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У 1883 році в містечку Опочно почалася історія одного з найдавніших і най-

популярніших виробників керамічної плитки в Польщі під назвою Firma 

Dziewulski i Bracia Lange (The Dziewulski & Lange Brothers). Протягом більш 

ніж 130 років Opoczno надихає нас привабливими й інноваційними продук-

тами для дизайну інтер’єру. Новітні технології проектування, що використову-

ються у виробничому процесі, поєднуючись із досвідом команди дизайнерів, 

гарантують високу якість нашої продукції. Нові колекції, представлені в цьо-

горічному каталозі Opoczno, являють собою поєднання традицій, які є показ-

ником досвіду й найвищої майстерності, із сучасними і свіжими всесвітньо 

відомими дизайнами. 



For more than 130 years Opoczno has inspired us with beautiful and innovative 

products for interior design. Innovative design technologies used in the pro-

duction process, in combination with the experienced design team, guarantee 

the highest quality of our products. The new collections presented in this year’s 

edition of the Opoczno catalogue represent a meeting of tradition — which is a 

measure of experience and the highest craftsmanship, with modern and fresh, 

world-renowned design. 

→

→
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Колекції керамічної плитки Опочно прикрашали  підлогу та сходи в таунхаусах 

та будинках по всій Польщі. Навіть сьогодні вони тримаються на висоті пова-

ги знавців та архітекторів — свідчення їх незмінна краса. Сьогодні Opoczno 

пропонує товари найвищої якості, хоча покращення дизайну домашнього ін-

тер’єру та інших середовищ за допомогою колекцій керамічної плитки, багаті 

дизайном, фактурами та обробкою, натхненні природною красою та різнома-

нітністю нашої планети. Керамічну плитку Opoczno можна знайти в будин-

ках та громадських місцях в Польщі та за кордоном, включаючи Q22, один з 

найвищих хмарочосів Польщі, та «The Gate Towers» в Абу-Дабі. Успіх бренду 

Opoczno — це результат співпраці з архітекторами та дизайнерами, щоб знай-

ти ідеї та натхнення, які відповідають останнім тенденціям дизайну, щоб за-

довольнити замовників очікувань та пожвавити мрії клієнтів про прекрасні 

інтер’єрські простори.

The tile collections decorated steps, ½oors and entire staircases in townhouses 

and tenements all over Poland. Even today, they are held in high esteem by con-

noisseurs of Polish ceramic ware and architecture — a testament to their enduring 

beauty. Today, Opoczno provides products of superior quality, while enhancing the 

design of home interiors and other environments with ceramic ware collections 

rich in designs, textures and Ànishes inspired by natural beauty and the diversity 

of our planet. Opoczno ceramic tiles can be found in homes and public spaces 

in Poland and abroad, including Q22, one of Poland’s tallest skyscrapers, and The 

Gate Towers in Abu Dhabi. The success of the Opoczno brand is a result of collab-

oration with architects and designers, married to an abiding passion for Ànding 

ideas and inspirations which follow the latest design trends, meet customer expec-

tations, and give life to the customers’ dreams of beautiful interiro spaces.
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Сучасна технологія друку, 

яка використовується в колекціях плиток 

Opoczno — це ключ до отримання 

дивовижних візуальних ефектів. 

Вона дозволяє точно відтворювати малюнок 

різних матеріалів — таких як дерево, камінь, 

бетон та метал. Технологія друку застосована 

на якісній кераміці робить вигляд плитки 

дуже природнім. Окремі колекції включають 

плитку з різною обробкою поверхні (матова, 

полірована та лаппато), що дозволяє 

створювати унікальні дизайни. 



The modern printing technology used in 

Opoczno tile collections is the key to obtaining 

amazing visual eÎects. 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 diÎerent 

Ànishes (matt, matt polished, polished and 

lappato) allowing the creation of unique 

designs.



На всю плитку Opoczno поширюється 

6-річна гарантія з точки зору технологічних 

та функціональних параметрів, що визначені 

стандартом PN-EN 14411. Найвища якість 

продукції перетворюється не лише на 

комфорт та задоволення інвесторів, а й на 

репутацію дизайнерів як професіоналів, які 

рекомендують використовувати справді 

якісні матеріали.



All Opoczno tiles are covered by 6-warranty 

for technological and performance parameters 

speciÀed in the PN-EN 14411 standard. 

The highest quality of products translates not 

only into comfort and satisfaction of investors, 

but also the reputation of designers and 

specialists who recommend the use of really 

durable materials.

ceramic tiles — product features

ідеальне відтворення та обробка 
perfect reproduction and Ànish 

6 років гарантії 
six-year warranty

плитки керамічні — особливості продуктів
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Неглазурований керамограніт характеризується 

однорідністю структури по всій її товщині. 

Завдяки цьому навіть інтенсивне тривале 

використання не змінює колір і структуру 

плитки. Твердість неглазурованого 

керамограніту близька до твердості граніту, 

що робить його високостійким до стирання і 

морозостійким завдяки низькому поглинанню 

води. Глазурований керамограніт має більшість 

переваг неглазурованого керамограніту, 

включаючи при цьому майже необмежені 

можливості дизайну. Завдяки декоративному 

шару емалі він може мати будь-який колір, 

малюнок і різну структуру. 



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 

almost unlimited design options. Thanks to the 

decorative glazing layer, the tiles can have any 

colour, pattern or even texture. 



Особливістю настінної плитки є шар глазурі, 

який захищає її від забруднення, а також 

облегшує миття і забезпечує максимум 

гігієни під час використання. Вона також 

гарантує збереження оригінального 

кольору протягом терміну експлуатації. 

Завдяки необмеженим виробничим 

можливостям, плитка може бути виготовлена 

практично в будь-якому кольорі, 

в будь-якому дизайні та з різною обробкою 

поверхні: глянцева, матова, сатинова або 

з мікрограніллю, а також з різними типами 

поверхонь: гладка або структурна. 



