-003-1

PS201 violet structure 25 × 40
W398-004-1

GLASS heather border new 1,5 × 40
OD660-094

5

GPT442 white micro 42 × 42
W322-018-1

45

odporność na plamienie5 odporność na ścieranie4mrozoodporność płytki błyszczące płytki strukturalne

GLASS yellow border new 1,5 × 40
OD660-081

micrograniliapłytki mikrostrukturalne
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marisol
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PS218 beige 25 × 40
W956-003-1

PS201 white 25 × 40
W398-001-1

MARISOL white inserto flower  25 × 40
WD956-008

MARISOL beige inserto flower  25 × 40
WD956-005

PS218 beige structure 25 × 40
W956-002-1

PS218 white structure 25 × 40
W956-001-1

motywy roślinne | floral motifsmarisol

25 × 40

5 5

55

5 5

GPT442 white micro 42 × 42
W322-018-1

45

odporność na plamienie5 odporność na ścieranie3mrozoodporność płytki błyszczące

FINWOOD brown 18,5 × 59,8
W482-004-1

3 R95

antypoślizgowośćR9 płytki tonalnepłytki matowe płytki strukturalne płytki mikrostrukturalne microgranilia
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dane techniczne i logistyczne | 
logistic & technical data



In the subsequent part of the catalogue 

are the most important technical 

specifications and key logistic information 

that will enable efficient implementation 

of projects using Cersanit tiles.



W dalszej części katalogu znalazły się 

najważniejsze dane techniczne oraz kluczowe 

informacje logistyczne, które umożliwią 

sprawną realizację projektu wykorzystującego 

płytki Cersanit.
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dane logistyczne i techniczne | logistic & technical data*

* dane zawierają wartości uśrednione

1 - dla kolekcji: Grissa, Kersen, Muzi, Nanga, Naris, Natura, Tulisa

2 - dla kolekcji Natura

format produktu
[cm]

grubość 
produktu 

[mm]

liczba  
w opakowaniu 

[szt.]

 liczba 
w opakowaniu

[m2]

waga 
opakowania: 

[kg]

liczba  
na palecie

[m2]

waga palety
[kg]

liczba opakowań na 
palecie
[szt.]

jednostka 
miary 

[m2/szt.]

PŁYTKI ŚCIENNE

25 × 40 8,00 12 1,20 17,00 64,80 940 54 m2

20 × 60 8,50 9 1,08 17,50 51,84 874 48 m2

29,7 × 60 9,00 7 1,25 21,00 40,00 688 32 m2

29 × 59,3 9,00 7 1,20 21,20   38,40 698 32 m2

29 × 59 9,00 7 1,20 19,50   57,60 956 48 m2

29,8 × 59,8 9,00 7 1,25 20,20   60,00 991 48 m2

24 × 74 10,00 6 1,08 19,20   34,56 633 32 m2

25 × 75 10,00 6 1,12 19,50   35,84 656 32 m2

PŁYTKI UNIWERSALNE - GRES

18,5 × 59,8 9,00  9 1,00   17,5 0  48,00 863 48 m2

19,8 × 119,8 8,00   4 1,19   22,60   35,70 696 30 m2

29,7 × 29,7 8,00   16 1,41   22,50   62,04 985 44 m2

29,8 × 29,8 8,00   16 1,42   22,10   62,48 995 44 m2

29,7 × 59,8 8,00   9 1,60   30,00   51,20 983 32 m2

39,8  ×  119,8 8,00   3 1,43   28,00   34,32 700 24 m2

42 × 42 8,00   8 1,41   25,10   33,84 625 24 m2

59,3 × 59,3 8,00   5 1,76   33,00   42,24 801 24 m2

59,8 × 59,8 8,00 3 1,07 20,80 42,8 787 40 m2

60 × 60 8,00   5 1,80   42,50   36,00 810 20 m2

59,8 × 119,8 8,00   2 1,43   28,00   31,46 655 22 m2

format produktu grubość produktu
[mm]

liczba w opakowaniu 
[szt.]

waga opakowania 
[kg] rodzaj dekoracji jednostka miary [m2/szt.]

DEKORACJE ŚCIENNE

25 × 40 8,50  10 15,00 inserto szt.

25 × 40 8,50  12 17,80 inserto szt.

20 × 20 9,00  6 3,10  mosaic szt.

20 × 29,9 9,00  12 12,0  gres mosaic szt.

20 × 29,9 9,00  12 9,10  mosaic szt.

20 × 40 8,50  12 14,00  mosaic szt.

24 × 74 10,00 6 19,00 inserto szt.

25 × 40 8,50  11 16,40 mosaic szt.

25,5 × 29,8 9,00  10 8,10  mosaic szt.

25 × 25 8,50  9 7,40 mosaic szt.

25 × 75 10,00 4 14,00 inserto szt.

28 × 29,7 9,00  11 13,20 mosaic szt.

28 × 33,7 9,00  5 6,80  mosaic hexagon szt.

29,1 × 28,9 9,00  11 10,60  mosaic karo szt.

