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Kamień, beton, kolory ziemi i drewno zdominowały większość realizacji najbardziej
uznanych projektantów. Te naturalne materiały stały się symbolem nowoczesności,
podążania za najnowszymi trendami i świadomości tego, co aktualnie najmodniejsze
we wnętrzach. Płytki odwzorowujące motywy natury i świata są pięknym i trwałym
materiałem, który stwarza możliwości efektownej aranżacji różnych powierzchni –
nie tylko podłóg, ale ścian w sypialni, kuchni, powierzchni wokół kominka, a nawet
frontów wyspy kuchennej. W ramach Grand Concept powstały cztery grupy kolekcji,
które w perfekcyjny sposób odwzorowują piękno szlachetnego kamienia (Grand Stone),
surowego betonu (Grand Concrete), spokojnych kolorów ziemi (Grand Colours)
i ciepłego drewna (Grand Wood). W katalogu prezentujemy pierwsze 3 grupy, dla
Grand Wood stworzyliśmy oddzielny materiał. Płytki w każdej kolekcji występują
w różnych formatach, a ich łączenie pozwala na uzyskanie dekoracyjnych efektów.
Stone, concrete, earth tones and wood have dominated the majority of projects from the
top designers. These natural materials have become symbols of modernity, used by those
in step with the latest trends and knowing what is’ in when it comes to
interiordesign. Tiles reminiscent of natural patterns are both a beautiful and durable
material, making it possible to create visually-stunning designs in any type of space
– and not just on floors, but also the walls of kitchens and bedrooms, fireplaces and
even kitchen island fronts. Grand Concept includes four tile collection groups which
perfectly emulate the beauty of natural stone (Grand Stone), raw concrete (Grand
Concrete), subdued earth colours (Grand Colours), and warm wood tones (Grand Wood).
This catalogue showcases the first three groups. Grand Wood is featured in a separate
publication. Each collection includes tiles in various sizes, which you can combine to
achieve various decorative effects.
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płytki matowe
matt tiles
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płytki polerowane matowe
polished matt tiles

płytki polerowane
polished tiles

płytki lappato
lappato tiles

PERFEKCYJNE ODWZOROWANIE ORAZ WYKOŃCZENIE
Kolekcje płytek Opoczno z serii Grand Concept odwołują się do
naturalnego kamienia czy betonu w sposób szczególny, zgodny
z zasadą twórczego odwzorowywania. Kontrasty i odcienie, jaśniejsze
smugi, zatopione drobne kamyczki sprawiają, że płytki wyglądają
niezwykle naturalnie. W ramach kolekcji dostępne są płytki o różnych
wykończeniach (matowe, matowe polerowane, polerowane oraz lappato),
co pozwala na tworzenie jedynych w swoim rodzaju aranżacji.
PERFECT REPRESENTATION AND FINISHING
The Opoczno Grand Concept series of tile collections touches upon
natural stone and concrete in a unique way, which conforms to the
principle of ‘creative emulation’. Colour-blocking and varied tones with
light streaks and embedded fine grains make the tiles look just like the
materials they were inspired by. The collections include different finishing
tile options (matt, polished matt, polished and lappato) to give you the
breadth to create unique indoor designs.

WIELOFORMATOWOŚĆ
Płytki w każdej kolekcji występują w różnych formatach,
od 30 × 60 cm do nawet 120 × 120 cm, a ich łączenie
pozwala tworzyć kompozycje, w których jedynym
ograniczeniem jest wyobraźnia projektanta.
MANY FORMATS
Each collection features different tile formats, from
30 × 60 cm to as much as 120 × 120 cm. Combining the
formats opens up a whole world of new arrangements,
limited only by the imagination of the designers.
DO ZASTOSOWANIA
NA RÓŻNYCH POWIERZCHNIACH
I W RÓŻNYCH WNĘTRZACH
Oprócz klasycznego wykorzystania na podłogach,
gresy Grand Concept można zastosować
w dekoracyjny sposób na ścianach, przy kominku,
a także na innych powierzchniach. Ich unikalne
właściwości – odporność na zalanie czy
mrozoodporność – sprawiają, że doskonale sprawdzą
się nie tylko w salonie czy łazience, ale również na
tarasie.

TONALNOŚĆ ORAZ REKTYFIKACJA
W kolekcji jest minimum 6 niepowtarzalnych wzorów
- „twarzy” płytek. Dzięki temu ułożone na podłodze
lub innych powierzchniach wyglądają niezwykle
naturalnie. Rektyfikacja pozwala z kolei na układanie
płytek z minimalną fugą 2 mm i uzyskanie jednolitej
i efektownej kompozycji.

TONALITY AND RECTIFICATION
The collection has a minimum 6 unique patterns
„faces” of tiles. When laid on a floor or other surface,
the patterns make the finish very life-like. The tiles
are rectified to limit the joint gap down to 2 mm,
and provide a very uniform and striking finish.
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FOR ALL SURFACES
Grand Concept is a great flooring option, and more:
it looks just as good — or even better — on the walls,
or as a mantelpiece trim, or wherever you would like
it to be. With premium performance which includes
non-absorbability and frost resistance, the tiles look
and work great in bathrooms, living rooms, and on
patios.

RÓŻNORODNOŚĆ
Bogactwo wzorów i dobrana paleta naturalnych kolorów
gresów Grand Concept dają użytkownikowi pełną
dowolność w kształtowaniu własnej przestrzeni.
Gresy wypisują się w najnowsze trendy w projektowaniu
wnętrz. Dzięki nim można tworzyć nieszablonowe
aranżacje w różnych stylach od nowoczesnego do
klasycznego.
VARIETY
With an abundance of different patterns and a carefully selected palette of natural colours, Grand Concept
gres tiles give you the freedom to create your own
indoor space.
Our gres tiles follow the latest trends in interior design.
Create uncommon and astounding indoor spaces in any
style, from contemporary to classical themes.

MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA
PRZY OGRZEWANIU PODŁOGOWYM
Gresy Grand Concept można z powodzeniem
stosować z ogrzewaniem podłogowym, ponieważ
doskonale przewodzą ciepło, zapewniając
mieszkańcom komfort termiczny.
FLOOR HEATING SAFE
Grand Concept tiles go very well with floor heating
systems, as they are great heat conductors and can
provide optimum thermal comfort indoors.

GRAND
STONE

NEWSTONE

LAKE STONE

CALACATTA GOLD

CALACATTA MARBLE

ROYAL BLACK

GRAND STONE
GRESY INSPIROWANE KAMIENIEM | TILES INSPIRED BY STONE

Kamień to wyjątkowo szlachetny i elegancki materiał wykończeniowy, który pomoże
nadać każdemu wnętrzu unikalny charakter. Jego różnorodność pozwala
na dopasowanie go do naszych indywidualnych potrzeb, a jego piękno nie przemija.
Marmur nieprzerwanie króluje wśród kamieni jako synonim luksusu i elegancji.
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W formie multiformatowych płyt gresowych idealnie nadaje się do podkreślenia
wybranego fragmentu aranżacji. Charakterystyczne żyłowanie można stosować na
blatach kuchennych, ścianach i powierzchniach przy kominkach, czy w strefach
kąpielowych eleganckich łazienek. Mnogość odcieni marmurowych wzorów pozwala
popuścić wodze fantazji i nawet na niewielkiej powierzchni stworzyć wyjątkowe
kompozycje.
Stone is a refined and elegant finishing material which will give a unique character to
every space. Its diversity allows you to adjust it to your individual needs, and its beauty
never fades.
Marble continues to be a king among stones, standing for luxury and elegance.
As multi-format milled rock tiles, it is perfect to highlight a piece of décor. With its
characteristic veining, you can use it on kitchen worktops, walls and surfaces beside
fireplaces, and even in the bathing areas of elegant bathrooms. Its multitude of shades
and patterns offers opportunities to experiment and create unique arrangements even
in a small space.
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GRAND STONE

NEWSTONE

Newstone to kamień o wyraźnym,
mocnym rysunku z niewielkimi kamyczkami
wtopionymi w jego strukturę.
Jest niejednolity z wyraźnymi
kontrastami. Powierzchnia pytki na ścianie
lub podłodze ułożona z różnych formatów wygląda
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niezwykle efektownie.

