PIĘKNO ZAKLĘTE W KAMIENIU
BEAUTY ENCHANTED IN STONE
WIELKOfOrMATOWE
KOLEKCjE grESóW
LArgE-fOrMAT grES
POrCELAIN TILES

COLOR CRUSH
DISTANCE
VULCANIC DUST
ETERNAL
ESSENTIAL GREY
ESSENTIAL GRAPHITE
DESERT WIND
BRAVE ONYX
SILVER POINT
MARBLE SKIN
STONINGTON
NIGHT SHADE
IRONIC
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. 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.
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STONE
Piękno, siła i różnorodność kamienia stanowiły
inspiracje do stworzenia nowej serii
wielkoformatowych gresów w ramach grAND CONCEPT.
Zaprojektowana z myślą o odważnych osobach
stawiających na produkty premium,
które docenią ponadczasowe piękno naturalnego
kamienia, urok betonu i przełamywanie schematów
w aranżacjach wnętrz. gresy doskonale wpisują się
w światowe trendy docenione na międzynarodowych targach.

The beauty, strength and diversity of stone served
as the inspiration to create a new collection
of large-format gres tiles as part of grAND CONCEPT.
It was designed for bold clients who opt for
premium products and appreciate the timeless beauty
of natural stone, the charm of concrete and thinking
outside the box in interior design.
gres tiles fit into global trends appreciated
at international trade fairs.
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COLOR CRUSH
DISTANCE
VULCANIC DUST

ESSENTIAL GRAPHITE
DESERT WIND
BRAVE ONYX
SILVER POINT
MARBLE SKIN
STONINGTON
NIGHT SHADE
IRONIC
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COLOR

ESSENTIAL GREY

CRUSH

ETERNAL

0,8 cm

59,8 × 119,8

79,8 × 79,8

59,8 × 59,8

MODUŁOWOŚĆ: Możliwość wielu aranżacji z wykorzystaniem płytek różnych formatów na jednej powierzchni.
MODULARITY: Flexibility to combine tile formats into various arrangements on one surface.

59,8 × 119,8

79,8 × 79,8

59,8 × 119,8

59,8 × 59,8

59,8 × 119,8

59,8 × 119,8

59,8 × 59,8

STONE

DISTANCE

COLOR

CRUSH

59,8 × 119,8

79,8 × 79,8

59,8 × 59,8

MODUŁOWOŚĆ: Możliwość wielu aranżacji z wykorzystaniem płytek różnych formatów na jednej powierzchni.
MODULARITY: Flexibility to combine tile formats into various arrangements on one surface.

DUST

59,8 × 119,8

79,8 × 79,8

59,8 × 119,8

59,8 × 59,8

59,8 × 119,8

59,8 × 119,8

59,8 × 59,8

STONE

VULCANIC

DISTANCE

0,8 cm

0,8 cm

59,8 × 119,8

79,8 × 79,8

59,8 × 59,8

MODUŁOWOŚĆ: Możliwość wielu aranżacji z wykorzystaniem płytek różnych formatów na jednej powierzchni.
MODULARITY: Flexibility to combine tile formats into various arrangements on one surface.

59,8 × 119,8

79,8 × 79,8

59,8 × 119,8

59,8 × 59,8

59,8 × 119,8

59,8 × 119,8

59,8 × 59,8

STONE

ETERNAL

VULCANIC

DUST

59,8 × 119,8

79,8 × 79,8

59,8 × 59,8

MODUŁOWOŚĆ: Możliwość wielu aranżacji z wykorzystaniem płytek różnych formatów na jednej powierzchni.
MODULARITY: Flexibility to combine tile formats into various arrangements on one surface.