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 guarantees that 

the original colour can be maintained. Thanks 

to the unlimited production capabilities, tiles 

can be manufactured in practically any colour, 

to any design and with a choice of surface 

Ànish: glossy, matt, satin or microgranilia, 

as well as with various surface types: smooth 

or structured. 

ceramic tiles — product features

неглазурований та глазурований 
керамограніт
non-glazed and glazed porcelain tiles

плитка настінна 
wall tiles 

плитки керамічні — особливості продуктів
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Надзвичайно низька пористість плитки, 

що утворюється під дуже високим 

тиском, безпосередньо забезпечує чудову 

міцність. Ключові параметри міцності 

до вигину та розривної сили відповідають 

суворим вимогам стандарту PN-EN 

ISO 10545-4, а підвищений механічний опір 

дозволяє використовувати виріб також 

у приміщеннях з великими навантаженнями, 

включаючи торгові приміщення.



The exceedingly low porosity of gres tiles 

formed under a very high pressure translates 

directly into their excellent durability. 

The key parameters of bending strength and 

bending force comply with the requirements 

of PN-EN ISO 10545-4 standard. 

The elevated mechanical resistance also 

enables the products to be used within the 

rooms where heavy loads occur, including 

commercial spaces.



Окрім класичного застосування для підлоги, 

грес OPOCZNO можна використовувати 

в якості декоративного оформлення на стінах 

кухні або ванної кімнати, також у вітальні, 

спальні, біля каміну або на стільниці в ванній 

кімнаті — в будь-якому місці вашої оселі. 

Використовуючи плитку без паттернів одного 

кольору, ви зможете зробити плавний перехід 

від вітальні до тераси або до балкону.



Apart from the classical ½oor application, 

OPOCZNO gres can be used in a decorative 

manner on the walls of not only a kitchen or 

bathroom, but also in living room, bedroom, 

near a Àreplace, 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. 

ceramic tiles — product features

надміцна
extra strength

для використання на різних 
поверхнях та інтер’єрах 

for use on various surfaces 
and interiors 

плитки керамічні — особливості продуктів
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Додаткові формати плиток з однакових 

колекцій можна комбінувати, 

використовуючи фіксовану ширину 

шва. Різноманітність форматів плитки 

розширює можливості створення унікальних 

композицій. Не бійтеся експериментів! 

Прямокутну плитку можна укладати 

як горизонтально, так і по вертикалі. 

Поєднуйте плитку, яка імітує дерево 

з плиткою, яка імітує мармур та камінь. 

Міксуйте і комбінуйте поки не отримаєте 

найкращого ефекту!



Complementary tile formats of the same 

collection can be combined using a Àxed grout 

width. The variety of tile sizes expands the 

possibilities of creating unique compositions.

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 combine 

until you obtain the best eÎect!



Коли ви знаходитесь у кімнаті, облицьованій 

плиткою Opoczno у вас може скластися 

враження, що ви знаходитесь на природі. 

Переважна більшість наших колекцій 

характеризуються різноманітністю графіки, 

завдяки чому кімната викладена плиткою 

набуває свого унікального характеру і 

складається відчуття, що ви перебуваєте 

посеред справжнього лісу або серед величних 

скель гірських вершин. Наша плитка 

пропонує саме те, що вам потрібно: спокійні 

колекції моноколору, а також вражаючі та 

дуже різноманітні колекції, що відтворюють 

природні візерунки. 



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 majestic rocks of 

mountain peaks. Our tiles oÎer exactly what 

you need: subdued, monochromatic collections, 

as well as striking and highly diverse 

collections reproducing natural patterns.

ceramic tiles — product features

модулярність
modular Àt

тональність 
tonality

плитки керамічні — особливості продуктів
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Найціннішими перевагами керамограніту 

Opoczno є мінімальне поглинання води 

та низька пористість, що робить плитку 

стійкою навіть до надзвичайно низьких 

температур та найбільш несприятливих 

погодних умов. Випробування на 

відповідність PN-EN ISO 10545-12 

підтвердило, що плитку Opoczno також 

можна успішно використовувати 

на відкритих просторах: на балконах 

і терасах або в прибудинковій території. 

Товари з цієї категорії позначені в каталозі 

символом «морозостійкість плитки». 



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 temperatures 

and the least favourable of weather conditions. 

Testing for compliance with PN-EN ISO 10545-

12 standard has conÀrmed that Opoczno gres 

tiles can be successfully used in open spaces, 

such as on balconies, terraces or in garden 

architecture.



Керамограніт Opoczno має високий ступінь 

стійкості до плям: IV або V. Це означає, 

що її можна успішно використовувати 

в приміщеннях, що піддаються впливу 

фарбувальних речовин — від ванних кімнат 

та кухонь до гаражів та промислових 

приміщень. У всіх цих зонах вона полегшить 

підтримку підлоги та стін в ідеальній чистоті 

роками — попри інтенсивне використання.



Opoczno gres tiles are characterized by 

high stain resistance classes: IV or V. This 

means that they can be used in areas exposed 

to the eÎect of staining substances — 

from bathrooms and kitchens through to 

garages and industrial halls. They will facilitate 

maintaining perfectly clean ½oors and walls 

and in all of those spaces for years despite the 

intensive use.

ceramic tiles — product features

морозостійкість плитки
frost resistance

стійкість до утворення плям
stain resistance

плитки керамічні — особливості продуктів
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Поверхня зі своєю відмінною текстурою 

та покриттям не тільки приємна оку, але 

й безпечна — вона забезпечує чудовий 

захист від ковзання в різних умовах. Плитку 

Opoczno також можна з упевненістю 

використовувати в місцях з інтенсивним 

рухом. У цьому каталозі клас стійкості 

до ковзання кожної колекції позначений 

символами від R9 до R10 — чим більше 

число, тим кращі властивості. 



