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Od upiększania przedwojennych kamienic po współczesne, nie tylko minimalistyczne 

wnętrza. Opoczno to uznana polska marka płytek ceramicznych, która nieprzerwanie od 

1883 r. kreuje trendy we wzornictwie, w wykończeniu i wyposażeniu wnętrz. Początkowo 

znana pod nazwą Dziewulski i Bracia Lange, zasłynęła w latach międzywojennych. Jej 

produkty do tej pory zdobią posadzki i klatki schodowe kamienic w całej Polsce. Wyjątko-

wa kolorystyka i rzemiosło sprawiły, że firma rozwijała się przez lata. Produkty z Opocz-

na zdobią ikoniczne perły architektury, takie jak gmach Politechniki Warszawskiej czy 

kościół Najświętszego Zbawiciela. Dziś płytki ceramiczne Opoczno można znaleźć we 

wnętrzach wielu polskich domów i mieszkań.

From the decoration of pre-war townhouses to contemporary, not just minimalist inte-

riors. Opoczno is a recognised Polish ceramic tile brand, which has been creating trends 

in design, interior finishing and furnishing since 1883. Initially known as Dziewulski and 

Lange Brothers, it became famous in the interwar period. Its products have decorated 

floors and staircases of tenement houses all over Poland to date. Unique colours and craf-

tsmanship have kept the company growing over the years. Opoczno products decorate 

iconic architectural pearls such as the Warsaw University of Technology building and the 

Church of the Holy Saviour. Today, Opoczno ceramic tiles can be found in the interiors 

of many Polish homes and flats.
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Możliwość wykorzystania kamienia w architekturze wnętrz w zasadzie 

ogranicza jedynie nasza wyobraźnia. Już starożytni wydobywali i transportowali 

na ogromnych odległościach szlachetne odmiany marmuru, by oddać je w ręce 

najwybitniejszych artystów. Przez stulecia wykorzystywany w architekturze, 

rzeźbie czy sztuce użytkowej jest nieodzownym elementem naszego życia.

Kolekcje płytek ceramicznych inspirowanych rysunkiem kamienia można 

odnaleźć w segmencie Stone. Dzięki nim wnętrza nabierają splendoru, 

niewymuszonego piękna. Zachwycają prostotą i dostojnością.

Various possibilities of using stone in interior design are basically limited only 

by our imagination. Since the ancients times various noble sorts and varieties 

of marble were extracted and transported over vast distances to be finally 

delivered into the hands of the most outstanding artists. Used in architecture, 

sculpture and applied art for centuries, stone has always been a vital and 

essential part of our life. Collections of ceramic tiles inspired by a pattern of 

stone may be found in the Stone segment. They add splendour and natural 

beauty to every interior, seduce with simplicity and dignity.

K AMIEŃ | STONE

7



ETER NAL
60 × 60 | 80 × 80 | 60 × 120

odporność na plamienie5 mrozoodporność odporność na ścieranie3 płytki rektyfikowanepłytki polerowane do ogrzewania podłogowego klasa tonalności

ETERNAL white polished / 59,8 × 59,8

NT125-001-1

ETERNAL white polished / 79,8 × 79,8

NT125-002-1

ETERNAL white polished / 59,8 × 119,8 

NT125-003-1

5

5 5

4

4 4

kamień | stone



kamień | stone

V ULCANIC DUST
60 × 60 | 80 × 80 | 60 × 120

odporność na plamienie5 mrozoodporność odporność na ścieranie3 płytki rektyfikowanepłytki polerowane do ogrzewania podłogowego klasa tonalności

VULCANIC DUST beige polished / 59,8 × 59,8

NT091-006-1

VULCANIC DUST beige polished / 79,8 × 79,8

NT091-007-1

VULCANIC DUST beige polished / 59,8 × 119,8 

NT091-008-1

5 3

5 3 5 3



kamień | stone

COLOR CRUSH
60 × 60 | 80 × 80 | 60 × 120

odporność na plamienie5 mrozoodporność odporność na ścieranie3 płytki rektyfikowanepłytki polerowane do ogrzewania podłogowego klasa tonalności

COLOR CRUSH polished / 59,8 × 59,8

NT1066-004-1

COLOR CRUSH polished / 79,8 × 79,8

NT1066-005-1

COLOR CRUSH polished / 59,8 × 119,8

NT1066-003-1 

5 3

5 3

5 3



kamień | stone

ESSEN TI AL GR APHITE POLISHED 
60 × 60 | 80 × 80 | 60 × 120

ESSENTIAL graphite polished / 59,8 × 59,8

NT1058-019-1

ESSENTIAL graphite polished / 79,8 × 79,8

NT1058-020-1

ESSENTIAL graphite polished / 59,8 × 119,8

NT1058-018-1

5 5

5

2 2

2

odporność na plamienie5 mrozoodporność odporność na ścieranie2 płytki rektyfikowanepłytki polerowane do ogrzewania podłogowego klasa tonalności



kamień | stone

odporność na plamienie5 mrozoodporność odporność na ścieranie2 płytki rektyfikowanepłytki polerowane do ogrzewania podłogowego klasa tonalności

ESSENTIAL grey polished / 59,8 × 59,8

NT1058-039-1

ESSENTIAL grey polished / 79,8 × 79,8

NT1058-040-1

ESSENTIAL grey polished / 59,8 × 119,8

NT1058-038-1

5 5

5

2 2

2

ESSEN TI AL GR EY POLISHED 
60 × 60 | 80 × 80 | 60 × 120



kamień | stone

M AR BLE SK IN
60 × 60 | 80 × 80 | 60 × 120

MARBLE SKIN grey matt / 59,8 × 59,8

NT1058-034-1

MARBLE SKIN grey matt / 79,8 × 79,8

NT1058-035-1

MARBLE SKIN grey matt / 59,8 × 119,8

NT1058-033-1

5 4 R9

5 4 R9

5 4 R9

odporność na plamienie5 mrozoodporność odporność na ścieranie antypoślizgowość4 R9 płytki rektyfikowanepłytki matowe do ogrzewania podłogowego klasa tonalności



kamień | stone

DISTANCE
60 × 60 | 80 × 80 | 60 × 120

odporność na plamienie5 mrozoodporność odporność na ścieranie3 płytki rektyfikowanepłytki polerowane do ogrzewania podłogowego klasa tonalności

DISTANCE grey polished / 59,8 × 59,8

NT080-001-1

DISTANCE grey polished / 79,8 × 79,8

NT080-002-1

DISTANCE grey polished / 59,8 × 119,8

NT080-003-1

5 5

5

3 3

3



kamień | stone

BR AV E ON Y X
60 × 60 | 80 × 80 | 60 × 120

odporność na plamienie5 mrozoodporność odporność na ścieranie3 płytki rektyfikowanepłytki polerowane do ogrzewania podłogowego klasa tonalności

BRAVE ONYX white polished / 59,8 × 59,8

NT086-006-1

BRAVE ONYX white polished / 79,8 × 79,8

NT086-007-1

BRAVE ONYX white polished / 59,8 × 119,8

NT086-008-1

5 5

5

3 3

3



kamień | stone

DESERT W IND
60 × 60 | 80 × 80 | 60 × 120

odporność na plamienie5 mrozoodporność odporność na ścieranie2 płytki rektyfikowanepłytki z barwioną masąpłytki polerowane do ogrzewania podłogowego klasa tonalności

DESERT WIND black polished / 59,8 × 59,8

NT076-006-1

DESERT WIND black polished / 79,8 × 79,8

NT076-007-1

DESERT WIND black polished / 59,8 × 119,8

NT076-008-1

5

5

52

2

2



kamień | stone

STONINGTON
60 × 60 | 80 × 80 | 60 × 120

odporność na plamienie5 mrozoodporność odporność na ścieranie4 płytki rektyfikowanepłytki polerowane do ogrzewania podłogowego klasa tonalności

STONINGTON grey polished / 59,8 × 59,8

NT1065-007-1

STONINGTON grey polished / 79,8 × 79,8

NT1065-008-1

STONINGTON grey polished / 59,8 × 119,8

NT1065-006-1

5 5

5

4 4

4



kamień | stone

SILV ER POIN T
60 × 60 | 80 × 80 | 60 × 120

odporność na plamienie5 mrozoodporność odporność na ścieranie4 płytki rektyfikowanepłytki matowe do ogrzewania podłogowego klasa tonalności

SILVER POINT grey matt / 59,8 × 59,8

NT1064-013-1

SILVER POINT grey matt / 79,8 × 79,8

NT1064-014-1

SILVER POINT grey matt / 59,8 × 119,8

NT1064-015-1

5 5

5

4 4

4

R9 R9

R9



kamień | stone

ROYAL BL ACK
 60 × 60 | 80 × 80 | 60 × 120

odporność na plamienie4 mrozoodporność odporność na ścieranie2 płytki rektyfikowanedo ogrzewania podłogowego klasa tonalnościpłytki polerowane płytki z barwioną masą

ROYAL BLACK polished / 79,8 × 79,8

OP537-002-1

24

ROYAL BLACK polished / 59,8 × 119,8

OP537-001-1

24

ROYAL BLACK polished / 59,8 × 59,8

OP537-003-1

24



kamień | stone

NEWSTONE
30 × 60 | 60 × 60 | 80 × 80 | 60 × 120 | 120 × 120

Płytki tej kolekcji w formacie 59,3 × 59,3 dostępne również 
w segmencie SOLID 2.0 o grubości 2 cm.

Tiles of this collection in the format 59,3 × 59,3 available also 
in SOLID 2.0 segment, 2 cm thickness.

NEWSTONE white / 59,8 × 59,8

NEWSTONE white | lappato / 59,8 × 119,8

NEWSTONE white / 119,8 × 119,8

NEWSTONE white / 79,8 × 79,8

NEWSTONE white steptread / 29,8 × 119,8

NEWSTONE white steptread / 29,8 × 59,8

NEWSTONE 
white skirting /

7,2 × 59,8

NEWSTONE white / 29,8 × 59,8

NEWSTONE 
white mosaic matt bs / 

29,8 × 29,8

NEWSTONE 
white mosaic matt /

29,8 × 29,8



kamień | stone

WHITE

LIGHT GREY

GREY

GRAPHITE

5

4

5

4

R10B

R10B

R10

R10

5

5

5

5

CHARAKTERYSTKA PŁYTEK | TILES CHARACTERISTIC

CHARAKTERYSTKA PŁYTEK | TILES CHARACTERISTIC

white | light grey

white lappato | light grey lappato

grey | graphite

grey lappato | graphite lappato

white white  
lappato light grey light grey 

lappato

119,8 × 119,8 OP663-001-1 × OP663-003-1 ×

59,8 × 119,8 OP663-009-1 OP663-010-1 OP663-011-1 OP663-012-1

79,8 × 79,8 OP663-049-1 × OP663-051-1 ×

59,8 × 59,8 OP663-058-1 × OP663-059-1 ×

29,8 × 59,8 OP663-079-1 × OP663-080-1 ×

steptread 29,8 × 119,8 OP663-010-1 × OD663-071 ×

steptread 29,8 × 59,8 OD663-066 × OD663-072 ×

skirting 7,2 × 59,8 OD663-067 × OD663-068 ×

mosaic BS 29,8 × 29,8 OD663-075 × OD663-076 ×

mosaic 29,8 × 29,8 OD663-090 × OD663-091 ×

grey grey
lappato graphite graphite

lappato

119,8 × 119,8 OP663-005-1 × OP663-007-1 ×

59,8 × 119,8 OP663-013-1 OP663-014-1 OP663-015-1 OP663-016-1

79,8 × 79,8 OP663-052-1 × OP663-053-1 ×

59,8 × 59,8 OP663-060-1 × OP663-061-1 ×

29,8 × 59,8 OP663-081-1 × OP663-082-1 ×

steptread 29,8 × 119,8 OD663-088 × OD663-089 ×

steptread 29,8 × 59,8 OD663-073 × OD663-074 ×

skirting 7,2 × 59,8 OD663-069 × OD663-070 ×

mosaic BS 29,8 × 29,8 OD663-077 × OD663-078 ×

mosaic 29,8 × 29,8 OD663-092 × OD663-093 ×

NEWSTONE
30 × 60 | 60 × 60 | 80 × 80 | 60 × 120 | 120 × 120

odporność na plamienie5 mrozoodporność odporność na ścieranie5 antypoślizgowośćR10B płytki matowe płytki lappato płytki rektyfikowanepłytki z barwioną masą do ogrzewania podłogowego klasa tonalności



kamień | stone

CAL ACAT TA M AR BLE
60 × 60 | 80 × 80 | 60 × 120

odporność na plamienie5 mrozoodporność odporność na ścieranie4 płytki matowe płytki matowe polerowane płytki polerowane płytki rektyfikowanedo ogrzewania podłogowego klasa tonalnościpłytki z barwioną masą

CALACATTA MARBLE white polished / 79,8 × 79,8

OP934-010-1

3

CALACATTA MARBLE white polished / 59,8 × 59,8

OP934-011-1

CALACATTA MARBLE white polished / 59,8 × 119,8

OP934-009-1

3

3

5

5

5

CALACATTA MARBLE white matt / 59,8 × 59,8

OP934-016-1

CALACATTA MARBLE white matt / 59,8 × 119,8

OP934-017-1 

4

4

5

5 R10

R10



kamień | stone

L AK E STONE
60 × 60 | 80 × 80 | 60 × 120

odporność na plamienie5 mrozoodporność odporność na ścieranie4 antypoślizgowośćR10 płytki matowe płytki lappato płytki rektyfikowanedo ogrzewania podłogowego klasa tonalnościpłytki z barwioną masą