GREY

59,8 × 119,8

79,8 × 79,8

59,8 × 119,8

59,8 × 59,8

59,8 × 119,8

59,8 × 119,8

59,8 × 59,8

STONE

ESSENTIAL

ETERNAL

0,8 cm

0,8 cm

59,8 × 119,8

79,8 × 79,8

59,8 × 59,8

MODUŁOWOŚĆ: Możliwość wielu aranżacji z wykorzystaniem płytek różnych formatów na jednej powierzchni.

GRAPHITE

MODULARITY: Flexibility to combine tile formats into various arrangements on one surface.

59,8 × 119,8

79,8 × 79,8

59,8 × 119,8

59,8 × 59,8

59,8 × 119,8

59,8 × 119,8

59,8 × 59,8

STONE

ESSENTIAL

ESSENTIAL

GREY

0,8 cm

59,8 × 119,8

79,8 × 79,8

59,8 × 59,8

MODUŁOWOŚĆ: Możliwość wielu aranżacji z wykorzystaniem płytek różnych formatów na jednej powierzchni.
MODULARITY: Flexibility to combine tile formats into various arrangements on one surface.

WIND

59,8 × 119,8

79,8 × 79,8

59,8 × 119,8

59,8 × 59,8

59,8 × 119,8

59,8 × 119,8

59,8 × 59,8

STONE

DESERT

ESSENTIAL

GRAPHITE

0,8 cm

59,8 × 119,8

79,8 × 79,8

59,8 × 59,8

MODUŁOWOŚĆ: Możliwość wielu aranżacji z wykorzystaniem płytek różnych formatów na jednej powierzchni.
MODULARITY: Flexibility to combine tile formats into various arrangements on one surface.

ONYX

59,8 × 119,8

79,8 × 79,8

59,8 × 119,8

59,8 × 59,8

59,8 × 119,8

59,8 × 119,8

59,8 × 59,8

STONE

BRAVE

DESERT

WIND

0,8 cm

59,8 × 119,8

79,8 × 79,8

59,8 × 59,8

MODUŁOWOŚĆ: Możliwość wielu aranżacji z wykorzystaniem płytek różnych formatów na jednej powierzchni.
MODULARITY: Flexibility to combine tile formats into various arrangements on one surface.

POINT

59,8 × 119,8

79,8 × 79,8

59,8 × 119,8

59,8 × 59,8

59,8 × 119,8

59,8 × 119,8

59,8 × 59,8

STONE

SILVER

BRAVE

ONYX

0,8 cm

59,8 × 119,8

79,8 × 79,8

59,8 × 59,8

MODUŁOWOŚĆ: Możliwość wielu aranżacji z wykorzystaniem płytek różnych formatów na jednej powierzchni.
MODULARITY: Flexibility to combine tile formats into various arrangements on one surface.

SKIN

59,8 × 119,8

79,8 × 79,8

59,8 × 119,8

59,8 × 59,8

59,8 × 119,8

59,8 × 119,8

59,8 × 59,8

STONE

MARBLE

SILVER

POINT

0,8 cm

59,8 × 119,8

79,8 × 79,8

59,8 × 59,8

MODUŁOWOŚĆ: Możliwość wielu aranżacji z wykorzystaniem płytek różnych formatów na jednej powierzchni.
MODULARITY: Flexibility to combine tile formats into various arrangements on one surface.

59,8 × 119,8

79,8 × 79,8

59,8 × 119,8

59,8 × 59,8

59,8 × 119,8

59,8 × 119,8

59,8 × 59,8

STONE

STONINGTON

MARBLE

SKIN

59,8 × 119,8

79,8 × 79,8

59,8 × 59,8

MODUŁOWOŚĆ: Możliwość wielu aranżacji z wykorzystaniem płytek różnych formatów na jednej powierzchni.
MODULARITY: Flexibility to combine tile formats into various arrangements on one surface.

