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Chcemy żyć zanurzeni w tym,  
co piękne, inspirujące i nieba-
nalne. Tęskniąc za dziewiczą	
naturą i jednocześnie chcąc 
nadążyć za modą, można wpaść 
w pułapkę, pogubić się, zatracić 
w rozważaniach nad tym, co jest 
najistotniejsze. Na nasze szczę-
ście trendy jasno wskazują,  
że jedynym właściwym wybo-
rem są naturalne	materiały, 
barwy i wzory. Wprowadzenie 
do wnętrz kamienia, drewna, 
betonu oraz kolorów i moty-
wów, które najlepiej odwzo-
rowują otaczającą nas rzeczy-
wistość, jest obecnie banalnie 
proste ‒ można tylko dostać 
zawrotu głowy od oferowanych 
możliwości. Cały	inspirujący	
świat	został	perfekcyjnie	od-
wzorowany	w	kolekcjach	płytek	
Cersanit. Naturalna surowość	
betonu, oryginalne barwy  
i tekstury	kamienia, wszystko,  
co najpiękniejsze	w	drewnie 
oraz dodatkowo kolory	inspi-
rowane	wodą	i	ziemią. Dzięki 
tym płytkom stworzysz wnętrze 
piękne, funkcjonalne, zgodne 
z trendami ‒ takie, które będzie 
przedłużeniem także Twojego 
wnętrza. I	które	będzie	opowia-
dało	jedyną	w	swoim	rodzaju	
historię	‒	Twoją	własną.

/ We want to live immersed 
in what is beautiful, inspiring 
and original. Longing for virgin 
nature and at the same time 
wanting to keep up with fashion, 
we may fall into a trap, get lost, 
lose ourselves in our reflections 
on what is most important. 
Fortunately, our trends clearly 
indicate that the only right 
choice are natural	materials, 
colours and patterns. Bringing 
stone, wood, concrete, as well  
as the colours and motifs that 
best reflect the world around  
us into the interior is now 
banally simple − you can only  
get dizzy from the sheer number  
of possibilities. The	entire	
inspiring	world	is	perfectly	
reproduced	in	the	collections	 
of	tiles	from	Cersanit.	The 
natural rawness	of	concrete, 
original colours and textures	 
of	stone, the	beauty	of	wood 
and colours	inspired	by	water	
and	earth. Thanks to these 
tiles you will create a beautiful, 
functional interior, which  
is in line with trends − one  
that will be an extension of your 
own interior as well. And	which	 
will	tell	a	unique	story	‒	your	
own	story.

ZWROT	KU	NATURZE	TO	TREND	NUMER	JEDEN.	
MODA	ŁĄCZY	SIĘ	Z	OCZEKIWANIAMI	CZŁOWIEKA,	
KTÓRY	PRAGNIE	OTACZAĆ	SIĘ	TYM,	CO	NATURALNE.
/ A TURN TOWARDS NATURE IS THE NUMBER ONE 
TREND.	FASHION	IS	CONNECTED	WITH	THE	EXPEC-
TATIONS OF HUMAN BEINGS WHO WANT TO SURRO-
UND	THEMSELVES	WITH	THAT	WHICH	IS	NATURAL.

TRENDY / TRENDS
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BETON 
/ CONCRETE

KAMIEŃ 
/ STONE

DREWNO 
/ WOOD

MOTYWY 
/ MOTIFS

MONOKOLOR 
/ MONOCOLOUR



Miejski spacer – z rodziną, psem, 
do pracy. Mijasz skatepark wy-
pełniony młodymi ludźmi jeżdżą-
cymi na deskach, kobietę podczas 
codziennego treningu i dzieci gra-
jące na chodniku w klasy. Jesteś 
ulepiony z miejskich aktywności, 
tak jak metropolia jest ulepiona 
z betonu. Już wiesz, dlaczego tak 
dobrze czujesz się w industrial-
nych wnętrzach. I chcesz więcej!

/ A city walk − with your family, your 
dog, to work. You pass a skatepark 
full of young people with their 
skateboards, a woman doing her 
everyday training and children 
playing hopscotch on the sidewalk. 
You are made up of urban activities, 
just as the metropolis is made up of 
concrete. Now you know why you 
feel so good in industrial interiors. 
And you want more!

CENISZ PROSTOTĘ, SIŁĘ, PIĘKNO ‒ SZUKASZ ICH 
W SWOIM OTOCZENIU. I ZNAJDUJESZ. W BETONIE, 
Z KTÓREGO UTKANE JEST TWOJE MIASTO.   
/ YOU VALUE SIMPLICITY, STRENGTH AND BEAUTY ‒ 
YOU LOOK FOR THEM IN YOUR SURROUNDINGS. 
AND YOU FIND THEM. IN THE CONCRETE THAT 
YOUR CITY IS WOVEN FROM.
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KOLEKCJE / COLLECTIONS: 
TORANA • MYSTIC CEMENTO • FRESH MOSS • CALM ORGANIC

BETON 
/ CONCRETE



5
NT858-001-1

TORANA BROWN 3D SATIN 
24 × 74 cm

BETON / CONCRETE

TORANA
Czy beton i subtelność mogą iść w parze? Kolekcja  
płytek łazienkowych Torana jest niezaprzeczalnym 
dowodem na to, że tak. Okazuje się, że surowość betonu 
wcale nie jest oczywista. Ciepły piaskowy beż, falistość 
liniowego wzoru oraz satynowe wykończenie kafli 
stworzą z łazienki oazę spokoju. Wypocznie w niej cała  
rodzina. Miło też będzie zacząć w niej każdy dzień. 