Newstone with a marked texture and small pebbles
embedded in its structure. It is non-homogeneous,
with distinct contrasts. Any surface of a wall
or floor laid with different formats is eye-catching.
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Newstone Light Grey

119,8 cm

119,8 cm

59,8 cm

119,8 cm

OP663-001-1 NEWSTONE WHITE
OP663-002-1 NEWSTONE WHITE 		
LAPPATO

OP663-009-1 NEWSTONE WHITE
OP663-010-1 NEWSTONE WHITE
LAPPATO

79,8 cm

59,8 cm

79,8 cm

59,8 cm

OP663-049-1 NEWSTONE WHITE
OP663-054-1 NEWSTONE WHITE
LAPPATO

OP663-058-1 NEWSTONE WHITE
OP663-062-1 NEWSTONE WHITE
LAPPATO

59,8 cm

29,8 cm
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OP663-079-1 NEWSTONE WHITE

29,8 cm

29,8 cm

29,8 cm

29,8 cm

OD663-075 NEWSTONE WHITE
MOSAIC MATT BS

OD663-090 NEWSTONE WHITE
MOSAIC MATT

119,8 cm

59,8 cm

5

odporność na plamienie
stain resistance

5

odporność na ścieranie
abrasion resistance

R10B

antypoślizgowość
non-slip class

R10

antypoślizgowość (lappato)
non-slip class (lappato)

OD663-066 NEWSTONE WHITE
STEPTREAD

7,2 cm

OD663-065 NEWSTONE WHITE
STEPTREAD

29,8 cm

29,8 cm

59,8 cm

OD663-067 NEWSTONE WHITE
SKIRTING

OD987-007 METAL SILVER
BORDER GLOSSY 1 × 119,8

OD987-006 METAL SILVER
BORDER GLOSSY 1 × 59,8

NEWSTONE
WHITE
Zastosowanie:
PŁYTKI ŚCIENNE/PŁYTKI PODŁOGOWE
na zewnątrz/wewnątrz
Use:
WALL TILES/FLOOR TILES
indoor/outdoor
grubość płytki/tile thickness

0,8 cm

Płytki tej kolekcji w formacie 59,3 × 59,3 dostępne również
w segmencie Solid 2.0 o grubości 2 cm. Zdadzą egzamin
nie tylko na tarasie czy balkonie - mogą być również
układane jako chodnik wokół domu, podłoże altanki i patio.
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Tiles of this collection in the format 59,3 × 59,3 available
also in Solid 2.0 segment, 2 cm thickness. They are perfect
not only for terraces and balconies - they can also be used
for walkways around the house, as the foundation for
gazebos and patio.

mrozoodporność
frost resistance
płytki matowe
matt tiles
płytki lappato
lappato tiles
płytki błyszczące (listwy)
glossy tiles (borders)
płytki rektyfikowane
rectified tiles
płytki tonalne
tonal tiles
płytki z barwioną masą
tiles with coloured body
przystosowane do ogrzewania podłogowego
suitable for floor heating

Przykładowe twarze płytek
w ramach jednej kolekcji.
Examples of tile faces
within one collection.

119,8 cm

119,8 cm

59,8 cm

119,8 cm

OP663-003-1 NEWSTONE LIGHT GREY
OP663-004-1 NEWSTONE LIGHT GREY
LAPPATO

OP663-011-1 NEWSTONE LIGHT GREY
OP663-012-1 NEWSTONE LIGHT GREY
LAPPATO

79,8 cm

59,8 cm

79,8 cm

59,8 cm

OP663-051-1 NEWSTONE LIGHT GREY
OP663-055-1 NEWSTONE LIGHT GREY
LAPPATO

OP663-059-1 NEWSTONE LIGHT GREY
OP663-063-1 NEWSTONE LIGHT GREY
LAPPATO

59,8 cm

29,8 cm
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OP663-080-1 NEWSTONE LIGHT GREY

29,8 cm

29,8 cm

29,8 cm

29,8 cm

OD663-076 NEWSTONE LIGHT GREY
MOSAIC MATT BS

119,8 cm

odporność na plamienie
stain resistance

5

odporność na ścieranie
abrasion resistance

R10B

antypoślizgowość
non-slip class

R10

antypoślizgowość (lappato)
non-slip class (lappato)

OD663-072 NEWSTONE LIGHT GREY
STEPTREAD

7,2 cm

5

29,8 cm

29,8 cm

59,8 cm

OD663-071 NEWSTONE LIGHT GREY
STEPTREAD

59,8 cm

OD663-091 NEWSTONE LIGHT GREY
MOSAIC MATT

OD663-068 NEWSTONE LIGHT GREY
SKIRTING

OD987-007 METAL SILVER
BORDER GLOSSY 1 × 119,8

OD987-006 METAL SILVER
BORDER GLOSSY 1 × 59,8

NEWSTONE
LIGHT GREY
Zastosowanie:
PŁYTKI ŚCIENNE/PŁYTKI PODŁOGOWE
na zewnątrz/wewnątrz
Use:
WALL TILES/FLOOR TILES
indoor/outdoor
grubość płytki/tile thickness

0,8 cm

Płytki tej kolekcji w formacie 59,3 × 59,3 dostępne również
w segmencie Solid 2.0 o grubości 2 cm. Zdadzą egzamin
nie tylko na tarasie czy balkonie - mogą być również
układane jako chodnik wokół domu, podłoże altanki i patio.
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Tiles of this collection in the format 59,3 × 59,3 available
also in Solid 2.0 segment, 2 cm thickness. They are perfect
not only for terraces and balconies - they can also be used
for walkways around the house, as the foundation for
gazebos and patio.

mrozoodporność
frost resistance
płytki matowe
matt tiles
płytki lappato
lappato tiles
płytki błyszczące (listwy)
glossy tiles (borders)
płytki rektyfikowane
rectified tiles
płytki tonalne
tonal tiles
płytki z barwioną masą
tiles with coloured body
przystosowane do ogrzewania podłogowego
suitable for floor heating

Przykładowe twarze płytek
w ramach jednej kolekcji.
Examples of tile faces
within one collection.

119,8 cm

119,8 cm

59,8 cm

119,8 cm

OP663-005-1 NEWSTONE GREY
OP663-006-1 NEWSTONE GREY
LAPPATO

OP663-013-1 NEWSTONE GREY
OP663-014-1 NEWSTONE GREY
LAPPATO

79,8 cm

59,8 cm

79,8 cm

59,8 cm

OP663-052-1 NEWSTONE GREY
OP663-056-1 NEWSTONE GREY
LAPPATO

OP663-060-1 NEWSTONE GREY
OP663-064-1 NEWSTONE GREY
LAPPATO

59,8 cm

29,8 cm
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OP663-081-1 NEWSTONE GREY

29,8 cm

29,8 cm

29,8 cm

29,8 cm

OD663-077 NEWSTONE GREY
MOSAIC MATT BS

OD663-092 NEWSTONE GREY
MOSAIC MATT

119,8 cm

59,8 cm

5

odporność na plamienie
stain resistance

4

odporność na ścieranie
abrasion resistance

R10B

antypoślizgowość
non-slip class

R10

antypoślizgowość (lappato)
non-slip class (lappato)

OD663-073 NEWSTONE GREY
STEPTREAD

7,2 cm

OD663-088 NEWSTONE GREY
STEPTREAD

29,8 cm

29,8 cm

59,8 cm

OD663-069 NEWSTONE GREY
SKIRTING

OD987-007 METAL SILVER
BORDER GLOSSY 1 × 119,8

OD987-006 METAL SILVER
BORDER GLOSSY 1 × 59,8

NEWSTONE
GREY
Zastosowanie:
PŁYTKI ŚCIENNE/PŁYTKI PODŁOGOWE
na zewnątrz/wewnątrz
Use:
WALL TILES/FLOOR TILES
indoor/outdoor
grubość płytki/tile thickness

0,8 cm

Płytki tej kolekcji w formacie 59,3 × 59,3 dostępne również
w segmencie Solid 2.0 o grubości 2 cm. Zdadzą egzamin
nie tylko na tarasie czy balkonie - mogą być również
układane jako chodnik wokół domu, podłoże altanki i patio.
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Tiles of this collection in the format 59,3 × 59,3 available
also in Solid 2.0 segment, 2 cm thickness. They are perfect
not only for terraces and balconies - they can also be used
for walkways around the house, as the foundation for
gazebos and patio.

mrozoodporność
frost resistance
płytki matowe
matt tiles
płytki lappato
lappato tiles
płytki błyszczące (listwy)
glossy tiles (borders)
płytki rektyfikowane
rectified tiles
płytki tonalne
tonal tiles
płytki z barwioną masą
tiles with coloured body
przystosowane do ogrzewania podłogowego
suitable for floor heating

Przykładowe twarze płytek
w ramach jednej kolekcji.
Examples of tile faces
within one collection.