SHADE

59,8 × 119,8

79,8 × 79,8

59,8 × 119,8

59,8 × 59,8

59,8 × 119,8

59,8 × 119,8

59,8 × 59,8

STONE

NIGHT

STONINGTON

0,8 cm

0,8 cm

59,8 × 119,8

79,8 × 79,8

59,8 × 59,8

MODUŁOWOŚĆ: Możliwość wielu aranżacji z wykorzystaniem płytek różnych formatów na jednej powierzchni.
MODULARITY: Flexibility to combine tile formats into various arrangements on one surface.

59,8 × 119,8

79,8 × 79,8

59,8 × 119,8

59,8 × 59,8

59,8 × 119,8

59,8 × 119,8

59,8 × 59,8

STONE

IRONIC

NIGHT

SHADE

IRONIC

0,8 cm

59,8 × 119,8

79,8 × 79,8

59,8 × 59,8

MODUŁOWOŚĆ: Możliwość wielu aranżacji z wykorzystaniem płytek różnych formatów na jednej powierzchni.
MODULARITY: Flexibility to combine tile formats into various arrangements on one surface.

PARAMETRY TECHNICZNE
TECHNICAL SPECIFICATIONS

59,8 × 119,8

cm

cm

m2

kg/m2

kg

m2

59,8 × 59,8

0,8

79,8 × 79,8

0,8

59,8 × 119,8

0,8

kg

1,07

19,6

20,9

42,80

860

1,27

19,6

25,0

55,88

1120

1,43

19,6

28,2

31,46

655

79,8 × 79,8

59,8 × 119,8

59,8 × 59,8

59,8 × 119,8

59,8 × 119,8

59,8 × 59,8
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NAJNOWSZA TECHNOLOGIA PRODUKCJI
THE LATEST PRODUCTION TECHNOLOGY
Zmieniające się technologie, ale także gusta i wymagania odbiorców pozwoliły projektantom zbliżyć się do natury,
by zaczerpnięte inspiracje oddawały jej piękno. Płytki, które kilkanaście lat temu wyglądały niemal identycznie,
dziś odwzorowują naturę i odzwierciedlają jej różnorodność. rozwój technologii umożliwił produkowanie płytek
zróżnicowanych pod kątem rozmiarów oraz przeniesienie wzorów wprost z przyrody do aranżowanych przestrzeni.
gresy grand Concept są wyjątkowe, ich wzory nie tylko były zainspirowane naturą, ale także powstawały
na podstawie skanów prawdziwych kamieni. Dzięki tak wiernemu odwzorowaniu aranżowana przestrzeń
jest niezwykle autentyczna i efektowna.

Changing technologies, tastes and the demands of customers have made it possible for designers to get closer to nature,
be inspired by it and reflect its beauty. Over a decade ago, tiles looked almost identical,
but today they reflect nature and its diversity. The development of technology has made it possible to manufacture tiles
of different sizes and transfer patterns from nature directly to interior design.
grand Concept gres tiles are unique. Their patterns are not only inspired by nature,
but based on scans of real stones. Thanks to patterns that imitate nature so perfectly,
interior design is extremely authentic and spectacular to the eye.

TONALNOŚĆ PŁYTEK
TONALNOŚĆ PŁYTEK
Termin „tonalność” oznacza różnice we wzorze i/lub kolorze, jakie można zauważyć na płytkach z jednej kolekcji.
Pozwala to na stworzenie naturalnych, niejednorodnych powierzchni, jak przy zastosowaniu naturalnego kamienia.
Klasy tonalności oznaczone są symbolami od V1 do V4. W grand Concept występują dwie z nich.

Klasa V3 – tą klasą oznaczamy płytki, które wyraźnie różnią się między sobą pod względem grafiki i kolorystyki.
Przykładem jest kolekcja COLOr CrUSH, w której na części płytek dominującym kolorem jest jasnoniebieski,
a na pozostałych płytkach wyraźnie zauważalne są brązowe odcienie żył.
Kolekcje oznaczone klasą V3 mogą też cechować się zróżnicowaną wyrazistością w zakresie powierzchni poszczególnych płytek.
jedne mogą być bardziej stonowane, a inne bardzo wyraziste, jak w kolekcji STONINgTON.
Klasa V2 – tą klasą oznaczamy płytki, których wzory w ramach jednego opakowania nieznacznie różnią się między sobą,
ale całość zachowana jest w spójnej tonacji. Płytki mogą mieć ten sam kolor bazowy,
ale różnić się subtelnymi detalami, jak liczba żył w kamieniu, np. w kolekcji BrAVE ONYx.

