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Деревина — це матеріал, який охоче використовується в сучасних 

інтер’єрах. Він поза часом і завжди модний, оскільки вносить 

у приміщення тепло і клімат, який не порівняти з будь-яким іншим. 

Колекція Grand Wood від бренду Opoczno, — це поєднання 

естетики деревини з функціональністю керамограніту. Завдяки 

ідеальному відображенню природного нашарування деревини дуба 

і ясена, різноманітній фактурі плит з керамограніту в поєднанні 

з беззаперечними перевагами застосування, він є ідеальним продуктом 

для використання як у приватних, так і в комерційних приміщеннях. 

Розміри плитки відповідають довжині та ширині натуральних 

дерев’яних дощок і становлять відповідно 20 × 120 см і 20 × 180 см.

Wood is a popular material in modern indoor design. An everlasting 

design choice which resists passing fads and trends by adding a warm 

touch and interior ambiance unlike any other material. 

The Grand Wood collection by Opoczno blends the aesthetics of wood 

with the practical value of tiles. A perfect reproduction of natural oak and 

ash wood grain with different textures of wood-like tiles harmonised with 

undisputedly high performance make Grand Wood an ideal choice for 

the home and business. The wood-like tile formats resemble the standard 

length and width of natural timber planks: 20 × 120 cm and 20 × 180 cm.
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GRAND WOOD

ІДЕАЛЬНЕ ВІДОБРАЖЕННЯ
Керамограніт з лінійки Grand Wood прекрасно відображає 
натуральне дерево з його нашаруваннями, сучками та структурою. 
Окремі колекції відрізняються інтенсивністю цих елементів, завдяки 
чому кожен прихильник природних мотивів в інтер’єрі знайде серед 
них ідеальний для себе.

PERFECT REPRODUCTION
Grand Wood tiles perfectly emulate the look and feel of natural wood, 
complete with the grain, knots and rings. Each series in the Grand Wood 
collection is different in the depth of texture for everyone who likes 
natural themes indoors.

ПІДХОДЯТЬ ДЛЯ ІНТЕР’ЄРІВ У РІЗНИХ СТИЛЯХ 
Керамогранітні дошки бувають багатьох відтінків 
та інтенсивності нашарування, завдяки чому добре 
підходять для інтер’єрів, оформлених у різних 
стилях. Незалежно від того, чи в нашому будинку 
панує сучасний мінімалізм, суворий скандинавський 
стиль, романтичний середземноморський чи теплий 
рустикальний стиль, керамограніт себе покаже 
відмінно. 

FOR ALL INDOOR STYLES
Grand Wood tiles come in so many hues and wood 
grain depths that there is always a choice to harmonise 
with any indoor style. Modern minimalism, cool 
Scandinavian simplicity, romantic Mediterranean themes, 
or warm rustic motifs: Grand Wood can complement 
any indoor design.

ЛЕГКО ПІДТРИМУВАТИ В ЧИСТОТІ 
Виготовлений з натуральних матеріалів, 
керамограніт Grand Wood не вимагає спеціального 
обслуговування. Його не потрібно змащувати 
або фарбувати. Для догляду достатньо пилососа, 
класичної швабри, води і звичайних мийних засобів, 
що є у кожному будинку. 
Очищений таким способом керамограніт виглядає 
ідеально навіть після багатьох років використання. 

EASY TO CLEAN
Grand Wood is made from natural mineral materials 
and requires no special maintenance or care, including 
oils or coatings. Proper care requires a vacuum cleaner, 
a mop, water and commercial detergents only. 
This is all it takes to keep Grand Wood wood-like 
tiles looking perfect for years and years of use.

МІЦНІСТЬ 
Керамограніт Grand Wood не має собі рівних 
щодо міцності, незалежно від місця, в якому буде 
застосовуватися. Він витримує великі навантаження, 
механічні пошкодження та подряпини, що, безумовно, 
порадує власників домашніх тварин. Керамогранітні 
дошки не вицвітають і є стійкими до зміни 
погодних умов.

DURABLE
Grand Wood is unmatched when it comes 
to strength and durability, wherever they are installed: 
they resist high traffic and point loads, impact, and 
scratching – to keep pet owners happy for years 
to come. The wood-like tiles do not fade, 
and resist weather conditions.

ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ 
НА РІЗНИХ ПОВЕРХНЯХ 
І В РІЗНИХ ІНТЕР’ЄРАХ 
Крім класичного використання на підлогах, 
керамогранітні дошки Grand Wood можна 
застосовувати для оздоблення стін, камінів 
та інших поверхонь. Завдяки своїм властивостям, 
а саме водонепроникності та морозостійкості, 
вони ідеально покажуть себе не тільки у вітальні 
або ванній кімнаті, але й на терасі.

FOR ALL SURFACES 
Grand Wood is a great flooring option, and not only 
that: it looks just as good, or better, on walls, 
or as a fireplace trim, or wherever you like it to be. 
With premium performance which includes 
non-absorbability and frost resistance, Grand Wood 
looks and works great in bathrooms, living rooms, 
and patios.

МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ 
З ПІДІГРІВОМ ПІДЛОГИ 
На відміну від дощок, виготовлених з деревини, 
і класичних панелей, керамогранітну плитку 
Grand Wood можна з успіхом використовувати 
з підігрівом підлоги, оскільки вона відмінно 
проводить тепло, забезпечуючи мешканцям комфорт.

FLOOR HEATING SAFE
Unlike timber planks and traditional flooring panels 
of wood derivatives, Grand Wood tiles go very well 
with floor heating systems, as they are great heat 
conductors and can provide optimum thermal 
comfort indoors.
 

Сучасний керамограніт, що виглядає як натуральне дерево — це ідеальне рішення для тих, хто крім 

краси цінує зручність. Керамогранітні дошки водночас є естетичними і функціональними, тому їх 

можна застосовувати практично в будь-якому приміщенні, як всередині, так і зовні житлових будинків 

і комерційних приміщень, наприклад в ресторанах або кав’ярнях.

Trendy wood-like tiles which look just like real wood are perfect for all who value a unique blend of beauty 

and convenience of living. Wood-like tiles fuse high aesthetics with high performance to fit in indoor 

and outdoor settings at home, or business, including restaurants and cafes.

КЕРАМОГРАНІТ, НАТХНЕННИЙ ДЕРЕВИНОЮ I TILES INSPIRED BY WOOD  

GRAND WOOD 

003002



ПОЄДНАННЯ РІЗНИХ ФОРМАТІВ
Керамогранітні дошки Grand Wood можна використовувати в поєднанні з каменем, 
бетоном або деревом. Це дозволяє створювати цікаві дизайни інтер’єру.

 
DIFFERENT FORMATS TOGETHER
The Grand Wood tiles harmonise well with stone and concrete to unlock creativity 
and build unique indoor ambiances.

МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ НА РІЗНИХ ПОВЕРХНЯХ
Керамогранітну плитку можна укладати не тільки класичним способом на 
підлозі, але й на стінах, камінах, відкритих терасах, балконах. Також її можна 
використовувати на стільницях, меблях і як корпус для ванн. Тільки уява дизайнера 
може обмежити нас у цьому питанні.

FOR ALL SURFACES
Grand Wood is a great flooring material that works just as well on walls, as fireplace 
trim, and on balconies, patios and more. Grand Wood looks great as countertop facing, 
on furniture fronts and tops, and as tub enclosures. Grand Wood means creativity 
unleashed.

РІЗНІ СПОСОБИ УКЛАДАННЯ
Керамограніт Grand Wood можна укладати як вертикально, так і горизонтально 
та навскіс. Таким чином, можна оживити всю стіну або ж тільки її частину. 

GOOD FOR DIFFERENT LAYING ORIENTATIONS
The Grand Wood tiles look great laid flat, upright and along diagonals. The orientation 
you choose will definitely make the walls stand out from the crowd, even if only facing 
parts of them with these wood-like tiles.

GRAND WOOD
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УВАГА: ТРЕНД!   I   ATTENTION: TREND!
GRAND WOOD 

ЗАСТОСУВАННЯ КЕРАМОГРАНІТУ НА РІЗНИХ ПОВЕРХНЯХ 

Використання керамограніту Grand Wood, натхненного натуральною деревиною, є досконалим способом надання приміщенням 

особливого характеру незалежно від обраного стилю оформлення інтер’єру. Керамограніт можна використовувати не тільки 

для підлог: якщо покласти його на стінах, можна створити виключно декоративний ефект, а оформлені таким чином приміщення 

будуть не лише красиві, але й атмосферні.