119,8 cm

119,8 cm

59,8 cm

119,8 cm

OP663-007-1 NEWSTONE GRAPHITE
OP663-008-1 NEWSTONE GRAPHITE
LAPPATO

OP663-015-1 NEWSTONE GRAPHITE
OP663-016-1 NEWSTONE GRAPHITE
LAPPATO

79,8 cm

59,8 cm

79,8 cm

59,8 cm

OP663-053-1 NEWSTONE GRAPHITE
OP663-057-1 NEWSTONE GRAPHITE
LAPPATO

OP663-061-1 NEWSTONE GRAPHITE
OP663-050-1 NEWSTONE GRAPHITE
LAPPATO

59,8 cm

29,8 cm
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OP663-082-1 NEWSTONE GRAPHITE

29,8 cm

29,8 cm

29,8 cm

29,8 cm

OD663-078 NEWSTONE GRAPHITE
MOSAIC MATT BS

119,8 cm

odporność na plamienie
stain resistance

4

odporność na ścieranie
abrasion resistance

R10B

antypoślizgowość
non-slip class

R10

antypoślizgowość (lappato)
non-slip class (lappato)

OD663-074 NEWSTONE GRAPHITE
STEPTREAD

7,2 cm

5

29,8 cm

29,8 cm

59,8 cm

OD663-089 NEWSTONE GRAPHITE
STEPTREAD

59,8 cm

OD663-093 NEWSTONE GRAPHITE
MOSAIC MATT

OD663-070 NEWSTONE GRAPHITE
SKIRTING

OD987-007 METAL SILVER
BORDER GLOSSY 1 × 119,8

OD987-006 METAL SILVER
BORDER GLOSSY 1 × 59,8

NEWSTONE
GRAPHITE
Zastosowanie:
PŁYTKI ŚCIENNE/PŁYTKI PODŁOGOWE
na zewnątrz/wewnątrz
Use:
WALL TILES/FLOOR TILES
indoor/outdoor
grubość płytki/tile thickness

0,8 cm

Płytki tej kolekcji w formacie 59,3 × 59,3 dostępne również
w segmencie Solid 2.0 o grubości 2 cm. Zdadzą egzamin
nie tylko na tarasie czy balkonie - mogą być również
układane jako chodnik wokół domu, podłoże altanki i patio.
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Tiles of this collection in the format 59,3 × 59,3 available
also in Solid 2.0 segment, 2 cm thickness. They are perfect
not only for terraces and balconies - they can also be used
for walkways around the house, as the foundation for
gazebos and patio.

mrozoodporność
frost resistance
płytki matowe
matt tiles
płytki lappato
lappato tiles
płytki błyszczące (listwy)
glossy tiles (borders)
płytki rektyfikowane
rectified tiles
płytki tonalne
tonal tiles
płytki z barwioną masą
tiles with coloured body
przystosowane do ogrzewania podłogowego
suitable for floor heating

Przykładowe twarze płytek
w ramach jednej kolekcji.
Examples of tile faces
within one collection.

GRAND STONE

LAKE STONE

Oryginalny odcień płyt Lake Stone stanowi
kwintesencję ponadczasowej elegancji. Nietypowy
rysunek szarego marmuru z białym i ciemnoszarym
użyłowieniem oraz różnorodne formaty pozwolą
na kreowanie inspirujących wnętrz.
020

The original shade used for Lake Stone tiles
expresses timeless elegance, while the unique grey
veining combined with white and dark grey
in a variety of formats allow you to design
inspiring interiors.
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Lake Stone lappato

119,8 cm

59,8 cm

OP535-001-1 LAKE STONE LAPPATO
OP535-008-1 LAKE STONE MATT

79,8 cm

79,8 cm

OP535-002-1 LAKE STONE LAPPATO

59,8 cm

59,8 cm
022

OP535-003-1 LAKE STONE LAPPATO
OP535-007-1 LAKE STONE MATT

5

odporność na plamienie
stain resistance

4

odporność na ścieranie
abrasion resistance

R10

antypoślizgowość
non-slip class

LAKE STONE
Zastosowanie:
PŁYTKI ŚCIENNE/PŁYTKI PODŁOGOWE
na zewnątrz/wewnątrz
Use:
WALL TILES/FLOOR TILES
indoor/outdoor
grubość płytki/tile thickness

0,8 cm
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mrozoodporność
frost resistance
płytki matowe
matt tiles
płytki lappato
lappato tiles
płytki rektyfikowane
rectified tiles
płytki tonalne
tonal tiles
płytki z barwioną masą
tiles with coloured body
przystosowane do ogrzewania podłogowego
suitable for floor heating

Przykładowe twarze płytek
w ramach jednej kolekcji.
Examples of tile faces
within one collection.

GRAND STONE
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CALACATTA GOLD

Calacatta Gold to białe płytki inspirowane marmurem. Klasyczne i mocne żyłkowanie jest utrzymane
w odcieniach szarości i złota. Dwa formaty oraz
dwie wersje wykończenia – matowa i polerowana
umożliwiają stworzenie kompletnej i efektownej
aranżacji.

Calacatta Gold is all about white marble - inspired
tiles featuring classic and strong marbling in hues
of grey and gold. With two formats and two finishes, matte and polished, complete and impressive
layouts can be created.

Calacatta Gold polished
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119,8 cm

59,8 cm

OP1025-006-1 CALACATTA GOLD POLISHED
OP1025-003-1 CALACATTA GOLD MATT

59,8 cm

59,8 cm

OP1025-005-1 CALACATTA GOLD POLISHED
OP1025-004-1 CALACATTA GOLD MATT
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5

odporność na plamienie (matowa)
stain resistance (matt)

4

odporność na plamienie
stain resistance

4

odporność na ścieranie (matowa)
abrasion resistance (matt)

3

odporność na ścieranie
abrasion resistance

R10B

antypoślizgowość (matowa)
non-slip class (matt)

CALACATTA
GOLD
Zastosowanie:
PŁYTKI ŚCIENNE/PŁYTKI PODŁOGOWE
na zewnątrz/wewnątrz
Use:
WALL TILES/FLOOR TILES
indoor/outdoor
grubość płytki/tile thickness

0,8 cm
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mrozoodporność
frost resistance
płytki matowe
matt tiles
płytki polerowane
polished tiles
płytki rektyfikowane
rectified tiles
płytki tonalne
tonal tiles
przystosowane do ogrzewania podłogowego
suitable for floor heating

Przykładowe twarze płytek
w ramach jednej kolekcji.
Examples of tile faces
within one collection.

GRAND STONE
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CALACATTA MARBLE

Calacatta Marble ma wzór niemalże idealnie
białego, klasycznego marmuru o szarych żyłach.
Sprawdzi się zarówno w małych łazienkach, jak i na
dużych powierzchniach przestrzeni komercyjnych.
Wyjątkowo elegancki wzór od lat jest wykorzystywany przez projektantów i architektów.

Calacatta Marble has a pattern that is almost
a perfect white classic marble with grey venation,
an ideal choice for small-sized bathrooms and large
commercial spaces too. This exceptionally elegant
pattern has been used by designers and architects
for years.

Calacatta Marble White polished matt

029

119,8 cm

59,8 cm

OP934-009-1 CALACATTA MARBLE WHITE POLISHED
OP934-006-1 CALACATTA MARBLE WHITE POLISHED MATT
OP934-017-1 CALACATTA MARBLE WHITE MATT

79,8 cm

79,8 cm

OP934-010-1 CALACATTA MARBLE WHITE POLISHED
OP934-007-1 CALACATTA MARBLE WHITE POLISHED MATT

030

59,8 cm

59,8 cm

OP934-011-1 CALACATTA MARBLE WHITE POLISHED
OP934-008-1 CALACATTA MARBLE WHITE POLISHED MATT
OP934-016-1 CALACATTA MARBLE WHITE MATT

5

odporność na plamienie
stain resistance

3

odporność na ścieranie
abrasion resistance

4

odporność na ścieranie (matowa)
abrasion resistance (matt)

R10

antypoślizgowość (matowa)
non-slip class (matt)

CALACATTA
MARBLE
Zastosowanie:
PŁYTKI ŚCIENNE/PŁYTKI PODŁOGOWE
na zewnątrz/wewnątrz
Use:
WALL TILES/FLOOR TILES
indoor/outdoor
grubość płytki/tile thickness

0,8 cm

0031

mrozoodporność
frost resistance
płytki matowe
matt tiles
płytki polerowane
polished tiles
płytki polerowane matowe
polished matt tiles
płytki rektyfikowane
rectified tiles
płytki tonalne
tonal tiles
płytki z barwioną masą
tiles with coloured body
przystosowane do ogrzewania podłogowego
suitable for floor heating

Przykładowe twarze płytek
w ramach jednej kolekcji.
Examples of tile faces
within one collection.

GRAND STONE

ROYAL BLACK

Kolekcja Royal Black to unikatowy wzór czarnego
marmuru ze złotymi i białymi żyłami. Polerowana
płytka wykorzystana jako akcent we wnętrzu nada
mu stylu i oryginalności. A położona na kominku
czy wybranej ścianie efektownie podkreśli
charakter wnętrza.
032

The Royal Black collection features a unique
black marble with gold and white veins. With
these polished tiles you can accentuate the unique
style and nature of an interior, or use them on
a fireplace or wall to make a strong statement.