The term “tonality” refers to the differences in the pattern and/or colour of tiles in the same collection. This allows us to create
natural surfaces and non-standard interiors that go beyond the usual schemes. The Opoczno brand offers various collections,
from subdued, monocolour to expressive, highly varied ones, imitating natural patterns, thanks to which the space feels genuine
and attractive. We have introduced four tonality classifications to our collections. grand Concept collections include two of them.

V3 class – this class is used to mark tiles which significantly differ from one another in terms of their graphic design and colour.
An example may be the COLOr CrUSH collection, in which the dominating colour of some tiles is light blue, whereas other tiles
have clearly visible brown veins. Collections marked as V3 may also be characterised by varying distinctness when it comes
to individual tile faces. Some may be more subdued, such as BrAVE ONYx, and others very distinct, like the STONINgTON collection.

V2 class – this class is used to mark tiles in which the graphic designs of individual tiles in one package
differ slightly from one another, but they all have the same coherent tone.
The tiles may have the same base colour and yet differ in subtle details, such as the number of veins, like in Brave Onyx.
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COLOR
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CRUSH
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COLOR

CRUSH

Kolekcja COLOr CrUSH jest pełna elektryzującego, odważnego piękna,
które podkreśli stylowy charakter nowoczesnego wnętrza.
Zainspirowana labradorytem, kamieniem pochodzącym ze wschodniej Kanady,
z półwyspu Labrador. głęboki kolor ultramaryny i mozaika srebrzystych
żył łączą się na powierzchni płytek w ciekawy splot.
razem tworzą wizualny efekt powierzchni pełnej głębi i rozświetleń.

COLOr CrUSH is a collection full of electrifying and bold beauty,
which emphasises the stylishness of modern interiors.
It was inspired by Labradorite, a stone from the Labrador Peninsula
in eastern Canada. Its deep ultramarine colour and a mosaic of silver veins
are intertwined on the surface of the tiles, making up an interesting pattern.
They create a visual effect of a surface full of refractions and bursts of light.
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COLOR

CRUSH
59,8 × 119,8
NT1066-003-1

COLOR CRUSH
Polished

79,8 × 79,8
NT1066-005-1

COLOR CRUSH
Polished

59,8 × 59,8
NT1066-004-1

COLOR CRUSH
Polished

0,8 cm

ZASTOSOWANIE

ściany, podłogi, wewnątrz/na zewnątrz

APPLICATION

wall tiles, floor tiles, interiors/exteriors

mrozoodporne | frost resistance

3

klasa ścieralności | abrasion resistance

5

plamoodporne | stain resistance

do ogrzewania podłogowego | floor heating ready

rektyfikowane | rectified

płytki tonalne | tonal tiles

polerowane | polished

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

DISTANCE

Stonowana i elegancka struktura kamienia kolekcji DISTANCE
kryje w sobie subtelność i równowagę. Polerowana powierzchnia
w odcieniach szarości pozwala stworzyć spokojne,
ale pełne świeżości i energii wnętrze.