The surface enriched with distinct texture 

or covered with granulate not only serves 

an aesthetic purpose but also safety — 

it provides an excellent slip protection in 

various conditions. The tiles can be safely used 

in spaces and rooms with increased traêc. 

In the presented catalogue, the slip protection 

class of individual collections has been marked 

with symbols from R9 to R11 — the higher the 

number, the better the properties.



Переважна більшість плитки Opoczno має клас 

стійкості до плям у діапазоні III–V. Це означає, 

що серед них легко знайти ідеальні рішення 

для використання не лише у приватних ванних 

кімнатах, спальнях чи вітальнях (що стає 

можливим завдяки класам I та II), але також 

на кухнях, коридорах та балконах (клас III), 

у громадських будівлях, таких як готелі, офіси 

чи лікарні (клас IV), а також у приміщеннях із 

підвищеним постійним рухом транспорту — 

у торгових центрах, аеропортах або підземних 

переходах (клас V). 



The vast majority of Opoczno tiles are 

characterized by wear resistance classes 

between III–V. Our oÎer includes perfect 

solutions for all types of rooms, from private 

bedrooms and bathrooms (II class), through 

living rooms, kitchens, hallways (III class), and 

Ànally for public places, such as oêces, hotels, 

boutiques, hospitals (IV and V classes).

ceramic tiles — product features

стійкість до ковзання
non – slip class

стійкість до стирання
abrasion resistance:

плитки керамічні — особливості продуктів
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Перевага гомогенної плитки  рівномірність 

кольору її маси — основа плитки схожна 

на колір глазурі. Данний тип плитки гарно 

демонструє  естетику ректифікованої 

плитки — колір країв майже ідентичний 

до плитки сновної поверхні плитки. 



The advantage of coloured body tiles is their 

basically uniform surface — the tile base 

colour is similar to the glazing colour. This 

treatment greatly enhances the aesthetics of 

rectiÀed tiles — the colour of their edges is 

almost identical to the tile face.



Профарбований в масі грес 

характеризується рівномірним кольором 

по всій її поверхні. Завдяки технології, 

плитка  може використовуватися в місцях  

зі збільшеним  рухом транспорту, 

подряпини будуть менш помітними ніж на 

глазурованому плитці.



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 traêc and all surface 

scratches are considerably less noticeable than 

in the case of tiles coated with glazing.

ceramic tiles - product features

гомогенна плитка 
coloured body tiles

гомогенна плитка
coloured fullbody tiles

плитки керамічні — особливості продуктів
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Ректифікування передбачає механічне 

різання та шліфування країв плитки. 

Ця обробка гарантує, що плитки мають 

однакові розміри з точністю до 0,5 мм, 

ідеально рівні сторони та кути. Випрямлення 

дозволяє укладати плитку з мінімальною 

шириною шва (2 мм), і, отже, поверхні, на які 

укладаються ці плитки, створюють оптичне 

враження рівномірної та гладкої поверхні. 



RectiÀcation consists of the mechanical cutting 

and grinding 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. RectiÀcation enables 

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.



Завдяки дуже низькому коефіцієнту 

теплового лінійного розширення, плитка 

грес цілком підходить для кімнат з підігрівом 

підлоги, ефективно проводячи тепло та 

забезпечуючи жителів тепловим комфортом. 

Цей коефіцієнт для глазурованого 

гресу відповідає вимогам стандарту 

PN-EN ISO 10545-8.



Thanks to the very low thermal linear expansion 

coeêcient, gres tiles are perfectly suitable for 

rooms with ½oor heating, eÎectively conducting 

heat and ensuring residents with thermal 

comfort. This coeêcient for glazed and non-

glazed gres complies with the requirements of 

the PN-EN ISO 10545-8 standard.

ceramic tiles - product features

ректифікована
rectiÀcation

призначена для використання 
з теплою підлогою 
½oor heating ready

плитки керамічні — особливості продуктів
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Різноманітні можливості використання 

каменю в дизайні інтер’єрів в основному 

обмежені лише нашою фантазією. З давніх 

часів різні благородні сорти та різновиди 

мармуру видобувалися і транспортувалися на 

величезних відстанях, щоб бути доставленими 

в руки найвидатніших художників. Камінь 

використовувався в архітектурі, скульптурі та 

прикладному мистецтві століттями та завжди 

був важливою і невід’ємною частиною нашого 

життя. Колекції керамічної плитки натхненні 

текстурою каменю можна знайти в розділі 

Камінь. Він додає величності та природної 

краси кожному інтер’єру, спокушаючи 

простотою і гідністю.



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 Ànally 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.

КАМІНЬ | STONE
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80 × 80
 new  COLOR CRUSH
60 × 120
 new  COLOR CRUSH

 new 

COLOR CRUSH
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COLOR CRUSH 

 new 

КАМІНЬ | STONE

80 × 80 | 60 × 120
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5 клас стійкості до утворення плям морозостійкість плитки3 клас стирання полірована підходить для використання 
із системою теплої підлогиректифікована тональна

COLOR CRUSH 
 new 

80 × 80 | 60 × 120

COLOR CRUSH polished 
79,8×79,8
NT1066-005-1

COLOR CRUSH polished 
59,8×119,8
NT1066-003-1 

5

5

3

3

КАМІНЬ | STONE
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60 × 60
ROYAL BLACK

80 × 80
ROYAL BLACK

60 × 120
ROYAL BLACK

ROYAL BLACK
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КАМІНЬ | STONE

 60 × 60 | 80 × 80 | 60 × 120

ROYAL BLACK
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гомогенний керамограніт

КАМІНЬ | STONEROYAL BLACK

60 × 60 | 80 × 80 | 60 × 120

ROYAL black polished
79,8×79,8
OP537-002-1

25

ROYAL black polished
59,8×119,8
OP537-001-1

25

ROYAL black polished
59,8×59,8
OP537-003-1

25

5 клас стійкості до утворення плям морозостійкість плитки2 клас стирання полірована підходить для використання 
із системою теплої підлогиректифікована тональна
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60 × 60
LAKE STONE