LAKE STONE lappato / 79,8 × 79,8

OP535-002-1

4 R105

LAKE STONE lappato / 59,8 × 119,8

OP535-001-1

LAKE STONE matt / 59,8 × 119,8

OP535-008-1

4

4

R10

R10

5

5

LAKE STONE lappato / 59,8 × 59,8

OP535-003-1

LAKE STONE matt / 59,8 × 59,8

OP535-007-1

4

4

R10

R10

5

5



kamień | stone

odporność na plamienie5 mrozoodporność odporność na ścieranie antypoślizgowość płytki matowe płytki strukturalneR94 płytki rektyfikowanedo ogrzewania podłogowego klasa tonalności

SUGEROWANA LISTWA OZDOBNA | SUGGESTED DECORATIVE BORDER

SANTIS white glossy / 24 × 74

NT580-003-1

SANTIS white stone glossy / 24 × 74

NT580-004-1

PASSION OAK cold beige / 22,1 × 89

W542-008-1

METAL copper border glossy / 1 × 74

OD987-016

5

5

5 4 R9

SAN TIS
24 × 74

SUGEROWANA PŁYTKA PODŁOGOWA | SUGGESTED FLOOR TILE

NEW



kamień | stone

odporność na plamienie5 mrozoodporność odporność na ścieranie antypoślizgowość płytki matowe płytki satynowe płytki strukturalneR94

PS712 white satin / 24 × 74

NT1029-002-1

CRISTALLO white structure satin / 24 × 74

NT575-001-1

5

5

CR ISTALLO
24 × 74

SUGEROWANA LISTWA OZDOBNA | SUGGESTED DECORATIVE BORDER

SUGEROWANA PŁYTKA PODŁOGOWA | SUGGESTED FLOOR TILE

PASSION OAK beige / 22,1 × 89

W542-006-1

PASSION OAK chocolate / 22,1 × 89

W542-007-1

METAL copper border glossy / 1 × 74

OD987-016

5

5

4

4

R9

R9

płytki rektyfikowanedo ogrzewania podłogowego klasa tonalności

NEW



kamień | stone

odporność na plamienie5 mrozoodporność odporność na ścieranie antypoślizgowość płytki matowe płytki satynowe płytki strukturalneR94

MEER stone grys satin / 24 × 74

NT577-001-1

MEER stone grys matt / 59,8 × 59,8

NT577-005-1

MEER
24 × 74 | 60 × 60

5

5 4 R9

płytki rektyfikowanedo ogrzewania podłogowego klasa tonalności

SUGEROWANA LISTWA OZDOBNA | SUGGESTED DECORATIVE BORDER

METAL graphite border glossy / 1 × 74

OD987-017

NEW



kamień | stone

odporność na plamienie5 mrozoodporność odporność na ścieranie antypoślizgowość płytki matowe płytki satynowe płytki strukturalneR94

ALCAMO
24 × 74

ALCAMO white satin / 24 × 74

NT573-002-1

5

SUGEROWANA LISTWA OZDOBNA | SUGGESTED DECORATIVE BORDER

SUGEROWANA PŁYTKA PODŁOGOWA | SUGGESTED FLOOR TILE

PASSION OAK beige / 22,1 × 89

W542-006-1

METAL copper border glossy / 1 × 74

OD987-016

5 4 R9

płytki rektyfikowanedo ogrzewania podłogowego klasa tonalności

NEW



kamień | stone

płytki rektyfikowanedo ogrzewania podłogowego klasa tonalnościodporność na plamienie5 odporność na ścieranie4 płytki satynowe płytki strukturalne

COSIMA white satin / 39,8 × 119,8

NT099-001-1

COSIMA white satin / 79,8 × 79,8

NT099-007-1

COSIMA white structure satin / 39,8 × 119,8

NT099-002-1

METAL copper border glossy / 1 × 119,8

OD987-013

SUGEROWANA LISTWA OZDOBNA | SUGGESTED DECORATIVE BORDER

COSIM A
40 × 120 | 80 × 80

5

5

5

4

mrozoodporność
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3 R10odporność na plamienie5 mrozoodporność odporność na ścieranie antypoślizgowość płytki lappatopłytki matowe płytki polerowane płytki strukturalne

BR E AK THE LINE
40 × 120 | 80 × 80

BREAK THE LINE white micro / 39,8 × 119,8

NT097-001-1

BREAK THE LINE white structure micro / 39,8 × 119,8

NT097-002-1

BREAK THE LINE grey micro / 39,8 × 119,8

NT097-003-1

BREAK THE LINE grey structure micro / 39,8 × 119,8

NT097-004-1

METAL graphite border matt / 1 × 119,8

WD929-017

BREAK THE LINE grey lappato / 79,8 × 79,8

NT1069-001-1

METAL silver border matt / 1 × 119,8

WD929-016

5

55

5 5

3 R10

SUGEROWANA LISTWA OZDOBNA | SUGGESTED DECORATIVE BORDER SUGEROWANA PŁYTKA PODŁOGOWA | SUGGESTED FLOOR TILE

płytki rektyfikowanedo ogrzewania podłogowego klasa tonalnościpłytki z barwioną masą mikrogranilia



kamień | stone

odporność na plamienie5 mrozoodporność odporność na ścieranie antypoślizgowość płytki matowe płytki strukturalne4 R9 płytki rektyfikowanedo ogrzewania podłogowego klasa tonalności

NOISY GR EY
40 × 120

NOISY GREY matt / 39,8 × 119,8
NT1070-003-1

NOISY GREY structure matt / 39,8 × 119,8

NT1070-004-1

NOISY GREY mat / 79,8 × 79,8

NT1070-001-1

5

5

5

4 R9

METAL graphite border matt / 1 × 119,8

WD929-017

SUGEROWANA LISTWA OZDOBNA | SUGGESTED DECORATIVE BORDER



kamień | stone

odporność na plamienie5 mrozoodporność odporność na ścieranie antypoślizgowość płytki strukturalne mikrogranilia4 R9 płytki rektyfikowanedo ogrzewania podłogowego klasa tonalności

SUGEROWANA LISTWA OZDOBNA | SUGGESTED DECORATIVE BORDER

GR EY BL ANK ET
30 × 30 | 60 × 60 | 30 × 90 

GREY BLANKET stone micro / 29 × 89

OP1019-004-1

GREY BLANKET stone structure micro / 29 × 89

OP1019-005-1

GREY BLANKET paper structure micro / 29 × 89

OP1019-003-1

GREY BLANKET 
triangle mosaic micro /

29 × 29

OD1019-009

METAL silver border matt / 1 × 89

WD929-015

GREY BLANKET grey stone micro / 59,8 × 59,8

OP1019-010-1

R9

5

5

5

5

5

4



kamień | stone

odporność na plamienie5 mrozoodporność odporność na ścieranie antypoślizgowość płytki matowepłytki błyszczące płytki strukturalne4 R10 płytki rektyfikowanedo ogrzewania podłogowego klasa tonalności

CAR R AR A CHIC 
30 × 90

CARRARA CHIC white glossy / 29 × 89

OP989-006-1

CARRARA CHIC white chevron structure glossy / 29 × 89

OP989-005-1

WOOD CHEVRON A matt / 22,1 × 89

OP989-001-1 

WOOD CHEVRON B matt / 22,1 × 89

OP989-003-1 

METAL copper border glossy / 1 × 89

WD929-019

5

5

5

4

4

R10

R10

5

SUGEROWANA PŁYTKA PODŁOGOWA | SUGGESTED FLOOR TILE

SUGEROWANA LISTWA OZDOBNA | SUGGESTED DECORATIVE BORDER



kamień | stone

W ILLOW SKY
30 × 30 | 30 × 90 | 60 × 60

odporność na plamienie5 mrozoodporność odporność na ścieranie4 antypoślizgowośćR10 płytki matowe płytki lappato płytki rektyfikowanedo ogrzewania podłogowego klasa tonalności

WILLOW SKY light grey matt rect / 29 × 89

NT039-004-1

GPTU 602 stone light grey lappato rect / 59,8 × 59,8

OP477-004-1

WILLOW SKY dark grey matt rect / 29 × 89

NT039-005-1

WILLOW SKY inserto tree / 29 × 89

ND039-006

GLASS silver border / 3 × 89

OD660-148

WILLOW SKY mosaic / 29 × 29

ND039-007

4 R105

SUGEROWANA LISTWA OZDOBNA | SUGGESTED DECORATIVE BORDER



kamień | stone

CAR R AR A PULPIS
30 × 90

odporność na plamienie5 mrozoodporność odporność na ścieranie płytki błyszczącepłytki matowe płytki rektyfikowanedo ogrzewania podłogowego klasa tonalności4 R10B płytki z barwioną masąpłytki strukturalneantypoślizgowość

CARRARA white glossy rect / 29 × 89

OP471-001-1

CARRARA mosaic white / 28 × 29,7

OD001-022

GPTU 601 marquina rect / 59,8 × 59,8

NT040-005-1

35

RUSTIC light brown / 19,8 × 119,8

OP498-029-1

4 R10B5

SUGEROWANA PŁYTKA PODŁOGOWA | SUGGESTED FLOOR TILE



kamień | stone

HONEY STONE
30 × 90

odporność na plamienie5 mrozoodporność odporność na ścieranie4 płytki matowe płytki strukturalne płytki rektyfikowanedo ogrzewania podłogowego klasa tonalności

HONEY STONE beige / 29 × 89

OP494-001-1

HONEY STONE inserto wave / 29 × 89

OD494-006

HONEY STONE inserto flower / 29 × 89

ND033-007

SUGEROWANA PŁYTKA PODŁOGOWA | SUGGESTED FLOOR TILE

PASSION OAK chocolate / 14,7 × 89 | 22,1 × 89

 NT1124-004-1 | W542-007-1

R95 4

NORDIC OAK white / 14,7 × 89 | 22,1 × 89

OP459-007-1 | OP459-001-1

4 R105



kamień | stone

SAH AR A DESERT
30 × 90

odporność na plamienie5 mrozoodporność odporność na ścieranie4 płytki matowe płytki lappato płytki strukturalne płytki rektyfikowanedo ogrzewania podłogowego klasa tonalności

SAHARA DESERT beige matt rect / 29 × 89

OP358-009-1

SAHARA DESERT beige structure matt rect / 29 × 89

OP358-011-1

SAHARA DESERT 
mosaic hexagon / 28 × 33,7

OD358-013

SAHARA beige lappato rect / 59,8 × 59,8

OP358-001-1

4 R105

R10 antypoślizgowość



kamień | stone

GR AND M AR FIL
30 × 90

odporność na plamienie5 mrozoodporność odporność na ścieranie4 płytki matowepłytki błyszczące płytki strukturalne płytki rektyfikowanedo ogrzewania podłogowego klasa tonalnościantypoślizgowośćR10

GRAND MARFIL beige glossy rect / 29 × 89

OP472-005-1

GRAND MARFIL brown glossy rect/ 29 × 89

OP472-001-1 

GRAND MARFIL beige inserto glossy rect/ 29 × 89

OD472-003

PASSION OAK chocolate / 22,1 × 89

W542-007-1

R95 4

SUGEROWANA PŁYTKA PODŁOGOWA | SUGGESTED FLOOR TILE



kamień | stone

NOIR
30 × 60

odporność na plamienie5 mrozoodporność odporność na ścieranie4 płytki matowe płytki strukturalne do ogrzewania podłogowego klasa tonalnościantypoślizgowośćR9

NOIR light grey / 29,7 × 59,8

MT987-001-1

NOIR grey / 29,7 × 59,8

MT987-002-1

4

4

4

5

R9

R9



Drewno jest synonimem ciepła, bliskości natury i harmonii. Jest też materiałem 

bardzo zróżnicowanym. Zupełnie inny klimat otoczenia tworzą gatunki 

drewna europejskiego, inne egzotycznego. Poddane uszlachetniającym 

zabiegom, zmienia swój wygląd i strukturę. Drewno bejcowane staje się 

łagodniejsze, jego kolor i słoje przełamane, lub przeciwnie - intensywniejsze. 

Dzięki cyfrowej technice druku charakterystyczne dla drewna usłojenia, 

spękania i wybarwienia zostały przeniesione na płytkę z niezwykłym kunsztem. 

Prezentowane w segmencie Wood płytki ceramiczne sprawią, że wnętrze 

nabierze szlachetnego wyglądu. 