The subdued and elegant structure of stone in the DISTANCE
collection is characterised by subtlety and balance.
The polished surface in shades of grey makes it possible to design
an interior that is calm and yet full of freshness and energy.
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DISTANCE

59,8 × 119,8
NT080-003-1

DISTANCE
grey Polished

79,8 × 79,8
NT080-002-1

DISTANCE
grey Polished

59,8 × 59,8
NT080-001-1

DISTANCE
grey Polished

0,8 cm

ZASTOSOWANIE

ściany, podłogi, wewnątrz/na zewnątrz

APPLICATION

wall tiles, floor tiles, interiors/exteriors

mrozoodporne | frost resistance

3

klasa ścieralności | abrasion resistance

5

plamoodporne | stain resistance

do ogrzewania podłogowego | floor heating ready

rektyfikowane | rectified

płytki tonalne | tonal tiles

polerowane | polished

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

DUST

VULCANIC DUST to inspirowane wulkaniczną lawą
nowoczesne beżowe płytki, ozdobione
nieregularnymi, rdzawymi żyłami.
Zapewnią wnętrzom spektakularny wygląd.

VULCANIC DUST are modern beige tiles inspired
by volcanic lava and decorated with
irregular rust-coloured veins.
They give interiors a spectacular look.
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VULCANIC

DUST
59,8 × 119,8
NT091-008-1

VULCANIC DUST
Beige Polished

79,8 × 79,8
NT091-007-1

VULCANIC DUST
Beige Polished

59,8 × 59,8
NT091-006-1

VULCANIC DUST
Beige Polished

0,8 cm

ZASTOSOWANIE

ściany, podłogi, wewnątrz/na zewnątrz

APPLICATION

wall tiles, floor tiles, interiors/exteriors

mrozoodporne | frost resistance

3

klasa ścieralności | abrasion resistance

5

plamoodporne | stain resistance

do ogrzewania podłogowego | floor heating ready

rektyfikowane | rectified

płytki tonalne | tonal tiles

polerowane | polished

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

ETERNAL

Kolekcja ETErNAL to idealny mariaż
dystyngowanej bieli i awangardowej czerni.
Utrzymana w jednym z najgorętszych światowych
trendów wnętrzarskich – Black & White.
Oryginalny design dla miłośników śmiałych połączeń
i twórczego podejścia do aranżacji przestrzeni.
Czyste białe tło z eleganckimi czarnymi żyłami
w połączeniu z polerowaną powierzchnią to idealna
podstawa do tworzenia monochromatycznych wnętrz.

The ETErNAL collection is the perfect combination
of dignified white and avant-garde black.
This collection follows one of the hottest interior
trends in the world right now, Black & White.
Its unique design is perfect for fans of bold combinations
and a creative approach to interior design.
The pure white background with elegant black veins,
combined with the polished surface, make for a perfect
base for monochrome interiors.

56

57

ETERNAL

59,8 × 119,8
NT125-003-1

ETERNAL
White Polished

79,8 × 79,8
NT125-002-1

ETERNAL
White Polished

59,8 × 59,8
NT125-001-1

ETERNAL
White Polished

0,8 cm

ZASTOSOWANIE

ściany, podłogi, wewnątrz/na zewnątrz

APPLICATION

wall tiles, floor tiles, interiors/exteriors

mrozoodporne | frost resistance

4

klasa ścieralności | abrasion resistance

5

plamoodporne | stain resistance

do ogrzewania podłogowego | floor heating ready

rektyfikowane | rectified

płytki tonalne | tonal tiles

polerowane | polished

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

GREY

ESSENTIAL grEY to kolekcja o wzorze marmuru w nowoczesnym wydaniu.
Stanowi kwintesencję tego, co stworzyła natura. Ponadczasowy motyw kamienia
z mocnymi, ciemnymi żyłami, które wyraźnie dominują na szarym tle,
emanuje siłą i wyrafinowaną elegancją podkreślaną przez rudozłote żyły.