033

Royal Black polished

119,8 cm

59,8 cm

OP537-001-1 ROYAL BLACK
POLISHED

79,8 cm

79,8 cm

OP537-002-1 ROYAL BLACK
POLISHED

59,8 cm

59,8 cm
034

OP537-003-1 ROYAL BLACK
POLISHED

5

odporność na plamienie
stain resistance

2

odporność na ścieranie
abrasion resistance

* Zalecane układanie w pomieszczeniach o niewielkim natężeniu ruchu
* The tiles should be laid in locations with light foot traffic

ROYAL BLACK
Zastosowanie:
PŁYTKI ŚCIENNE/PŁYTKI PODŁOGOWE*
na zewnątrz/wewnątrz
Use:
WALL TILES/FLOOR TILES*
indoor/outdoor
grubość płytki/tile thickness

0,8 cm

0035

mrozoodporność
frost resistance
płytki polerowane
polished tiles
płytki rektyfikowane
rectified tiles
płytki tonalne
tonal tiles
płytki z barwioną masą
tiles with coloured body
przystosowane do ogrzewania podłogowego
suitable for floor heating

Przykładowe twarze płytek
w ramach jednej kolekcji.
Examples of tile faces
within one collection.

GRAND
CONCR

ETE

GRAVA

QUENOS

GRAND
CONCRETE
GRESY INSPIROWANE BETONEM I TILES INSPIRED BY CONCRETE

038

Beton to materiał od wieków stosowany w architekturze, można podziwiać go
w przestrzeni publicznej, wytycza ścieżki komunikacyjne, schody, pojawiał się też
w przedmiotach codziennego użytku. Tymczasem dzięki jego plastyczności
i możliwościom aranżacyjnym na stałe już trafił do wnętrz, stał się modny i jest
ulubionym materiałem wykorzystywanym przez architektów i projektantów. Teraz
stanowi jeden z najczęściej wykorzystywanych motywów we współczesnych wnętrzach.

Concrete is a material used for ages in architecture; it is integrated into the public
space: it paves walkways and stairs; it is used in everyday objects. However, owing
to its design flexibility and arrangement possibilities, it has become part of interior
design; it has become fashionable, and is a favourite material used by architects
and designers. Now, it is one of the most frequently used motifs in modern interiors.

0039

GRAND CONCRETE

GRAVA

040

Grava Graphite

Grava to interpretacja betonu w odcieniach
od złamanej bieli poprzez szarości aż po ciemny
grafit. W zależności od wyobraźni projektanta może
nadać wnętrzu surowego, loftowego lub zupełnie
odmiennego klasycznego charakteru. Delikatny wzór
upływającego czasu, naturalne zarysowania i skala
odcieni oraz zróżnicowane formaty umożliwiają
stworzenie wyjątkowego rysunku podłóg i ścian
do różnorodnych wnętrz. Niezwykle efektownie
prezentuje się wykorzystany w niestandardowy
sposób na frontach wyspy kuchennej.

Grava is the interpretation of concrete
in different shades: from off-white through grey to
dark graphite. Depending on the designer’s breadth
of vision, it can take on a severe, loft-like, or utterly
different, classic character. A delicate
pattern of passing time, natural scratches, the scale of
shades and diversified formats allow you to gain
a unique look of floors and walls for various spaces.
The tiles provide one of the most striking and unique
effects when lining kitchen islands.

041

119,8 cm

119,8 cm

59,8 cm

119,8 cm

OP662-001-1 GRAVA WHITE
OP662-002-1 GRAVA WHITE
LAPPATO

OP662-009-1 GRAVA WHITE
OP662-010-1 GRAVA WHITE
LAPPATO

79,8 cm

59,8 cm

79,8 cm

59,8 cm

OP662-049-1 GRAVA WHITE
OP662-050-1 GRAVA WHITE
LAPPATO

OP662-057-1 GRAVA WHITE
OP662-058-1 GRAVA WHITE
LAPPATO

59,8 cm

29,8 cm

042

OP662-081-1 GRAVA WHITE

29,8 cm

29,8 cm

29,8 cm

29,8 cm

OD662-080 GRAVA WHITE
MOSAIC MATT BS

OD662-090 GRAVA WHITE
MOSAIC MATT

119,8 cm

59,8 cm

5

odporność na plamienie
stain resistance

5

odporność na ścieranie
abrasion resistance

R10B

antypoślizgowość
non-slip class

R10

antypoślizgowość (lappato)
non-slip class (lappato)

OD662-072 GRAVA WHITE
STEPTREAD

7,2 cm

OD662-071 GRAVA WHITE
STEPTREAD

29,8 cm

29,8 cm

59,8 cm

OD662-065 GRAVA WHITE
SKIRTING

OD987-007 METAL SILVER
BORDER GLOSSY 1 × 119,8

OD987-006 METAL SILVER
BORDER GLOSSY 1 × 59,8

GRAVA
WHITE
Zastosowanie:
PŁYTKI ŚCIENNE/PŁYTKI PODŁOGOWE
na zewnątrz/wewnątrz
Use:
WALL TILES/FLOOR TILES
indoor/outdoor
grubość płytki/tile thickness

0,8 cm

Płytki tej kolekcji w formacie 59,3 × 59,3 dostępne również
w segmencie Solid 2.0 o grubości 2 cm. Zdadzą egzamin
nie tylko na tarasie czy balkonie - mogą być również
układane jako chodnik wokół domu, podłoże altanki i patio.

0043

Tiles of this collection in the format 59,3 × 59,3 available
also in Solid 2.0 segment, 2 cm thickness. They are perfect
not only for terraces and balconies - they can also be used
for walkways around the house, as the foundation for
gazebos and patio.

mrozoodporność
frost resistance
płytki matowe
matt tiles
płytki lappato
lappato tiles
płytki błyszczące (listwy)
glossy tiles (borders)
płytki rektyfikowane
rectified tiles
płytki tonalne
tonal tiles
płytki z barwioną masą
tiles with coloured body
przystosowane do ogrzewania podłogowego
suitable for floor heating

Przykładowe twarze płytek
w ramach jednej kolekcji.
Examples of tile faces
within one collection.

119,8 cm

119,8 cm

59,8 cm

119,8 cm

OP662-003-1 GRAVA LIGHT GREY
OP662-004-1 GRAVA LIGHT GREY
LAPPATO

OP662-011-1 GRAVA LIGHT GREY
OP662-012-1 GRAVA LIGHT GREY
LAPPATO

79,8 cm

59,8 cm

79,8 cm

59,8 cm

OP662-051-1 GRAVA LIGHT GREY
OP662-052-1 GRAVA LIGHT GREY
LAPPATO

OP662-059-1 GRAVA LIGHT GREY
OP662-060-1 GRAVA LIGHT GREY
LAPPATO

59,8 cm

29,8 cm

044

OP662-082-1 GRAVA LIGHT GREY

29,8 cm

29,8 cm

29,8 cm

29,8 cm

OD662-077 GRAVA LIGHT GREY
MOSAIC MATT BS

OD662-091 GRAVA LIGHT GREY
MOSAIC MATT

119,8 cm

59,8 cm

5

odporność na plamienie
stain resistance

5

odporność na ścieranie
abrasion resistance

R10B

antypoślizgowość
non-slip class

R10

antypoślizgowość (lappato)
non-slip class (lappato)

OD662-074 GRAVA LIGHT GREY
STEPTREAD

7,2 cm

OD662-073 GRAVA LIGHT GREY
STEPTREAD

29,8 cm

29,8 cm

59,8 cm

OD662-066 GRAVA LIGHT GREY
SKIRTING

OD987-007 METAL SILVER
BORDER GLOSSY 1 × 119,8

OD987-006 METAL SILVER
BORDER GLOSSY 1 × 59,8

GRAVA
LIGHT GREY
Zastosowanie:
PŁYTKI ŚCIENNE/PŁYTKI PODŁOGOWE
na zewnątrz/wewnątrz
Use:
WALL TILES/FLOOR TILES
indoor/outdoor
grubość płytki/tile thickness

0,8 cm

Płytki tej kolekcji w formacie 59,3 × 59,3 dostępne również
w segmencie Solid 2.0 o grubości 2 cm. Zdadzą egzamin
nie tylko na tarasie czy balkonie - mogą być również
układane jako chodnik wokół domu, podłoże altanki i patio.

0045

Tiles of this collection in the format 59,3 × 59,3 available
also in Solid 2.0 segment, 2 cm thickness. They are perfect
not only for terraces and balconies - they can also be used
for walkways around the house, as the foundation for
gazebos and patio.

mrozoodporność
frost resistance
płytki matowe
matt tiles
płytki lappato
lappato tiles
płytki błyszczące (listwy)
glossy tiles (borders)
płytki rektyfikowane
rectified tiles
płytki tonalne
tonal tiles
płytki z barwioną masą
tiles with coloured body
przystosowane do ogrzewania podłogowego
suitable for floor heating

Przykładowe twarze płytek
w ramach jednej kolekcji.
Examples of tile faces
within one collection.