29,7 × 25,5 9,00  10 8,10  mosaic chevron szt.

29,7 × 29,7 9,00  12 17,00 mosaic szt.

29,8 × 25,5 9,00  10 8,10  mosaic chevron szt.

29 × 29 9,00  11 14,90  mosaic szt.

29 × 29,7 9,00  12 13,30  mosaic szt.

20 × 60 8,50 6 12,0 0 inserto szt.

29,7 × 59,8 8,50  9 31,90 inserto szt.

29,7 × 601 9,00  7 20,90 inserto szt.

29,7 × 602 9,00  4 12,00 inserto leaf szt.

29 × 59 9,00  1 3,90 inserto szt.

31,3 × 33,1 9,00  9 11,00 mosaic szt.

31,4 × 31,6 9,00   7 9,50 mosaic szt.

40 × 50 8,50  5 14,70 inserto kpl szt.

59,4 × 60 9,00  3 17,70 inserto kpl szt.

60 × 60 9,00  2 11,70 inserto kpl szt.

75 × 75 10,00  1 9,90 inserto kpl szt.

format produktu [cm] grubość produktu [mm] liczba w opakowaniu [szt.] liczba w opakowaniu [m2] rodzaj listwy jednostka miary [m2/szt.]

LISTWY DEKORACYJNE

1  ×  119,8 8,00   20 0,10   metal border szt.

1,5 × 40 8,00   10 1,10   glass border szt.

1,5 × 40 9,00   18 2,20   metal border szt.

1 × 60 8,00   40 1,60   metal border szt.

1 × 74 10,00   40 2,10   metal border szt.

2 × 59 9,50   21 5,90   metal border szt.

2 × 59,8 9,00   21 5,90   metal border szt.

2 × 60 10,00   21 5,9   metal/glass border szt.

2 × 74 10,50   15 4,80   metal border szt.

3  ×  75 9,00   10 5,50   glass border szt.

3 × 40 8,00   5 1,10   glass border szt.

4  ×  75 9,00   20 11,00   conglomerate border szt.

4,8 × 60 10,00   7 4,90   glass border szt.

5,5 × 59,8 9,00   11 7,60   conglomerate border szt.

5 × 40 8,00   13 4,00   ceramic border szt.

5 × 59 9,00   11 7,50   conglomerate border szt.

5 × 59,8 8,50   5 2,70   gres border szt.

w

Poniżej prezentujemy  dane logistyczne dla poszczególnych formatów płytek z podziałem na płytki ścienne, gresowe, dekoracje oraz listwy ścienne.

Below we present the logostic data for individual tiles’ formats with division into wall tiles, gres,  decorations and wall borders.
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płytki ścienne
wall tiles

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PŁYTEK CERAMICZNYCH ŚCIENNYCH
Płytki ceramiczne ścienne posiadają parametry zgodne z normą PN-EN 14411 wg załącznika L  
„Wymagania dla płytek ceramicznych prasowanych na sucho zaliczanych do grupy BIII (Eb > 10%)”

TECHNICAL SPECIFICATION OF CERAMIC WALL TILES
The ceramic wall tiles are manufactured in accordance with the PN-EN 14411 standard as described in annex L „Requirements for dry-pressed ceramic tiles  
of Group BIII (Eb > 10%)”

Właściwości
Properties

Badanie wg:
Test made acc. to:

Wymagania
Requirements

Parametry płytek 
Tiles parameters

Nasiąkliwość wodna (w % masy)
Water absorption (% by mass)

PN-EN ISO 10545-3 E
b
 > 10% E

b
 > 10%

Wytrzymałość na zginanie lub moduł łamiący N/mm2

Bending strength or modulus of rupturę N/mm2
PN-EN ISO 10545-4

Grubość/thickness > = 7,5 mm – średnio 
minimum 12
Grubość/thickness < 7,5 mm – dla 
pojedynczej płytki 15

min. 15

Siła łamiąca (N)
Breaking strength (N) 

PN-EN ISO 10545-4
Grubość/thickness < 7,5 mm: min. 200
Grubość/thickness ≥ 7,5 mm: min. 600

Grubość/thickness < 7,5 mm: min. 400
Grubość/thickness ≥ 7,5 mm: min. 800

Odporność na pęknięcia włoskowate
Crazing resistance 

PN-EN ISO 10545-11 zgodnie z normą/according to norm odporne/resistant

Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej: od
temperatury otoczenia do 100°C
Coefficient of linear thermal expansion: from ambient 
temperature up to 100 ° C

PN-EN ISO 10545-8 zgodnie z normą/according to norm  20-100=6,2 - 6,5 x10-6/°C

Mrozoodporność
Frost resistance

PN-EN ISO 10545-12 zgodnie z normą/according to norm nie spełnia/does not meet

Odporność na kwasy i zasady o małym stężeniu
Resistance to low solutions of acids and alkali 

PN-EN ISO 10545-13 zgodnie z normą/according to norm klasa A-B/class A-B

Odporność na działanie kwasów i zasad o dużym stężeniu
Resistance to high solutions of acids and alkali