ESSENTIAL grEY is a collection with a marble pattern and a modern twist.
It is the essence of what was created by nature. The timeless stone pattern with strong and
dark veins which clearly dominate the grey background resonates with strength, whereas
rust- and gold-coloured veins emphasise its sophisticated elegance.
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ESSENTIAL

GREY
59,8 × 119,8
NT1058-038-1

ESSENTIAL GREY
Polished

79,8 × 79,8
NT1058-040-1

ESSENTIAL GREY
Polished

59,8 × 59,8
NT1058-039-1

ESSENTIAL GREY
Polished

0,8 cm

ZASTOSOWANIE

ściany, podłogi, wewnątrz/na zewnątrz

APPLICATION

wall tiles, floor tiles, interiors/exteriors

mrozoodporne | frost resistance

3

klasa ścieralności | abrasion resistance

5

plamoodporne | stain resistance

do ogrzewania podłogowego | floor heating ready

rektyfikowane | rectified

płytki tonalne | tonal tiles

polerowane | polished

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

GRAPHITE

ESSENTIAL grAPHITE – szlachetność i monochromatyczny chłód
kolekcji, z białymi żyłami i spękaniami jak w górskiej skale.
Natura w swojej pięknej, chłodnej odsłonie.

ESSENTIAL grAPHITE is a collection characterised by nobleness
and monochrome coldness, with white veins and cracks in the mountain rock.
Nature showing its beautiful and cold face.
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ESSENTIAL

GRAPHITE
59,8 × 119,8
NT1058-018-1

ESSENTIAL GRAPHITE
Polished

79,8 × 79,8
NT1058-020-1

ESSENTIAL GRAPHITE
Polished

59,8 × 59,8
NT1058-019-1

ESSENTIAL GRAPHITE
Polished

0,8 cm

ZASTOSOWANIE

ściany, podłogi, wewnątrz/na zewnątrz

APPLICATION

wall tiles, floor tiles, interiors/exteriors

mrozoodporne | frost resistance

2

klasa ścieralności | abrasion resistance

5

plamoodporne | stain resistance

do ogrzewania podłogowego | floor heating ready

rektyfikowane | rectified

płytki tonalne | tonal tiles

polerowane | polished

Przykładowe twarze płytek w ramach jednej kolekcji.
Examples of tile faces within one collection.
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DESERT
72

WIND
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DESERT

WIND

Kolekcja DESErT WIND powstała z inspiracji pustynną skałą.
głęboka czerń tła z kontrastującymi geometrycznymi żyłami
w odcieniach bieli i miedzi tworzą połączenie o ponadprzeciętnej estetyce.
Na powierzchni płytki można dojrzeć delikatne, połyskujące drobinki brązowego piasku.

DESErT WIND is a collection inspired by desert rocks.
The deep black colour of the background with contrastive geometric veins
in shades of white and copper are a combination with an above-average aesthetic.
In the background of the tile, you can see subtle shiny particles of brown sand.
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DESERT

WIND
59,8 × 119,8
NT076-008-1

DESERT WIND
Black Polished

79,8 × 79,8
NT076-007-1

DESERT WIND
Black Polished

59,8 × 59,8
NT076-006-1

DESERT WIND
Black Polished

0,8 cm

ZASTOSOWANIE

ściany, podłogi, wewnątrz/na zewnątrz

APPLICATION

wall tiles, floor tiles, interiors/exteriors

mrozoodporne | frost resistance

2

klasa ścieralności | abrasion resistance

5

plamoodporne | stain resistance

do ogrzewania podłogowego | floor heating ready

rektyfikowane | rectified

płytki tonalne | tonal tiles

polerowane | polished

barwiona masa | coloured body

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

ONYX

Kolekcja BrAVE ONYx to polerowane płytki o klasycznym,
perłowym kolorze z ciemniejszymi żyłkami i białymi refleksami.
Te delikatne, acz efektowne płytki doskonale odbijają promienie słoneczne,
dzięki czemu nadadzą świetlistego wyrazu dowolnej aranżacji.