80 × 80
LAKE STONE

60 × 120
LAKE STONE

LAKE STONE
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КАМІНЬ | STONE

60 × 60 | 80 × 80 | 60 × 120

LAKE STONE
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R10 клас стійкості до ковзання лаппато

КАМІНЬ | STONELAKE STONE

60 × 60 | 80 × 80 | 60 × 120

LAKE STONE lappato
79,8×79,8
OP535-002-1

4 R105

LAKE STONE lappato
59,8×119,8
OP535-001-1

4 R105

LAKE STONE lappato
59,8×59,8
OP535-003-1

4 R105

гомогенний керамограніт5 клас стійкості до утворення плям морозостійкість плитки4 клас стирання підходить для використання 
із системою теплої підлогиректифікована тональна
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30 × 60
NEWSTONE

60 × 60
NEWSTONE

80 × 80
NEWSTONE

60 × 120
NEWSTONE

120 × 120
NEWSTONE

NEWSTONE
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КАМІНЬ | STONE

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

NEWSTONE
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лаппато

КАМІНЬ | STONENEWSTONE

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

NEWSTONE white
119,8×119,8
OP663-001-1 

5 R10B5

NEWSTONE white 
79,8×79,8
OP663-049-1 

5 R10B5

NEWSTONE white | lappato
59,8×119,8
OP663-009-1 | OP663-010-1

5 R10B R105

NEWSTONE white steptread
29,8×119,8
OD663-065

5 R10B5

NEWSTONE white steptread
29,8×59,8
OD663-066

5

5

R10B5

NEWSTONE white skirting
7,2×59,8
OD663-067

5

NEWSTONE white
59,8×59,8
OP663-058-1 

5 R10B5

NEWSTONE white
29,8×59,8
OP663-079-1

5 R10B5

NEWSTONE white mosaic matt bs
29,8×29,8
OD663-075

5 R10B5

METAL silver border glossy
1×119,8
OD987-007

METAL silver border glossy
1×59,8
OD987-006

матова гомогенний керамограніт5 клас стійкості до утворення плям морозостійкість плитки5 клас стирання підходить для використання 
із системою теплої підлогиректифікована тональнаR10 клас стійкості до ковзанняR10B
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NEWSTONE grey
59,8×59,8
OP663-060-1

NEWSTONE grey | grey lappato
59,8×119,8
OP663-013-1 | OP663-014-1

NEWSTONE light grey
59,8×59,8
OP663-059-1 

NEWSTONE light grey | light grey lappato
59,8×119,8
OP663-011-1 | OP663-012-1

NEWSTONE

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

NEWSTONE light grey
119,8×119,8
OP663-003-1

5 R10B5

NEWSTONE light grey 
79,8×79,8
OP663-051-1

5 R10B5

5 R10B R105

NEWSTONE light grey steptread
29,8×119,8
OD663-071

5 R10B5

NEWSTONE light grey steptread
29,8×59,8
OD663-072

5 R10B5

NEWSTONE light grey skirting
7,2×59,8
OD663-068

55

5 R10B5

NEWSTONE light grey
29,8×59,8
OP663-080-1

5 R10B5

NEWSTONE light grey mosaic matt bs
29,8×29,8
OD663-076

5 R10B5

METAL silver border glossy
1×119,8
OD987-007

METAL silver border glossy
1×119,8
OD987-007

METAL silver border glossy
1×59,8
OD987-006

METAL silver border glossy
1×59,8
OD987-006

КАМІНЬ | STONE

NEWSTONE grey
119,8×119,8
OP663-005-1 

4 R10B5

NEWSTONE grey
79,8×79,8
OP663-052-1

4 R10B5

4 R10B R105

NEWSTONE grey steptread
29,8×119,8
OD663-088

4 R10B5

NEWSTONE grey steptread
29,8×59,8
OD663-073

4 R10B5

NEWSTONE grey skirting
7,2×59,8
OD663-069

45

4 R10B5

NEWSTONE grey
29,8×59,8
OP663-081-1

4 R10B5

NEWSTONE grey mosaic matt bs
29,8×29,8
OD663-077

4 R10B5

лаппатоматова гомогенний керамограніт5 клас стійкості до утворення плям морозостійкість плитки5 клас стирання підходить для використання 
із системою теплої підлогиректифікована тональнаR10 клас стійкості до ковзанняR10B
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NEWSTONE graphite 
59,8×59,8
OP663-061-1 

NEWSTONE graphite | graphite lappato
59,8×119,8
OP663-015-1 | OP663-016-1

NEWSTONE

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

NEWSTONE graphite
119,8×119,8
OP663-007-1

4 R10B5

NEWSTONE graphite 
79,8×79,8
OP663-053-1 | OP663-057-1

4 R10B5

4 R10B R105

NEWSTONE graphite steptread
29,8×119,8
OD663-089 

4 R10B5

NEWSTONE graphite steptread
29,8×59,8
OD663-074

4 R10B5

NEWSTONE graphite skirting
7,2×59,8
OD663-070

45

4 R10B5

NEWSTONE graphite
29,8×59,8
OP663-082-1

4 R10B5

NEWSTONE graphite mosaic matt bs
29,8×29,8
OD663-078

4 R10B5

METAL silver border glossy 
1×119,8
OD987-007

METAL silver border glossy
1×59,8
OD987-006

КАМІНЬ | STONE

лаппатоматова гомогенний керамограніт5 клас стійкості до утворення плям морозостійкість плитки4 клас стирання підходить для використання 
із системою теплої підлогиректифікована тональнаR10B клас стійкості до ковзанняR10
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60 × 120
 new  CALACATTA 
PRESTIGIO

 new 

CALACATTA PRESTIGIO

61
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CALACATTA prestigio white satin rect 
59,5×120
NT1183-001-1