/ Can concrete and subtlety go hand in hand? The Torana 
collection of bathroom tiles is an undeniable proof that 
they can. It turns out that the rawness of concrete is not 
obvious at all. Warm sand beige, the waviness of the linear 
pattern and the satin finish of the tiles will create an oasis 
of peace in the bathroom. The whole family will be able  
to relax there. It will also be a nice place to start a day.

5
NT858-007-1

PS701 CREAM SATIN 
24 × 74 cm

5
NT858-008-1

PS701 BROWN SATIN 
24 × 74 cm

5
NT858-009-1

TORANA CREAM 3D SATIN 
24 × 74 cm

5
NT858-010-1

TORANA CREAM TONAL 3D SATIN 
24 × 74 cm

5
WD929-005

METAL COPPER BORDER MATT 
2 × 74 cm
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KLASA ODPORNOŚCI NA PLAMIENIE
STAIN RESISTANCE CLASS5

ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ
SLIP RESISTANCER9

KLASA ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE
ABRASION RESISTANCE CLASS3

MROZOODPORNOŚĆ
FROST RESISTANCE

W484-001-1

SANDWOOD BEIGE 
18,5 × 59,8 cm

5 R93



MYSTIC CEMENTO
Francuzki, uznawane za znawczynie światowego designu, 
słyną z tego, że przełamują style. Dlatego na widok płytek 
z kolekcji Mystic Cemento zakrzyknęłyby z zachwytu. 
Mat industrialnego cementu w duecie z wybłyszczonym 
patternem oraz organiczny, strukturalny wzór  
to gwarancja niebanalnej łazienki. Przebywanie w niej 
uczy dzieci wysmakowanego gustu i stylistycznej odwagi. 

/ French women, regarded as experts in world design,  
are known for mixing styles. That is why they would  
be excited to see the tiles from the Mystic Cemento  
collection. The matte finish of industrial cement com-
bined with the polished pattern and organic, structural 
design is a guarantee of an original bathroom. Being there 
teaches children sophisticated taste and stylistic courage.

BETON / CONCRETE

5
OP501-001-1

PS809 GREY MATT 
29,8 × 59,8 cm

OP501-002-1

PS809 GREY MATT STRUCTURE 
29,8 × 59,8 cm

OD501-005

MYSTIC CEMENTO MOSAIC SQUARE 
31,4 × 31,6 cm

5
OP501-003-1

PS809 GREY PATTERN 
29,8 × 59,8 cm

OD987-005

METAL SILVER MATT BORDER 
2 × 59,8 cm

OD501-006

MYSTIC CEMENTO CONGLOMERATE 
BLACK BORDER 
5,5 × 59,8 cm

OP501-004-1

G439 GREY SATIN 
42 × 42 cm

5 4
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KLASA ODPORNOŚCI NA PLAMIENIE
STAIN RESISTANCE CLASS5

KLASA ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE
ABRASION RESISTANCE CLASS4

MROZOODPORNOŚĆ
FROST RESISTANCE



BETON / CONCRETE

FRESH MOSS
Kontrasty intrygują, bo są nieoczywiste. Tak jak 
połączenie intensywnej zieleni mchu i przemysłowego 
stylu naturalnego betonu. Przyroda i industrial w jednej 
łazience? Czemu nie! Cieniowane elementy betonowych 
płytek dodają im głębi, a towarzystwo soczystego 
odcienia zieleni napawa optymizmem. Na wagę złota  
dla każdej rodziny. 

/ Contrasts are intriguing because they are not obvious. 
Just like the combination of the intense green of moss 
and the industrial style of natural concrete. Nature and 
the industrial style in one bathroom? Why not? Shaded 
elements of concrete tiles give them depth, while the 
company of juicy green tones fills with optimism.  
It’s worth its weight in gold for every family.
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5
OP570-004-1

PS808 GREY MICRO 
29× 59 cm

5
OP570-005-1

PS808 GREY MICRO STRUCTURE  
29× 59 cm

OD570-006

FRESH MOSS GLASS INSERTO 
29× 59 cm

OD987-009

METAL SILVER MIRROR BORDER 
2 × 59 cm

OP570-007-1

FRESH MOSS GREY MICRO 
59,3 × 59,3 cm

5 R93

KLASA ODPORNOŚCI NA PLAMIENIE
STAIN RESISTANCE CLASS5

ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ
SLIP RESISTANCER9

KLASA ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE
ABRASION RESISTANCE CLASS3

MROZOODPORNOŚĆ
FROST RESISTANCE



CALM ORGANIC
Południe Europy, basen Morza Śródziemnego, wakacyjny 
relaks. Podczas letnich wędrówek w tym rejonie 
towarzyszy nam ciepły kremowy odcień piaskowca oraz 
bliskość natury. Zatrzymaj tę cudowną atmosferę na cały 
rok w rodzinnej łazience. Będzie przytulna, działająca 
odprężająco, a dzięki zróżnicowanym strukturom – 
interesująca w aranżacji. 