The BrAVE ONYx collection contains polished tiles with a classic
pearl colour with darker veins and white reflections.
These delicate and yet impressive tiles perfectly reflect sun rays,
so they add some radiant expression to any interior.
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BRAVE

ONYX
59,8 × 119,8
NT086-008-1

BRAVE ONYX
White Polished

79,8 × 79,8
NT086-007-1

BRAVE ONYX
White Polished

59,8 × 59,8
NT086-006-1

BRAVE ONYX
White Polished

0,8 cm

ZASTOSOWANIE

ściany, podłogi, wewnątrz/na zewnątrz

APPLICATION

wall tiles, floor tiles, interiors/exteriors

mrozoodporne | frost resistance

3

klasa ścieralności | abrasion resistance

5

plamoodporne | stain resistance

do ogrzewania podłogowego | floor heating ready

rektyfikowane | rectified

płytki tonalne | tonal tiles

polerowane | polished

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

POINT

Kolekcja SILVEr POINT odzwierciedla ponadczasowy motyw kamienia.
Płytki zdobi dyskretny wzór marmuru w kolorze subtelnego srebra.
Minimalistyczny efekt podkreśla matowe wykończenie.
Eleganckie połączenie chłodnej szarości z wzorem marmuru
stanowi doskonały punkt wyjścia do aranżacji w różnych stylach.

SILVEr POINT is a collection that reflects the timeless pattern of stone.
The tiles are decorated with a delicate marble pattern in a subtle silver colour.
The minimalistic effect is emphasised by a matt finish.
An elegant combination of cold grey and the marble pattern is the perfect
starting point for designing interiors in different styles.
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SILVER

POINT
59,8 × 119,8
NT1064-015-1

SILVER POINT
grey Matt

79,8 × 79,8
NT1064-014-1

SILVER POINT
grey Matt

59,8 × 59,8
NT1064-013-1

SILVER POINT
grey Matt

0,8 cm

ZASTOSOWANIE

ściany, podłogi, wewnątrz/na zewnątrz

APPLICATION

wall tiles, floor tiles, interiors/exteriors

mrozoodporne | frost resistance

4

klasa ścieralności | abrasion resistance

5

plamoodporne | stain resistance

do ogrzewania podłogowego | floor heating ready

rektyfikowane | rectified

płytki tonalne | tonal tiles

R9

klasa antypoślizgowości | anti slip

matowe | matt

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

SKIN

Kolekcja MArBLE SKIN to powiew niewymuszonej elegancji w najlepszym wydaniu.
Inspirowana ponadczasowym marmurem, prezentuje jego szlachetne i klasyczne oblicze.
Kolorystyka płytek utrzymana jest w odcieniach głębokiej szarości z surowym matowym
wykończeniem, podkreślona czarnymi, a gdzieniegdzie rudozłotymi żyłami
z połyskiem, przeniesionymi wprost z natury.

The MArBLE SKIN collection is a breath of effortless elegance at its best.
Inspired by timeless marble, it shows its noble and classic face. The colour palette
of the tiles is based on deep grey with a raw matt finish, emphasised
by shiny black veins and some rust-coloured veins inspired directly by nature.
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MARBLE

SKIN
59,8 × 119,8
NT1058-033-1

MARBLE SKIN
grey Matt

79,8 × 79,8
NT1058-035-1

MARBLE SKIN
grey Matt

59,8 × 59,8
NT1058-034-1

MARBLE SKIN
grey Matt

0,8 cm

ZASTOSOWANIE

ściany, podłogi, wewnątrz/na zewnątrz

APPLICATION

wall tiles, floor tiles, interiors/exteriors

mrozoodporne | frost resistance

4

klasa ścieralności | abrasion resistance

5

plamoodporne | stain resistance

do ogrzewania podłogowego | floor heating ready

rektyfikowane | rectified

płytki tonalne | tonal tiles

R9

klasa antypoślizgowości | anti slip

matowe | matt

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

STONINGTON

Majestatyczne oblicze kamienia naturalnego odkrywa kolekcja STONINgTON.
Szare płytki zdobi wyrazisty wzór, który tworzą zdecydowane, ciemne żyły
w odcieniach brązu i szarości. Wyjątkowej głębi dodaje polerowana powierzchnia.
Kolekcja w unikalny sposób łączy w sobie mocny charakter i niepowtarzalny urok
kamienia naturalnego.