Wood is associated with warmth, closeness to nature and harmony. It is also 

a very diverse material. Depending on the species of wood, using European 

or exotic ones, various atmosphere and aura may be created. Subjected to 

ennobling processes, wood changes its appearance and structure. Stained 

wood becomes softer, its colour and grains refracted, or else the opposite – 

more intense. With digital printing technology all grains, cracks and colouring 

specific to wood have been transferred to the tiles with a remarkable skill and 

craft. The tiles presented in the wood segment will make every interior look 

nobly and neatly

DR EW NO | WOOD



drewno | wood

GRAND WOOD PRIME white / 19,8 × 119,8 | 19,8 × 179,8

OP498-025-1 | OP498-007-1

GR AND WOOD PR IME
20 × 120 | 20 × 180

odporność na plamienie5 mrozoodporność odporność na ścieranie4 antypoślizgowośćR10B płytki matowe płytki strukturalne płytki rektyfikowanepłytki z barwioną masą do ogrzewania podłogowego klasa tonalności

4 R10B5

GRAND WOOD PRIME light grey / 19,8 × 119,8 | 19,8 × 179,8

OP498-024-1 | OP498-014-1

GRAND WOOD PRIME grey / 19,8 × 119,8 | 19,8 × 179,8

OP498-023-1 | OP498-008-1

GRAND WOOD PRIME dark beige / 19,8 × 119,8 | 19,8 × 179,8

OP498-022-1 | OP498-012-1

GRAND WOOD PRIME brown / 19,8 × 119,8 | 19,8 × 179,8

OP498-021-1 | OP498-015-1

5 R10B5

4 R10B5

4 R10B5

3 R10B5



drewno | wood

odporność na plamienie5 mrozoodporność odporność na ścieranie4 antypoślizgowośćR10B płytki matowe płytki strukturalne płytki rektyfikowanedo ogrzewania podłogowego klasa tonalnościpłytki z barwioną masą

GRAND WOOD NATURAL cream / 19,8 × 119,8 | 19,8 × 179,8

OP498-018-1 | OP498-006-1

GRAND WOOD NATURAL sand / 19,8 × 119,8 | 19,8 × 179,8

OP498-019-1 | OP498-005-1

GRAND WOOD NATURAL beige / 19,8 × 119,8 | 19,8 × 179,8

OP498-016-1 | OP498-004-1

GRAND WOOD NATURAL warm grey / 19,8 × 119,8 | 19,8 × 179,8

OP498-020-1 | OP498-009-1

GRAND WOOD NATURAL cold brown / 19,8 × 119,8 | 19,8 × 179,8

OP498-017-1 | OP498-010-1

4 R10B5

4 R10B5

4 R10B5

4 R10B5

4 R10B5

GR AND WOOD NAT UR AL
20 × 120 | 20 × 180



drewno | wood

odporność na plamienie5 mrozoodporność odporność na ścieranie4 antypoślizgowośćR10B płytki matowe płytki strukturalne płytki rektyfikowanedo ogrzewania podłogowego klasa tonalnościpłytki z barwioną masą

GRAND WOOD RUSTIC bronze / 19,8 × 119,8 | 19,8 × 179,8

OP498-026-1 | OP498-003-1

GRAND WOOD RUSTIC mocca / 19,8 × 119,8 | 19,8 × 179,8

OP498-030-1 | OP498-001-1

GRAND WOOD RUSTIC brown / 19,8 × 119,8 | 19,8 × 179,8

OP498-027-1 | OP498-011-1

GRAND WOOD RUSTIC light brown / 19,8 × 119,8 | 19,8 × 179,8

OP498-029-1 | OP498-013-1

GRAND WOOD RUSTIC chocolate / 19,8 × 119,8 | 19,8 × 179,8

OP498-028-1 | OP498-002-1

4 R10B5

3 R10B5

4 R10B5

4 R10B5

4 R10B5

GR AND WOOD RUSTIC
20 × 120 | 20 × 180



drewno | wood

CL ASSIC OAK
15 × 90 | 22 × 90

odporność na plamienie5 mrozoodporność odporność na ścieranie4 antypoślizgowośćR10 płytki matowe płytki strukturalne płytki rektyfikowanedo ogrzewania podłogowego klasa tonalności

CLASSIC OAK white / 14,7 × 89 | 22,1 × 89

OP457-006-1 | OP457-001-1

CLASSIC OAK grey / 14,7 × 89 | 22,1 × 89

OP457-016-1 | OP457-013-1

CLASSIC OAK cream / 14,7 × 89 | 22,1 × 89

OP457-007-1 | OP457-010-1

CLASSIC OAK warm grey / 14,7 × 89 | 22,1 × 89

OP457-017-1 | OP457-014-1

4

4

4

4

R10

R10

R10

R10

5

5

5

5

CLASSIC OAK beige / 14,7 × 89 | 22,1 × 89

OP457-012-1 | OP457-008-1

CLASSIC OAK brown / 14,7 × 89 | 22,1 × 89

OP457-009-1 | OP457-011-1

4

4

R10

R10

5

5

CLASSIC OAK cold brown / 14,7 × 89 | 22,1 × 89

OP457-018-1 | OP457-015-1

4 R105



drewno | wood

PASSION OAK
15 × 90 | 22 × 90

odporność na plamienie5 mrozoodporność odporność na ścieranie4 antypoślizgowośćR9 płytki matowe płytki strukturalne płytki rektyfikowanedo ogrzewania podłogowego klasa tonalności

NORDIC OAK white / 14,7 × 89 | 22,1 × 89

OP459-007-1 | OP459-001-1

NORDIC OAK ochra / 14,7 × 89 | 22,1 × 89

OP458-010-1 | OP458-002-1

4

4

R10

R10

5

5

PASSION OAK chocolate / 14,7 × 89 | 22,1 × 89

NT1124-004-1 | W542-007-1

PASSION OAK cold beige / 14,7 × 89 | 22,1 × 89

NT1124-001-1 | W542-008-1 

PASSION OAK beige / 14,7 × 89 | 22,1 × 89

NT1124-003-1 | W542-006-1

PASSION OAK natural / 14,7 × 89 | 22,1 × 89

NT1124-002-1 | W542-011-1

R9

R9

R9

R9

5

5

5

5

4

4

4

4

SELECTED OAK beige / 14,7 × 89 | 22,1 × 89

OP458-007-1 | OP458-011-1

4 R105

NEW



drewno | wood

NAT UR AL ASH
15 × 90 | 22 × 90

odporność na plamienie5 mrozoodporność odporność na ścieranie4 antypoślizgowośćR10 płytki matowe płytki strukturalne płytki rektyfikowanedo ogrzewania podłogowego klasa tonalności

NATURAL ASH cream / 14,7 × 89 | 22,1 × 89

OP460-005-1 | OP460-001-1

NATURAL ASH beige / 14,7 × 89 | 22,1 × 89

OP460-006-1 | OP460-002-1

44 R10R10 55

WOOD CHEV RON
22 × 90

WOOD CHEVRON A matt / 22,1 × 89

OP989-001-1 

WOOD CHEVRON B matt / 22,1 × 89

OP989-003-1 

55 44 R10R10

odporność na plamienie5 mrozoodporność odporność na ścieranie4 antypoślizgowośćR10 płytki matowe płytki strukturalne płytki rektyfikowanedo ogrzewania podłogowego klasa tonalności



W ostatnich dekadach w tym surowym materiale dostrzeżono potencjał nie tylko 

użytkowy ale także dekoracyjny. Pomimo swej ascetyczności, okazał się również 

elegancki i wysmakowany. Szeroka gama kolorystyczna oraz charakterystyczne 

przecierki i struktury pozwalają na uzyskanie indywidualnych i odważnych 

projektów. Dzięki wykorzystaniu płytek z segmentu Concrete można stworzyć 

wnętrza surowe, industrialne, inspirowane wielkomiejskim stylem lub dzięki 

przełamaniu płaszczyzn i wprowadzeniu elementów drewnianych uspokoić je 

i wyciszyć.

In recent decades, this raw material has been recognized with the potential of 

not only utility but also decorative. Despite its ascetic character, it turned out to 

be elegant and sophisticated as well. A wide range of colours and characteristic 

faux finishing and structures allow obtaining original and bold designs. By 

using tiles offered in the Concrete segment it is possible to create rough 

interiors, inspired by the urban style, or by mixing materials and introducing 

wooden elements soothe them and soften.

BETON | CONCR ETE

85



beton | concrete

NIGHT SH ADE
60 × 60 | 80 × 80 | 60 × 120

odporność na plamienie5 mrozoodporność odporność na ścieranie3 płytki rektyfikowanepłytki polerowane do ogrzewania podłogowego klasa tonalności

NIGHT SHADE polished / 59,8 × 59,8

NT083-001-1

NIGHT SHADE polished / 79,8 × 79,8

NT083-002-1

NIGHT SHADE polished / 59,8 × 119,8

NT083-003-1

5 5

5

3 3

3

87



beton | concrete

DAPPER light grey satin / 24 × 74

NT1115-003-1

DAPPER grey satin / 24 × 74

NT1115-001-1

DAPPER light grey structure satin / 24 × 74

NT1115-004-1

DAPPER grey structure satin / 24 × 74

NT1115-002-1

odporność na plamienie5 mrozoodporność odporność na ścieranie5 antypoślizgowośćR10 płytki matowe płytki satynowe płytki strukturalne płytki lappato

QUENOS white lappato / 59,8 × 59,8

OP661-064-1

DAPPER
24 × 74

płytki rektyfikowanepłytki z barwioną masą do ogrzewania podłogowego klasa tonalności

5 5

5 5 R10

PASSION OAK cold beige / 22,1 × 89

W542-008-1

METAL silver border matt / 1 × 74

WD929-008

5 4 R9

SUGEROWANA LISTWA OZDOBNA | SUGGESTED DECORATIVE BORDER

SUGEROWANA PŁYTKA PODŁOGOWA | SUGGESTED FLOOR TILE

5 5

NEW



beton | concrete

RAKARO grys satin / 24 × 74

NT579-004-1

RAKARO grys 3D satin / 24 × 74

NT579-003-1

odporność na plamienie5 mrozoodporność odporność na ścieranie4 antypoślizgowośćR10B płytki matowe płytki satynowe

R AK ARO
24 × 74

NEWSTONE grey / 59,8 × 59,8

OP663-060-1

5

5

5 4 R10B

METAL silver border matt / 1 × 74

WD929-008

SUGEROWANA LISTWA OZDOBNA | SUGGESTED DECORATIVE BORDER

SUGEROWANA PŁYTKA PODŁOGOWA | SUGGESTED FLOOR TILE

płytki rektyfikowanepłytki z barwioną masą do ogrzewania podłogowego klasa tonalności

NEW



beton | concrete

MANUKA cream structure satin / 24 × 74

NT1116-002-1

MANUKA grey structure satin / 24 × 74

NT1116-004-1

MANUKA cream satin / 24 × 74

NT1116-001-1

MANUKA grey satin / 24 × 74

NT1116-003-1

odporność na plamienie5 mrozoodporność odporność na ścieranie4 antypoślizgowośćR10 płytki matowe płytki lappato płytki satynowe płytki rektyfikowanedo ogrzewania podłogowego klasa tonalności

M ANUK A
24 × 74

GPTU 602 stone light grey lappato rect / 59,8 × 59,8

OP477-004-1

5

5

5

5

5 4 R10

METAL copper border glossy / 1 × 74

WD929-009

SUGEROWANA LISTWA OZDOBNA | SUGGESTED DECORATIVE BORDER

SUGEROWANA PŁYTKA PODŁOGOWA | SUGGESTED FLOOR TILE

płytki strukturalne

PASSION OAK cold beige / 22,1 × 89

W542-008-1

5 4 R9

NEW



IRONIC
60 × 60 | 80 × 80 | 60 × 120

odporność na plamienie5 mrozoodporność odporność na ścieranie2 płytki rektyfikowanepłytki polerowane do ogrzewania podłogowego klasa tonalności

IRONIC blue polished / 59,8 × 59,8

NT081-011-1

IRONIC blue polished / 79,8 × 79,8

NT081-012-1

IRONIC blue polished / 59,8 × 119,8

NT081-013-1

5 5

5

2 2

2

beton | concrete



GR AVA
30 × 30 | 30 × 60 | 60 × 60 | 80 × 80 | 60 × 120 | 120 × 120

GRAVA white / 79,8 × 79,8

GRAVA white skirting / 
7,2 × 59,8

GRAVA white | 59,8 × 59,8

GRAVA white / 29,8 × 59,8

GRAVA white
 mosaic matt bs / 

29,8 × 29,8

GRAVA white 
mosaic matt / 

29,8 × 29,8

GRAVA white steptread / 29,8 × 119,8 GRAVA white steptread / 
29,8 × 59,8

GRAVA white / 59,8 × 119,8

GRAVA white / 119,8 × 119,8

beton | concrete

Płytki tej kolekcji w formacie 59,3 × 59,3 dostępne również 
w segmencie SOLID 2.0 o grubości 2 cm.

Tiles of this collection in the format 59,3 × 59,3 available also 
in SOLID 2.0 segment, 2 cm thickness.