/ South of Europe, Mediterranean Basin, holiday  
relaxation. During the summer hikes in this area we are 
surrounded by a warm creamy shade of sandstone and 
proximity of nature. Keep this wonderful atmosphere 
alive all year round in the family bathroom. It will be cozy, 
relaxing and − thanks to various structures − interesting 
to arrange.

BETON / CONCRETE

5
W568-002-1

PS805 CREAM SATIN STRUCTURE 
29,8 × 59,8 cm

WD568-004

CALM ORGANIC CONGLOMERATE 
COPPER BORDER 
5,5 × 59,8 cm

5
W568-001-1

PS805 CREAM SATIN 
29,8 × 59,8 cm

W568-003-1

G432 CREAM SATIN 
42 × 42 cm

5 4
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KLASA ODPORNOŚCI NA PLAMIENIE
STAIN RESISTANCE CLASS5

KLASA ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE
ABRASION RESISTANCE CLASS4

MROZOODPORNOŚĆ
FROST RESISTANCE



Często nie zdajesz sobie sprawy 
z tego, jak chętnie przebywasz 
w otoczeniu kamienia. Gdy jesteś 
dzieckiem, puszczasz nim kaczki 
na wodzie, gdy dorastasz – idziesz 
w góry lub... do muzeum, by po-
dziwiać kamienne rzeźby o wielo-
wiekowej historii. Bo choć zimny, 
to jednak tętni zaklętym w sobie 
życiem. Nic dziwnego, że zapra-
szasz go także do swojego domu.

/ You often don’t realize how much 
you like to be surrounded by stone. 
When you’re a child, you use it for 
stone skipping on water, when you 
grow up − you climb the mountains 
or... go to the museum to admire 
stone sculptures with centuries-old 
history. Because even though  
it is cold, it pulsates with life 
enchanted in it. It is no wonder 
that you also invite it to your home.

CZŁOWIEK OD ZAWSZE SIĘGAŁ PO KAMIEŃ – 
KSZTAŁTOWAŁ GO, OTACZAŁ SIĘ NIM, WCHODZIŁ  
Z NIM W RELACJE. BO KAMIEŃ TO PIĘKNO I SIŁA.  
/ HUMAN BEINGS HAVE ALWAYS REACHED FOR 
STONE ‒ SHAPED IT, SURROUNDED THEMSELVES 
WITH IT, ENTERED INTO RELATIONS WITH IT. 
BECAUSE STONE REPRESENTS BEAUTY AND 
STRENGTH.
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KOLEKCJE / COLLECTIONS: 
STONE PARADISE • STAY CLASSY • STONE FLOWERS

KAMIEŃ 
/ STONE



KAMIEŃ / STONE

STONE PARADISE
Duet kamienia i geometrycznego wzoru strukturalnych 
płytek to nieszablonowa propozycja ‒ idealna dla 
par, które cenią styl i nowoczesny design. Takie 
otoczenie zapewnia pozytywne doznania estetyczne 
najbardziej wymagającym domownikom, podążającym 
za innowacyjnymi rozwiązaniami, zawsze dbającym 
o najwyższą jakość.

/ A duo of stone and geometric pattern of structural  
tiles is an unconventional suggestion − it is ideal for  
couples who appreciate style and modern design.  
Such surroundings provide a positive aesthetic  
experience to the most demanding residents, who  
follow innovative solutions and always take care  
of the highest quality.
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5
OP500-004-1

PS811 LIGHT GREY SATIN 
29× 59 cm

5
OP500-005-1

PS811 GRAPHITE SATIN   
29× 59 cm

5
OP500-006-1

PS811 LIGHT GREY SATIN STRUCTURE 
29× 59 cm

OD987-011

METAL SILVER MATT BORDER 
2 × 59 cm

OP500-007-1

STONE PARADISE LIGHT GREY MATT 
59,3 × 59,3 cm

5 R104

KLASA ODPORNOŚCI NA PLAMIENIE
STAIN RESISTANCE CLASS5

ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ
SLIP RESISTANCER10

KLASA ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE
ABRASION RESISTANCE CLASS4

MROZOODPORNOŚĆ
FROST RESISTANCE



STAY CLASSY
Szlachetność klasyki, naturalny wzór i powiew luksusu 
w jednym materiale? Marmur potrafi sprostać tak 
wysokim wymaganiom. Jego przepiękne żyłkowanie oraz 
błyszcząca powierzchnia nadadzą łazience glamourową 
nutę. Jeśli marmur połączymy z gresem inspirowanym 
naturalnym drewnem oraz z miedzianą listwą, to każdy 
poczuje się w łazience jak w SPA klasy premium. 

/ The classic elegance, natural design and a breath  
of luxury in one material? Marble can satisfy such high 
demands. Its beautiful veining and glossy surface will  
give your bathroom a glamorous touch. If you combine 
marble with gres tiles inspired by natural wood and  
copper strip, everyonein the bathroom will feel like  
in a premium class SPA.