Дизайнерські можливості з використанням керамограніту з колекції Grand Wood Opoczno є надзвичайно широкими 

та охоплюють практично всі приміщення в будинку і поблизу від нього. Керамограніт пасуватиме як у вітальні, ванній 

кімнаті, так і на балконі або присадибній терасі, будучи функціональним і декоративним елементом інтер’єру. Без сумніву, 

варто використовувати цей потенціал і щодня насолоджуватися цією красою.

GOOD FOR DIFFERENT LAYING ORIENTATIONS

The Grand Wood tiles look great laid flat, upright and along diagonals. The orientation you choose will definitely make the walls stand  

out from the crowd, even if only facing parts of them with these wood-like tiles. Inspired by the look and feel of natural wood, 

Grand Wood 

can add a unique touch to all indoor styles and arrangements. The wood grain and texture of the Grand Wood tiles help build warm 

and inviting indoor areas for daily work, or rest and recreation with those you love most. Lining the walls and floors with Grand Wood 

creates enchanting ambiances for everyone to feel unlike anywhere else. Grand Wood by Opoczno is creativity unleashed to harmonise 

all types and uses of indoor spaces, and the direct outdoors. Grand Wood tiles are perfect for living rooms and bathrooms, and beyond, 

even on patios and balconies, blending high decorative values with great performance. Unleash their potential and enjoy the creative 

beauty of Grand Wood every day.

УВАГА: ТРЕНД!   |   ATTENTION: TREND!
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PRIME WHITE

179,8 см

19
,8

 с
м

119,8 см

19
,8

 с
м

0,8 см

GRAND WOOD
11



PRIME LIGHT GREY

179,8 см

19
,8

 с
м

119,8 см

0,8 см

GRAND WOOD

19
,8

 с
м

13



PRIME GREY

179,8 см

19
,8

 с
м

119,8 см

0,8 см

GRAND WOOD

19
,8

 с
м

15



PRIME DARK BEIGE

179,8 см

19
,8

 с
м

119,8 см

0,8 см

GRAND WOOD

19
,8

 с
м

17



PRIME BROWN

179,8 см

19
,8

 с
м

119,8 см

0,8 см

GRAND WOOD

19
,8

 с
м

19



NATURAL CREAM

179,8 см

19
,8

 с
м

119,8 см

0,8 см

GRAND WOOD

19
,8

 с
м

21



NATURAL SAND

179,8 см

19
,8

 с
м

119,8 см

0,8 см

GRAND WOOD

19
,8

 с
м

23



NATURAL BEIGE

179,8 см

19
,8

 с
м

119,8 см

0,8 см

GRAND WOOD

19
,8

 с
м

25



NATURAL WARM GREY

179,8 см

19
,8

 с
м

119,8 см

0,8 см

GRAND WOOD

19
,8

 с
м

27



NATURAL COLD BROWN

179,8 см

19
,8

 с
м

119,8 см

0,8 см

GRAND WOOD

19
,8

 с
м

29



RUSTIC BRONZE

179,8 см

19
,8

 с
м

119,8 см

0,8 см

GRAND WOOD

19
,8

 с
м

31



RUSTIC LIGHT BROWN

179,8 см

19
,8

 с
м

119,8 см

0,8 см

GRAND WOOD

19
,8

 с
м

33



RUSTIC CHOCOLATE

179,8 см

19
,8

 с
м

119,8 см

0,8 см

GRAND WOOD

19
,8

 с
м

35



RUSTIC BROWN

179,8 см

19
,8

 с
м

119,8 см

0,8 см

GRAND WOOD

19
,8

 с
м

37



RUSTIC MOCCA

179,8 см

19
,8

 с
м

119,8 см

0,8 см

GRAND WOOD

19
,8

 с
м

39



GRAND WOOD

PRIME

PRIME WHITE

PRIME LIGHT GREY

PRIME GREY

PRIME DARK BEIGE

PRIME BROWN 

NATURAL

NATURAL CREAM

NATURAL SAND

NATURAL BEIGE

NATURAL WARM GREY

NATURAL COLD BROWN

RUSTIC

RUSTIC BRONZE 

RUSTIC LIGHT BROWN

RUSTIC CHOCOLATE

RUSTIC BROWN

RUSTIC MOCCA

MOSAIC TRAPEZE

RUSTIC MOCCA

179,8 см

19
,8

 с
м

119,8 см

0,8 см

GRAND WOOD

19
,8

 с
м
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Серію Grand Wood Prime виконано за зразком відбірної, виключно 

однорідної деревини. Керамогранітна плитка має делікатне 

нашарування та одиничні сучки. Колірна гама містить одночасно 

світлі вибілені відтінки, делікатні ніжно-сірі відтінки, а також 

відтінки світлого натурального дерева. 

The Grand Wood Prime series follows the texture, look and feel 

of selected and uniquely uniform wood grain patterns.

The wood-like tiles feature a very light wood grain with sparsely 

separated knots. The colours include light off-whites, subtle grey 

tones, and light hues of natural wood.

GRAND WOOD

PRIME WHITE

PRIME LIGHT GREY

PRIME GREY

PRIME DARK BEIGE

PRIME BROWN

PRIME 011010



Prime Grey

PRIMEGRAND WOOD

Елегантність поза часом 
Timeless elegance

013012



Prime Grey

PRIMEGRAND WOOD

Керамогранітні дошки з колекції Grand Wood 

Prime ідеально підходять для використання 

в приміщеннях, представляючи як сучасний 

мінімалізм, так й індустріальну атмосферу 

минулих часів. Вони нададуть інтер’єру вітальні, 

тераси, ванної кімнати або кухні природності 

і тепла.

Grand Wood Prime tiles seamlessly 

harmonise with modern minimalist 

indoor themes and the industrial ambiance 

of bygone days. Grand Wood Prime brings 

natural warmth to living rooms, 

patios, bathrooms and kitchens 

that is only second to real timber.

Prime Grey

Prime Light Grey

Prime Grey

Prime Dark Beige

Prime Dark Beige Prime White

015014



Prime White 
Різноманітність “візерунків” плитки у 

всіх доступних відтінках надає підлозі 
природний вигляд. Кожна серія містить 

принаймні 6 різних візерунків.

Prime White 
The packaging contains wood-like tiles 
with a minimum of 6 different patterns 
which seamlessly harmonise together.

PRIME WHITE

Застосування:
ПЛИТКА ДЛЯ СТІН/ПЛИТКА ДЛЯ ПІДЛОГИ
зовні/всередині

Use:
WALL TILES/FLOOR TILES
indoor/outdoor

179,8 см

19
,8

 с
м

119,8 см

19
,8

 с
м

0,8 см

GRAND WOOD
PRIMEGRAND WOOD

клас стійкості до ковзання
slip resistance

клас стирання
abrasion class

морозостійкість плитки
frost-resistant tile 

клас стійкості 
до утворення плям
stain resistance class

точне відтворення
perfect reproduction

структурна плитка
structural tiles

ректифікована плитка
rectified tiles

тональна плитка
tonal tiles

підходить для використання з системою теплої підлоги
suitable for floor heating

матова плитка
matt tiles

гомогенний керамограніт
coloured body gres

017016



Prime Light Grey 
Різноманітність “візерунків” плитки у 

всіх доступних відтінках надає підлозі 
природний вигляд. Кожна серія містить 

принаймні 6 різних візерунків.

Prime Light Grey 
The packaging contains wood-like tiles 
with a minimum of 6 different patterns 
which seamlessly harmonise together.