PN-EN ISO 10545-13 zgodnie z normą/according to norm klasa A-B/class A-B

Odporność na chemikalia domowego użytku i sole stosowane 
w basenach
Resistance to household chemicals and swimming-pool salts 

PN-EN ISO 10545-13 min. klasa B/min. class B klasa A-B/class A-B

Odporność na plamienie
Resistance to stains 

PN-EN ISO 10545-14 min. klasa 3/min. class 3 klasa 5/class 5

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PŁYTEK I LISTEW GRES PORCELLANATO SZKLIWIONY
Płytki i listwy gres porcellanato szkliwione posiadają parametry zgodne z normą PN-EN 14411 wg załącznika G „Wymagania dla płytek ceramicznych pra-
sowanych na sucho o małej nasiąkliwości wodnej zaliczanych do grupy BIa (Eb ≤ 0.5%)"

TECHNICAL SPECIFICATION OF GLAZED PORCELAIN STONEWARE TILES AND BORDERS
Glazed porcelain stoneware tiles and borders are manufactured in accordance with the PN-EN 14411 standard as described in annex G „Requirements for 
dry-pressed ceramic tiles with low water absorption of Group BIa (Eb ≤ 0.5%)"

gres porcellanato szkliwiony 
glazed porcelain stoneware

Właściwości
Properties

Badanie wg:
Test made acc. to:

Wymagania
Requirements

Parametry płytek 
Tiles parameters

Nasiąkliwość wodna (w % masy)
Water absorption (% by mass)

PN-EN ISO 10545-3  E
b
 ≤ 0.5% E

b
 ≤ 0.1%

Wytrzymałość na zginanie lub moduł łamiący N/
mm2

Bending strength or modulus of rupture N/mm2

PN-EN ISO 10545-4
Średnio/medium min. 35
Dla pojedynczej płytki/for a single tile 
min. 32

min. 40

Siła łamiąca (N)
Breaking strength (N) PN-EN ISO 10545-4

Grubość/thickness < 7,5 mm: min. 700
Grubość/thickness ≥ 7,5 mm: min. 
1300

Grubość/thickness ≥ 7,5 mm: 
min. 1800

Odporność na pęknięcia włoskowate
Crazing resistance 

PN-EN ISO 10545-11 zgodnie z normą/according to norm odporne/resistant

Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej: od
temperatury otoczenia do 100°C
Coefficient of linear thermal expansion: from 
ambient temperature up to 100 ° C

PN-EN ISO 10545-8 zgodnie z normą/according to norm  20-100=7,2-7,4 x10-6/°C

Mrozoodporność
Frost resistance 

PN-EN ISO 10545-12 zgodnie z normą/according to norm odporne/resistant

Odporność na ścieranie (klasa)
Abrasion resistance (class) 

PN-EN ISO 10545-7 zgodnie z normą/according to norm klasa 2-5/class 2-5

Skuteczność antypoślizgowa (grupa klasyfikacyjna)
Slip resistance (classification group) 

CEN/TS 16165 wg deklaracji/as declared R9, R10

Odporność na kwasy i zasady o małym stężeniu
Resistance to low solutions of acids and alkali

PN-EN ISO 10545-13 zgodnie z normą/according to norm klasa A-B/class A-B

Odporność na kwasy i zasady o dużym stężeniu
Resistance to high solutions of acids and alkali

PN-EN ISO 10545-13 zgodnie z normą/according to norm klasa A-B/class A-B

Odporność na chemikalia domowego użytku i sole 
stosowane w basenach
Resistance to household chemicals and swimming-
pool salts

PN-EN ISO 10545-13 min. klasa B/min. class B klasa A-B/class A-B

Odporność na plamienie
Resistance to stains

PN-EN ISO 10545-14 min. klasa 3/min. class 3 klasa 3-5/class 3-5
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Katalog jest materiałem poglądowym. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie przedstawionej w katalogu. Ze względu na 

stosowaną technikę druku rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach.

This catalogue is a demonstrative material. Manufacturer reserves the right to introduce changes in offer presented in the catalogue. 

Owing to the printing technique the real appearance of products may be slightly different than the products presented in the pictures.



INFOLINIA/HELPLINE: +48 41 230 63 63

dostępna od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00 – 16:00, w piątki 8:00 – 14:00

open from Monday to Thursday in hours 8:00 – 16:00, on Friday 8:00 – 14:00

legenda | key

R10

5

5

odporność na plamienie

PL

stain resistance

ENG

odporność na ścieranie abrasion resistance

mrozoodporność frost resistance

antypoślizgowość non-slip class

płytki satynowe satin tiles

płytki błyszczące glossy tiles

płytki lappato lappato tiles

płytki matowe matt tiles

płytki strukturalne structural tiles

płytki mikrostrukturalne microstructural tiles

microgranilia microgranilia

płytki tonalne tonal tiles

płytki rektyfikowane rectified tiles