119,8 cm

119,8 cm

59,8 cm

119,8 cm

OP662-005-1 GRAVA GREY
OP662-006-1 GRAVA GREY
LAPPATO

OP662-013-1 GRAVA GREY
OP662-014-1 GRAVA GREY
LAPPATO

79,8 cm

59,8 cm

79,8 cm

59,8 cm

OP662-053-1 GRAVA GREY
OP662-054-1 GRAVA GREY
LAPPATO

OP662-061-1 GRAVA GREY
OP662-062-1 GRAVA GREY
LAPPATO

59,8 cm

29,8 cm

046

OP662-083-1 GRAVA GREY

29,8 cm

29,8 cm

29,8 cm

29,8 cm

OD662-078 GRAVA GREY
MOSAIC MATT BS

OD662-092 GRAVA GREY
MOSAIC MATT

119,8 cm

59,8 cm

5

odporność na plamienie
stain resistance

4

odporność na ścieranie
abrasion resistance

R10B

antypoślizgowość
non-slip class

R10

antypoślizgowość (lappato)
non-slip class (lappato)

OD662-075 GRAVA GREY
STEPTREAD

7,2 cm

OD662-089 GRAVA GREY
STEPTREAD

29,8 cm

29,8 cm

59,8 cm

OD662-067 GRAVA GREY
SKIRTING

OD987-007 METAL SILVER
BORDER GLOSSY 1 × 119,8

OD987-006 METAL SILVER
BORDER GLOSSY 1 × 59,8

GRAVA
GREY
Zastosowanie:
PŁYTKI ŚCIENNE/PŁYTKI PODŁOGOWE
na zewnątrz/wewnątrz
Use:
WALL TILES/FLOOR TILES
indoor/outdoor
grubość płytki/tile thickness

0,8 cm

Płytki tej kolekcji w formacie 59,3 × 59,3 dostępne również
w segmencie Solid 2.0 o grubości 2 cm. Zdadzą egzamin
nie tylko na tarasie czy balkonie - mogą być również
układane jako chodnik wokół domu, podłoże altanki i patio.

0047

Tiles of this collection in the format 59,3 × 59,3 available
also in Solid 2.0 segment, 2 cm thickness. They are perfect
not only for terraces and balconies - they can also be used
for walkways around the house, as the foundation for
gazebos and patio.

mrozoodporność
frost resistance
płytki matowe
matt tiles
płytki lappato
lappato tiles
płytki błyszczące (listwy)
glossy tiles (borders)
płytki rektyfikowane
rectified tiles
płytki tonalne
tonal tiles
płytki z barwioną masą
tiles with coloured body
przystosowane do ogrzewania podłogowego
suitable for floor heating

Przykładowe twarze płytek
w ramach jednej kolekcji.
Examples of tile faces
within one collection.

119,8 cm

119,8 cm

59,8 cm

119,8 cm

OP662-007-1 GRAVA GRAPHITE
OP662-008-1 GRAVA GRAPHITE
LAPPATO

OP662-015-1 GRAVA GRAPHITE
OP662-016-1 GRAVA GRAPHITE
LAPPATO

79,8 cm

59,8 cm

79,8 cm

59,8 cm

OP662-055-1 GRAVA GRAPHITE
OP662-056-1 GRAVA GRAPHITE
LAPPATO

OP662-063-1 GRAVA GRAPHITE
OP662-064-1 GRAVA GRAPHITE
LAPPATO

59,8 cm

29,8 cm

048

OP662-084-1 GRAVA GRAPHITE

29,8 cm

29,8 cm

29,8 cm

29,8 cm

OD662-079 GRAVA GRAPHITE
MOSAIC MATT BS

OD662-093 GRAVA GRAPHITE
MOSAIC MATT

119,8 cm

59,8 cm

5

odporność na plamienie
stain resistance

4

odporność na ścieranie
abrasion resistance

R10B

antypoślizgowość
non-slip class

R10

antypoślizgowość (lappato)
non-slip class (lappato)

OD662-069 GRAVA GRAPHITE
STEPTREAD

7,2 cm

OD662-068 GRAVA GRAPHITE
STEPTREAD

29,8 cm

29,8 cm

59,8 cm

OD662-070 GRAVA GREY
SKIRTING

OD987-007 METAL SILVER
BORDER GLOSSY 1 × 119,8

OD987-006 METAL SILVER
BORDER GLOSSY 1 × 59,8

GRAVA
GRAPHITE
Zastosowanie:
PŁYTKI ŚCIENNE/PŁYTKI PODŁOGOWE
na zewnątrz/wewnątrz
Use:
WALL TILES/FLOOR TILES
indoor/outdoor
grubość płytki/tile thickness

0,8 cm

Płytki tej kolekcji w formacie 59,3 × 59,3 dostępne również
w segmencie Solid 2.0 o grubości 2 cm. Zdadzą egzamin
nie tylko na tarasie czy balkonie - mogą być również
układane jako chodnik wokół domu, podłoże altanki i patio.

0049

Tiles of this collection in the format 59,3 × 59,3 available
also in Solid 2.0 segment, 2 cm thickness. They are perfect
not only for terraces and balconies - they can also be used
for walkways around the house, as the foundation for
gazebos and patio.

mrozoodporność
frost resistance
płytki matowe
matt tiles
płytki lappato
lappato tiles
płytki błyszczące (listwy)
glossy tiles (borders)
płytki rektyfikowane
rectified tiles
płytki tonalne
tonal tiles
płytki z barwioną masą
tiles with coloured body
przystosowane do ogrzewania podłogowego
suitable for floor heating

Przykładowe twarze płytek
w ramach jednej kolekcji.
Examples of tile faces
within one collection.

Grava White lappato

GRAND CONCRETE

QUENOS

Quenos to beton o delikatnym, stonowanym
designie, pasujący do każdego wnętrza. Różnorodność
formatów to sposób na niebanalne aranżacje ścian
i podłóg pomieszczeń w całym domu.
052

Quenos concrete with a delicate, softened
design matching every space. The diversity of formats
is a way to achieve uncommon arrangements of walls
and floors in all of the rooms of your home.

053

Quenos Light Grey lappato

119,8 cm

119,8 cm

59,8 cm

119,8 cm

OP661-007-1 QUENOS WHITE
OP661-008-1 QUENOS WHITE
LAPPATO

OP661-015-1 QUENOS WHITE
OP661-016-1 QUENOS WHITE
LAPPATO

79,8 cm

59,8 cm

79,8 cm

59,8 cm

OP661-055-1 QUENOS WHITE
OP661-056-1 QUENOS WHITE
LAPPATO

OP661-063-1 QUENOS WHITE
OP661-064-1 QUENOS WHITE
LAPPATO

59,8 cm

29,8 cm

054

OP661-093-1 QUENOS WHITE

29,8 cm

29,8 cm

29,8 cm

29,8 cm

OD661-082 QUENOS WHITE
MOSAIC MATT BS

OP661-094 QUENOS WHITE
MOSAIC MATT

119,8 cm

59,8 cm

5

odporność na plamienie
stain resistance

5

odporność na ścieranie
abrasion resistance

R10B

antypoślizgowość
non-slip class

R10

antypoślizgowość (lappato)
non-slip class (lappato)

OD661-076 QUENOS WHITE
STEPTREAD

7,2 cm

OD661-075 QUENOS WHITE
STEPTREAD

29,8 cm

29,8 cm

59,8 cm

OP661-071 QUENOS WHITE
SKIRTING

OD987-007 METAL SILVER
BORDER GLOSSY 1 × 119,8

OD987-006 METAL SILVER
BORDER GLOSSY 1 × 59,8

QUENOS
WHITE
Zastosowanie:
PŁYTKI ŚCIENNE/PŁYTKI PODŁOGOWE
na zewnątrz/wewnątrz
Use:
WALL TILES/FLOOR TILES
indoor/outdoor
grubość płytki/tile thickness

0,8 cm

Płytki tej kolekcji w formacie 59,3 × 59,3 dostępne również
w segmencie Solid 2.0 o grubości 2 cm. Zdadzą egzamin
nie tylko na tarasie czy balkonie - mogą być również
układane jako chodnik wokół domu, podłoże altanki i patio.

0055

Tiles of this collection in the format 59,3 × 59,3 available
also in Solid 2.0 segment, 2 cm thickness. They are perfect
not only for terraces and balconies - they can also be used
for walkways around the house, as the foundation for
gazebos and patio.

mrozoodporność
frost resistance
płytki matowe
matt tiles
płytki lappato
lappato tiles
płytki błyszczące (listwy)
glossy tiles (borders)
płytki rektyfikowane
rectified tiles
płytki tonalne
tonal tiles
płytki z barwioną masą
tiles with coloured body
przystosowane do ogrzewania podłogowego
suitable for floor heating

Przykładowe twarze płytek
w ramach jednej kolekcji.
Examples of tile faces
within one collection.