PRIME LIGHT GREY

179,8 см

19
,8

 с
м

119,8 см

19
,8

 с
м

0,8 см

GRAND WOOD
PRIMEGRAND WOOD

клас стійкості до ковзання
slip resistance

клас стирання
abrasion class

морозостійкість плитки
frost-resistant tile 

клас стійкості 
до утворення плям
stain resistance class

5

Застосування:
ПЛИТКА ДЛЯ СТІН/ПЛИТКА ДЛЯ ПІДЛОГИ
зовні/всередині

Use:
WALL TILES/FLOOR TILES
indoor/outdoor

точне відтворення
perfect reproduction

структурна плитка
structural tiles

ректифікована плитка
rectified tiles

тональна плитка
tonal tiles

підходить для використання з системою теплої підлоги
suitable for floor heating

матова плитка
matt tiles

гомогенний керамограніт
coloured body gres

019018



Prime Grey
Різноманітність “візерунків” плитки у 

всіх доступних відтінках надає підлозі 
природний вигляд. Кожна серія містить 

принаймні 6 різних візерунків.

Prime Grey
The packaging contains wood-like tiles 
with a minimum of 6 different patterns 
which seamlessly harmonise together.

PRIME GREY

179,8 см

19
,8

 с
м

119,8 см

19
,8

 с
м

0,8 см

GRAND WOOD
PRIMEGRAND WOOD

Застосування:
ПЛИТКА ДЛЯ СТІН/ПЛИТКА ДЛЯ ПІДЛОГИ
зовні/всередині

Use:
WALL TILES/FLOOR TILES
indoor/outdoor

точне відтворення
perfect reproduction

структурна плитка
structural tiles

ректифікована плитка
rectified tiles

тональна плитка
tonal tiles

підходить для використання з системою теплої підлоги
suitable for floor heating

матова плитка
matt tiles

гомогенний керамограніт
coloured body gres

клас стійкості до ковзання
slip resistance

клас стирання
abrasion class

морозостійкість плитки
frost-resistant tile 

клас стійкості 
до утворення плям
stain resistance class

021020



Prime Dark Beige 
Різноманітність “візерунків” плитки у 

всіх доступних відтінках надає підлозі 
природний вигляд. Кожна серія містить 

принаймні 6 різних візерунків.

Prime Dark Beige 
The packaging contains wood-like tiles 
with a minimum of 6 different patterns 
which seamlessly harmonise together.

PRIME DARK BEIGE

179,8 см

19
,8

 с
м

119,8 см

19
,8

 с
м

0,8 см

GRAND WOOD
PRIMEGRAND WOOD

Застосування:
ПЛИТКА ДЛЯ СТІН/ПЛИТКА ДЛЯ ПІДЛОГИ
зовні/всередині

Use:
WALL TILES/FLOOR TILES
indoor/outdoor

точне відтворення
perfect reproduction

структурна плитка
structural tiles

ректифікована плитка
rectified tiles

тональна плитка
tonal tiles

підходить для використання з системою теплої підлоги
suitable for floor heating

матова плитка
matt tiles

гомогенний керамограніт
coloured body gres

клас стійкості до ковзання
slip resistance

клас стирання
abrasion class

морозостійкість плитки
frost-resistant tile 

клас стійкості 
до утворення плям
stain resistance class

023022



Prime Brown 
Різноманітність “візерунків” плитки у 

всіх доступних відтінках надає підлозі 
природний вигляд. Кожна серія містить 

принаймні 6 різних візерунків.

Prime Brown 
The packaging contains wood-like tiles 
with a minimum of 6 different patterns 
which seamlessly harmonise together.

PRIME BROWN

179,8 см

19
,8

 с
м

119,8 см

19
,8

 с
м

0,8 см

GRAND WOOD
PRIMEGRAND WOOD

Застосування:
ПЛИТКА ДЛЯ СТІН/ПЛИТКА ДЛЯ ПІДЛОГИ
зовні/всередині

Use:
WALL TILES/FLOOR TILES
indoor/outdoor

точне відтворення
perfect reproduction

структурна плитка
structural tiles

ректифікована плитка
rectified tiles

тональна плитка
tonal tiles

підходить для використання з системою теплої підлоги
suitable for floor heating

матова плитка
matt tiles

гомогенний керамограніт
coloured body gres

клас стійкості до ковзання
slip resistance

клас стирання
abrasion class

морозостійкість плитки
frost-resistant tile 

клас стійкості 
до утворення плям
stain resistance class

025024



У серії Natural представлені керамогранітні дошки з натуральною 

структурою дерева, нечисленними сучками та більш виразним 

нашаруванням. 

Дещо різноманітна колірна гама включає плитки від теплих 

відтінків сірого та бежевого до тендітних коричневих кольорів. 

The Grand Wood Natural series features life-like wood grain 

with a few knots and more pronounced rings. 

A slightly differentiated colour range, from warmer shades 

of grey to beige tones and light brown hues.

NATURAL CREAM

NATURAL SAND

NATURAL BEIGE

NATURAL WARM GREY

NATURAL COLD BROWN

GRAND WOOD

NATU RAL 027026



Природна краса
Naturally beautiful

Natural Cold Brown

NATURALGRAND WOOD

029028



Плитка з колекції Grand Wood Natural, завдяки 

точному відтворенню структури дерева, надає 

простору тепла. Звернення до природи створює 

в інтер’єрі по-справжньому домашній характер, 

незалежно від того, чи використано керамограніт 

у внутрішніх просторах, таких як вітальня, 

кухня, ванна кімната, чи зовні — на балконі або 

терасі.

With a lifelike reproduction of the look 

and feel of natural wood, Grand Wood Natural 

tiles infuse the ambiance with bright warmth. 

The natural theme of tiles makes the space 

truly homely and cosy in the living room, 

kitchen, or bathroom, and even outside, 

on the balcony or patio.

Natural Cream

NATURALGRAND WOOD

Natural Beige

Natural Sand

Natural Cold Brown

Natural Sand

Natural Warm Grey

031030



Natural Cream 
Різноманітність “візерунків” плитки у 

всіх доступних відтінках надає підлозі 
природний вигляд. Кожна серія містить 

принаймні 6 різних візерунків.

Natural Cream 
The packaging contains wood-like tiles 
with a minimum of 6 different patterns 
which seamlessly harmonise together.

NATURAL CREAM

179,8 см

19
,8

 с
м

119,8 см

19
,8

 с
м

0,8 см

GRAND WOOD
NATURALGRAND WOOD

Застосування:
ПЛИТКА ДЛЯ СТІН/ПЛИТКА ДЛЯ ПІДЛОГИ
зовні/всередині

Use:
WALL TILES/FLOOR TILES
indoor/outdoor

точне відтворення
perfect reproduction

структурна плитка
structural tiles

ректифікована плитка
rectified tiles

тональна плитка
tonal tiles

підходить для використання з системою теплої підлоги
suitable for floor heating

матова плитка
matt tiles

гомогенний керамограніт
coloured body gres

клас стійкості до ковзання
slip resistance

клас стирання
abrasion class

морозостійкість плитки
frost-resistant tile 

клас стійкості 
до утворення плям
stain resistance class

033032



Natural Sand 
Різноманітність “візерунків” плитки у 

всіх доступних відтінках надає підлозі 
природний вигляд. Кожна серія містить 

принаймні 6 різних візерунків.

Natural Sand 
The packaging contains wood-like tiles 
with a minimum of 6 different patterns 
which seamlessly harmonise together.

NATURAL SAND

179,8 см

19
,8

 с
м

119,8 см

19
,8

 с
м

0,8 см

GRAND WOOD
NATURALGRAND WOOD

Застосування:
ПЛИТКА ДЛЯ СТІН/ПЛИТКА ДЛЯ ПІДЛОГИ
зовні/всередині

Use:
WALL TILES/FLOOR TILES
indoor/outdoor

точне відтворення
perfect reproduction

структурна плитка
structural tiles

ректифікована плитка
rectified tiles

тональна плитка
tonal tiles

підходить для використання з системою теплої підлоги
suitable for floor heating

матова плитка
matt tiles

гомогенний керамограніт
coloured body gres

клас стійкості до ковзання
slip resistance

клас стирання
abrasion class

морозостійкість плитки
frost-resistant tile 

клас стійкості 
до утворення плям
stain resistance class

035034



Natural Beige 
Різноманітність “візерунків” плитки у 

всіх доступних відтінках надає підлозі 
природний вигляд. Кожна серія містить 

принаймні 6 різних візерунків.

Natural Beige
The packaging contains wood-like tiles 
with a minimum of 6 different patterns 
which seamlessly harmonise together.