5 4

КАМІНЬ | STONECALACATTA PRESTIGIO
 new 

60 × 120

сатинова5 клас стійкості до утворення плям морозостійкість плитки4 клас стирання підходить для використання 
із системою теплої підлогиректифікована тональна
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60 × 120
 new  CARRARA SOFT

 new 

CARRARA SOFT
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сатинова

CARRARA soft white satin rect 
59,5×120
NT1182-001-1

КАМІНЬ | STONECARRARA SOFT
 new 

60 × 120

5 клас стійкості до утворення плям морозостійкість плитки4 клас стирання підходить для використання 
із системою теплої підлогиректифікована тональна

5 4
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60 × 120
 new  PURE STONE

 new 

PURE STONE
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R9 клас стійкості до ковзання матова5 клас стійкості до утворення плям морозостійкість плитки підходить для використання 
із системою теплої підлогиректифікована4 клас стирання тональна

КАМІНЬ | STONEPURE STONE
 new 

60 × 120

PURE STONE light grey matt rect 
59,5×120
NT1185-001-1

PURE STONE grey matt rect 
59,5×120
NT1185-003-1

5

5

R9

R9

4

4
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40 × 120
 new  HIKA

HIKA
 new 

73
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тональнапідходить для використання 
із системою теплої підлогиректифікованалаппато5 клас стійкості до утворення плям 4 клас стирання морозостійкість плиткиR9 клас стійкості до ковзання

КАМІНЬ | STONE

HIKA WHITE lappato
39,8 × 119,8
W1010-006-1

4 R95

HIKA TERAZZO mix colors
39,8 × 119,8
W1010-002-1

4 R95

HIKA
 new 

40 × 120

METAL COOPER border matt
1 × 119,8
WD929-018

METAL SILVER border matt
1 × 119,8
WD929-016
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40 × 120
 new  REST

REST
 new 
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матова тональнапідходить для використання 
із системою теплої підлогиректифікована5 клас стійкості до утворення плям 4 клас стирання морозостійкість плиткиR9 клас стійкості до ковзання

КАМІНЬ | STONEREST
 new 

40 × 120

REST white matt
39,8 × 119,8
W1011-003-1

4

4

4

R9

R9

R9

5

5

5

REST light grey matt
59,8 × 59,8
W1011-004-1

REST white inserto matt
39,8 × 119,8
W1011-002-1

METAL SILVER border matt
1 × 119,8
WD929-016

REST light grey matt
39,8 × 119,8
W1011-006-1

METAL GRAPHITE border matt
1 × 119,8
WD929-017
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40 × 120
 new  COSIMA

 new 

COSIMA
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COSIMA 

 new 

КАМІНЬ | STONE

40 × 120
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5 клас стійкості до утворення плям 4 клас стирання сатинова структурна підходить для використання 
із системою теплої підлогиректифікована

COSIMA 
 new 

40 × 120

COSIMA white satin
39,8×119,8
NT099-001-1

COSIMA white structure satin
39,8×119,8
NT099-002-1

COSIMA white satin 
79,8×79,8
NT099-007-1

5

5

5

4

КАМІНЬ | STONE

METAL copper border glossy 
1×119,8
OD987-013

тональна

85
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40 × 120
 new  BREAK THE LINE

 new 

BREAK THE LINE

87
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BREAK THE LINE

 new 

КАМІНЬ | STONE

40 × 120

89
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полірована мікрогранільгомогенний керамогранітморозостійкість плитки

BREAK THE LINE
 new 

40 × 120

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

ROYAL black polished 
79,8×79,8
OP537-002-1

METAL silver border matt
1×119,8
WD929-016

55

5 5

4 2

КАМІНЬ | STONE

5 клас стійкості до утворення плям 3 клас стирання структурна підходить для використання 
із системою теплої підлоги ректифікована тональна
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40 × 120
 new  NOISY GREY

 new 

NOISY GREY
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NOISY GREY

 new 

КАМІНЬ | STONE

40 × 120

95
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лаппато5 клас стійкості до утворення плям 4 клас стирання морозостійкість плиткиR9 клас стійкості до ковзання матова структурна підходить для використання 
із системою теплої підлоги ректифікована

NOISY GREY
 new 

40 × 120

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

NOISY GREY structure matt 
39,8×119,8
NT1070-004-1

LAKE STONE lappato
79,8×79,8
OP535-002-1

5

5

5

4 R9

КАМІНЬ | STONE

METAL graphite border matt 
1×119,8
WD929-017

тональна
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30 × 90
 new  GREY BLANKET

 new 

GREY BLANKET

99
98



GREY BLANKET 

 new 

КАМІНЬ | STONE

30 × 90

101
100



тональнаректифікована підходить для використання 
із системою теплої підлогимікрограніль структурнаморозостійкість плитки5 клас стійкості до утворення плям 4 клас стирання R9 клас стійкості до ковзання

GREY BLANKET 
 new 

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
59,3×59,3
OP1019-001-1

R9

5

5

5

5

4

КАМІНЬ | STONE
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30 × 90
 new  CARRARA CHIC

 new 

CARRARA CHIC

105
104



CARRARA CHIC 

 new 

КАМІНЬ | STONE

30 × 90

107
106



ректифікована підходить для використання 
із системою теплої підлогиструктурнаматоваглянцеваморозостійкість плиткиR10 клас стійкості до ковзання4 клас стирання5 клас стійкості до утворення плям

CARRARA CHIC 
 new 

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 matt
1×89
WD929-014

5

5

5

4

4

R10

R10

5

КАМІНЬ | STONE

тональна

109
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30 × 90
 new  CARRARA PULPIS

CARRARA PULPIS

111
110



матова глянцева структурна гомогенний керамограніт підходить для використання 
із системою теплої підлогиректифікована5 клас стійкості до утворення плям 4 клас стирання морозостійкість плитки