XXXXXX

beton | concrete

LIGHT GREY

WHITE

GREY

GRAPHITE

5

4

5

4

R10B

R10B

R10

R10

5

5

5

5

CHARAKTERYSTKA PŁYTEK | TILES CHARACTERISTIC

CHARAKTERYSTKA PŁYTEK | TILES CHARACTERISTIC

white | light grey

white lappato | light grey lappato

grey | graphite

grey lappato | graphite lappato

white white 
lappato light grey light grey 

lappato

119,8 × 119,8 OP662-001-1 × OP662-003-1 ×

59,8 × 119,8 OP662-009-1 OP662-010-1 OP662-011-1  OP662-012-1

79,8 × 79,8 OP662-049-1 × OP662-051-1 ×

59,8 × 59,8 OP662-057-1 × OP662-059-1 ×

29,8 × 59,8 OP662-081-1 × OP662-082-1 ×

steptread 29,8 × 119,8 OD662-071 × OD662-073 ×

steptread 29,8 × 59,8 OD662-072 × OD662-074 ×

skirting 7,2 × 59,8 OD662-065 × OD662-066 ×

mosaic BS 29,8 × 29,8 OD662-080 × OD662-077 ×

mosaic 29,8 × 29,8 OD662-090 × OD662-091 ×

grey grey  
lappato graphite graphite 

lappato

119,8 × 119,8 OP662-005-1 × OP662-007-1 ×

59,8 × 119,8 OP662-013-1 OP662-014-1 OP662-015-1 OP662-016-1

79,8 × 79,8 OP662-053-1 × OP662-055-1 ×

59,8 × 59,8 OP662-061-1 × OP662-063-1 ×

29,8 × 59,8 OP662-083-1 × OP662-084-1 ×

steptread 29,8 × 119,8 OD662-089 × OD662-068 ×

steptread 29,8 × 59,8 OD662-075 × OD662-069 ×

skirting 7,2 × 59,8 OD662-067 × OD662-070 ×

mosaic BS 29,8 × 29,8 OD662-078 × OD662-079 ×

mosaic 29,8 × 29,8 OD662-092 × OD662-093 ×

GR AVA
30 × 60 | 60 × 60 | 80 × 80 | 60 × 120 | 120 × 120

odporność na plamienie5 mrozoodporność odporność na ścieranie5 antypoślizgowośćR10B płytki matowe płytki lappato płytki rektyfikowanedo ogrzewania podłogowego klasa tonalnościpłytki z barwioną masą



beton | concrete

QUENOS
30 × 30 | 30 × 60 | 60 × 60 | 80 × 80 | 60 × 120 | 120 × 120

Płytki tej kolekcji w formacie 59,3 × 59,3 dostępne również 
w segmencie SOLID 2.0 o grubości 2 cm.

Tiles of this collection in the format 59,3 × 59,3 available also 
in SOLID 2.0 segment, 2 cm thickness.

QUENOS white / 79,8 × 79,8

QUENOS white skirting / 
7,2 × 59,8

QUENOS white / 59,8 × 59,8

QUENOS white / 
29,8 × 59,8

QUENOS white steptread / 29,8 × 119,8 QUENOS white steptread / 
29,8 × 59,8

QUENOS white / 59,8 × 119,8

QUENOS white / 119,8 × 119,8

QUENOS white 
mosaic matt bs /

29,8 × 29,8

QUENOS white 
mosaic matt /

29,8 × 29,8

101



beton | concrete

WHITE

LIGHT GREY

GREY

GRAPHITE

5

4

5

4

R10B

R10B

R10

R10

5

5

5

5

CHARAKTERYSTKA PŁYTEK | TILES CHARACTERISTIC

CHARAKTERYSTKA PŁYTEK | TILES CHARACTERISTIC

white | light grey

white lappato | light grey lappato

grey | graphite

grey lappato | graphite lappato

white white
lappato light grey light grey

lappato

119,8 × 119,8 OP661-007-1  OP661-008-1 OP661-009-1 OP661-010-1

59,8 × 119,8 OP661-015-1 OP661-016-1 OP661-017-1 OP661-018-1

79,8 × 79,8 OP661-055-1 OP661-056-1 OP661-057-1 OP661-058-1

59,8 × 59,8 OP661-063-1 OP661-064-1 OP661-065-1 OP661-066-1

29,8 × 59,8 OP661-093-1 × OP661-086-1 ×

steptread 29,8 × 119,8 OD661-075 × OD662-076 ×

steptread 29,8 × 59,8 OD661-076 × OD661-077 ×

skirting 7,2 × 59,8 OP661-071 × OP661-072 ×

mosaic BS 29,8 × 29,8 OD661-082 × OD661-083 ×

mosaic 29,8 × 29,8 OP661-094 × OP661-095 ×

grey grey
lappato graphite graphite

lappato

119,8 × 119,8 OP661-011-1 OP661-012-1 OP661-013-1 OP661-014-1

59,8 × 119,8 OP661-019-1  OP661-020-1 OP661-021-1 OP661-022-1

79,8 × 79,8 P661-059-1 OP661-060-1 OP661-062-1 OP661-061-1

59,8 × 59,8 OP661-067-1 OP661-068-1 OP661-069-1 OP661-070-1

29,8 × 59,8 OP661-087-1 × OP661-088-1 ×

steptread 29,8 × 119,8 OD661-078 × OD661-080 ×

steptread 29,8 × 59,8 OD661-079 × OD661-081 ×

skirting 7,2 × 59,8 OP661-073 × OP661-074 ×

mosaic BS 29,8 × 29,8 OD661-084 × OD661-085 ×

mosaic 29,8 × 29,8 OP661-096 × OP661-097 ×

QUENOS
30 × 30 | 30 × 60 | 60 × 60 | 80 × 80 | 60 × 120 | 120 × 120

odporność na plamienie5 mrozoodporność odporność na ścieranie4 antypoślizgowośćR10B płytki matowe płytki lappato płytki rektyfikowanedo ogrzewania podłogowego klasa tonalnościpłytki z barwioną masą



beton | concrete

odporność na plamienie5 mrozoodporność odporność na ścieranie antypoślizgowość płytki matowe4 R9

CAL M COLOR S
80 × 80 | 40 × 120

CALM COLORS cream matt / 39,8 × 119,8

NT1071-003-1

CALM COLORS cream carpet matt / 39,8 × 119,8

NT1071-004-1

płytki rektyfikowanedo ogrzewania podłogowego klasa tonalności

CALM COLORS cream matt / 79,8 × 79,8

NT1071-001-1

METAL copper border matt / 1 × 119,8

WD929-018

5

5

5 4 R9

SUGEROWANA LISTWA OZDOBNA | SUGGESTED DECORATIVE BORDER



beton | concrete

odporność na plamienie5 mrozoodporność odporność na ścieranie antypoślizgowość płytki matowe płytki strukturalne4 R9

CONCRETE SEA grey matt / 39,8 × 119,8

NT1072-003-1

CONCRETE SEA grey structure matt / 39,8 × 119,8

NT1072-004-1

płytki rektyfikowanedo ogrzewania podłogowego klasa tonalności

CONCRETE SEA grey matt / 79,8 × 79,8

NT1072-001-1

METAL graphite border matt / 1 × 119,8

WD929-017

5

5

5 4 R9

SUGEROWANA LISTWA OZDOBNA | SUGGESTED DECORATIVE BORDER

CONCR ETE SE A
80 × 80 | 40 × 120
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beton | concrete

AR EGO TOUCH
30 × 90 | 60 × 60

AREGO TOUCH ivory satin / 29 × 89

OP1018-007-1

AREGO TOUCH ivory structure satin / 29 × 89

OP1018-008-1

AREGO TOUCH ivory matt rect / 59,8 × 59,98

OP1018-018-1 

5

5

5 4 R9

odporność na plamienie5 płytki rektyfikowanepłytki strukturalnepłytki satynowe płytki matowe do ogrzewania podłogowego klasa tonalnościmrozoodporność odporność na ścieranie antypoślizgowość4 R9



beton | concrete

AR EGO TOUCH
30 × 90 | 60 × 60

AREGO TOUCH grey satin / 29 × 89

OP1018-005-1

AREGO TOUCH taupe satin / 29 × 89

OP1018-009-1

AREGO TOUCH grey structure satin / 29 × 89

OP1018-006-1

AREGO TOUCH taupe structure satin / 29 × 89

OP1018-010-1

METAL copper border matt / 1 × 89

WD929-014

METAL silver border matt / 1 × 89

WD929-015

AREGO TOUCH grey matt rect / 59,8 × 59,8

OP1018-017-1 

5 5

5 5

5 3 R9

SUGEROWANA LISTWA OZDOBNA | SUGGESTED DECORATIVE BORDER

odporność na plamienie5 płytki rektyfikowanepłytki strukturalnepłytki satynowe płytki matowe do ogrzewania podłogowego klasa tonalnościmrozoodporność odporność na ścieranie antypoślizgowość3 R9



beton | concrete

NER INA SL ASH
30 × 90 | 60 × 60

NERINA SLASH ivory micro / 29 × 89

OP1022-005-1

NERINA SLASH inserto mix colors structure micro / 29 × 89

OP1022-004-1

NERINA SLASH grey micro / 29 × 89

OP1022-003-1

NERINA SLASH taupe micro / 29 × 89

OP1022-006-1

METAL copper border matt / 1 × 89

WD929-014

NERINA SLASH grey micro rect / 59,8 × 59,8

OP1022-011-1 

5

5

5

5

5 3 R10

SUGEROWANA LISTWA OZDOBNA | SUGGESTED DECORATIVE BORDER

odporność na plamienie5 płytki rektyfikowanemikrograniliapłytki strukturalne do ogrzewania podłogowego klasa tonalnościmrozoodporność odporność na ścieranie antypoślizgowość3 R10 113



beton | concrete

odporność na plamienie5

K EEP CAL M
30 × 90 | 60 × 60

KEEP CALM grey matt / 29 × 89

OP1020-003-1

KEEP CALM grey structure matt / 29 × 89

OP1020-005-1

KEEP CALM grey mix structure matt / 29 × 89

OP1020-004-1

KEEP CALM grey triangle mosaic matt / 29 × 29

OD1020-009

METAL graphite border matt / 1 × 89

WD929-020

METAL graphite border glossy / 1 × 89

OD987-012

METAL silver border matt / 1 × 89

WD929-015

KEEP CALM grey matt rect / 59,8 × 59,8

OP1020-010-1 

5

5

5

5

5 4 R10

SUGEROWANA LISTWA OZDOBNA | SUGGESTED DECORATIVE BORDER

płytki rektyfikowanepłytki matowe płytki strukturalne do ogrzewania podłogowego klasa tonalnościmrozoodporność odporność na ścieranie antypoślizgowość4 R10



beton | concrete

CONCR ETE STR IPES
30 × 90

SUGEROWANA LISTWA OZDOBNA | SUGGESTED DECORATIVE BORDER

odporność na plamienie5 mrozoodporność odporność na ścieranie4 płytki rektyfikowanepłytki lappato do ogrzewania podłogowego klasa tonalnościpłytki matowe płytki strukturalneantypoślizgowośćR10 płytki satynowe

GPTU 602 cemento grey lappato rect / 59,8 × 59,8

OP477-003-1 

PS904 white satin / 29 × 89

OP1021-005-1 

PS902 grey matt rect / 29 × 89

NT033-001-1

PS902 grey structure matt rect / 29 × 89

NT033-002-1

CONCRETE STRIPES grey inserto stripes matt rect / 29 × 89

ND033-006

EARLY PASTELS grey rect / 59,8 × 59,8

OP647-011-1

CLASSIC OAK beige / 14,7 × 89 | 22,1 × 89

OP457-012-1 | OP457-008-1

5 4 R10

55 44 R10R10

GLASS black border new / 3 × 89

ND017-003

SUGEROWANA PŁYTKA PODŁOGOWA | SUGGESTED FLOOR TILE
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beton | concrete

GR EY DESERT
30 × 90

GPTU 602 cemento grey lappato rect / 59,8 × 59,8

OP477-003-1 

PS902 grey matt rect / 29 × 89

NT033-001-1

PS902 grey structure matt rect / 29 × 89

NT033-002-1

GREY DESERT inserto geo / 29 × 89

ND042-001

CLASSIC OAK beige / 22,1 × 89 | 14,7 × 89

OP457-008-1 | OP457-012-1

5

5

4 R10

4 R10

odporność na plamienie5 mrozoodporność odporność na ścieranie4 płytki rektyfikowanepłytki lappato do ogrzewania podłogowego klasa tonalnościpłytki matowe płytki strukturalneantypoślizgowośćR10

SUGEROWANA PŁYTKA PODŁOGOWA | SUGGESTED FLOOR TILE

EARLY PASTELS grey rect / 59,8 × 59,8

OP647-011-1

5 4 R10



beton | concrete

SANDY ISL AND
30 × 90

odporność na plamienie5 mrozoodporność odporność na ścieranie4 płytki rektyfikowanedo ogrzewania podłogowego klasa tonalnościpłytki matowe płytki strukturalneantypoślizgowośćR10 płytki lappato

GPTU 602 cemento light grey lappato rect / 59,8 × 59,8

OP477-001-1

PS903 cream matt rext / 29 × 89

NT032-001-1

PS903 grey matt rect / 29 × 89

NT032-003-1

SANDY ISLAND inserto geo / 29 × 89

ND041-004

SANDY ISLAND mosaic / 14,4 × 54,2 

ND041-007

NORDIC OAK white / 14,7 × 89 | 22,1 × 89

OP459-007-1 | OP459-001-1

5 4 R10 5 4 R10

SUGEROWANA PŁYTKA PODŁOGOWA | SUGGESTED FLOOR TILE



beton | concrete

AR LEQUINI
30 × 90

odporność na plamienie5 mrozoodporność odporność na ścieranie4 płytki rektyfikowanepłytki lappato do ogrzewania podłogowego klasa tonalnościpłytki matoweantypoślizgowośćR10

GPTU 602 cemento light grey lappato rect / 59,8 × 59,8

OP477-001-1

GPTU 601 cotto lappato rect / 59,8 × 59,8

OP477-002-1

PS903 cream matt rect / 29 × 89

NT032-001-1

PS903 beige matt rect / 29 × 89

NT032-002-1

ARLEQUINI mosaic hexagon / 28 × 33,7

ND032-009

5 54 4R10 R10

SUGEROWANA PŁYTKA PODŁOGOWA | SUGGESTED FLOOR TILE



beton | concrete

ITALI AN ST UCCO
30 × 90

odporność na plamienie5 mrozoodporność odporność na ścieranie4 płytki rektyfikowanedo ogrzewania podłogowego klasa tonalnościpłytki matowe płytki błyszczące płytki satynowe płytki strukturalneantypoślizgowośćR10