NATURAL BEIGE

179,8 см

19
,8

 с
м

119,8 см

19
,8

 с
м

0,8 см

GRAND WOOD
NATURALGRAND WOOD

Застосування:
ПЛИТКА ДЛЯ СТІН/ПЛИТКА ДЛЯ ПІДЛОГИ
зовні/всередині

Use:
WALL TILES/FLOOR TILES
indoor/outdoor

точне відтворення
perfect reproduction

структурна плитка
structural tiles

ректифікована плитка
rectified tiles

тональна плитка
tonal tiles

підходить для використання з системою теплої підлоги
suitable for floor heating

матова плитка
matt tiles

гомогенний керамограніт
coloured body gres

клас стійкості до ковзання
slip resistance

клас стирання
abrasion class

морозостійкість плитки
frost-resistant tile 

клас стійкості 
до утворення плям
stain resistance class

037036



Natural Warm Grey 
Різноманітність “візерунків” плитки у 

всіх доступних відтінках надає підлозі 
природний вигляд. Кожна серія містить 

принаймні 6 різних візерунків.

Natural Warm Grey 
The packaging contains wood-like tiles 
with a minimum of 6 different patterns 
which seamlessly harmonise together.

NATURAL WARM GREY

179,8 см

19
,8

 с
м

119,8 см

19
,8

 с
м

0,8 см

GRAND WOOD
NATURALGRAND WOOD

Застосування:
ПЛИТКА ДЛЯ СТІН/ПЛИТКА ДЛЯ ПІДЛОГИ
зовні/всередині

Use:
WALL TILES/FLOOR TILES
indoor/outdoor

точне відтворення
perfect reproduction

структурна плитка
structural tiles

ректифікована плитка
rectified tiles

тональна плитка
tonal tiles

підходить для використання з системою теплої підлоги
suitable for floor heating

матова плитка
matt tiles

гомогенний керамограніт
coloured body gres

клас стійкості до ковзання
slip resistance

клас стирання
abrasion class

морозостійкість плитки
frost-resistant tile 

клас стійкості 
до утворення плям
stain resistance class

039038



Natural Cold Brown
Різноманітність “візерунків” плитки у 

всіх доступних відтінках надає підлозі 
природний вигляд. Кожна серія містить 

принаймні 6 різних візерунків.

Natural Cold Brown
The packaging contains wood-like tiles 
with a minimum of 6 different patterns 
which seamlessly harmonise together.

NATURAL COLD BROWN

179,8 см

19
,8

 с
м

119,8 см

19
,8

 с
м

0,8 см

GRAND WOOD
NATURALGRAND WOOD

Застосування:
ПЛИТКА ДЛЯ СТІН/ПЛИТКА ДЛЯ ПІДЛОГИ
зовні/всередині

Use:
WALL TILES/FLOOR TILES
indoor/outdoor

точне відтворення
perfect reproduction

структурна плитка
structural tiles

ректифікована плитка
rectified tiles

тональна плитка
tonal tiles

підходить для використання з системою теплої підлоги
suitable for floor heating

матова плитка
matt tiles

гомогенний керамограніт
coloured body gres

клас стійкості до ковзання
slip resistance

клас стирання
abrasion class

морозостійкість плитки
frost-resistant tile 

клас стійкості 
до утворення плям
stain resistance class

041040



RUSTIC BRONZE 

RUSTIC LIGHT BROWN

RUSTIC CHOCOLATE

RUSTIC BROWN

RUSTIC MOCCA

GRAND WOOD

RUSTIC
Це колекція керамограніту з найміцнішим характером. 

Дерев’яний візерунок і структура значні та чіткі. Багаті фактури, 

імітація тріщин, глибокі, насичені і, в той же час, теплі відтінки 

коричневого кольору дозволяють створити оригінальні, вражаючі 

помешкання.

A series of wood-like tiles with the strongest, most ingrained look 

and feel of wood. The wood-like pattern and structure are strong 

and distinct. The rich graining and cracks with deeply saturated 

and yet warm shades of brown are the way to create a unique 

and impressive space.

043042



Унікальність простору 
Unique spaces 

Rustic Brown

RUSTICGRAND WOOD

045044



RUSTICGRAND WOOD

Колекція Rustic чудово підходить для 

індустріальних інтер’єрів, також може бути 

основою для сучасних та класичних кімнат, 

надаючи їм атмосферу сучасності. 

Також стане відмінною базою для оригінальних 

рустикальних інтер’єрів. Багата структура, 

глибина графіки та сила кольору дають 

можливість створити багато цікавих дизайнів. 

The Grand Wood Rustic series is the best choice 

for industrial settings. It can also form a good 

backdrop for classic indoor design themes 

with a touch of the modern.

It can work well as a canvas for a more 

rustic styling. The rich texture with a deep 

look and feel harmonises with bold colours 

to enable unique design options.

Rustic Brown

Rustic Bronze

Rustic Mocca

Rustic Mocca

047046



Rustic Bronze 
Різноманітність “візерунків” плитки у 

всіх доступних відтінках надає підлозі 
природний вигляд. Кожна серія містить 

принаймні 6 різних візерунків..

Rustic Bronze
The packaging contains wood-like tiles 
with a minimum of 6 different patterns 
which seamlessly harmonise together.

RUSTIC BRONZE

179,8 см

19
,8

 с
м

119,8 см

19
,8

 с
м

0,8 см

GRAND WOOD
RUSTICGRAND WOOD

Застосування:
ПЛИТКА ДЛЯ СТІН/ПЛИТКА ДЛЯ ПІДЛОГИ
зовні/всередині

Use:
WALL TILES/FLOOR TILES
indoor/outdoor

точне відтворення
perfect reproduction

структурна плитка
structural tiles

ректифікована плитка
rectified tiles

тональна плитка
tonal tiles

підходить для використання з системою теплої підлоги
suitable for floor heating

матова плитка
matt tiles

гомогенний керамограніт
coloured body gres

клас стійкості до ковзання
slip resistance

клас стирання
abrasion class

морозостійкість плитки
frost-resistant tile 

клас стійкості 
до утворення плям
stain resistance class

049048



Rustic Light Brown 
Різноманітність “візерунків” плитки у 

всіх доступних відтінках надає підлозі 
природний вигляд. Кожна серія містить 

принаймні 6 різних візерунків..

Rustic Light Brown
The packaging contains wood-like tiles 
with a minimum of 6 different patterns 
which seamlessly harmonise together.

RUSTIC LIGHT BROWN

179,8 см

19
,8

 с
м

119,8 см

19
,8

 с
м

0,8 см

GRAND WOOD
RUSTICGRAND WOOD

Застосування:
ПЛИТКА ДЛЯ СТІН/ПЛИТКА ДЛЯ ПІДЛОГИ
зовні/всередині

Use:
WALL TILES/FLOOR TILES
indoor/outdoor

точне відтворення
perfect reproduction

структурна плитка
structural tiles

ректифікована плитка
rectified tiles

тональна плитка
tonal tiles

підходить для використання з системою теплої підлоги
suitable for floor heating

матова плитка
matt tiles

гомогенний керамограніт
coloured body gres

клас стійкості до ковзання
slip resistance

клас стирання
abrasion class

морозостійкість плитки
frost-resistant tile 

клас стійкості 
до утворення плям
stain resistance class

051050



Rustic Chocolate 
Різноманітність “візерунків” плитки у 

всіх доступних відтінках надає підлозі 
природний вигляд. Кожна серія містить 

принаймні 6 різних візерунків..

Rustic Chocolate
The packaging contains wood-like tiles 
with a minimum of 6 different patterns 
which seamlessly harmonise together.

RUSTIC CHOCOLATE

179,8 см

19
,8

 с
м

119,8 см

19
,8

 с
м

0,8 см

GRAND WOOD
RUSTICGRAND WOOD

Застосування:
ПЛИТКА ДЛЯ СТІН/ПЛИТКА ДЛЯ ПІДЛОГИ
зовні/всередині

Use:
WALL TILES/FLOOR TILES
indoor/outdoor

точне відтворення
perfect reproduction

структурна плитка
structural tiles

ректифікована плитка
rectified tiles

тональна плитка
tonal tiles

підходить для використання з системою теплої підлоги
suitable for floor heating

матова плитка
matt tiles

гомогенний керамограніт
coloured body gres

клас стійкості до ковзання
slip resistance

клас стирання
abrasion class

морозостійкість плитки
frost-resistant tile 

клас стійкості 
до утворення плям
stain resistance class

053052



Rustic Brown 
Різноманітність “візерунків” плитки у 

всіх доступних відтінках надає підлозі 
природний вигляд. Кожна серія містить 

принаймні 6 різних візерунків..