КАМІНЬ | STONECARRARA PULPIS

30 × 90

CARRARA white
29×89
OP471-001-1

CARRARA mosaic white
28× 29,7
OD001-022

GPTU 601 MARQUINA
59,8×59,8
NT040-005-1

35

RUSTIC light brown
19,8×119,8
OP498-029-1

4 R10

R9

5

тональнаR10 клас стійкості до ковзанняR9

113
112



30 × 90
WILLOW SKY

WILLOW SKY

115
114



тональнаректифікована підходить для використання 
із системою теплої підлогилаппатоматова5 клас стійкості до утворення плям 4 клас стирання морозостійкість плиткиR10 клас стійкості до ковзання

КАМІНЬ | STONEWILLOW SKY

30 × 90

WILLOW SKY light grey
29×89
NT039-004-1

GPTU 602 stone light grey lappato
59,8×59,8
OP477-004-1

WILLOW SKY dark grey
29×89
NT039-005-1

WILLOW SKY inserto tree
29×89
ND039-006

WILLOW SKY mosaic
29×29
ND039-007

4 R105

117
116



30 × 90
GRAND MARFIL

GRAND MARFIL

119
118



матова глянцева структурна підходить для використання 
із системою теплої підлогиректифікована5 клас стійкості до утворення плям 4 клас стирання морозостійкість плиткиR9 клас стійкості до ковзання

КАМІНЬ | STONEGRAND MARFIL

30 × 90

GRAND MARFIL beige
29×89
OP472-005-1

GRAND MARFIL brown
29×89
OP472-001-1 

GRAND MARFIL inserto
29×89
OD472-003

PASSION OAK chocolate
22,1 ×89
W542-007-1

PASSION OAK cold beige
22,1 ×89
W542-008-1 

R9

R9

тональна

5

5

4

4

121
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30 × 90
SAHARA DESERT

SAHARA DESERT

123
122



R10 клас стійкості до ковзання лаппато

КАМІНЬ | STONESAHARA DESERT

30 × 90

SAHARA DESERT beige
29×89
OP358-009-1

SAHARA DESERT beige structure
29×89
OP358-011-1

SAHARA DESERT mosaic hexagon
28× 33,7
OD358-013

SAHARA BEIGE lappato
59,8×59,8
OP358-001-1

4 R105

матова структурна підходить для використання 
із системою теплої підлогиректифікована5 клас стійкості до утворення плям 4 клас стирання морозостійкість плитки тональна

125
124



24 × 74
CLASSIC TRAV-

ERTINE

CLASSIC TRAVERTINE

127
126



ректифікованаматова

КАМІНЬ | STONECLASSIC TRAVERTINE

24 × 74

CLASSIC TRAVERTINE beige
24×74
OP473-001-1

CLASSIC TRAVERTINE brown
24×74
OP473-006-1

CLASSIC TRAVERTINE inserto
24×74
OD473-002

129
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24 × 74
GRANITA

GRANITA

131
130



структурна

КАМІНЬ | STONEGRANITA

24 × 74

MP704 light grey
24×74
OP489-006-1

MP704 light grey structure
24×74
OP490-004-1

MP704 anthracite structure
24×74
OP490-003-1

GRANITA inserto stripes
24×74
OD490-005

NORDIC OAK white
22,1×89
OP459-001-1

4 R105

тональнаректифікована підходить для використання 
із системою теплої підлогиматова5 клас стійкості до утворення плям 4 клас стирання морозостійкість плиткиR10 клас стійкості до ковзання

133
132



24 × 74
SOFT MARBLE

SOFT MARBLE

135
134



R10 клас стійкості до ковзання матова структурна підходить для використання 
із системою теплої підлогиректифікована тональнаморозостійкість плитки5 клас стійкості до утворення плям 4 клас стирання

КАМІНЬ | STONESOFT MARBLE

24 × 74

SOFT MARBLE cream
24×74
OP476-001-1

SOFT MARBLE beige
24×74
OP476-007-1

SOFT MARBLE CREAM structure
24×74
OP476-005-1

SOFT MARBLE inserto
24×74
OD476-006

NORDIC OAK white
22,1×89
OP459-001-1

4 R105

137
136



25 × 75
 new  BLUMARINE

BLUMARINE
 new 

139
138



КАМІНЬ | STONE

BLUMARINE white satin
42 × 42
                  

BLUMARINE pattern satin
42 × 42
                  

METAL SILVER border
3 × 75
WD802-002

BLUMARINE white structure satin  
25 × 75
NT1077-003-1

BLUMARINE white satin 
25 × 75
NT1077-001-1

BLUMARINE inserto satin
25 × 75
ND1077-004

сатинова структурна підходить для використання 
із системою теплої підлоги4 клас стійкості до утворення плям морозостійкість плитки

4

4 клас стирання

4

4

4

BLUMARINE
 new 

25 × 75

тональна

141
140



25 × 75
 new  CRYSTALLINE

CRYSTALLINE
 new 

143
142



КАМІНЬ | STONE

сатиноваглянцева тональнапідходить для використання 
із системою теплої підлогиректифікована3 клас стирання морозостійкість плитки

CRYSTALLINE white glossy
25 × 75
NT1078-001-1

5

CRYSTALLINE inserto glossy
25 × 75
ND1078-003

METAL COOPER border matt
3 × 75
OD987-014

CRYSTALLINE white satin
42 × 42
    

34

CRYSTALLINE
 new 

25 × 75

5 клас стійкості до утворення плям4

145
144



25 × 75
 new  GEORGI

GEORGI
 new 

147
146



КАМІНЬ | STONE

матова структурна підходить для використання 
із системою теплої підлогиректифікована5 клас стійкості до утворення плям 4 клас стирання морозостійкість плиткиR10 клас стійкості до ковзання

GEORGI cream satin
25 × 75
NT1080-001-1

5

GEORGI cream structure satin
25 × 75
NT1080-002-1

5

GEORGI grey satin
25 × 75
NT1080-003-1

5

GEORGI grey structure satin
25 × 75
NT1080-004-1

5

GEORGI inserto
25 × 75
ND1080-005

GEORGI
 new 

25 × 75

METAL SILVER border
3 × 75
WD802-002

CLASSIC OAK brown  
14,7 × 89 
OP457-009-1

5 4 R10

тональна

149
148



25 × 75
CAR

CAR

151
150



КАМІНЬ | STONE

глянцеваматова структурна підходить для використання 
із системою теплої підлоги5 клас стійкості до утворення плям 4 клас стирання морозостійкість плитки