COLORADO NIGHTS white rect / 59,8 × 59,8

OP673-017-1

ITALIAN STUCCO beige glossy rect / 29 × 89

OP809-003-1

ITALIAN STUCCO beige inserto glossy rect / 29 × 89

OD809-004

CLASSIC OAK cream / 14,7 × 89 | 22,1 × 89

OP457-007-1 | OP457-010-1

5 4 R10

5 4

SUGEROWANA PŁYTKA PODŁOGOWA | SUGGESTED FLOOR TILE



beton | concrete

DR E AMING
30 × 60 | 12 × 60

odporność na plamienie5 mrozoodporność odporność na ścieranie4 antypoślizgowośćR9 do ogrzewania podłogowego klasa tonalnościpłytki matowe

DREAMING beige / 29 ,7× 59,8

OP444-001-1

DREAMING brown / 29 ,7× 59,8

OP444-002-1

DREAMING dark grey / 29 ,7× 59,8

OP444-004-1

DREAMING light grey / 29 ,7× 59,8

OP444-003-1

5

5

5

5

4

4

4

4

R9

R9

R9

R9

beton | concrete

H AR MON Y
7,3 × 35 | 30 × 60

HARMONY white / 29 ,7× 59,8

NT019-001-1

HARMONY white mosaic / 7,3× 34,7

ND019-010

HARMONY grey / 29 ,7× 59,8

NT019-002-1

5

5

5

4

4

4

R9

R9

odporność na plamienie5 mrozoodporność odporność na ścieranie4 antypoślizgowośćR9 klasa tonalnościpłytki matowe



beton | concrete

PIETR A
30 × 30 | 30 × 60

odporność na plamienie5 mrozoodporność odporność na ścieranie4 antypoślizgowośćR10 do ogrzewania podłogowego klasa tonalnościpłytki matowe płytki strukturalne

PIETRA beige / 29 ,7× 59,8

OP443-001-1

PIETRA grey / 29 ,7× 59,8

P443-003-1

PIETRA light grey / 29 ,7× 59,8

OP443-002-1

PIETRA dark grey / 29 ,7× 59,8

OP443-004-1

PIETRA beige mosaic /
 29 ,7× 29,7

OD443-005

PIETRA grey mosaic / 
29 ,7× 29,7

OD443-007

PIETRA light grey mosaic / 
29 ,7× 29,7

OD443-006

PIETRA dark grey mosaic /
29 ,7× 29,7

OD443-008

5

5

5

5

5

5 5

54

4 4

4R10

R10 R10

R10

4

4

4

4

R10

R10

R10

R10

129



beton | concrete

UNI V ER SAL FLOOR S
60 × 60

GPTU 602 cemento grey lappato rect / 59 ,8× 59,8

OP477-003-1 

GPTU 602 stone light grey lappato rect / 59 ,8× 59,8

OP477-004-1

5

5

4

4

R10

R10

płytki lappato

GPTU 602 cemento light grey lappato rect / 59 ,8× 59,8

OP477-001-1

GPTU 601 cotto lappato rect / 59 ,8× 59,8

OP477-002-1

5

5

4

4

R10

R10

GPTU 601 marquina rect / 59 ,8× 59,8

NT040-005-1

5 3

GPTU 601 black poler / 60× 60

OP477-015-1

GPTU 601 white poler / 60× 60

OP477-016-1

5 52 4

odporność na plamienie5 mrozoodporność odporność na ścieranie4 antypoślizgowośćR10 klasa tonalnościpłytki rektyfikowanepłytki matowe płytki polerowane131



Barwa jest światłem odbieranym przez zmysł wzroku i interpretowanym 

indywidualnie przez psychikę człowieka. Dlatego kolory dają tak duże 

możliwości w tworzeniu spersonalizowanych aranżacji. Czyste i złamane, 

ciepłe i chłodne, w zależności od zestawień zyskują nowe walory. Mogą 

pochłaniać lub odbijać światło. Fazowane, delikatnie żłobione, fakturowo 

wykończone lub lustrzane powierzchnie to dodatkowe możliwości w kreowaniu 

oryginalnych, nasyconych emocjami wnętrz. Zainspirowani bogactwem 

kolorów, stworzyliśmy kolekcje, które tworzą segment Colours.

The colour is light received by the sense of sight and interpreted individually by 

the human psyche. That is why colours offer such vast possibilities for creating 

personalized arrangements. Pure and admixed, warm and cold, depending 

on the combinations, they get new qualities and values. They can absorb or 

reflect light. The tiles that are bevelled, delicately fluted, with textured finish 

or with mirrored surface, give additional possibilities in creating the original 

interiors, filled with various emotions. Inspired by the richness of colours, we 

have created collections that forms the Colours segment. 

KOLORY | COLOUR S

133



kolor | colour

odporność na plamienie5 mrozoodporność odporność na ścieranie5 antypoślizgowość płytki matowe płytki satynowe płytki strukturalneR10B

CL AR ET
24 × 74

płytki rektyfikowanepłytki z barwioną masą do ogrzewania podłogowego klasa tonalności

PS704 white satin / 24 × 74

NT578-002-1

CLARET satin / 24 × 74

NT574-001-1

CLARET structure satin / 24 × 74

NT574-002-1

PASSION OAK beige / 22,1 × 89

W542-006-1

5 4 R9

SUGEROWANA LISTWA OZDOBNA | SUGGESTED DECORATIVE BORDERSUGEROWANE PŁYTKI PODŁOGOWE | SUGGESTED FLOOR TILES

METAL copper border glossy / 1 × 74

OD987-016

NEWSTONE white / 59,8 × 59,8

OP663-058-1

GPTU 601 white poler / 60 × 60

OP477-016-1

5 R10B55 4

5 5

5

płytki polerowane

NEWNEW

135



kolor | colour

odporność na plamienie5 mrozoodporność odporność na ścieranie5 antypoślizgowość płytki matowe płytki satynowe płytki strukturalneR10 płytki rektyfikowanepłytki z barwioną masą do ogrzewania podłogowego klasa tonalnościpłytki lappato

OL A BI ANCA
24 × 74

PS704 white satin / 24 × 74

NT578-002-1

PS713 white structure satin / 24 × 74

NT578-001-1

WOOD CHEVRON B matt / 22,1 × 89

OP989-003-1

WOOD CHEVRON A matt / 22,1 × 89

OP989-001-1 

METAL silver border glossy / 1 × 74

OD987-015

NEWSTONE light grey / 59,8 × 59,8

OP663-059-1

5

5

5

4

4

R10

R10

5

5 R105

SUGEROWANE PŁYTKI PODŁOGOWE | SUGGESTED FLOOR TILES

SUGEROWANA LISTWA OZDOBNA | SUGGESTED DECORATIVE BORDER

NEWNEW



kolor | colour

odporność na plamienie5 mrozoodporność odporność na ścieranie antypoślizgowość płytki matowe płytki strukturalne5 R10B płytki satynowe płytki lappato

FROZEN L AK E
40 × 120

PS40 white satin / 39,8 × 119,8

NT102-001-1

FROZEN LAKE white structure satin / 39,8 × 119,8

NT102-002-1

METAL silver border matt / 1 × 119,8

WD929-016

5

5

QUENOS white lappato / 79,8 × 79,8

OP661-056-1

GRAND WOOD NATURAL sand / 19,8 × 179,8

OP498-005-1

5

5

4

5

R10B

R10

SUGEROWANA PŁYTKA PODŁOGOWA | SUGGESTED FLOOR TILESUGEROWANA LISTWA OZDOBNA | SUGGESTED DECORATIVE BORDER

płytki rektyfikowane klasa tonalnoścido ogrzewania podłogowegopłytki z barwioną masą



kolor | colour

odporność na plamienie5 mrozoodporność odporność na ścieranie antypoślizgowość płytki matowe mikrograniliapłytki strukturalne4 R10B

SUGEROWANA LISTWA OZDOBNA | SUGGESTED DECORATIVE BORDER SUGEROWANA PŁYTKA PODŁOGOWA | SUGGESTED FLOOR TILE

COFFEE FOAM
40 × 120

PS40 white micro / 39,8 × 119,8

NT098-001-1

COFFEE FOAM white structure micro / 39,8 × 119,8

NT098-002-1

METAL silver border glossy / 1 × 119,8

OD987-007

5

5

QUENOS grey / 79,8 × 79,8

OP661-059-1

GRAND WOOD RUSTIC chocolate / 19,8 × 179,8

OP498-002-1

5

5

4

4

R10B

R10B

płytki rektyfikowane klasa tonalnoścido ogrzewania podłogowegopłytki z barwioną masą
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kolor | colour

odporność na plamienie5 mrozoodporność odporność na ścieranie antypoślizgowość płytki matowepłytki satynowe płytki strukturalne4 R10B

SUGEROWANA LISTWA OZDOBNA | SUGGESTED DECORATIVE BORDER

SUGEROWANA PŁYTKA PODŁOGOWA | SUGGESTED FLOOR TILE

GR EEN SHOW
40 × 120

GREEN SHOW leaves satin / 39,8 × 119,8

NT103-001-1

GREEN SHOW satin / 39,8 × 119,8

NT103-002-1

GREEN SHOW structure satin / 39,8 × 119,8

NT103-003-1

METAL copper border glossy / 1 × 119,8

OD987-013

GRAND WOOD PRIME brown / 19,8 × 179,8

OP498-015-1

5

5

5

5 3 R10B

płytki rektyfikowane klasa tonalnoścido ogrzewania podłogowegopłytki z barwioną masą

143



kolor | colour

odporność na plamienie5 mrozoodporność odporność na ścieranie antypoślizgowość płytki matowe shiny mikrograniliapłytki strukturalne płytki lappato5 R10B

SELINA 
40 × 120

PS40 white shiny micro / 39,8 × 119,8

NT105-001-1

SELINA white structure shiny micro / 39,8 × 119,8

NT105-002-1

METAL silver border matt / 1 × 119,8

WD929-016

5

5

GRAND WOOD PRIME brown / 19,8 × 179,8

OP498-015-1

5 3 R10B

NEWSTONE light grey / 79,8 × 79,8

OP663-051-1

5 5 R10

płytki rektyfikowane klasa tonalnoścido ogrzewania podłogowegopłytki z barwioną masą

SUGEROWANA LISTWA OZDOBNA | SUGGESTED DECORATIVE BORDER SUGEROWANA PŁYTKA PODŁOGOWA | SUGGESTED FLOOR TILE



kolor | colour

LOV E YOU NAV Y 
30 × 90

PS901 navy satin / 29 × 89

OP1021-004-1

LOVE YOU NAVY structure satin / 29 × 89

OP1021-001-1

5

5

LOVE YOU NAVY 
half mosaic satin / 

29 × 29

ND1034-002

LOVE YOU NAVY 
full mosaic satin /

29 × 29

ND1034-004

5 5

SUGEROWANA PŁYTKA PODŁOGOWA | SUGGESTED FLOOR TILE

GRAND WOOD RUSTIC light brown / 19,8 × 119,8

OP498-029-1

5 4 R10B

METAL silver border matt / 1 × 89

WD929-015

SUGEROWANA LISTWA OZDOBNA | SUGGESTED DECORATIVE BORDER

odporność na plamienie5 mrozoodporność odporność na ścieranie antypoślizgowość płytki matowe płytki strukturalne4 R10B płytki satynowe płytki rektyfikowane klasa tonalnoścido ogrzewania podłogowegopłytki z barwioną masą147



kolor | colour

PS904 white satin / 29 × 89

OP1021-005-1

LOVE YOU white structure satin / 29 × 89

OP1021-002-1

5

5

odporność na plamienie5 płytki satynowe

LOV E YOU NAV Y 
30 × 90

LOVE YOU white
half mosaic satin /

29 × 29
ND1034-001

LOVE YOU white 
full mosaic satin /

29 × 29

ND1034-003

5 5

LOVE YOU wood satin / 29 × 89

OP1021-003-1

5

płytki rektyfikowane klasa tonalności

SUGEROWANA LISTWA OZDOBNA | SUGGESTED DECORATIVE BORDER

METAL copper border matt / 1 × 89

WD929-014



kolor | colour

odporność na plamienie5 mrozoodporność odporność na ścieranie antypoślizgowość płytki matowe płytki strukturalne4 R10B płytki satynowe

OCE AN ROM ANCE
30 × 90

PS901 turquoise satin / 29 × 89

OP1023-003-1

OCEAN ROMANCE turquoise structure satin / 29 × 89

OP1023-001-1

OCEAN ROMANCE 
white mosaic satin / 28,1 × 29,3

OD1023-009

OCEAN ROMANCE
 turquoise mosaic satin / 28,1 × 29,3

OD1023-010

METAL copper border matt / 1 × 89

WD929-014

METAL silver border matt / 1 × 89

WD929-015

PS904 white satin / 29 × 89

OP1021-005-1 

OCEAN ROMANCE white structure satin / 29 × 89

OP1023-002-1

RUSTIC light brown / 19,8 × 119,8

OP498-029-1

5

5

55

5

5

5 4 R10B

SUGEROWANA LISTWA OZDOBNA | SUGGESTED DECORATIVE BORDER

SUGEROWANA PŁYTKA PODŁOGOWA | SUGGESTED FLOOR TILE

płytki rektyfikowane klasa tonalnoścido ogrzewania podłogowegopłytki z barwioną masą