The majestic look of natural stone is revealed by the STONINgTON collection.
The tiles are decorated with a grey stone pattern with strong and distinct strong and
distinct motifs with clear-cut and dark veins in different shades of graphite and brown.
Their polished surface adds a unique depth. This collection exceptionally
combines the strong character and the unique charm of natural stone.
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STONINGTON

59,8 × 119,8
NT1065-006-1

STONINGTON
grey Polished

79,8 × 79,8
NT1065-008-1

STONINGTON
grey Polished

59,8 × 59,8
NT1065-007-1

STONINGTON
grey Polished

0,8 cm

ZASTOSOWANIE

ściany, podłogi, wewnątrz/na zewnątrz

APPLICATION

wall tiles, floor tiles, interiors/exteriors

mrozoodporne | frost resistance

4

klasa ścieralności | abrasion resistance

5

plamoodporne | stain resistance

do ogrzewania podłogowego | floor heating ready

rektyfikowane | rectified

płytki tonalne | tonal tiles

polerowane | polished

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

SHADE

gra cieni była inspiracją do stworzenia niecodziennej kolekcji NIgHT SHADE.
Matowy zazwyczaj beton zaskakuje wypolerowaną, błyszczącą powierzchnią.
Charakterystycznym elementem płytek są ozdobne zacieki w narożnikach.
Ta kolekcja idealnie sprawdzi się w surowych wnętrzach z charakterem.

A shadow play could have served as an inspiration to create the unusual NIgHT SHADE
collection. Concrete, which is usually matt, surprises us with its polished and shiny surface.
A characteristic element of these tiles are water marks in the corners.
These tiles are perfect for raw interiors with character.
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NIGHT

SHADE
59,8 × 119,8
NT083-003-1

NIGHT SHADE
White Polished

79,8 × 79,8
NT083-002-1

NIGHT SHADE
White Polished

59,8 × 59,8
NT083-001-1

NIGHT SHADE
White Polished

0,8 cm

ZASTOSOWANIE

ściany, podłogi, wewnątrz/na zewnątrz

APPLICATION

wall tiles, floor tiles, interiors/exteriors

mrozoodporne | frost resistance

3

klasa ścieralności | abrasion resistance

5

plamoodporne | stain resistance

do ogrzewania podłogowego | floor heating ready

rektyfikowane | rectified

płytki tonalne | tonal tiles

polerowane | polished

Kolekcja zawiera 6 różnych twarzy.
The collection has 6 unique faces.
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IRONIC
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IRONIC

Kolekcja IrONIC przywodzi na myśl industrialny charakter metropolii.
Zastosowany w niej wzór delikatnie postarzanej blachy wzbogacony jest różnorodną
fakturą i polerowaną powierzchnią, dzięki czemu uzyskano oryginalny efekt głębi.

The IrONIC collection is reminiscent of the industrial character of metropolitan areas.
The pattern depicts lightly weathered sheet metal and features both a varied texture
and a polished surface, offering a unique sense of depth.
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IRONIC

59,8 × 119,8
NT081-013-1

IRONIC
Blue Polished

79,8 × 79,8
NT081-012-1

IRONIC
Blue Polished

59,8 × 59,8
NT081-011-1

IRONIC
Blue Polished

0,8 cm

ZASTOSOWANIE

ściany, podłogi, wewnątrz/na zewnątrz

APPLICATION

wall tiles, floor tiles, interiors/exteriors

mrozoodporne | frost resistance

2

klasa ścieralności | abrasion resistance

5

plamoodporne | stain resistance

do ogrzewania podłogowego | floor heating ready

rektyfikowane | rectified

płytki tonalne | tonal tiles

polerowane | polished

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