CAR white
25 × 75
W416-005-1

5

CAR arrow inserto
25 × 75
WD416-006

CAR wood
25 × 75
W416-002-1

5

CAR wood
4,5 × 75
WD416-007

G405 
42 × 42
    

45

CAR white structure
25 × 75
W416-004-1

5

CAR

25 × 75

METAL COOPER border matt
3 × 75
OD987-014

тональна

153
152



25 × 75
STONE FLOWERS

STONE FLOWERS

155
154



КАМІНЬ | STONE

глянцеваматова підходить для використання 
із системою теплої підлоги5 клас стійкості до утворення плям 5 клас стирання морозостійкість плитки

STONE FLOWERS

25 × 75

STONE beige 
42 × 42
OP683-010-1

55

STONE flowers inserto beige 
25 × 75
OD683-006

STONE flowers beige border
4 × 75
OD683-009

STONE beige 
25 × 75
OP683-001-1

5

GLASS cobalt border
3×75
OD685-012

тональна

157
156



25 × 75
MIRROR

MIRROR

159
158



КАМІНЬ | STONE

морозостійкість плитки глянцеваматова підходить для використання 
із системою теплої підлоги5 клас стійкості до утворення плям 4 клас стирання

MIRROR

25 × 75

STONE GREY 
42 × 42
OP683-011-1

45

STONE GREY 
25 × 75
OP683-002-1

5

MIRROR grey inserto geo
25 × 75
OD437-002

GLASS red border 
3 × 75
ND017-001

GLASS black border 
3 × 75
ND017-002

тональна

161
160



30 × 60
 new  ROVENA

ROVENA
 new 

163
162



КАМІНЬ | STONE

сатиноваморозостійкість плитки тональнапідходить для використання 
із системою теплої підлоги

ROVENA
 new 

30 × 60

ROVENA pattern satin
42 × 42
    

34

ROVENA light grey satin 
42 × 42
    

44

ROVENA grey satin
42 × 42
    

44

METAL copper border matt
1×60
WD929-010

4 клас стирання3

ROVENA grey satin
29,7 × 60
     

4

ROVENA light grey satin
29,7 × 60
     

5

ROVENA light grey mosaic
30,3 × 30,1
      

ROVENA pattern satin 
29,7 × 60
     

4

5 клас стійкості до утворення плям4

165
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30 × 60
 new  ESME

ESME
 new 

167
166



КАМІНЬ | STONE

морозостійкість плитки глянцева підходить для використання 
із системою теплої підлоги3 клас стирання

ESME
 new 

30 × 60

ESME white glossy
42 × 42
    

35

тональна

ESME inserto glossy
29,7 × 60
    

ESME white glossy
30 × 60
    

5

WHITE glossy
30 × 60
    

5

METAL COOPER border matt
1 × 60
OD987-014

WHITE satin 
42 × 42
    

34

5 клас стійкості до утворення плям4

169
168



30 × 60
 new  FRANSUA

FRANSUA
 new 

171
170



КАМІНЬ | STONE

морозостійкість плитки глянцеваматова структурна підходить для використання 
із системою теплої підлоги5 клас стійкості до утворення плям 4 клас стирання R9 клас стійкості до ковзання

FRANSUA
 new 

30 × 60

PASSION OAK natural
22,1 × 89
W542-011-1

4 R95

FRANSUA mint structure glossy 
29.7 × 60
     

5

FRANSUA white glossy
29,7 × 60
     

5

FRANSUA dark mint structure glossy 
29,7 × 60
     

5

FRANSUA mint glossy
29,7 × 60
     

5

тональна

METAL copper border matt
1×60
WD929-010

173
172



30 × 60
CARLY

CARLY

175
174



КАМІНЬ | STONE

CARLY white
42 × 42
     

CARLY structure
29,7 × 60
     

CARLY white
29,7 × 60
     

CARLY inserto patchwork
29,7 × 60
     

CARLY beige
29,7 × 60
     

морозостійкість плитки глянцеваматова структурна підходить для використання 
із системою теплої підлоги4 клас стійкості до утворення плям 3 клас стирання

CARLY

30 × 60

34

тональна

4

4

4

METAL silver glossy border
2×60
WD285-004 

177
176



30 × 60
BEATRIS

BEATRIS

179
178



КАМІНЬ | STONE

морозостійкість плитки глянцеваматова тональнапідходить для використання 
із системою теплої підлоги54 клас стійкості до утворення плям

BEATRIS

30 × 60

BEATRIS light grey
42 × 42
     

34

BEATRIS light grey
29,7 × 60
     

5

BEATRIS inserto geo
29,7 × 60
     

BEATRIS grey
29,7 × 60
     

5

BEATRIS mosaic grey
29,7 × 29,7
     

BEATRIS mosaic
29,7 × 29,7
     

METAL silver glossy border
2×60
WD285-004 

4 клас стирання3

181
180



30 × 60
PAULA

PAULA

183
182



КАМІНЬ | STONE

матова структурна тональна

PAULA

30 × 60

PAULA wood structure
30 × 60
     

5

PAULA beige structure
30 × 60
     

5

PAULA inserto patchwork
30 × 60
     

PAULA beige
30 × 60
     

4

5 клас стійкості до утворення плям4

185
184



30 × 60
SEPHORA

SEPHORA

187
186



КАМІНЬ | STONE

морозостійкість плитки глянцеваматова тональнапідходить для використання 
із системою теплої підлоги5 клас стійкості до утворення плям 3 клас стирання