119,8 cm

119,8 cm

59,8 cm

119,8 cm

OP661-009-1 QUENOS LIGHT GREY
OP661-010-1 QUENOS LIGHT GREY
LAPPATO

OP661-017-1 QUENOS LIGHT GREY
OP661-018-1 QUENOS LIGHT GREY
LAPPATO

79,8 cm

59,8 cm

79,8 cm

59,8 cm

OP661-057-1 QUENOS LIGHT GREY
OP661-058-1 QUENOS LIGHT GREY
LAPPATO

OP661-065-1 QUENOS LIGHT GREY
OP661-066-1 QUENOS LIGHT GREY
LAPPATO

59,8 cm

29,8 cm

056

OP661-086-1 QUENOS LIGHT GREY

29,8 cm

29,8 cm

29,8 cm

29,8 cm

OD661-083 QUENOS LIGHT GREY
MOSAIC MATT BS

119,8 cm

odporność na plamienie
stain resistance

5

odporność na ścieranie
abrasion resistance

R10B

antypoślizgowość
non-slip class

R10

antypoślizgowość (lappato)
non-slip class (lappato)

OD661-077 QUENOS LIGHT GREY
STEPTREAD

7,2 cm

5

29,8 cm

29,8 cm

59,8 cm

OD661-098 QUENOS LIGHT GREY
STEPTREAD

59,8 cm

OP661-095 QUENOS LIGHT GREY
MOSAIC MATT

OP661-072 QUENOS LIGHT GREY
SKIRTING

OD987-007 METAL SILVER
BORDER GLOSSY 1 × 119,8

OD987-006 METAL SILVER
BORDER GLOSSY 1 × 59,8

QUENOS
LIGHT GREY
Zastosowanie:
PŁYTKI ŚCIENNE/PŁYTKI PODŁOGOWE
na zewnątrz/wewnątrz
Use:
WALL TILES/FLOOR TILES
indoor/outdoor
grubość płytki/tile thickness

0,8 cm

Płytki tej kolekcji w formacie 59,3 × 59,3 dostępne również
w segmencie Solid 2.0 o grubości 2 cm. Zdadzą egzamin
nie tylko na tarasie czy balkonie - mogą być również
układane jako chodnik wokół domu, podłoże altanki i patio.

0057

Tiles of this collection in the format 59,3 × 59,3 available
also in Solid 2.0 segment, 2 cm thickness. They are perfect
not only for terraces and balconies - they can also be used
for walkways around the house, as the foundation for
gazebos and patio.

mrozoodporność
frost resistance
płytki matowe
matt tiles
płytki lappato
lappato tiles
płytki błyszczące (listwy)
glossy tiles (borders)
płytki rektyfikowane
rectified tiles
płytki tonalne
tonal tiles
płytki z barwioną masą
tiles with coloured body
przystosowane do ogrzewania podłogowego
suitable for floor heating

Przykładowe twarze płytek
w ramach jednej kolekcji.
Examples of tile faces
within one collection.

119,8 cm

119,8 cm

59,8 cm

119,8 cm

OP661-011-1 QUENOS GREY
OP661-012-1 QUENOS GREY
LAPPATO

OP661-019-1 QUENOS GREY
OP661-020-1 QUENOS GREY
LAPPATO

79,8 cm

59,8 cm

79,8 cm

59,8 cm

OP661-059-1 QUENOS GREY
OP661-060-1 QUENOS GREY
LAPPATO

OP661-067-1 QUENOS GREY
OP661-068-1 QUENOS GREY
LAPPATO

59,8 cm

29,8 cm

058

OP661-087-1 QUENOS GREY

29,8 cm

29,8 cm

29,8 cm

29,8 cm

OD661-084 QUENOS GREY
MOSAIC MATT BS

OP661-096 QUENOS GREY
MOSAIC MATT

119,8 cm

59,8 cm

5

odporność na plamienie
stain resistance

4

odporność na ścieranie
abrasion resistance

R10B

antypoślizgowość
non-slip class

R10

antypoślizgowość (lappato)
non-slip class (lappato)

OD661-079 QUENOS GREY
STEPTREAD

7,2 cm

OD661-078 QUENOS GREY
STEPTREAD

29,8 cm

29,8 cm

59,8 cm

OP661-073 QUENOS GREY
SKIRTING

OD987-007 METAL SILVER
BORDER GLOSSY 1 × 119,8

OD987-006 METAL SILVER
BORDER GLOSSY 1 × 59,8

QUENOS
GREY
Zastosowanie:
PŁYTKI ŚCIENNE/PŁYTKI PODŁOGOWE
na zewnątrz/wewnątrz
Use:
WALL TILES/FLOOR TILES
indoor/outdoor
grubość płytki/tile thickness

0,8 cm

Płytki tej kolekcji w formacie 59,3 × 59,3 dostępne również
w segmencie Solid 2.0 o grubości 2 cm. Zdadzą egzamin
nie tylko na tarasie czy balkonie - mogą być również
układane jako chodnik wokół domu, podłoże altanki i patio.

0059

Tiles of this collection in the format 59,3 × 59,3 available
also in Solid 2.0 segment, 2 cm thickness. They are perfect
not only for terraces and balconies - they can also be used
for walkways around the house, as the foundation for
gazebos and patio.

mrozoodporność
frost resistance
płytki matowe
matt tiles
płytki lappato
lappato tiles
płytki błyszczące (listwy)
glossy tiles (borders)
płytki rektyfikowane
rectified tiles
płytki tonalne
tonal tiles
płytki z barwioną masą
tiles with coloured body
przystosowane do ogrzewania podłogowego
suitable for floor heating

Przykładowe twarze płytek
w ramach jednej kolekcji.
Examples of tile faces
within one collection.

119,8 cm

119,8 cm

59,8 cm

119,8 cm

OP661-013-1 QUENOS GRAPHITE
OP661-014-1 QUENOS GRAPHITE
LAPPATO

OP661-021-1 QUENOS GRAPHITE
OP661-022-1 QUENOS GRAPHITE
LAPPATO

79,8 cm

59,8 cm

79,8 cm

59,8 cm

OP661-062-1 QUENOS GRAPHITE
OP661-061-1 QUENOS GRAPHITE
LAPPATO

OP661-069-1 QUENOS GRAPHITE
OP661-070-1 QUENOS GRAPHITE
LAPPATO

59,8 cm

29,8 cm

060

OP661-088-1 QUENOS GRAPHITE

29,8 cm

29,8 cm

29,8 cm

29,8 cm

OD661-085 QUENOS GRAPHITE
MOSAIC MATT BS

OP661-097 QUENOS GRAPHITE
MOSAIC MATT

119,8 cm

59,8 cm

5

odporność na plamienie
stain resistance

4

odporność na ścieranie
abrasion resistance

R10B

antypoślizgowość
non-slip class

R10

antypoślizgowość (lappato)
non-slip class (lappato)

OD661-081 QUENOS GRAPHITE
STEPTREAD

7,2 cm

OD661-080 QUENOS GRAPHITE
STEPTREAD

29,8 cm

29,8 cm

59,8 cm

OP661-074 QUENOS GRAPHITE
SKIRTING

OD987-007 METAL SILVER
BORDER GLOSSY 1 × 119,8

OD987-006 METAL SILVER
BORDER GLOSSY 1 × 59,8

QUENOS
GRAPHITE
Zastosowanie:
PŁYTKI ŚCIENNE/PŁYTKI PODŁOGOWE
na zewnątrz/wewnątrz
Use:
WALL TILES/FLOOR TILES
indoor/outdoor
grubość płytki/tile thickness

0,8 cm

Płytki tej kolekcji w formacie 59,3 × 59,3 dostępne również
w segmencie Solid 2.0 o grubości 2 cm. Zdadzą egzamin
nie tylko na tarasie czy balkonie - mogą być również
układane jako chodnik wokół domu, podłoże altanki i patio.

0061

Tiles of this collection in the format 59,3 × 59,3 available
also in Solid 2.0 segment, 2 cm thickness. They are perfect
not only for terraces and balconies - they can also be used
for walkways around the house, as the foundation for
gazebos and patio.

mrozoodporność
frost resistance
płytki matowe
matt tiles
płytki lappato
lappato tiles
płytki błyszczące (listwy)
glossy tiles (borders)
płytki rektyfikowane
rectified tiles
płytki tonalne
tonal tiles
płytki z barwioną masą
tiles with coloured body
przystosowane do ogrzewania podłogowego
suitable for floor heating

Przykładowe twarze płytek
w ramach jednej kolekcji.
Examples of tile faces
within one collection.