Rustic Brown
The packaging contains wood-like tiles 
with a minimum of 6 different patterns 
which seamlessly harmonise together.

RUSTIC BROWN

179,8 см

19
,8

 с
м

119,8 см

19
,8

 с
м

0,8 см

GRAND WOOD
RUSTICGRAND WOOD

Застосування:
ПЛИТКА ДЛЯ СТІН/ПЛИТКА ДЛЯ ПІДЛОГИ
зовні/всередині

Use:
WALL TILES/FLOOR TILES
indoor/outdoor

точне відтворення
perfect reproduction

структурна плитка
structural tiles

ректифікована плитка
rectified tiles

тональна плитка
tonal tiles

підходить для використання з системою теплої підлоги
suitable for floor heating

матова плитка
matt tiles

гомогенний керамограніт
coloured body gres

клас стійкості до ковзання
slip resistance

клас стирання
abrasion class

морозостійкість плитки
frost-resistant tile 

клас стійкості 
до утворення плям
stain resistance class

055054



Rustic Mocca 
Різноманітність “візерунків” плитки у 

всіх доступних відтінках надає підлозі 
природний вигляд. Кожна серія містить 

принаймні 6 різних візерунків..

Rustic Mocca
The packaging contains wood-like tiles 
with a minimum of 6 different patterns 
which seamlessly harmonise together.

RUSTIC MOCCA

179,8 см

19
,8

 с
м

119,8 см

19
,8

 с
м

0,8 см

GRAND WOOD
RUSTICGRAND WOOD

Застосування:
ПЛИТКА ДЛЯ СТІН/ПЛИТКА ДЛЯ ПІДЛОГИ
зовні/всередині

Use:
WALL TILES/FLOOR TILES
indoor/outdoor

точне відтворення
perfect reproduction

структурна плитка
structural tiles

ректифікована плитка
rectified tiles

тональна плитка
tonal tiles

підходить для використання з системою теплої підлоги
suitable for floor heating

матова плитка
matt tiles

гомогенний керамограніт
coloured body gres

клас стійкості до ковзання
slip resistance

клас стирання
abrasion class

морозостійкість плитки
frost-resistant tile 

клас стійкості 
до утворення плям
stain resistance class

057056



Декоративна мозаїка, натхнена структурою

та природною красою деревини, є універсальним 

матеріалом оздоблення, ідеально підходить 

для використання як на підлозі, так і на стіні. 

Трапецієподібні мозаїки із лінійки Grand Concept 

дозволяють шанувальникам відкритих просторів 

зробити акцент на роздільність кімнат, 

наприклад, кухні та вітальні, або передпокою 

і вітальні. Новинки від Opoczno додають шику, 

роблять інтер’єр унікальним та неповторним. 

Трапецієподібні мозаїки, наприклад, ідеально 

підійдуть як оздоблення 

над умивальником у ванній кімнаті, 

стіні в душовій або між кухонними шафами. 

 Inspired by the structure and natural beauty of 

wood, decorative mosaic is a versatile finishing 

material which is ideal for both floor and wall 

applications. With trapezoidal mosaics from the 

Grand Concept product line, lovers of open spaces 

can emphasize the separation of rooms, for example, 

the kitchen and the living room, or the hallway and 

the living room. Opoczno’s latest products make the 

interior stylish and unique. For example, trapezoidal 

mosaics are a perfect decoration over a washbasin, 

shower, or between the kitchen cabinets.

Rustic Bronze Mosaic Trapeze Rustic Bronze Mosaic Trapeze

Rustic Bronze Mosaic Trapeze

MOSAIC TRAPEZEGRAND WOOD

059058



NATURAL MOSAIC TRAPEZE
GRAND WOOD

PRIME MOSAIC TRAPEZE
GRAND WOOD

0,8 см 0,8 см

Застосування:
ПЛИТКА ДЛЯ СТІН/ПЛИТКА ДЛЯ ПІДЛОГИ
зовні/всередині

Use:
WALL TILES/FLOOR TILES
indoor/outdoor

Застосування:
ПЛИТКА ДЛЯ СТІН/ПЛИТКА ДЛЯ ПІДЛОГИ
зовні/всередині

Use:
WALL TILES/FLOOR TILES
indoor/outdoor

точне відтворення
perfect reproduction

структурна плитка
structural tiles

ректифікована плитка
rectified tiles

тональна плитка
tonal tiles

підходить для використання з системою теплої підлоги
suitable for floor heating

матова плитка
matt tiles

GRAND WOOD

30,6 см

19
 с

м

30,6 см

19
 с

м

NATURAL CREAM MOSAIC 
TRAPEZE 19×30,6

4

5

R10

NATURAL SAND MOSAIC 
TRAPEZE 19×30,6

4

5

R10

точне відтворення
perfect reproduction

структурна плитка
structural tiles

ректифікована плитка
rectified tiles

тональна плитка
tonal tiles

підходить для використання з системою теплої підлоги
suitable for floor heating

матова плитка
matt tiles

NATURAL BEIGE MOSAIC 
TRAPEZE 19×30,6

4

5

R10

NATURAL WARM GREY MOSAIC  
TRAPEZE 19×30,6

4

5

R10

PRIME WHITE MOSAIC  
TRAPEZE 19×30,6

4

5

R10

PRIME LIGHT GREY MOSAIC  
TRAPEZE 19×30,6

5

5

R10

PRIME GREY MOSAIC  
TRAPEZE 19×30,6

4

5

R10

PRIME DARK BEIGE MOSAIC  
TRAPEZE 19×30,6

4

5

R10

PRIME BROWN MOSAIC  
TRAPEZE 19×30,6

4

5

R10

NATURAL COLD BROWN MOSAIC 
TRAPEZE 19×30,6

4

5

R10

545 R10клас стійкості до утворення плям
stain resistance class

клас стирання
abrasion class

морозостійкість плитки
frost-resistant tile

клас стійкості до ковзання
slip resistance 45 R10клас стійкості до утворення плям