151



kolor | colour

W IN TER V INE
30 × 90

odporność na plamienie5 mrozoodporność odporność na ścieranie antypoślizgowość płytki matowe płytki satynowe płytki strukturalne płytki rektyfikowane4 R10 klasa tonalnoścido ogrzewania podłogowego

PS 904 white satin / 29 × 89

OP1021-005-1

WINTER VINE white structure matt rect / 29 × 89

NT037-007-1 

CLASSIC OAK cream / 14,7 × 89 | 22,1 × 89

OP457-007-1 | OP457-010-1

CLASSIC OAK brown / 14,7 × 89 | 22,1 × 89

OP457-009-1 | OP457-011-1

5

5

4

4

R10

R10

SUGEROWANA PŁYTKA PODŁOGOWA | SUGGESTED FLOOR TILE



kolor | colour

odporność na plamienie5 mrozoodporność odporność na ścieranie4

W IN TER V INE
30 × 90

W IN TER V INE
30 × 90

płytki matowe płytki strukturalne płytki polerowane płytki rektyfikowane klasa tonalnoścido ogrzewania podłogowegopłytki satynowe

PS 904 white satin / 29 × 89

OP1021-005-1

PS 901 black glossy rect / 29 × 89

NT037-006-1 

WINTER VINE white inserto floral matt rect / 29 × 89

ND037-001

GPTU 601 white poler / 60 × 60

OP477-016-1

GPTU 601 black poler / 60 × 60

OP477-015-1

WINTER VINE black structure glossy rect / 29 × 89

NT037-008-1 

5 54 2

SUGEROWANA PŁYTKA PODŁOGOWA | SUGGESTED FLOOR TILE
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kolor | colour

FR ENCH BR AID
30 × 90

 PS904 white satin / 29 × 89

OP1021-005-1

FRENCH BRAID white structure matt rect / 29 × 89

NT036-001-1 

FRENCH BRAID inserto wool matt rect / 29 × 89

ND036-002 

COLORADO NIGHTS white rect / 59,8 × 59,8

OP673-017-1 

GPTU 602 cemento grey lappato rect / 59,8 × 59,8

OP477-003-1 

GPTU 601 white poler / 60 × 60

OP477-016-1

5 55 4 44 R10

odporność na plamienie5 mrozoodporność odporność na ścieranie antypoślizgowość płytki satynowe płytki lappato płytki strukturalne płytki rektyfikowane4 R10 klasa tonalnoścido ogrzewania podłogowego

SUGEROWANA PŁYTKA PODŁOGOWA | SUGGESTED FLOOR TILE



kolor | colour

PILLOW GAME
30 × 90

 PS904 white satin / 29 × 89

OP1021-005-1

PILLOW GAME white structure matt rect / 29 × 89

NT038-001-1 

PILLOW GAME inserto patchwork matt rect / 29 × 89

ND038-002

COLORADO NIGHTS white rect / 59,3 × 59,3

OP673-017-1 

GPTU 602 cemento grey lappato rect / 59,3 × 59,3

OP477-003-1 

55 44 R10

CLASSIC OAK beige / 22,1 × 89 | 14,7 × 89

OP457-008-1 | OP457-012-1

5 4 R10

odporność na plamienie5 mrozoodporność odporność na ścieranie antypoślizgowość płytki satynowe płytki lappato płytki strukturalne płytki rektyfikowane4 R10 klasa tonalnoścido ogrzewania podłogowegopłytki matowe

SUGEROWANA PŁYTKA PODŁOGOWA | SUGGESTED FLOOR TILE



kolor | colour

M AGNIFIQUE MOSAIC
30 × 90

 PS904 white glossy rect / 29 × 89

NT034-012-1 

PS 901 black glossy rect / 29 × 89

NT037-006-1

MAGNIFIQUE mosaic mix / 28,1 × 29,3

ND034-009

GPTU 601 white poler / 60 × 60

OP477-016-1

GPTU 601 black poler / 60 × 60

OP477-015-1

5 54 2

odporność na plamienie5 mrozoodporność odporność na ścieranie płytki satynowe płytki błyszczące płytki polerowane płytki rektyfikowane4 klasa tonalnoścido ogrzewania podłogowego

SUGEROWANA PŁYTKA PODŁOGOWA | SUGGESTED FLOOR TILE

161



kolor | colour

M AGNIFIQUE STR IPES
30 × 90

 PS904 white satin / 29 × 89

OP1021-005-1 

 PS904 white glossy rect / 29 × 89

NT034-012-1 

MAGNIFIQUE inserto stripes / 29 × 89

ND034-005

GLASS gold border / 3 × 89

OD660-147

NORDIC OAK ochra / 22,1 × 89 | 14,7 × 89

OP458-002-1 | OP458-010-1

5 4 R10

GPTU 601 white poler / 60 × 60

OP477-016-1

5 4

odporność na plamienie5 mrozoodporność odporność na ścieranie płytki satynowepłytki błyszczące płytki polerowane płytki rektyfikowane4 klasa tonalnoścido ogrzewania podłogowego

SUGEROWANA PŁYTKA PODŁOGOWA | SUGGESTED FLOOR TILE

SUGEROWANA LISTWA OZDOBNA | SUGGESTED DECORATIVE BORDER



kolor | colour

MOON LINE
30 × 90

5

PS904 white satin / 29 × 89

OP1021-005-1 

MOON LINE white structure satin rect / 29 × 89

NT035-001-1

NORDIC OAK white / 14,7 × 89 | 22,1 × 89

OP459-007-1 | OP459-001-1

4 R105

odporność na plamienie5 mrozoodporność odporność na ścieranie antypoślizgowość płytki matowe płytki strukturalne płytki rektyfikowane4 R10 klasa tonalnoścido ogrzewania podłogowegopłytki satynowe

SUGEROWANA PŁYTKA PODŁOGOWA | SUGGESTED FLOOR TILE



kolor | colour

LOV ELY PATCHWOR K
30 × 30

odporność na plamienie5 mrozoodporność odporność na ścieranie4 klasa tonalnościpłytki satynowepłytki matowe do ogrzewania podłogowego

PATCHWORK 
scandi style / 

29,8 × 29,8

NT1223-005-1

PATCHWORK sentima / 
29,8 × 29,8

NT1223-006-1

PATCHWORK 
clover mirage / 

29,8 × 29,8

NT1223-001-1

PATCHWORK geometric 
flower / 

29,8 × 29,8

NT1223-003-1

5

5

5

5

5

5

5

4

4

4

4

4

4

4

R9

R9

R9

R9

R9

R9

R9

PATCHWORK tetris / 
29,8 × 29,8

NT1223-007-1

PATCHWORK maestro
29,8 × 29,8

NT1223-004-1

PATCHWORK 
eternity / 
29, 8× 29,8

NT1223-002-1

NEW



kolor | colour

SALSA & METRO ST YLE
10 × 30 | 10 × 20

odporność na plamienie5 mrozoodporność odporność na ścieranie antypoślizgowość płytki błyszczące płytki strukturalne płytki rektyfikowane4 R10 klasa tonalnoścido ogrzewania podłogowego

SUGEROWANA PŁYTKA PODŁOGOWA | SUGGESTED FLOOR TILE

NEW

SALSA black glossy / 
10 × 30

NT932-011-1

SALSA white matt / 
10 × 30

NT932-009-1

SALSA white glossy / 
10 × 30

NT932-008-1 

SALSA grey glossy / 
10 × 30

NT932-010-1

METRO STYLE white / 
10 × 30

NT601-006-1

METRO STYLE grey / 
10 × 30

NT601-007-1

METRO STYLE grey / 
10 × 20

NT601-002-1

METRO STYLE white / 
10 × 20

NT601-003-1

METRO STYLE black / 
10 × 20

NT601-001-1

METRO STYLE black /
10 × 30

NT601-008-1

CLASSIC OAK brown / 14,7 × 89 | 22,1 × 89

OP457-009-1 | OP457-011-1

5 4 R10



kolor | colour

UNV ER SAL DECOR ATIONS

METAL silver glossy border / 2 × 59,8

WD345-011 

METAL silver border / 2 × 59,8

WD345-010

METAL silver glossy border / 1 × 59,8

OD987-006

METAL copper mirror border / 1 × 59,8

OD987-008

METAL graphite border matt / 1 × 59,8

NT1245-005 

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 black border new / 3 × 89

ND017-003

GLASS gold border / 3 × 89

OD660-147

GLASS silver border / 3 × 89

OD660-148

METAL silver border glossy / 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 glossy / 1 × 119,8

OD987-013

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 silver border matt / 1 × 74

WD929-008

METAL silver border glossy / 1 × 74

OD987-015

METAL copper border matt / 1 × 74

WD929-009

METAL copper border glossy / 1 × 74

OD987-016

METAL graphite border glossy / 1 × 74

OD987-017

METAL copper border matt / 2 × 74

WD929-005

METAL silver border matt / 2 × 74

WD929-006

METAL silver border mirror / 2 × 74

WD929-007



Kolekcja Solid 2.0 to idealny wybór dla stworzenia pięknego, trwałego 

i bezpiecznego otoczenia domu lub mieszkania. Płyty gresowe Solid 2.0, dzięki 

wysokim parametrom technicznym i użytkowym, są niezwykle wytrzymałe 

i sprawdzą się w każdych warunkach pogodowych. Doskonale zdadzą egzamin 

nie tylko na tarasie czy balkonie - mogą być również kładzione jako chodniki 

wokół domu, podłoże altanki i patio, czy schody na zewnątrz budynku.

The Solid 2.0 collection is the perfect choice to create a beautiful, durable 

and safe surroundings for houses and apartments. Solid 2.0 gres tiles, thanks 

to their high technical and performance specifications, are extremely durable 

and resistant to all weather conditions. 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 patios, and even for stairs outside the building.

SOLID 2.0



solid 2.0

NEWSTONE 2.0
60 × 60

NEWSTONE 2.0 white / 59,3 × 59,3

OP663-099-1

NEWSTONE 2.0 grey / 59,3 × 59,3

OP663-100-1

NEWSTONE 2.0 light grey / 59,3 × 59,3

OP663-098-1

NEWSTONE 2.0 graphite / 59,3 × 59,3

OP663-101-1

5

5

5

5

4

4

4

5

R11B

R11B

R11B

R11B

odporność na plamienie5 mrozoodporność odporność na ścieranie antypoślizgowość4 R11B klasa tonalnościpłytki matowe płytki strukturalne płytki rektyfikowanepłytki z barwioną masą

Płytki tej kolekcji w formacie 59,3 × 59,3 dostępne również w standardowej grubości 0,8 cm.

Tiles of this collection in the format 59,3 × 59,3 are also available in a standard thickness of 0,8 cm.



solid 2.0

GRAVA 2.0 white / 59,3 × 59,3

OP662-098-1

GRAVA 2.0 grey / 59,3 × 59,3

OP662-100-1

GRAVA 2.0 light grey / 59,3 × 59,3

OP662-099-1

GRAVA 2.0 graphite / 59,3 × 59,3

OP662-101-1

5

5

5

5

4

5

4

5

R11B

R11B

R11B

R11B

GR AVA 2.0
60 × 60

odporność na plamienie5 mrozoodporność odporność na ścieranie antypoślizgowość4 R11B klasa tonalnościpłytki matowe płytki strukturalne płytki rektyfikowanepłytki z barwioną masą

Płytki tej kolekcji w formacie 59,3 × 59,3 dostępne również w standardowej grubości 0,8 cm.

Tiles of this collection in the format 59,3 × 59,3 are also available in a standard thickness of 0,8 cm.



solid 2.0

Płytki tej kolekcji w formacie 59,3 × 59,3 dostępne również w standardowej grubości 0,8 cm.

Tiles of this collection in the format 59,3 × 59,3 are also available in a standard thickness of 0,8 cm.

QUENOS 2.0
60 × 60

QUENOS 2.0 white / 59,3 × 59,3

OP661-001-1

QUENOS 2.0 grey / 59,3 × 59,3

OP661-003-1

QUENOS 2.0 light grey / 59,3 × 59,3

OP661-002-1

QUENOS 2.0 graphite / 59,3 × 59,3

OP661-100-1

5

5

5

5

4

5

4

5

R11B

R11B

R11B

R11B

odporność na plamienie5 mrozoodporność odporność na ścieranie antypoślizgowość4 R11B klasa tonalnościpłytki matowe płytki strukturalne płytki rektyfikowanepłytki z barwioną masą



solid 2.0

GIGAN T 2.0
60 × 60

GIGANT 2.0 silver grey / 59,3 × 59,3

MT036-002-1

GIGANT 2.0 dark grey / 59,3 × 59,3

MT036-003-1

GIGANT 2.0 mud / 59,3 × 59,3

MT036-007-1

GIGANT 2.0 anthracite / 59,3 × 59,3

MT036-005-1

5

5

5

5

3

4

3

4

R11B

R11B

R11B

R11B

odporność na plamienie5 mrozoodporność odporność na ścieranie antypoślizgowość4 R11B klasa tonalnościpłytki matowe płytki rektyfikowanepłytki z barwioną masą



solid 2.0

WOOD 2.0
60 × 60

WOOD 2.0 white / 59,3 × 59,3

NT026-001-1

WOOD 2.0 graphite / 59,3 × 59,3

NT026-007-1

WOOD 2.0 beige / 59,3 × 59,3

NT026-003-1

WOOD 2.0 brown / 59,3 × 59,3

NT026-002-1

5

5

5

5

4

5

4

4

R11B

R11B

R11B

R11B

odporność na plamienie5 mrozoodporność odporność na ścieranie antypoślizgowość4 R11B klasa tonalnościpłytki matowe płytki strukturalne płytki rektyfikowane



solid 2.0

ATAK AM A 2.0
60 × 60

ATAKAMA 2.0 light grey / 59,3 × 59,3

NT029-003-1

ATAKAMA 2.0 grey / 59,3 × 59,3

NT029-001-1

ATAKAMA 2.0 beige / 59,3 × 59,3

NT029-002-1

4

4

44

3

4R11B

R11B

R11B

odporność na plamienie4 mrozoodporność odporność na ścieranie antypoślizgowość4 R11B klasa tonalnościpłytki matowe płytki strukturalne płytki rektyfikowanepłytki z barwioną masą



solid 2.0

BETON 2.0 white / 59,3 × 59,3

NT024-001-1

BETON 2.0 light grey / 59,3 × 59,3

NT024-002-1

BETON 2.0 dark grey / 59,3 × 59,3

NT024-003-1

5

5

5 4

4

5 R11B

R11B

R11B

odporność na plamienie5 mrozoodporność odporność na ścieranie antypoślizgowość5 R11B klasa tonalnościpłytki matowe płytki strukturalne płytki rektyfikowane

BETON 2.0
60 × 60



W dalszej części katalogu znalazły się najważniejsze dane techniczne oraz 

kluczowe informacje logistyczne, które umożliwią sprawną realizację projektu 

wykorzystującego płytki Opoczno.