KAMIEŃ / STONE

5
W563-001-1

PS804 WHITE GLOSSY 
29,8 × 59,8 cm

5
W563-002-1

PS804 WHITE GLOSSY DIAMOND 
STRUCTURE 
29,8 × 59,8 cm

WD563-004

STAY CLASSY MOSAIC KARO 
29,1 × 28,9 cm

OD987-003

METAL COPPER MATT BORDER 
2 × 59,8 cm

W563-003-1

G434 WHITE SATIN 
42 × 42 cm

4 4
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W483-003-1

FINWOOD OCHRA 
18,5 × 59,8 cm

5 R93

KLASA ODPORNOŚCI NA PLAMIENIE
STAIN RESISTANCE CLASS5

ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ
SLIP RESISTANCER9

KLASA ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE
ABRASION RESISTANCE CLASS3

MROZOODPORNOŚĆ
FROST RESISTANCE



KAMIEŃ / STONE

STONE FLOWERS
Kolorystyczny duet szarości i beżu oraz subtelny kwia-
towy print na płytkach łazienkowych to przepis na har-
monijną aranżację, idealną dla pary. Kamień i roślinny 
motyw gwarantują wyciszenie, jakie zazwyczaj daje nam 
przebywanie blisko natury. Efekt jest potęgowany dzięki 
podłodze w kolorze jasnego drewna. W tak urządzonym 
wnętrzu obydwoje odpoczniecie od codziennego zgiełku. 

/ The colourful duo of grey and beige and the subtle floral 
print on bathroom tiles is a recipe for a harmonious design, 
ideal for couples. The stone and the floral motif guarantee 
calmness, usually resulting from being close to nature. 
The effect is intensified by the light wooden colour of the 
floor. In such an interior both of you will be able to escape 
from the hustle and bustle of everyday life.

23

OP683-002-1

STONE GREY 
25 × 75 cm

OP683-001-1

STONE BEIGE 
25 × 75 cm

OD683-005

STONE FLOWERS GREY INSERTO  
25 × 75 cm

OD683-006

STONE FLOWERS BEIGE INSERTO  
25 × 75 cm

OD683-007

STONE FLOWERS MULTICOLOUR INSERTO GEO 
25 × 75 cm

OD685-012

GLASS COBALT BORDER 
3 × 75 cm

OD683-009

STONE FLOWERS BEIGE BORDER 
4 × 75 cm

OP683-010-1

STONE BEIGE 
42 × 42 cm

5 4

OP683-011-1

STONE GREY 
42 × 42 cm

5 4

OD683-008

STONE FLOWERS GREY BORDER 
4 × 75 cm

W484-003-1

SANDWOOD CREAM 
18,5 × 59,8 cm

5 R94

KLASA ODPORNOŚCI NA PLAMIENIE
STAIN RESISTANCE CLASS5

ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ
SLIP RESISTANCER9

KLASA ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE
ABRASION RESISTANCE CLASS4

MROZOODPORNOŚĆ
FROST RESISTANCE



Beztroskie dzieciństwo  
spędzone na biwakach, domki  
na drzewie, zabawki ręcznie 
rzeźbione przez dziadka. Drewno 
to siła natury, a natura to życie. 
Zmysły koją promienie słońca 
skaczące po gałązkach, szum liści 
niesionych wiatrem. Ten spokój 
przenosisz do domu – w drew-
nianych wnętrzach Twoja opo-
wieść ma swój ciąg dalszy.

/ Carefree childhood spent  
on camping, tree houses, hand-
carved toys made by grandpa. 
Wood is the power of nature, 
and nature is life. Sun rays in the 
trees and the sound of leaves 
carried by the wind soothe 
the senses. And you bring this 
tranquility home − your story  
is still alive in wooden interiors.

SZUM WIATRU W KORONACH DRZEW JEST NICZYM 
SŁOWA MATKI NATURY SZEPTANE NAM DO UCHA. 
CIEPŁO, ZIELEŃ, POTĘGA – DREWNO TO ŻYCIE.  
/ THE WHISTLING OF THE WIND IN THE CROWNS  
OF TREES IS LIKE THE WORDS OF MOTHER NATURE 
WHISPERED IN OUR EARS. WARMTH, GREENERY, 
POWER ‒ WOOD MEANS LIFE.
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KOLEKCJA / COLLECTION: 
LOVELY WHITE

DREWNO 
/ WOOD



5
W565-001-1

PS801 WHITE SATIN LINE 
STRUCTURE
29,8 × 59,8 cm

DREWNO / WOOD

LOVELY WHITE
Drewno w łazience to pomysł odważny i efektowny.
Śmiała heksagonalna mozaika w kolorze ochry nie tylko
stanowi idealne dopełnienie śnieżnobiałych płytek
bazowych, lecz także dodaje wnętrzu ciepła i harmonii.
Przestrzeń kąpielowa staje się więc oazą wyciszenia 
dla całej rodziny, a dzięki kolorystycznemu kontrastowi 
zyskuje też ponadczasową klasę. 