stain resistance class
клас стирання
abrasion class

морозостійкість плитки
frost-resistant tile

клас стійкості до ковзання
slip resistance

061060



RUSTIC MOSAIC TRAPEZE
GRAND WOOD

0,8 см

GRAND WOOD

30,6 см

19
 с

м

RUSTIC BRONZE MOSAIC  
TRAPEZE 19×30,6

4

5

R10

RUSTIC LIGHT BROWN MOSAIC 
TRAPEZE 19×30,6

5

5

R10

RUSTIC CHOCOLATE MOSAIC  
TRAPEZE 19×30,6

4

5

R10

RUSTIC BROWN MOSAIC  
TRAPEZE 19×30,6

4

5

R10

RUSTIC MOCCA MOSAIC  
TRAPEZE 19×30,6

3

5

R10

Rustic Bronze Mosaic Trapeze

Застосування:
ПЛИТКА ДЛЯ СТІН/ПЛИТКА ДЛЯ ПІДЛОГИ
зовні/всередині

Use:
WALL TILES/FLOOR TILES
indoor/outdoor

точне відтворення
perfect reproduction

структурна плитка
structural tiles

ректифікована плитка
rectified tiles

тональна плитка
tonal tiles

підходить для використання з системою теплої підлоги
suitable for floor heating

матова плитка
matt tiles

435 R10клас стійкості до утворення плям
stain resistance class

клас стирання
abrasion class

морозостійкість плитки
frost-resistant tile

клас стійкості до ковзання
slip resistance

063062



PRIME WHITE

PRIME LIGHT GREY

PRIME GREY

PRIME DARK BEIGE

PRIME BROWN 

NATURAL CREAM

NATURAL SAND

NATURAL BEIGE

NATURAL WARM GREY

NATURAL COLD BROWN

RUSTIC BRONZE 

RUSTIC LIGHT BROWN

RUSTIC CHOCOLATE

RUSTIC BROWN

RUSTIC MOCCA

см см м2 кг/м2 кг м2 шт

PRIME 
PRIME WHITE 19,8 × 179,8 0,8 1,78 19,6 34,89 53,4 –

19,8 × 119,8 0,8 1,19 19,0 22,61 35,7 –
19 × 30,6 0,8 0,84 1,0 14,00 33,6 14

PRIME LIGHT GREY 19,8 × 179,8 0,8 1,78 19,6 34,89 53,4 –

19,8 × 119,8 0,8 1,19 19,0 22,61 35,7 –
19 × 30,6 0,8 0,84 1,0 14,00 33,6 14

PRIME GREY 19,8 × 179,8 0,8 1,78 19,6 34,89 53,4 –

19,8 × 119,8 0,8 1,19 19,0 22,61 35,7 –
19 × 30,6 0,8 0,84 1,0 14,00 33,6 14

PRIME DARK BEIGE 19,8 × 179,8 0,8 1,78 19,6 34,89 53,4 –

19,8 × 119,8 0,8 1,19 19,0 22,61 35,7 –
19 × 30,6 0,8 0,84 1,0 14,00 33,6 14

PRIME BROWN 19,8 × 179,8 0,8 1,78 19,6 34,89 53,4 –

19,8 × 119,8 0,8 1,19 19,0 22,61 35,7 –
19 × 30,6 0,8 0,84 1,0 14,00 33,6 14

NATURAL 

NATURAL CREAM 19,8 × 179,8 0,8 1,78 19,6 34,89 53,4 –

19,8 × 119,8 0,8 1,19 19,0 22,61 35,7 –
19 × 30,6 0,8 0,84 1,0 14,00 33,6 14

NATURAL SAND 19,8 × 179,8 0,8 1,78 19,6 34,89 53,4 –

19,8 × 119,8 0,8 1,19 19,0 22,61 35,7 –
19 × 30,6 0,8 0,84 1,0 14,00 33,6 14

NATURAL BEIGE 19,8 × 179,8 0,8 1,78 19,6 34,89 53,4 –

19,8 × 119,8 0,8 1,19 19,0 22,61 35,7 –
19 × 30,6 0,8 0,84 1,0 14,00 33,6 14

NATURAL WARM GREY 19,8 × 179,8 0,8 1,78 19,6 34,89 53,4 –

19,8 × 119,8 0,8 1,19 19,0 22,61 35,7 –
19 × 30,6 0,8 0,84 1,0 14,00 33,6 14

NATURAL COLD BROWN 19,8 × 179,8 0,8 1,78 19,6 34,89 53,4 –

19,8 × 119,8 0,8 1,19 19,0 22,61 35,7 –
19 × 30,6 0,8 0,84 1,0 14,00 33,6 14

RUSTIC 

RUSTIC BRONZE 19,8 × 179,8 0,8 1,78 19,6 34,89 53,4 –

19,8 × 119,8 0,8 1,19 19,0 22,61 35,7 –
19 × 30,6 0,8 0,84 1,0 14,00 33,6 14

RUSTIC LIGHT BROWN 19,8 × 179,8 0,8 1,78 19,6 34,89 53,4 –

19,8 × 119,8 0,8 1,19 19,0 22,61 35,7 –
19 × 30,6 0,8 0,84 1,0 14,00 33,6 14

RUSTIC CHOCOLATE 19,8 × 179,8 0,8 1,78 19,6 34,89 53,4 –

19,8 × 119,8 0,8 1,19 19,0 22,61 35,7 –
19 × 30,6 0,8 0,84 1,0 14,00 33,6 14

RUSTIC BROWN 19,8 × 179,8 0,8 1,78 19,6 34,89 53,4 –

19,8 × 119,8 0,8 1,19 19,0 22,61 35,7 –
19 × 30,6 0,8 0,84 1,0 14,00 33,6 14

RUSTIC MOCCA 19,8 × 179,8 0,8 1,78 19,6 34,89 53,4 –

19,8 × 119,8 0,8 1,19 19,0 22,61 35,7 –
19 × 30,6 0,8 0,84 1,0 14,00 33,6 14

GRAND WOOD

Керамогранітні дошки бренду Opoczno з колекції Grand Wood беруть все 

найкраще з краси навколишньої природи. Завдяки ідеальному відтворенню 

кольору, фактури і нашарування дерева ми маємо справу з унікальним 

естетичним продуктом, який вносить в інтер’єр гармонію, спокій і тепло 

домашнього вогнища. У той же час це рішення є надзвичайно довговічним 

та функціональним.

Grand Wood tiles by Opoczno are the best of natural beauty, 

distilled and refined. The perfect imitation of colours, texture 

and wood grain bring a look and feel that is unique to aesthetic expression 

and impression with the harmony, balance and warmth 

of a place to call home. Grand Wood is also extremely durable in use 

and very convenient in care. All this makes the new wood-inspired 

wood-like tiles a perfect choice for any indoor design.

КЕРАМОГРАНІТ, НАТХНЕННИЙ ДЕРЕВОМ I TILES INSPIRED BY WOOD

GRAND WOOD

065064



Проектуючи колекцію керамогранітних дощок Wood Concept, 

ми надихалися навколишньою природою. Дизайнери зосередилися 

на відображенні натурального нашарування, фактури і колірної гами 

деревини дуба та ясена. У результаті ми отримали керамограніт, 

який ефектно поєднується з будь-яким стилем оформлення, вносячи 

в інтер’єр тепло, гармонію і комфорт близького спілкування 

з природою. Керамогранітні плитки Wood Concept не тільки мають 

безсумнівні естетичні якості, але й характеризуються високою 

міцністю, завдяки чому ці вироби мають відмінні експлуатаційні якості, 

їх легко утримувати в чистоті.

The design of the Wood series was inspired by the nature around us. 

The designers focused on the best representation of natural wood grain 

and rings with the texture and colours to bring out the look and feel 

of natural oak and ash. The resulting tiles go in perfect harmony 

with every space design and theme by adding a touch of warmth, 

harmony and the feel of intimacy with pure nature. 

Aesthetically enchanting in all schemes: extreme durability 

provides them with ideal performance for regular use 

and low maintenance, including easy cleaning.

КЕРАМОГРАНІТ, НАТХНЕННИЙ ДЕРЕВИНОЮ I TILES INSPIRED BY WOOD  

WOOD CONCEPT

067066



WOOD CONCEPT

WOOD 
CONCEPT
ЗРАЗКИ   I SAMPLES

068



CLASSIC OAK WHITE

89,0 см

14
,7 

см

89,0 см

22
,1 

см

0,8 см

WOOD CONCEPT
71



CLASSIC OAK CREAM

89,0 см

14
,7 

см

89,0 см

22
,1 

см

0,8 см

WOOD CONCEPT
73



CLASSIC OAK BEIGE

89,0 см

14
,7 

см

89,0 см

22
,1 

см

0,8 см

WOOD CONCEPT
75



CLASSIC OAK BROWN

89,0 см

14
,7 

см

89,0 см

22
,1 

см

0,8 см

WOOD CONCEPT
77



CLASSIC OAK GREY 

89,0 см

14
,7 

см

89,0 см

22
,1 

см

0,8 см

WOOD CONCEPT
79



CLASSIC OAK WARM GREY 

89,0 см

14
,7 

см

89,0 см

22
,1 

см

0,8 см

WOOD CONCEPT
81



NORDIC OAK WHITE

89,0 см

14
,7 

см

89,0 см

22
,1 

см

0,8 см

WOOD CONCEPT
83



NORDIC OAK OCHRA

89,0 см

14
,7 

см

89,0 см

22
,1 

см

0,8 см

WOOD CONCEPT
85



NORDIC OAK OCHRA

89,0 см

14
,7 

см

89,0 см

22
,1 

см

0,8 см

WOOD CONCEPT

WOOD CONCEPT

CLASSIC OAK

CLASSIC OAK WHITE 

CLASSIC OAK CREAM

CLASSIC OAK BEIGE

CLASSIC OAK BROWN

CLASSIC OAK GREY

CLASSIC OAK WARM GREY

NORDIC OAK 

NORDIC OAK WHITE

NORDIC OAK OCHRA

069



CLASSIC OAK WHITE

CLASSIC OAK CREAM

CLASSIC OAK BEIGE

CLASSIC OAK BROWN

CLASSIC OAK GREY

CLASSIC OAK WARM GREY

WOOD CONCEPT

Керамограніт Classic Oak надасть простору гармонії і тепла, 

та ідеально підійде для відпочинку і релаксації. До колекції 

входять керамогранітні дошки в різноманітній колірній гамі, 

починаючи від світлих узорів на вибіленій деревині, класичних 

світлих і темних бежевих на теплих світлих фонах, закінчуючи 

коричневими. Усі вони мають природні сучки та тріщини. 