GRAND
COLOU

RS

OPTIMUM

GRAND COLOURS

GRESY INSPIROWANE KOLORAMI ZIEMI | TILES INSPIRED BY COLOURS OF EARTH

Kolekcje z serii Grand Colours to piękno jednolitych ścian i podłóg, które stanowią
bazę do mocniejszych dekoracji, podstawę pozwalającą stworzyć unikalne wnętrza,
064

nie zakłócając ich, a wydobywając elementy dekoracyjne. Dla zwolenników prostoty
i minimalizmu.

Grand Colours series collections stand for the beauty of uniform wall and floors which
become the basis for intense decorations in order to create exceptional spaces, highlighting decorative elements, yet not disturbing the spaces. For lovers of simplicity and
minimalism.

0065

GRAND COLOURS

OPTIMUM

066

Optimum Cream

Gresy Optimum są barwione w masie, dzięki
czemu kolor jest tak samo intensywny poprzez
całą grubość płytki. Efekty upływającego czasu
na podłodze z tej płytki są niemal niewidoczne.
Mogą być stosowane w obiektach o wysokim
natężeniu ruchu.
067

Optimum milled rock tiles are coloured
throughout, so their colour is equally intense
into the tile. The effects of passing time on
a floor made up of such tiles are almost invisible.
You can use them in heavy traffic buildings.

119,8 cm

119,8 cm

59,8 cm

119,8 cm

OP543-009-1 OPTIMUM CREAM

OP543-011-1 OPTIMUM CREAM

79,8 cm

59,8 cm

79,8 cm

59,8 cm

OP543-015-1 OPTIMUM CREAM

OP543-012-1 OPTIMUM CREAM

59,8 cm

29,8 cm

068

OP543-005-1 OPTIMUM CREAM

29,8 cm

29,8 cm

29,8 cm

29,8 cm

OD543-001 OPTIMUM CREAM
MOSAIC MATT BS

OD543-053 OPTIMUM CREAM
MOSAIC MATT

119,8 cm

59,8 cm

OD543-019 OPTIMUM CREAM
STEPTREAD

7,2 cm

OD543-018 OPTIMUM CREAM
STEPTREAD

29,8 cm

29,8 cm

59,8 cm

OD543-017 OPTIMUM CREAM
SKIRTING

5
R10B

odporność na plamienie
stain resistance
antypoślizgowość
non-slip class

OD987-007 METAL SILVER
BORDER GLOSSY 1 × 119,8

OD987-006 METAL SILVER
BORDER GLOSSY 1 × 59,8

OPTIMUM
CREAM
Zastosowanie:
PŁYTKI ŚCIENNE/PŁYTKI PODŁOGOWE
na zewnątrz/wewnątrz
Use:
WALL TILES/FLOOR TILES
indoor/outdoor
grubość płytki/tile thickness

0,8 cm

Płytki tej kolekcji w formacie 59,3 × 59,3 dostępne również
w segmencie Solid 2.0 o grubości 2 cm. Zdadzą egzamin
nie tylko na tarasie czy balkonie - mogą być również
układane jako chodnik wokół domu, podłoże altanki i patio.

0069

Tiles of this collection in the format 59,3 × 59,3 available
also in Solid 2.0 segment, 2 cm thickness. They are perfect
not only for terraces and balconies - they can also be used
for walkways around the house, as the foundation for
gazebos and patio.

mrozoodporność
frost resistance
płytki matowe
matt tiles
płytki rektyfikowane
rectified tiles
płytki tonalne
tonal tiles
płytki barwione w masie
coloured body gres
przystosowane do ogrzewania podłogowego
suitable for floor heating

Przykładowe twarze płytek
w ramach jednej kolekcji.
Examples of tile faces
within one collection.

119,8 cm

119,8 cm

59,8 cm

119,8 cm

OP543-042-1 OPTIMUM LIGHT GREY

OP543-044-1 OPTIMUM LIGHT GREY

79,8 cm

59,8 cm

79,8 cm

59,8 cm

OP543-048-1 OPTIMUM LIGHT GREY

OP543-045-1 OPTIMUM LIGHT GREY

59,8 cm

29,8 cm

070

OP543-006-1 OPTIMUM LIGHT GREY

29,8 cm

29,8 cm

29,8 cm

29,8 cm

OD543-002 OPTIMUM LIGHT GREY
MOSAIC MATT BS

119,8 cm

29,8 cm

29,8 cm

59,8 cm

OD543-052 OPTIMUM LIGHT GREY
STEPTREAD

7,2 cm

OD543-051 OPTIMUM LIGHT GREY
STEPTREAD

59,8 cm

OD543-054 OPTIMUM LIGHT GREY
MOSAIC MATT

OD543-050 OPTIMUM LIGHT GREY
SKIRTING

5
R10B

odporność na plamienie
stain resistance
antypoślizgowość
non-slip class

OD987-007 METAL SILVER
BORDER GLOSSY 1 × 119,8

OD987-006 METAL SILVER
BORDER GLOSSY 1 × 59,8

OPTIMUM
LIGHT GREY
Zastosowanie:
PŁYTKI ŚCIENNE/PŁYTKI PODŁOGOWE
na zewnątrz/wewnątrz
Use:
WALL TILES/FLOOR TILES
indoor/outdoor
grubość płytki/tile thickness

0,8 cm

Płytki tej kolekcji w formacie 59,3 × 59,3 dostępne również
w segmencie Solid 2.0 o grubości 2 cm. Zdadzą egzamin
nie tylko na tarasie czy balkonie - mogą być również
układane jako chodnik wokół domu, podłoże altanki i patio.

0071

Tiles of this collection in the format 59,3 × 59,3 available
also in Solid 2.0 segment, 2 cm thickness. They are perfect
not only for terraces and balconies - they can also be used
for walkways around the house, as the foundation for
gazebos and patio.

mrozoodporność
frost resistance
płytki matowe
matt tiles
płytki rektyfikowane
rectified tiles
płytki tonalne
tonal tiles
płytki barwione w masie
coloured body gres
przystosowane do ogrzewania podłogowego
suitable for floor heating

Przykładowe twarze płytek
w ramach jednej kolekcji.
Examples of tile faces
within one collection.

119,8 cm

119,8 cm

59,8 cm

119,8 cm

OP543-031-1 OPTIMUM GREY

OP543-033-1 OPTIMUM GREY

79,8 cm

59,8 cm

79,8 cm

59,8 cm

OP543-037-1 OPTIMUM GREY

OP543-034-1 OPTIMUM GREY

59,8 cm

29,8 cm

072

OP543-007-1 OPTIMUM GREY

29,8 cm

29,8 cm

29,8 cm

29,8 cm

OD543-003 OPTIMUM GREY
MOSAIC MATT BS

OD543-055 OPTIMUM GREY
MOSAIC MATT

119,8 cm

59,8 cm

OD543-041 OPTIMUM GREY
STEPTREAD

7,2 cm

OD543-040 OPTIMUM GREY
STEPTREAD

29,8 cm

29,8 cm

59,8 cm

OP543-039 OPTIMUM GREY SKIRTING

5
R10B

odporność na plamienie
stain resistance
antypoślizgowość
non-slip class

OD987-007 METAL SILVER
BORDER GLOSSY 1 × 119,8

OD987-006 METAL SILVER
BORDER GLOSSY 1 × 59,8

OPTIMUM
GREY
Zastosowanie:
PŁYTKI ŚCIENNE/PŁYTKI PODŁOGOWE
na zewnątrz/wewnątrz
Use:
WALL TILES/FLOOR TILES
indoor/outdoor
grubość płytki/tile thickness

0,8 cm

Płytki tej kolekcji w formacie 59,3 × 59,3 dostępne również
w segmencie Solid 2.0 o grubości 2 cm. Zdadzą egzamin
nie tylko na tarasie czy balkonie - mogą być również
układane jako chodnik wokół domu, podłoże altanki i patio.

0073

Tiles of this collection in the format 59,3 × 59,3 available
also in Solid 2.0 segment, 2 cm thickness. They are perfect
not only for terraces and balconies - they can also be used
for walkways around the house, as the foundation for
gazebos and patio.

mrozoodporność
frost resistance
płytki matowe
matt tiles
płytki rektyfikowane
rectified tiles
płytki tonalne
tonal tiles
płytki barwione w masie
coloured body gres
przystosowane do ogrzewania podłogowego
suitable for floor heating

Przykładowe twarze płytek
w ramach jednej kolekcji.
Examples of tile faces
within one collection.