/ Wood in the bathroom is a daring and impressive idea. 
The bold hexagonal mosaic in ochre colour is not only 
a perfect addition to snow-white base tiles, but also adds 
warmth and harmony to the interior. The bathing space 
becomes an oasis of tranquility for the whole family, and 
the colour contrast gives it a timeless class.
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5
W562-001-1

PS800 WHITE SATIN 
29,8 × 59,8 cm

5
W565-002-1

PS801 WHITE SATIN PATTERN LINE
STRUCTURE
29,8 × 59,8 cm

WD565-003

FINWOOD OCHRA MOSAIC HEXAGON
28 × 33,7 cm

OD987-003

METAL COPPER MATT BORDER
2 × 59,8 cm

W483-003-1

FINWOOD OCHRA
18,5 × 59,8 cm

5 R93

KLASA ODPORNOŚCI NA PLAMIENIE
STAIN RESISTANCE CLASS5

ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ
SLIP RESISTANCER9

KLASA ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE
ABRASION RESISTANCE CLASS3

MROZOODPORNOŚĆ
FROST RESISTANCE



Zapamiętujesz najdrobniejsze 
szczegóły. Ślad fal na piasku, 
wody skrzącej się milionem 
letnich promyków, wzór swojej 
sukni ślubnej. Oto wspomnienia, 
które przekuwasz w opowieść  
i z których budujesz przyszłość – 
dosłownie i w przenośni. Kształ-
tują Ciebie oraz Twój dom, 
noszący znamiona motywów 
zaczerpniętych wprost z życia.

/ You remember the smallest 
details. The traces of waves on 
the sand, water shimmering with 
a million summer rays, the pattern 
of your wedding dress. These are 
the memories that you turn into 
a story and use to build the future 
− literally and metaphorically. They 
shape you and your home, which 
bears the traits of motifs taken 
directly from life.

ŚWIAT TO ŹRÓDŁO INSPIRACJI, Z KTÓREGO CZERPIE-
MY GARŚCIAMI. W KAŻDYM WZORZE JEST UKRYTA  
HISTORIA RZECZY I CZŁOWIEKA. TWOJA TAKŻE.   
/ THE WORLD IS A SOURCE OF INSPIRATION FROM 
WHICH WE DRAW IN HANDFULS. EACH DESIGN 
HIDES A HISTORY OF OBJECTS AND HUMAN BEINGS. 
YOURS AS WELL.

29

KOLEKCJE / COLLECTIONS: 
SHINY TEXTILE • SOFT ROMANTIC • FERANO • GOOD LOOK

MOTYWY 
/ MOTIFS



MOTYWY / MOTIFS

SHINY TEXTILE
Paleta beżów jest uniwersalna, gdyż łączy w sobie 
elegancję ze swobodą. Podobnie jak falista struktura 
płytek. Kolor nadmorskiego piasku i fale dzieciom mogą 
kojarzyć się z wakacjami i budowaniem zamków na plaży, 
rodzicom – z letnim, beztroskim wytchnieniem. Kolekcja 
Shiny Textile zmienia wnętrze łazienki w pełną uroku 
i letnich wspomnień oazę dla całej rodziny.

/ The palette of beiges is universal because it combines  
elegance and freedom. Just like the wavy structure of the 
tiles. Children associate the colour of seaside sand and 
waves with holidays and building castles on the beach, 
while their parents − with summer and carefree relaxation. 
The Shiny Textile collection transforms the bathroom into 
a charming oasis of summer memories for the whole family.
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5
OP502-001-1

PS810 CREAM SATIN 
29,8 × 59,8 cm

5
OP502-003-1

PS810 CREAM SATIN STRUCTURE 
29,8 × 59,8 cm

OD987-004

METAL COPPER MIRROR BORDER 
2 × 59,8 cm

5
OP502-002-1

PS810 BEIGE SATIN
29,8 × 59,8 cm

5
OP502-004-1

PS810 BEIGE SATIN STRUCTURE
29,8 × 59,8 cm

OP502-005-1

G440 BEIGE SATIN 
42 × 42 cm

5 4

KLASA ODPORNOŚCI NA PLAMIENIE
STAIN RESISTANCE CLASS5

KLASA ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE
ABRASION RESISTANCE CLASS4

MROZOODPORNOŚĆ
FROST RESISTANCE



SOFT ROMANTIC
Delikatny beż otulony bielą wprowadza do wnętrza 
romantyczny styl. Dodatkowo struktura płytek,  
kojarząca się z falami i płynącymi chmurami, sprawia, 
że mamy poczucie niebywałej lekkości. Dbałość o każdy 
detal aranżacji nadaje łazience urzekającą subtelność. 
Ten swoisty romans bieli z beżem to inspirujący  
motyw dla par, które każdego ranka zakochują  
się w sobie od nowa.

/ Delicate beige surrounded by white brings a touch  
of romantic style to the interior. Additionally, the wavy 
structure of the tiles, associated with waves and flowing 
clouds, gives us a sense of incredible lightness. Attention  
to every detail of the arrangement gives the bathroom 
a captivating subtlety. This unique love affair between white 
and beige is an inspiring motif for couples who fall in love 
with each other all over again every morning.