Classic Oak are tiles which add a warm rustic tone indoors 

and a sense of harmony perfect for rest and recreation. 

The Classic Oak series includes a variety of colours ranging 

from warmer tones which imitate white-washed timber 

through classically light raw timber and deeper shades of beige 

to light brown tones. The finishing touch comes from lifelike 

knots and cracks.

CLASSIC OAK 071070



Classic Oak Beige

Незвичайна повсякденність
Extraordinary everyday

CLASSIC OAKWOOD CONCEPT

Classic Oak Beige

073072



Classic Oak White Classic Oak Warm Grey

Classic Oak Beige

Classic Oak Grey
Керамограніт Classic Oak чудово вписується 

в романтичний стиль інтер’єру. Завдяки йому 

створимо затишне і тепле приміщення.

Керамогранітні дошки із цієї колекції підходять 

для спальні, вітальні або холу. Також вони 

підійдуть до сучасних комерційних інтер’єрів, 

таких як кафе і ресторани, вносячи в них подих 

природності. 

The Classic Oak series harmonises perfectly 

with rustic indoor themes. The wood-like tiles 

build an atmospheric ambiance with a romantic 

touch which works well in bedrooms, 

living rooms and hallways. The series is 

a great choice for commercial settings, 

such as cafes or restaurants, where they 

add a more natural undertone.

Classic Oak White

Classic Oak White

CLASSIC OAKWOOD CONCEPT

075074



Classic Oak Cream
Різноманітність “візерунків” плитки у 

всіх доступних відтінках надає підлозі 
природний вигляд. Кожна серія містить 

принаймні 6 різних візерунків.

Classic Oak Cream
The packaging contains wood-like tiles 
with a minimum of 6 different patterns 
which seamlessly harmonise together.

CLASSIC OAK CREAM
WOOD CONCEPT

89,0 см

14
,7 

см

89,0 см

22
,1 

см

0,8 см

Застосування:
ПЛИТКА ДЛЯ СТІН/ПЛИТКА ДЛЯ ПІДЛОГИ
зовні/всередині

Use:
WALL TILES/FLOOR TILES
indoor/outdoor

точне відтворення
perfect reproduction

структурна плитка
structural tiles

ректифікована плитка
rectified tiles

тональна плитка
tonal tiles

підходить для використання з системою теплої підлоги
suitable for floor heating

матова плитка
matt tiles

WOOD CONCEPT

Classic Oak White
Різноманітність “візерунків” плитки у 

всіх доступних відтінках надає підлозі 
природний вигляд. Кожна серія містить 

принаймні 6 різних візерунків.

Classic Oak White
The packaging contains wood-like tiles 
with a minimum of 6 different patterns 
which seamlessly harmonise together.

CLASSIC OAK WHITE
WOOD CONCEPT

89,0 см

14
,7 

см

89,0 см

22
,1 

см

0,8 см

клас стійкості 
до ковзання
slip resistance

клас стирання
abrasion class

морозостійкість плитки
frost-resistant tile 

клас стійкості 
до утворення плям
stain resistance class

клас стійкості 
до ковзання
slip resistance

клас стирання
abrasion class

морозостійкість плитки
frost-resistant tile 

клас стійкості 
до утворення плям
stain resistance class

Застосування:
ПЛИТКА ДЛЯ СТІН/ПЛИТКА ДЛЯ ПІДЛОГИ
зовні/всередині

Use:
WALL TILES/FLOOR TILES
indoor/outdoor

точне відтворення
perfect reproduction

структурна плитка
structural tiles

ректифікована плитка
rectified tiles

тональна плитка
tonal tiles

підходить для використання з системою теплої підлоги
suitable for floor heating

матова плитка
matt tiles

077076



Classic Oak Brown
Різноманітність “візерунків” плитки у 

всіх доступних відтінках надає підлозі 
природний вигляд. Кожна серія містить 

принаймні 6 різних візерунків.

Classic Oak Brown
The packaging contains wood-like tiles 
with a minimum of 6 different patterns 
which seamlessly harmonise together.

CLASSIC OAK BROWN
WOOD CONCEPT

89,0 см

14
,7 

см

89,0 см

22
,1 

см

0,8 см

Застосування:
ПЛИТКА ДЛЯ СТІН/ПЛИТКА ДЛЯ ПІДЛОГИ
зовні/всередині

Use:
WALL TILES/FLOOR TILES
indoor/outdoor

точне відтворення
perfect reproduction

структурна плитка
structural tiles

ректифікована плитка
rectified tiles

тональна плитка
tonal tiles

підходить для використання з системою теплої підлоги
suitable for floor heating

матова плитка
matt tiles

WOOD CONCEPT

Classic Oak Beige
Різноманітність “візерунків” плитки у 

всіх доступних відтінках надає підлозі 
природний вигляд. Кожна серія містить 

принаймні 6 різних візерунків.

Classic Oak Beige
The packaging contains wood-like tiles 
with a minimum of 6 different patterns 
which seamlessly harmonise together.

CLASSIC OAK BEIGE
WOOD CONCEPT

89,0 см

14
,7 

см

89,0 см

22
,1 

см

0,8 см

Застосування:
ПЛИТКА ДЛЯ СТІН/ПЛИТКА ДЛЯ ПІДЛОГИ
зовні/всередині

Use:
WALL TILES/FLOOR TILES
indoor/outdoor

точне відтворення
perfect reproduction

структурна плитка
structural tiles

ректифікована плитка
rectified tiles

тональна плитка
tonal tiles

підходить для використання з системою теплої підлоги
suitable for floor heating

матова плитка
matt tiles

клас стійкості 
до ковзання
slip resistance

клас стирання
abrasion class

морозостійкість плитки
frost-resistant tile 

клас стійкості 
до утворення плям
stain resistance class

клас стійкості 
до ковзання
slip resistance

клас стирання
abrasion class

морозостійкість плитки
frost-resistant tile 

клас стійкості 
до утворення плям
stain resistance class

079078



Classic Oak Brown
Різноманітність “візерунків” плитки у 

всіх доступних відтінках надає підлозі 
природний вигляд. Кожна серія містить 

принаймні 6 різних візерунків.

Classic Oak Brown
The packaging contains wood-like tiles 
with a minimum of 6 different patterns 
which seamlessly harmonise together.

CLASSIC OAK WARM GREY
WOOD CONCEPT

89,0 см

14
,7 

см

89,0 см

22
,1 

см

0,8 см

структурна плитка
structural tiles

ректифікована плитка
rectified tiles

тональна плитка
tonal tiles

матова плитка
matt tiles

Застосування:
ПЛИТКА ДЛЯ СТІН/ПЛИТКА ДЛЯ ПІДЛОГИ
зовні/всередині

Use:
WALL TILES/FLOOR TILES
indoor/outdoor

точне відтворення
perfect reproduction

WOOD CONCEPT

Classic Oak Beige
Різноманітність “візерунків” плитки у 

всіх доступних відтінках надає підлозі 
природний вигляд. Кожна серія містить 

принаймні 6 різних візерунків.

Classic Oak Beige
The packaging contains wood-like tiles 
with a minimum of 6 different patterns 
which seamlessly harmonise together.