In this catalogue you can find essential technical data and key logistic information  

for efficient project execution based on Opoczno tiles.

DANE TECHNICZNE I LOGISTYCZNE

LOGISTIC & TECHNICAL DATA



płytki ścienne

Powierzchnia płytek ściennych pokryta jest warstwą szkli-

wa, która zabezpiecza je przed zaplamieniem, ułatwia 

utrzymanie w czystości oraz zapewnia maksymalną hi-

gienę podczas użytkowania. Gwarantuje też zachowanie 

pierwotnego koloru w całym okresie eksploatacji. Dzięki 

nieograniczonym możliwościom technologicznym zdobie-

nia można uzyskać płytki praktycznie w każdym kolorze i 

o dowolnym wzornictwie, a także o różnym wykończeniu 

powierzchni: błyszczącym, matowym, satynowym lub mi-

crogranilia, jak również o różnym rodzaju powierzchni: 

gładkim bądź strukturalnym. 

—

wall tiles

Wall tiles feature a glazing layer intended to protect 

them against staining, to make cleaning them easier and 

to ensure maximum hygiene during use. It also guaran-

tees that the original colour can be maintained. Thanks 

to the unlimited production capabilities, tiles can be ma-

nufactured in practically any colour, to any design and 

with a choice of surface finish: glossy, matt, satin or mi-

crogranilia, as well as with various surface types: smooth  

or structured. 

gres nieszkliwiony i szkliwiony

Gres nieszkliwiony charakteryzuje się jednorodną, zwar-

tą strukturą w całej swojej grubości. Dzięki temu nawet 

intensywne wieloletnie użytkowanie nie powoduje zmiany 

barwy i struktury płytek. Twardość gresu nieszkliwionego 

jest zbliżona do twardości granitu, co zapewnia mu dużą 

odporność na ścieranie a dzięki niskiej nasiąkliwości wod-

nej, jest mrozoodporny. Gres szkliwiony zachowując więk-

szość zalet gresu nieszkliwionego, ma przy tym niemal 

nieograniczone możliwości wzornicze. Dzięki ozdobnej 

warstwie szkliwa może mieć dowolny kolor, wzór, a nawet 

strukturę. 

—

non-glazed and glazed porcelain tiles

Non-glazed tiles are characterised by their uniform and 

compact structure, throughout. Thanks to this, even long-

-term intense use does not change the colour and structure 

of the tiles. The hardness of non-glazed porcelain tiles is 

similar to that of granite, making them highly resistant to 

abrasion and also frost-resistant thanks to the low water 

absorption. While maintaining most of the advantages of 

the non-glazed versions, glazed ceramic tiles provide al-

most unlimited design options. Thanks to the decorative 

glazing layer, the tiles can have any colour, pattern or even 

texture. 

do zastosowania na różnych 
powierzchniach i wnętrzach

Oprócz klasycznego wykorzystania na podłogach, gresy 

OPOCZNO można zastosować w dekoracyjny sposób na 

ścianach nie tylko w kuchni czy łazience, ale także w sa-

lonie, sypialni, przy kominku, na blacie w łazience – w 

każdym miejscu Twojego domu. Wyjdź poza schematy, 

rozszerz swój salon na taras, bądź balkon stosując te same 

płytki. Dodatkowo, dzięki specjalnej serii SOLID 2.0 w 

łatwy sposób stworzysz odporną na uszkodzenia i warunki 

atmosferyczne, przestrzeń wokół swojego domu.

—

for use on various surfaces  
and interiors

Apart from the classical f loor application, OPOCZNO 

gres can be used in a decorative manner on the wal-

ls of not only a kitchen or bathroom, but also in living 

room, bedroom, near a fireplace, or on the tabletop in 

the bathroom - in every place of your home. Break out 

of patterns, expand your living room into the terrace or 

balcony by using the same tiles. In addition, thanks to the 

special SOLID 2.0 series, you will be able to easily create 

space around your home that is resistant to damage and 

weather conditions.

6 lat gwarancji 

Wszystkie płytki marki Opoczno objęte są aż 6-letnią gwa-

rancją w zakresie parametrów technologicznych i użytko-

wych określonych w normie PN-EN 14411. Najwyższa 

jakość produktów przekłada się nie tylko na komfort i za-

dowolenie inwestorów, ale także na renomę projektantów 

i fachowców rekomendujących użycie naprawdę wytrzy-

małych materiałów.

—

six-year warranty

All Opoczno tiles are covered by 6-warranty for technolo-

gical and performance parameters specified in the PN-EN 

14411 standard. The highest quality of products trans-

lates not only into comfort and satisfaction of investors, 

but also the reputation of designers and specialists who 

recommend the use of really durable materials.

perfekcyjne odwzorowanie i wykończenie 

Nowoczesna technologia zadruku stosowana w kolekcjach 

płytek Opoczno to klucz do osiągania zadziwiających 

efektów wizualnych. Pozwala precyzyjnie odwzorować na 

trwałej ceramice rysunek różnych materiałów między in-

nymi takich jak: drewna, kamienia, betonu, metalu tak, że 

płytki wyglądają niezwykle naturalnie. W ramach wybra-

nych kolekcji dostępne są płytki o różnych wykroczeniach 

(matowe, matowe polerowane, polerowane oraz lappato), 

co pozwala na tworzenie jedynych w swoim rodzaju aran-

żacji. 

—

perfect reproduction and finish

The modern printing technology used in Opoczno tile 

collections is the key to obtaining amazing visual effects. 

It enables accurate reproduction of the pattern of various 

materials - such as wood, stone, concrete and metal - on 

the durable ceramics in such a manner that the tiles look 

very natural. Selected collections include tiles with diffe-

rent finishes (matt, matt polished, polished and lappato) 

allowing the creation of unique designs.

wytrzymałość

Wyjątkowo niska porowatość płytek gresowych formowa-

nych pod bardzo dużym ciśnieniem wprost przekłada się 

na ich znakomitą trwałość. Kluczowe parametry wytrzy-

małości na zginanie oraz siły łamiącej spełniają wymaga-

nia normy PN-EN ISO 10545-4, a podwyższona odpor-

ność mechaniczna umożliwia stosowanie produktów także 

w pomieszczeniach, w których występują wysokie obciąże-

nia, m.in. w przestrzeniach komercyjnych.

—

extra strength

The exceedingly low porosity of gres tiles formed un-

der a very high pressure translates directly into the-

ir excellent durability. The key parameters of ben-

ding strength and bending force comply with the 

requirements of  PN-EN ISO 10545-4 standard.  

The elevated mechanical resistance also enables the pro-

ducts to be used within the rooms where heavy loads oc-

cur, including commercial spaces.



walory antypoślizgowe

Powierzchnia wzbogacona o wyrazistą fakturę lub po-

kryta granulatem służy nie tylko estetyce, lecz także bez-

pieczeństwu — daje doskonałą ochronę antypoślizgową 

w najróżniejszych warunkach. Płytki można stosować 

bez obaw również w przestrzeniach i pomieszczeniach o 

zwiększonym natężeniu ruchu. W prezentowanym kata-

logu klasa antypoślizgowa poszczególnych kolekcji została 

oznaczona symbolami od R9 do R11 – im wyższy numer, 

tym lepsze właściwości. 

—

non – slip class

The surface enriched with distinct texture or cove-

red with granulate not only serves an aesthetic pur-

pose but also safety - it  provides an excellent slip pro-

tection in various conditions. The tiles can be safely 

used in  spaces and rooms with increased traffic.  

In the presented catalogue, the slip protection class of in-

dividual collections has been marked with symbols from 

R9 to R11 – the higher the number, the better the proper-

ties.

odporność na ścieranie

Znakomita większość płytek marki Opoczno charaktery-

zuje się klasami odporności na ścieranie z zakresu III–V. 

Wśród nich znaleźć doskonałe rozwiązania do każdego 

typu pomieszczeń, począwszy od prywatnych sypialni 

i łazienek (klasa II), poprzez pokoje dzienne, kuchnie, 

hole (klasa III), skończywszy na miejscach użyteczności 

publicznej, takich jak biura, hotele, butiki, szpitale (klasy 

IV i V). 

—

abrasion resistance

The vast majority of Opoczno tiles are characterized by 

wear resistance classes between III–V. Our offer includes 

perfect solutions for all types of rooms, from private be-

drooms and bathrooms (II class), through living rooms, 

kitchens, hallways (III class), and finally for public pla-

ces, such as offices, hotels, boutiques, hospitals (IV and 

V classes).

modularność

Uzupełniające się formaty płytek z tej samej kolekcji moż-

na łączyć ze sobą z zastosowaniem stałej szerokości fug. 

Dzięki różnorodności wymiarów płytek, zwiększają się 

możliwości tworzenia unikalnych kompozycji. 

Nie bój się eksperymentów! Prostokątne płytki układaj 

zarówno w pionie, jak i poziomie. Łącz płytki drewno-

podobne z płytkami imitującymi marmury i kamienie.  

Miksuj, mieszaj, aż uzyskasz najlepszy efekt!

—

modular fit

Complementary tile formats of the same collection can 

be combined using a fixed grout width. The variety of 

tile sizes expands the possibilities of creating unique com-

positions.

Do not be afraid of experiments! Rectangular tiles can be 

laid both horizontally and vertically. Combine wood-like 

tiles with those imitating marble and rocks. Mix and com-

bine until you obtain the best effect!

tonalność

Przebywając w pomieszczeniu wykończonym płytkami 

Opoczno, masz wrażenie obcowania z prawdziwą naturą. 

Zdecydowana większość kolekcji cechuje się zróżnicowa-

niem grafik, dzięki czemu pomieszczenie nimi wyłożo-

ne cechuje się jedynym w swoim rodzaju charakterem i 

sprawia, że zawsze czujesz się w nim wyjątkowo, tak jak-

byś przebywał w prawdziwym lesie lub pośród majesta-

tycznych skał górskich szczytów. Wśród naszych płytek 

znajdziesz dokładnie to, czego potrzebujesz: stonowane, 

monokolorowe kolekcje, jak i wyraziste i mocno zróżnico-

wane, odwzorowujące wzory z natury. 

—

tonality

When you are inside a room lined with Opoczno tiles you 

get the impression of  experiencing real nature. The vast 

majority of our collections are characterized by a variety 

of graphics, thanks to which the room lined with these 

tiles gains its unique character and makes you feel special 

in it, as if you were in  a real forest or among the maje-

stic rocks of mountain peaks. Our tiles offer exactly what 

you need: subdued, monochromatic collections, as well as 

striking and highly diverse collections reproducing natural 

patterns.

odporność na plamienie

Gresy marki Opoczno cechują się wysokimi klasami odpor-

ności na plamienie: IV lub V. Oznacza to, że mogą być z po-

wodzeniem stosowane w miejscach narażonych na działanie 

substancji plamiących — od łazienek i kuchni przez garaże 

po hale przemysłowe. We wszystkich tych przestrzeniach uła-

twią utrzymanie podłóg i ścian w doskonałej czystości przez 

lata, mimo intensywnego użytkowania.

—

stain resistance

Opoczno gres tiles are characterized by high stain re-

sistance classes: IV or V. This means that they can be used 

in areas exposed to the effect of staining substances - from 

bathrooms and kitchens through to garages and industrial 

halls. They will facilitate maintaining perfectly clean f lo-

ors and walls and in all of those spaces for years despite 

the intensive use.

mrozoodporność

Do najbardziej cenionych zalet gresów marki Opoczno 

należą m.in. minimalna absorpcja wody i znikoma po-

rowatość, którym wyroby zawdzięczają odporność nawet 

na skrajnie niskie temperatury oraz najbardziej niesprzy-

jające warunki pogodowe. Badanie zgodności z normą 

PN-EN ISO 10545-12 potwierdziło, że płytki gresowe 

Opoczno można z powodzeniem stosować również w 

przestrzeniach otwartych: na balkonach i tarasach czy w 

architekturze ogrodowej. 