MOTYWY / MOTIFS

5
W564-001-1

PS803 WHITE SMUDGES SATIN 
29,8 × 59,8 cm

5
W564-002-1

PS803 WHITE SATIN WAVE  
STRUCTURE 
29,8 × 59,8 cm

OD987-004

METAL COPPER MIRROR BORDER 
2 × 59,8 cm

W714-017-1

PP420 WHITE SATIN
42 × 42 cm

4 5
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W484-003-1

SANDWOOD CREAM 
18,5 × 59,8 cm

5 R94
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MOTYWY / MOTIFS

FERANO
Elegancka, biała koronka we wnętrzu łazienki? Czy  
to w ogóle możliwe? Płytki z kolekcji Ferano pozwalają  
na osiągnięcie tego niebanalnego efektu. Kobiecy motyw 
koronki czy połyskliwych smug uzupełniony o lustrzaną 
lub matową listwę dodaje łazience wytworności, elegancji 
i efektu glamoure. Dopełnieniem aranżacji jest podłoga 
w naturalnym kolorze drewna.

/ Elegant white lace in the bathroom? Is that even possi-
ble? Tiles from the Ferano collection let you achieve this 
remarkable effect. The feminine motif of lace or glossy 
streaks complemented by a mirror or matte strip adds 
sophistication, elegance and the glamour effect to the 
bathroom interior. The design is enhanced by a floor  
in natural wood colour.
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ND859-003

FERANO WHITE LACE INSERTO SATIN  
24 × 74 cm

ND859-004

FERANO WHITE PATCHWORK INSERTO SATIN   
24 × 74 cm

WD929-009

METAL COPPER BORDER MATT 
1 × 74 cm

WD929-006

METAL SILVER BORDER MIRROR 
2 × 74 cm

WD929-007

METAL SILVER BORDER MATT 
2 × 74 cm

5
NT859-001-1

PS702 WHITE SMUDGES SATIN
24 × 74 cm

5
NT859-002-1

PS702 WHITE SMUDGES STRUCTURE SATIN 
24 × 74 cm

W484-001-1

SANDWOOD BEIGE 
18,5 × 59,8 cm

5 R93

KLASA ODPORNOŚCI NA PLAMIENIE
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ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ
SLIP RESISTANCER9
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GOOD LOOK
Marzysz o wyrafinowanej łazience dla dwojga?  
W gamie klasycznych barw – głębokiej czerni, 
delikatnej bieli, eleganckiego cappuccino? Takie kolory 
znajdziesz w kolekcji Good Look. To wytworne trio 
wraz z geometryczną strukturalną kompozycją sprawi, 
że łazienkowa aranżacja będzie szykowna i unikatowa, 
zgodna z trendami, ale i wymykająca się im. 

/ Dreaming of a sophisticated bathroom for two?  
In a range of classic colours − deep black, delicate white, 
elegant cappuccino? These are the colours you can find  
in the Good Look collection. This refined trio together 
with a geometric structural composition will make  
the bathroom arrangement chic and unique, both in line 
with trends and at the same time escaping them.

MOTYWY / MOTIFS

5
W566-007-1

PS802 WHITE SATIN 
29 × 59 cm

5
W566-008-1

PS802 WHITE SATIN GEO STRUCTURE 
29 × 59 cm

5
W566-011-1

PS802 CAPPUCCINO SATIN 
29 × 59 cm

5
W566-012-1

PS802 CAPPUCCINO SATIN  
GEO STRUCTURE 
29 × 59 cm

5
W566-009-1

PS802 BLACK SATIN  
29 × 59 cm

5
W566-010-1

PS802 BLACK SATIN GEO STRUCTURE  
29 × 59 cm

OD987-010

METAL COPPER MATT BORDER 
2 × 59 cm

OD987-011

METAL SILVER MATT BORDER 
2 × 59 cm

WD566-014

GOOD LOOK MOSAIC TRIANGLE MIX
29 × 29 cm
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W484-001-1

SANDWOOD BEIGE 
18,5 × 59,8 cm

5 R93
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Malujesz życie po swojemu, a po-
mysły czerpiesz z otaczającego 
Cię świata. Zmysłowa barwa 
księżycowej nocy, błękity dachów 
greckich wysp, wianuszek  
na głowie dziecka utkany z bia-
łych kwiatów. Wśród kolorów 
ziemi i wody czujesz się dobrze – 
tak po prostu. Zdobisz więc nimi 
także swój dom, by móc z uśmie-
chem witać każdy dzień.

/ You paint life in your own way and 
draw ideas from the world around 
you. The sensual colour of the  
moonlit night, the blues of the  
roofs on Greek islands, a wreath  
on a child’s head woven from white 
flowers. You feel good among the 
colours of earth and water − simply 
like that. So you use them also to 
decorate your home, so that you 
can welcome every day with a smile.

GRASZ W KOLORY KAŻDEGO DNIA. SIĘGASZ  
PO NIE, BY CIĘ POBUDZIŁY, WYCISZYŁY, WPROWA-
DZIŁY W DOBRY NASTRÓJ. KTÓRYM Z NICH JESTEŚ?  
/ YOU PLAY WITH COLOURS EVERY DAY. YOU REACH 
FOR THEM TO STIMULATE YOU, CALM YOU DOWN, PUT 
YOU IN A GOOD MOOD. WHICH COLOUR ARE YOU?
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KOLEKCJE / COLLECTIONS: 
GRAVITY • WINTER FALL • ARCTIC STORM • TOUCH ME 
• PRÊT-À-PORTER • COLOUR BLINK

MONOKOLOR 
/ MONOCOLOUR



MONOKOLOR / MONOCOLOUR

GRAVITY
Morski odcień płytek przełamany naturalnym drzewem 
sandałowym tworzy niezwykle wyciszający i odprężający 
klimat ‒ zgodny z najnowszymi trendami. Marynistyczna 
przeplatanka białego i niebieskiego stonowana  
naturalną szarością i drewnianymi dodatkami sprawi,  
że Twoje wnętrze będzie niczym morska opowieść,  
którą oczarujesz wszystkich domowników. 