CLASSIC OAK GREY
WOOD CONCEPT

89,0 см

14
,7 

см

89,0 см

22
,1 

см

0,8 см

Застосування:
ПЛИТКА ДЛЯ СТІН/ПЛИТКА ДЛЯ ПІДЛОГИ
зовні/всередині

Use:
WALL TILES/FLOOR TILES
indoor/outdoor

структурна плитка
structural tiles

ректифікована плитка
rectified tiles

тональна плитка
tonal tiles

матова плитка
matt tiles

клас стійкості 
до ковзання
slip resistance

клас стирання
abrasion class

морозостійкість плитки
frost-resistant tile 

клас стійкості 
до утворення плям
stain resistance class

5

точне відтворення
perfect reproduction

клас стійкості 
до ковзання
slip resistance

клас стирання
abrasion class

морозостійкість плитки
frost-resistant tile 

клас стійкості 
до утворення плям
stain resistance class

081080



NORDIC OAK WHITE

NORDIC OAK OCHRA

WOOD CONCEPT

Керамограніт з колекції Nordic Oak — це рішення для всіх, хто 

цінує мінімалізм, сучасний інтер’єр або стиль лофт. У цьому разі 

ми маємо справу з керамогранітними дошками, які мають видиме 

природне нашарування та мінімальну кількість сучків, що надає їм 

легкості. Колірна гама включає класичні відтінки білого і широкий 

вибір коричневих: від світлих до глибоко насичених. 

The Nordic Oak series is pure minimalism at its best. 

The palpable wood grain comes with just a minimum 

of knots for a simple and light impression.

The colours range from traditional shades of white and off-white 

through a rich selection of brown hues, from light to dark.

NORDIC OAK 083082



Nordic Oak White

Естетика мінімалізму
Minimalist aesthetics

NORDIC OAKWOOD CONCEPT

Nordic Oak White

085084



Nordic Oak White

Nordic Oak White

Nordic Oak White

Залежно від забарвлення, керамогранітні дошки 

із серії Nordic Oak підійдуть як для інтер’єру 

кухні та їдальні, оформленого в сучасному 

скандинавському стилі, так і приміщень, віталень 

і терас, стилізованих під промислові горища. 

Плитка із цієї колекції відмінно вписується також 

в модну вінтажну естетику. 

No matter the colour or tone, Nordic Oak 

wood-like tiles are great for kitchens 

and living rooms inspired by trendy Scandinavian 

design themes or designed to emulate 

post-industrial lofts. Nordic Oak tiles 

complement trendy vintage aesthetics 

equally well.

Nordic Oak White

NORDIC OAKWOOD CONCEPT

087086



Nordic Oak Ochra
Різноманітність “візерунків” плитки у 

всіх доступних відтінках надає підлозі 
природний вигляд. Кожна серія містить 

принаймні 6 різних візерунків.

Nordic Oak Ochra
The packaging contains wood-like tiles 
with a minimum of 6 different patterns 
which seamlessly harmonise together.

NORDIC OAK OCHRA
WOOD CONCEPT

89,0 см

14
,7 

см

89,0 см

22
,1 

см

0,8 см

Застосування:
ПЛИТКА ДЛЯ СТІН/ПЛИТКА ДЛЯ ПІДЛОГИ
зовні/всередині

Use:
WALL TILES/FLOOR TILES
indoor/outdoor

точне відтворення
perfect reproduction

структурна плитка
structural tiles

ректифікована плитка
rectified tiles

тональна плитка
tonal tiles

підходить для використання з системою теплої підлоги
suitable for floor heating

матова плитка
matt tiles

WOOD CONCEPT

Nordic Oak White
Різноманітність “візерунків” плитки у 

всіх доступних відтінках надає підлозі 
природний вигляд. Кожна серія містить 

принаймні 6 різних візерунків.

Nordic Oak White
The packaging contains wood-like tiles 
with a minimum of 6 different patterns 
which seamlessly harmonise together.

NORDIC OAK WHITE
WOOD CONCEPT

89,0 см

14
,7 

см

89,0 см

22
,1 

см

0,8 см

Застосування:
ПЛИТКА ДЛЯ СТІН/ПЛИТКА ДЛЯ ПІДЛОГИ
зовні/всередині

Use:
WALL TILES/FLOOR TILES
indoor/outdoor

точне відтворення
perfect reproduction

структурна плитка
structural tiles

ректифікована плитка
rectified tiles

тональна плитка
tonal tiles

підходить для використання з системою теплої підлоги
suitable for floor heating

матова плитка
matt tiles

клас стійкості 
до ковзання
slip resistance

клас стирання
abrasion class

морозостійкість плитки
frost-resistant tile 

клас стійкості 
до утворення плям
stain resistance class

клас стійкості 
до ковзання
slip resistance

клас стирання
abrasion class

морозостійкість плитки
frost-resistant tile 

клас стійкості 
до утворення плям
stain resistance class

089088



CLASSIC OAK WHITE 

CLASSIC OAK CREAM

CLASSIC OAK BEIGE

CLASSIC OAK BROWN 

CLASSIC OAK GREY

CLASSIC OAK WARM GREY

NORDIC OAK WHITE

NORDIC OAK OCHRA

CLASSIC OAK  

CLASSIC OAK WHITE  22,1 × 89  0,8  0,97  18  17,46  29,1

 14,7 × 89 0,8 1,05  18 18,9 42

CLASSIC OAK CREAM 22,1 × 89  0,8 0,97  18 17,46  29,1

 14,7 × 89 0,8 1,05  18 18,9 42

CLASSIC OAK BEIGE  22,1 × 89  0,8 0,97  18 17,46  29,1

 14,7 × 89 0,8 1,05  18 18,9 42

CLASSIC OAK BROWN 22,1 × 89  0,8 0,97  18 17,46  29,1

 14,7 × 89 0,8 1,05  18 18,9 42

CLASSIC OAK GREY  22,1 × 89  0,8 0,97  18 17,46  29,1

 14,7 × 89 0,8 1,05  18 18,9 42

CLASSIC OAK WARM GREY 22,1 × 89  0,8  0,97  18 17,46  29,1

 14,7 × 89 0,8 1,05  18 18,9 42

NORDIC OAK 

NORDIC OAK WHITE 22,1 × 89  0,8 0,97  18 17,46  29,1

 14,7 × 89 0,8 1,05  18 18,9 42

NORDIC OAK OCHRA  22,1 × 89  0,8  0,97  18 17,46  29,1

 14,7 × 89 0,8 1,05  18 18,9 42

см м2 кг/м2 кг м2см

091090
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Каталог є ілюстративним матеріалом. Виробник залишає за собою право вносити зміни в пропозицію, представлену в 
каталозі. 
У зв’язку із застосованою технікою друку фактичний зовнішній вигляд продукту може відрізнятися від продукту, 
представленого на фотографіях.

This catalogue is a demonstrative material. The manufacturer reserves the right to introduce changes in the offer presented in 
the catalogue. Owing to the printing technique the real appearance of the products in the offer may be slightly different than the 
products presented in the pictures.

у небагатьох 
випадках

Versatile OrganicSafe Easy 
maintenance

Fast HeatingStrongDurableAesthetic

for all rooms

for outdoor use

for various 
surfaces

natural materialsanti slip

fire resistant

fireplace safe

easy cleaning

recommended 
for pet owners / 
children

maintenance-
-free

non fading

dirt resistant

floor heating safefrost resistant

water and 
moisture-
-resistant

for patios 
and bathrooms

scratch resistant 

impact resistant

wood grain, 
natural texture, 
natural look

large format

Дерев’яні дошки
Wooden planks

Дошки з 
керамограніту
Wood-like tiles

ДЕРЕВИНА

VSКЕРАМОГРАНІТ

Універсаль-
ний

ЕкологічнийБезпечний Простота об-
слуговування

Довговічний ОпаленняСтійкийМіцнийЕстетичний

для всіх
типів приміщень
   
для 
використання
зовні

для 
використання 
на різних 
поверхнях

з натуральної 
сировини

протиковзність

вогнестійкість

для 
використання 
біля камінів

легко чистити

рекомендова-
ний для влас-
ників домашніх 
тварин / для 
сімей з дітьми

не вимагає 
додаткового об-
слуговування

не вицвітає

стійкість
до утворення 
бруду

для 
використання 
з системою 
теплої підлоги

морозостійкість

водонепрони-
кний, стійкий 
вологостійкий

для використа-
ння на терасах 
і у ванних  
кімнатах

стійкість
до подряпин

стійкість
до механічних
пошкоджень

нашарування, 
натуральна
текстура, 
натуральний 
вигляд

великий формат

WOOD VS TILES 

rarely rarely

у небагатьох 
випадках

092
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