—

frost resistance

The most valued advantages of Opoczno gres tiles include 

minimum water absorption and scant porosity, thanks to 

which our products are resistant to extremely low tempe-

ratures and the least favourable of weather conditions. Te-

sting for compliance with PN-EN ISO 10545-12 standard 

has confirmed that Opoczno gres tiles can be successfully 

used in open spaces, such as on balconies, terraces or in 

garden architecture.



płytki barwione w masie

Płytki gresowe barwione w masie cechują się jednolitym 

kolorem w całej swojej powierzchni. Dzięki temu zabie-

gowi można montować je w miejscach o dużym natężeniu 

ruchu, a wszelkie starcia powierzchniowe są o wiele mniej 

widoczne niż w przypadku płytek pokrytych szkliwem.

—

coloured fullbody tiles

Coloured body gres tiles are characterized by a uniform 

colour throughout their surface. Thanks to the process 

they can be used in areas with increased traffic and all 

surface scratches are considerably less noticeable than in 

the case of tiles coated with glazing.

płytki z barwioną masą 

Zaletą płytek barwionych w masie jest praktycznie jedno-

lita powierzchnia całej płytki – baza płytki jest zbliżona 

kolorem do warstwy szkliwa. Ten zabieg znacznie zwięk-

sza estetykę płytek rektyfikowanych – ich krawędzie mają 

kolor niemal identyczny jak lico płytki. 

—

coloured body tiles

The advantage of coloured body tiles is their basically uni-

form surface - the tile base colour is similar to the glazing 

colour. This treatment greatly enhances the aesthetics of 

rectified tiles – the colour of their edges is almost identical 

to the tile face.

ogrzewanie podłogowe 

Płytki gresowe dzięki bardzo niskiemu współczynnikowi 

cieplnej rozszerzalności liniowej doskonale sprawdzają się 

w pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym, dosko-

nale przewodzą ciepło, zapewniając mieszkańcom komfort 

termiczny. Współczynnik ten dla gresu szkliwionego i nie-

szkliwionego jest zgodny z wymaganiami normy PN-EN 

ISO 10545-8.

—

floor heating ready

Thanks to the very low thermal linear expansion coeffi-

cient, gres tiles are perfectly suitable for rooms with f loor 

heating, effectively conducting heat and ensuring resi-

dents with thermal comfort. This coefficient for glazed 

and non-glazed gres complies with the requirements of 

the PN-EN ISO 10545-8 standard.

rektyfikacja

Rektyfikacja polega na mechanicznym ścięciu i zeszlifo-

waniu krawędzi płytek. Taka obróbka sprawia, że płytki 

mają identyczne rozmiary z dokładnością do 0,5 mm, 

idealnie proste boki i kąty. Rektyfikacja umożliwia ukła-

danie płytek z minimalną szerokością fug (2 mm), a dzięki 

temu powierzchnie, na których te płytki są położone, dają 

optycznie wrażenie jednolitych i gładkich. 

—

rectification

Rectification consists of the mechanical cutting and grin-

ding of the edges of the tiles. Such processing ensures that 

the tiles have identical dimensions with accuracy to 0.5 

mm, perfectly straight sides and angles. Rectification ena-

bles installing tiles with minimum grout width (2 mm), 

thanks to which the surfaces on which the tiles are laid 

give an impression of being optically uniform and smooth.



dane logistyczne i techniczne | logistic & technical data*

* dane zawierają wartości uśrednione

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.

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.]

GRES SZKLIWIONY

29,8×29,8 8,00 15 1,33 23,60 58,52 1065 44 m2

29,7×59,8 8,00 9 1,60 30,50 51,20 988 32 m2

29,8×59,8 rectified 8,00 7 1,25 23,70 60,00 1155 48 m2

59,3×59,3 rectified 20,00 2 0,70 30,50 21,00 940 30 m2

59,8×59,8 rectified 8,00 3 1,07 20,30 42,80 835 40 m2

60×60 rectified 8,00 4 1,44 28,00 51,84 1035 36 m2

79,8×79,8 rectified 8,00 2 1,27 25,00 55,88 1120 44 m2

14,7×89 rectified 8,00 8 1,05 19,90 42,00 815 40 m2

22,1×89 rectified 8,00 5 0,97 18,40 29,10 570 30 m2

59,8×119,8 rectified 8,00 2 1,43 28,20 31,46 655 22 m2

119,8×119,8 rectified 8,00 2 2,87 56,40 57,40 1164 20 m2

19,8×119,8 rectified 8,00 5 1,19 22,40 57,12 1104 48 m2

19,8×179,8 rectified 8,00 5 1,78 35,00 53,40 1070 30 m2

format produktu [cm]
 grubość 
produktu 

[mm]

liczba w 
opakowaniu 

[szt.]

 liczba 
w opakowaniu 

[m2] 
rodzaj listwy  jednostka miary 

[m2/szt.]

LISTWY DEKORACYJNE

1×59,8 8,00 40 0,24 metal border szt.

2×59,8 10,00 21 0,25 metal border szt.

1×74 10,00 / 8,00 40 0,30 metal border szt.

2×74 10,00 15 0,22 metal border szt.

1×89 8,00 40 0,36 metal border szt.

3×89 8,00 5 0,13 glass border szt.

3×89 8,00 12 0,32 glass border szt.

1×119,8 8,00 20 0,24 metal border szt.

format produktu [cm]
 grubość 
produktu 

[mm]

liczba w 
opakowaniu 

[szt.]

 liczba 
w opakowaniu 

[m2] 
rodzaj listwy  jednostka miary 

[m2/szt.]

LISTWY DEKORACYJNE

29×29 11,00 11 0,93 mosaic szt.

28,1×29,3 11,00 11 0,91 mosaic szt.

29,4×29,4 10,00 11 0,95 mosaic szt.

25,6×29,6 10,00 11 0,83 mosaic szt.

29,7×29,7 10,00 11 0,97 mosaic szt.

28×29,7 11,00 11 0,91 mosaic szt.

28×33,7 11,00 5 0,47 mosaic szt.

29,7×37,2 10,00 8 0,88 mosaic szt.

14,4×54,2 11,00 12 0,94 mosaic szt.

29,8×59,8 9,00 4 0,71 inserto szt.

29×89 11,00 5 1,29 inserto szt.

29×89 11,00 4 1,03 inserto szt.

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.]

LISTWY DEKORACYJNE

10×20 8,00 25 0,50 6,52 76,00 1006 152 m2

10×30 8,00 15 0,45 6,5 59,40 858 132 m2

29,8×59,8 rectified 9,00 7 1,25 19,12 60,00 929 48 m2

24×74 rectified 10,00 6 1,08 18,07 34,56 598 32 m2

29×89 rectified 11,00 5 1,29 24,04 30,96 605 24 m2

39,8×119,8 rectified 12,00 2 0,95 19,81 22,80 486 24 m2

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.]

PŁYTK,ŚCIENNE

10×20 8,00 25 0,50 6,52 76,00 1006 152 m2

10×30 8,00 15 0,45 6,5 59,40 858 132 m2

29,8×59,8 rectified 9,00 7 1,25 19,12 60,00 929 48 m2

24×74 rectified 10,00 6 1,08 18,07 34,56 598 32 m2

29×89 rectified 11,00 5 1,29 24,04 30,96 605 24 m2

39,8×119,8 rectified 12,00 2 0,95 19,81 22,80 486 24 m2

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.]

DEKORACJE

29,7×29,7 8,00 14 mosaic 20,02 29,64 574 24 szt.

29,8×29,8 rectified 8,00 15 mosaic 26,20 31,97 650 24 szt.

7,3×34,7 8,00 5 mosaic 1,82 12,67 204 100 szt.

7,2×59,8 rectified 8,00 14 skirting 11,90 28,93 650 48 szt.

29,8×59,8 rectified 8,00 8 steptread 27,20 45,62 895 32 szt.

29,8×119,8 rectified 8,00 2 steptread 14,00 21,42 450 30 szt.

* do wyczerpania zapasów 

***** Arego Touch, Grey Blanket, Keep Calm, Nerina Slash 



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

TECHNICAL SPECIFICATION OF GLAZED PORCELAIN STONEWARE TILES AND BORDERS
Glazed porcelain stoneware tiles 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 szkliwiony| glazed 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  Eb ≤ 0.5% Eb ≤ 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. 50  
(dla płytek/for tiles thickness 20 mm)

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

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PŁYTEK GRES PORCELLANATO NIESZKLIWIONY
Płytki i listwy gres porcellanato szkliwione posiadają parametry zgodne z normą PN-EN 14411 wg załącznika G „Wymagania dla płytek ceramicznych prasowanych na sucho 
o małej nasiąkliwości wodnej Grupy BIa (Eb ≤ 0.5%)"

TECHNICAL SPECIFICATION OF UNGLAZED PORCELAIN STONEWARE TILES AND BORDERS
Glazed porcelain stoneware tiles 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 nieszkliwiony | unglazed 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  Eb ≤ 0.5%  Eb ≤ 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
min. 50 (dla płytek/for tiles thickness 20 mm

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
Grubość/thickness ≥ 20 mm: min. 9000

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=7,0-7,36 x10-6/°C

Mrozoodporność
Frost resistance PN-EN ISO 10545-12 zgodnie z normą/according to norm mrozoodporność/frost resistance

Odporność na ścieranie wgłębne: objętość 
materiału startego (mm3)
Deep scratch resistance: Volume of grated 
material (mm3)

PN-EN ISO 10545-6 max. 175 max. 130

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

CEN/TS 16165 wg deklaracji/as declared NPD, R9, R10, R11, R12

Skuteczność antypoślizgowa - Bosa stopa
Slip resistance - Bare foot

CEN/TS 16165 wg deklaracji/as declared klasa A-C**/class A-C**

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 zgodnie z normą/according to norm klasa 3-5/class 3-5



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 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 Eb > 10% Eb > 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

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

shiny microgranilia

microgranilia

shiny microgranilia

płytki barwione w masie

płytki z barwioną masą

płytki zdobione w masie

płytki polerowane matowe

płytki polerowane

przystosowana do ogrzewania podłogowego

coloured body gres

tiles with coloured body

tiles with decorated body

polished matt tiles

polished tiles

suitable for floor heating

płytki rektyfikowane rectified tiles



KLASA TONALNOŚCI

Termin „tonalność” oznacza różnice we wzorze i/lub kolorze, jakie widzisz 

w przypadku płytek z jednej kolekcji. Pozwala to na stworzenie wnętrz zarówno 

minimalistycznych, jak i nieszablonowych, wykraczających poza schematy. 

Marka Opoczno proponuje różnorodne kolekcje od stonowanych, monokoloro-

wych poprzez wyraziste, mocno zróżnicowane, odwzorowujące wzory z natury, 

dzięki czemu aranżowana przestrzeń jest niezwykle autentyczna i efektowna 

w odbiorze.

Wprowadziliśmy dla naszych kolekcji trzy klasy tonalności, a różne kolekcje  

są klasyfikowane według jednej z nich: 

KLASA V1 

Klasa tonalności V1 wskazuje na to, że kolekcja zawiera płytki o niewielkiej różno-

rodności wzoru.

KLASA V0

Kolekcje oznaczone klasą tonalności V0 są to tzw. monokolory – płytki są jedno-

barwne – jednolite na całej powierzchni. 

CLASS V0

Collections marked with the V0 class are so-called mono-coloured tiles – with 

one colour, homogeneous across the whole surface.

KLASA V2

Klasę tonalności V2 cechuje nieznaczna różnorodność wzorów przy zachowaniu 

spójnej tonacji. Przykładowe płytki mogą mieć więc zbliżone kolorystycznie tło, 

ale będą różniły się subtelnymi detalami, jak np. ułożeniem żyłek w kolekcjach o 

wzorze marmuru. 

KLASA V3

Kolekcje, które zostały zakwalifikowane jako klasa tonalności V3 charakteryzują 

się dużą różnorodnością grafik i kolorów. Natężenie i rozłożenie barw może się 

znacznie różnić w zależności od płytki. Płytki drewnopodobne w klasie V3 będą 

różniły się ilością sęków.

Przed montażem zalecamy rozplanowanie powierzchni poprzez wymieszanie 

płytek z różnych opakowań i ułożeniu ich na sucho, aby mieć pewność, że wykoń-

czona powierzchnia ma optymalny stopień zmienności i przypadkowości.

Before applying to the surface, it is recommended to try out the intended design 

by mixing tiles from different packages and laying them out dry to ensure that the 

final layout is suitably varied and random.

CLASS V1 

The V1 class indicates that the collection includes tiles with a very uniform 

pattern.

CLASS V2

The V2 class is characterised by a fairly uniform pattern, while maintaining 

consistency of the tones. Random tiles may therefore have similar background 

but they will differ with subtle details, such as the layout of veins in collections 

featuring marble.

CLASS V3

Collections that have been marked with the V3 class are characterised by great 

diversification of patterns and colours. The intensity and distribution of colours 

may significantly differ depending on the tile. Class V3 wood-like tiles will differ 

in the number of knots. 

TONALITY CLASS

The term “tonality” refers to the differences in the pattern and/or colour of tiles 

in the same collection. This allows us to create both minimalist and non-stand-

ard interiors that go beyond the usual schemes. Opoczno brand offers diverse 

collections, from mellow, mono-colour, through expressive, highly varied ones 

imitating natural patterns, which make the space being arranged feel genuine 

and attractive.

We have introduced four tonality classifications to our collections, according to 

the following class types:
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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.
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