/ The tiles in the colour of the ocean, broken by natural 
sandalwood, create an extremely calming and relaxing 
atmosphere − in line with the latest trends. A marine-like 
weave of white and blue, toned down with natural  
gray and wooden accessories, will turn your interior  
into a nautical story that will charm everyone  
in your home.
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ND856-013

GRAVITY WHITE SILVER INSERTO SATIN 
24 × 74 cm

ND856-014

GRAVITY MARINE BLUE SILVER INSERTO SATIN 
24 × 74 cm

WD929-005

METAL COPPER BORDER MATT 
2 × 74 cm

WD929-008

METAL SILVER BORDER MIRROR 
1 × 74 cm

5
NT856-006-1

PS700 BIANCA SATIN
24 × 74 cm

5
NT856-007-1

GRAVITY WHITE LINES STRUCTURE SATIN
24 × 74 cm

5
NT856-005-1

PS700 MARINE BLUE SATIN 
24 × 74 cm

5
NT856-008-1

GRAVITY MARINE BLUE LINES STRUCTURE SATIN 
24 × 74 cm

W713-017-1

COLIN LIGHT GREY 
59,3 × 59,3 cm

5 R94

W484-002-1

SANDWOOD BROWN 
18,5 × 59,8 cm

5 R93

KLASA ODPORNOŚCI NA PLAMIENIE
STAIN RESISTANCE CLASS5

ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ
SLIP RESISTANCER9
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WINTER FALL
Aranżując łazienkę, można żonglować nie tylko dużymi 
powierzchniami wyrazistych kolorów, lecz także 
podobnymi odcieniami i fakturą materiałów. Wspomnienie 
rodzinnego wyjazdu w góry? Perłowa poświata oraz  
szkliwo płytek Winter Fall pięknie odbijają światło, skrząc 
się niczym zimowy krajobraz. Całości aranżacji świetnie 
dopełni wzór mozaiki i drewno na podłodze. 

/ When arranging a bathroom, you can play around not only 
with large surfaces of expressive colours, but also with simi-
lar shades and textures of materials. The memory of a family 
trip to the mountains? The pearl glow and the glaze of the 
Winter Fall tiles beautifully reflect light and shine like a win-
ter landscape. The mosaic pattern and wooden floor will 
perfectly complement the whole arrangement.

MONOKOLOR / MONOCOLOUR

5
OP569-003-1

PS812 WHITE MICRO 
29 × 59 cm

5
OP569-004-1 

PS812 WHITE MICRO NATURAL  
STRUCTURE
29 × 59 cm

OD569-005

WHITE MICRO MOSAIC PARQUET MIX 
31,3 × 33,1 cm

OD569-006

WINTER FALL BORDER 
CONGLOMERATE BROWN 
5 × 59 cm
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W484-002-1

SANDWOOD BROWN 
18,5 × 59,8 cm

5 R93
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MONOKOLOR / MONOCOLOUR

ARCTIC STORM
Biel niejedno ma imię. Niczym prawdziwa dama bywa 
chłodna, ale i pełna ciepła. Może dlatego tak świetnie 
sprawdza się w kobiecych wnętrzach. Wprowadza  
do łazienek stylistyczną czystość, szykowny minimalizm, 
a także oddech. Satynowe wykończenie kafli oraz 
ciekawe załamania geometrycznej struktury dodają bieli 
głębi, sprawiając, że nieustannie nas zaskakuje. 

/ The colour white has more than one name. It can be 
cool or full of warmth, just like a true lady. Maybe that’s 
why it works so well in feminine interiors. It brings stylis-
tic cleanliness, chic minimalism and a breath of life into 
each bathroom. The satin finish of tiles and interesting 
foldings of geometric structure add depth to the white 
colour, making it surprise us all the time.
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5
W562-001-1

PS800 WHITE SATIN
29,8 × 59,8 cm

5
OP988-003-1

PS807 WHITE SATIN DIAMOND 
STRUCTURE
29,8 × 59,8 cm

5
OP988-004-1

PS807 WHITE SATIN GEO STRUCTURE 
29,8 × 59,8 cm

OD987-008

METAL COPPER MIRROR BORDER 
1 × 59,8 cm

W714-017-1

PP420 WHITE SATIN 
42 × 42 cm

4 5

W484-002-1

SANDWOOD BROWN 
18,5 × 59,8 cm

5 R93
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TOUCH ME
Elegancja bieli przełamana stylową szarością nadaje 
łazience lekkość. Zwolennikom tej stylistyki i duetu  
kolorystycznego spodoba się kolekcja Touch Me. 
Tradycyjne barwy zostały w niej zestawione z falistą, 
wypukłą strukturą płytek. To aranżacyjny smaczek, który 
wyróżni łazienkę spośród innych minimalistycznych. 
Będzie powodem do dumy dla całej rodziny. 