119,8 cm

119,8 cm

59,8 cm

119,8 cm

OP543-020-1 OPTIMUM GRAPHITE

OP543-022-1 OPTIMUM GRAPHITE

79,8 cm

59,8 cm

79,8 cm

59,8 cm

OP543-026-1 OPTIMUM GRAPHITE

OP543-023-1 OPTIMUM GRAPHITE

59,8 cm

29,8 cm

074

OP543-008-1 OPTIMUM GRAPHITE

29,8 cm

29,8 cm

29,8 cm

29,8 cm

OD543-004 OPTIMUM GRAPHITE
MOSAIC MATT BS

119,8 cm

29,8 cm

29,8 cm

59,8 cm

OD543-030 OPTIMUM GRAPHITE
STEPTREAD

7,2 cm

OD543-029 OPTIMUM GRAPHITE
STEPTREAD

59,8 cm

OD543-056 OPTIMUM GRAPHITE
MOSAIC MATT

OD543-028 OPTIMUM GRAPHITE
SKIRTING

5
R10B

odporność na plamienie
stain resistance
antypoślizgowość
non-slip class

OD987-007 METAL SILVER
BORDER GLOSSY 1 × 119,8

OD987-006 METAL SILVER
BORDER GLOSSY 1 × 59,8

OPTIMUM
GRAPHITE
Zastosowanie:
PŁYTKI ŚCIENNE/PŁYTKI PODŁOGOWE
na zewnątrz/wewnątrz
Use:
WALL TILES/FLOOR TILES
indoor/outdoor
grubość płytki/tile thickness

0,8 cm

Płytki tej kolekcji w formacie 59,3 × 59,3 dostępne również
w segmencie Solid 2.0 o grubości 2 cm. Zdadzą egzamin
nie tylko na tarasie czy balkonie - mogą być również
układane jako chodnik wokół domu, podłoże altanki i patio.

0075

Tiles of this collection in the format 59,3 × 59,3 available
also in Solid 2.0 segment, 2 cm thickness. They are perfect
not only for terraces and balconies - they can also be used
for walkways around the house, as the foundation for
gazebos and patio.

mrozoodporność
frost resistance
płytki matowe
matt tiles
płytki rektyfikowane
rectified tiles
płytki tonalne
tonal tiles
płytki barwione w masie
coloured body gres
przystosowane do ogrzewania podłogowego
suitable for floor heating

Przykładowe twarze płytek
w ramach jednej kolekcji.
Examples of tile faces
within one collection.

Optimum Graphite

NEWSTONE

cm

cm

m2

szt./pcs

kg/m2

kg

m2

kg

119,8 × 119,8

0,8

2,87

2

19,60

56,25

57,40

1163

59,8 × 119,8

0,8

1,43

2

19,60

28,03

31,46

655

79,8 × 79,8

0,8

1,27

2

19,60

24,89

55,88

1120

59,8 × 59,8

0,8

1,07

3

19,60

20,97

42,80

860

29,8 × 59,8

0,8

1,25

7

19,00

23,75

60,00

1162

MOZAIKA
MOSAIC

29,8 × 29,8

0,8

-

15

-

25,50

-

650

STOPNICA
STEPTREAD

29,8 × 119,8

0,8

-

2

-

14,00

-

551

STOPNICA
STEPTREAD

29,8 × 59,8

0,8

-

8

-

27,20

-

895

COKÓŁ
SKIRTING

7,2 × 59,8

0,8

-

14

-

13,02

-

650

LISTWA
BORDER

1 ×119,8

0,8

-

20

-

11,80

-

200

LISTWA
BORDER

1 ×59,8

0,8

-

40

-

11,60

-

200

cm

cm

m2

szt./pcs

kg/m2

kg

m2

kg

59,8 × 119,8

0,8

1,43

2

19,60

28,03

31,46

655

79,8 × 79,8

0,8

1,27

2

19,60

24,89

55,88

1120

59,8 × 59,8

0,8

1,07

3

19,60

20,97

42,80

860

cm

cm

m2

szt./pcs

kg/m2

kg

m2

kg

59,8 × 119,8

0,8

1,43

2

19,60

28,03

31,46

655

59,8 × 59,8

0,8

1,07

3

19,60

20,97

42,80

860

PŁYTKA BAZOWA
BASIC TILES

078

LAKE STONE
PŁYTKA BAZOWA
BASIC TILES

CALACATTA
GOLD
PŁYTKA BAZOWA
BASIC TILES

CALACATTA
MARBLE
PŁYTKA BAZOWA
BASIC TILES

ROYAL BLACK
PŁYTKA BAZOWA
BASIC TILES

GRAVA

PŁYTKA BAZOWA
BASIC TILES

cm

cm

m2

szt./pcs

kg/m2

kg

m2

kg

59,8 × 119,8

0,8

1,43

2

19,60

28,03

31,46

655

79,8 × 79,8

0,8

1,27

2

19,60

24,89

55,88

1120

59,8 × 59,8

0,8

1,07

3

19,60

20,97

42,80

860

cm

cm

m2

szt./pcs

kg/m2

kg

m2

kg

59,8 × 119,8

0,8

1,43

2

19,60

28,03

31,46

655

79,8 × 79,8

0,8

1,27

2

19,60

24,89

55,88

1120

59,8 × 59,8

0,8

1,07

3

19,60

20,97

42,80

860

cm

cm

m2

szt./pcs

kg/m2

kg

m2

kg

119,8 × 119,8

0,8

2,87

2

19,60

56,25

57,40

1163

59,8 × 119,8

0,8

1,43

2

19,60

28,03

31,46

655

79,8 × 79,8

0,8

1,27

2

19,60

24,89

55,88

1120

59,8 × 59,8

0,8

1,07

3

19,60

20,97

42,80

860

29,8 × 59,8

0,8

1,25

7

19,00

23,75

60,00

1162

079

QUENOS

cm

cm

m2

szt./pcs

kg/m2

kg

m2

kg

119,8 × 119,8

0,8

2,87

2

19,60

56,25

57,40

1163

59,8 × 119,8

0,8

1,43

2

19,60

28,03

31,46

655

79,8 × 79,8

0,8

1,27

2

19,60

24,89

55,88

1120

59,8 × 59,8

0,8

1,07

3

19,60

20,97

42,80

860

29,8 × 59,8

0,8

1,25

7

19,00

23,75

60,00

1162

MOZAIKA
MOSAIC

29,8 × 29,8

0,8

-

15

-

25,50

-

650

STOPNICA
STEPTREAD

29,8 × 119,8

0,8

-

2

-

14,00

-

551

STOPNICA
STEPTREAD

29,8 × 59,8

0,8

-

8

-

27,20

-

895

COKÓŁ
SKIRTING

7,2 × 59,8

0,8

-

14

-

13,02

-

650

LISTWA
BORDER

1 ×119,8

0,8

-

20

-

11,80

-

200

LISTWA
BORDER

1 ×59,8

0,8

-

40

-

11,60

-

200

cm

cm

m2

szt./pcs

kg/m2

kg

m2

kg

119,8 × 119,8

0,8

2,87

2

19,60

56,25

57,40

1163

59,8 × 119,8

0,8

1,43

2

19,60

28,03

31,46

655

79,8 × 79,8

0,8

1,27

2

19,60

24,89

55,88

1120

59,8 × 59,8

0,8

1,07

3

19,60

20,97

42,80

860

29,8 × 59,8

0,8

1,25

7

19,00

23,75

60,00

1162

MOZAIKA
MOSAIC

29,8 × 29,8

0,8

-

15

-

25,50

-

650

STOPNICA
STEPTREAD

29,8 × 119,8

0,8

-

2

-

14,00

-

551

STOPNICA
STEPTREAD

29,8 × 59,8

0,8

-

8

-

27,20

-

895

COKÓŁ
SKIRTING

7,2 × 59,8

0,8

-

14

-

13,02

-

650

LISTWA
BORDER

1 ×119,8

0,8

-

20

-

11,80

-

200

LISTWA
BORDER

1 ×59,8

0,8

-

40

-

11,60

-

200

PŁYTKA BAZOWA
BASIC TILES

080

OPTIMUM

PŁYTKA BAZOWA
BASIC TILES

MODUŁOWOŚĆ/MODULARITY
MOŻLIWOŚĆ ZESTAWIANIA FORMATÓW PŁYTEK W RÓŻNE UKŁADY NA JEDNEJ POWIERZCHNI
FLEXIBILITY TO COMBINE TILE FORMATS INTO VARIOUS ARRANGEMENTS ON ONE SURFACE

59,8 × 119,8

59,8 × 119,8

E

A

119,8 × 119,8

119,8 × 119,8
59,8 × 59,8

29,8 × 59,8

59,8 × 119,8

59,8 × 119,8

59,8 × 59,8

59,8 × 59,8

59,8 × 119,8

F

B

081

29,8 × 59,8

C

G
59,8 × 119,8

59,8 × 59,8

59,8 × 119,8

119,8 × 119,8
59,8 × 119,8

119,8 × 119,8

59,8 × 119,8

119,8 × 119,8

D
79,8 × 79,8

59,8 × 59,8

59,8 × 59,8
119,8 × 119,8

59,8 × 119,8

opoczno.eu
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.
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