/ Elegance of white broken by stylish grey gives the bath-
room a touch of lightness. Enthusiasts of this style and 
colour duo will be delighted with the Touch Me collec-
tion. Traditional colours are combined here with a wavy, 
convex structure of tiles. This is a decorative detail that 
will distinguish the interior among other minimalist bath-
rooms and be a source of pride for the whole family.

MONOKOLOR / MONOCOLOUR
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5
W562-001-1

PS800 WHITE SATIN 
29,8 × 59,8 cm

5
W562-003-1

PS800 GREY SATIN 
29,8 × 59,8 cm

OD987-002

METAL SILVER MIRROR BORDER 
2 × 59,8 cm

5
W562-002-1

PS800 WHITE SATIN WAVE STRUCTURE
29,8 × 59,8 cm

5
W562-004-1

PS800 GREY SATIN WAVE STRUCTURE
29,8 × 59,8 cm

W714-017-1

PP420 WHITE SATIN 
42 × 42 cm

4 5
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OD334-005

FLOWER GREY COMPOSITION 
25 × 75 cm

W484-001-1

SANDWOOD BEIGE, 18,5 × 59,8 cm

MONOKOLOR / MONOCOLOUR

PRÊT-À-PORTER
Najbardziej znany kolorystyczny kontrast – biel i czerń –  
może zagościć w Twojej łazience dzięki kolekcji płytek 
Prêt-à-Porter. A z nim ponadczasowa elegancja. 
Jeśli lubisz romantyzm, możesz gładkie płytki 
bazowe uzupełnić o te z motywami kwiatowymi lub 
geometrycznymi. Kobieco i intrygująco, ale zarazem 
przytulnie. Nie tylko dla żeńskiej części rodziny. 

/ The most famous colouristic contrast − white and  
black − can come into your bathroom thanks to the  
Prêt-à-Porter tile collection. And along with it − timeless 
elegance. If you like romanticism, you can complement 
the smooth base tiles with floral or geometric motifs. 
Feminine and intriguing, but at the same time cozy.  
Not only for the female part of the family.
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5
OP675-001-1

WHITE GLOSSY
25 × 75 cm

5
OP684-004-1

WHITE GLOSSY PILLOW STRUCTURE
25 × 75 cm

5
OP684-001-1

BLACK GLOSSY 
25 × 75 cm

5
OP684-002-1

BLACK GLOSSY PILLOW STRUCTURE 
25 × 75 cm

5
OP684-005-1

WHITE TEXTILE 
25 × 75 cm

5
OP684-003-1

BLACK TEXTILE 
25 × 75 cm

OD334-010

BLACK & WHITE MOSAIC  
25 × 75 cm

OD334-012

WHITE INSERTO FLOWER  
25 × 75 cm

ND017-002

GLASS BLACK BORDER 
3 × 75 cm

W484-003-1

SANDWOOD CREAM, 18,5 × 59,8 cm

OP365-016-1

WHITE SATIN 
42 × 42 cm

4 5

5

R9

3

5

R9
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OD987-002

METAL SILVER MIRROR BORDER 
2 × 59,8 cm

WD567-005

COLOUR BLINK MOSAIC DIAMOND MIX
28 × 29,7 cm

WD567-007

COLOUR BLINK MOSAIC DIAMOND 
TURQUOISE
28 × 29,7 cm

WD567-008

COLOUR BLINK MOSAIC DIAMOND CREAM
28 × 29,7 cm

COLOUR BLINK
Zimny turkus ocieplony beżem zapewnia  
wnętrzu oryginalność. Taka aranżacja udowadnia,  
że przeciwieństwa mocno się przyciągają. I efektownie 
wyglądają. Przy urządzaniu łazienki może zaszaleć cała 
rodzina, bawiąc się fakturami materiałów – gładkością 
satynowego wykończenia, załamaniami struktury 3D  
czy metalicznym połyskiem listwy. 

/ Cold turquoise warmed up by beige ensures the origi-
nality of the interior. Such a design proves that opposites 
attract each other very strongly. And look stunning  
as well. The whole family can have some fun when  
arranging the bathroom, playing with the textures of the 
materials − the smoothness of the satin finish, the 3D 
structure foldings or the metallic shine of the strip.

MONOKOLOR / MONOCOLOUR
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5
W567-001-1

PS806 CREAM SATIN 
29,8 × 59,8 cm

5
W567-003-1

PS806 CREAM SATIN DIAMOND 
STRUCTURE 
29,8 × 59,8 cm

5
W567-002-1

PS806 TURQUOISE SATIN
29,8 × 59,8 cm

5
W567-004-1

PS806 TURQUOISE SATIN DIAMOND 
STRUCTURE
29,8 × 59,8 cm

W567-006-1

G433 CREAM SATIN 
42 × 42 cm

5 4
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www.cersan i t . com.p l

Katalog jest materiałem poglądowym. 
Producent zastrzega sobie prawo zmian 
w ofercie, która jest w nim przedstawiona. 
Ze względu na stosowaną technikę 
druku rzeczywisty wygląd produktów 
może różnić się od tego prezentowanego 
na zdjęciach.

The catalogue is a demonstrative material. 
The manufacturer reserves the right  
to make changes in the offer presented 
herein. Due to the printing technique used, 
the actual appearance of the products 
may differ from the one presented in the 
pictures.