SEPHORA

30 × 60

SEPHORA white mosaic
29,7 × 26,8
     

SEPHORA black mosaic
29,7 × 26,8
     

SEPHORA white
29,7 × 60
     

5

SEPHORA inserto
29,7 × 60
     

SEPHORA black
42 × 42
     

35

SEPHORA black
29,7 × 60
     

5

METAL silver glossy border
2×60
WD285-004 

189
188



30 × 60
ELEGA

ELEGA

191
190



КАМІНЬ | STONE

морозостійкість плитки глянцева тональнапідходить для використання 
із системою теплої підлоги3 клас стирання

ELEGA

30 × 60

ELEGA inserto patchwork 
30 × 60
     

ELEGA border 
5 × 60
     

ELEGO beige 
42 × 42
     

34

ELEGA brown 
30 × 60
     

5

ELEGA beige 
30 × 60
     

5

5 клас стійкості до утворення плям4

GLASS brown border new
2×60
OD660-028

193
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30 × 60
LUIZA

LUIZA

195
194



КАМІНЬ | STONE

морозостійкість плитки глянцеваматова тональнапідходить для використання 
із системою теплої підлоги54 клас стійкості до утворення плям 3 клас стирання

LUIZA cream structure
30 × 60
     

LUIZA cream
30 × 60
     

LUIZA inserto modern 
30 × 60
     

LUIZA cream
42 × 42
     

LUIZA

30 × 60

4

5

35

METAL copper border matt
1×60
WD929-010

197
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30 × 60
CALACATTA

CALACATTA

199
198



КАМІНЬ | STONE

морозостійкість плитки глянцеваматова структурна підходить для використання 
із системою теплої підлоги4 клас стійкості до утворення плям 3 клас стирання

CALACATTA

30 × 60

METAL silver glossy border
2 × 60
WD285-004

CALACATTA structure
29,7 × 60
     

4

CALACATTA inserto
29,7 × 60
     

G422 white
42 × 42
     

34

CALACATTA 
29,7 × 60
     

4

тональна

201
200



30 × 60
ROYAL GARDEN

ROYAL GARDEN

203
202



КАМІНЬ | STONE

морозостійкість плитки глянцеваматова підходить для використання 
із системою теплої підлоги5 клас стійкості до утворення плям 3 клас стирання

ROYAL GARDEN

30 × 60

ROYAL GARDEN modern 
30 × 60
     

5

ROYAL GARDEN border modern 
4 × 60
     

ROYAL GARDEN inserto flower 
30 × 60
     

ROYAL GARDEN brown 
42 × 42
     

35

ROYAL GARDEN brown 
30 × 60
     

5

ROYAL GARDEN beige 
30 × 60
     

5

GLASS brown border new
2×60
OD660-028

205
204



30 × 60
CAMELIA

CAMELIA

207
206



КАМІНЬ | STONE

морозостійкість плитки глянцеваматова тональнапідходить для використання 
із системою теплої підлоги3 клас стирання

CAMELIA

30 × 60

CAMELIA structure
29,7 × 60
     

5

CAMELIA inserto flower
29,7 × 60
     

GLASS dark beige border new 
2 × 60
OD660-024

CAMELIA cream
42 × 42
     

34

CAMELIA cream
29,7 × 60
     

5

CAMELIA beige
29,7 × 60
     

5

5 клас стійкості до утворення плям4

209
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30 × 60
EFFECTA BEIGE

EFFECTA BEIGE

211
210



КАМІНЬ | STONE

матоваморозостійкість плитки глянцева тональна3 клас стирання

EFFECTA beige 
29,7 × 60
     

EFFECTO beige 
42 × 42
     

EFFECTA BEIGE

30 × 60

4

GLASS gold border new
2,5х60
OD353-009

EFFECTA beige inserto 
29,7 × 60
     

34

підходить для використання 
із системою теплої підлоги4 клас стійкості до утворення плям

213
212



30 × 60
EFFECTA GREY

EFFECTA GREY

215
214



КАМІНЬ | STONE

морозостійкість плитки глянцеваматова тональнапідходить для використання 
із системою теплої підлоги4 клас стійкості до утворення плям 3 клас стирання

GLASS silver border new
2,5х60
OD353-010

EFFECTA grey inserto 
29,7 × 60
     

EFFECTA grey 
29,7 × 60
     

EFFECTO grey 
42 × 42
     

EFFECTA GREY

30 × 60

4

34

217
216



30 × 60
GREY SHADES

GREY SHADES

219
218



КАМІНЬ | STONE

морозостійкість плитки структурна тональнапідходить для використання 
із системою теплої підлоги3 клас стирання

GREY SHADES 
42 × 42
     

GREY SHADES structure
30 × 60
     

GREY SHADES inserto patchwork 
30 × 60
     

GREY SHADES light grey 
30 × 60
     

GREY SHADES grey
30 × 60
     

GREY SHADES

30 × 60

34

4

4

4

4 клас стійкості до утворення плям матова

221
220



20 × 60
 new  FRANCHESKA

FRANCHESKA
 new 

223
222



КАМІНЬ | STONE

сатиноваморозостійкість плитки структурна тональнапідходить для використання 
із системою теплої підлоги4 клас стирання

FRANCHESKA
 new 

20 × 60

WHITE satin structure lines 
20 × 60
     

5

WHITE satin 
20 × 60
     

4

FRANCHESKA stripes
20 × 60
     

4

FRANCHESKA grey satin
20 × 60
     

4

5 клас стійкості до утворення плям4

ROVENA light grey satin 
42 × 42
     

44

METAL silver glossy border
2×60
WD285-004 

METAL copper border matt
1×60
WD929-010

225
224



20 × 60
 new  DEBORA

DEBORA
 new 

227
226



КАМІНЬ | STONE

морозостійкість плитки матова структурна підходить для використання 
із системою теплої підлогиректифікована4 клас стирання R10 клас стійкості до ковзання

DEBORA white satin 
20 × 60
     

DEBORA print satin 
20 × 60
     

DEBORA grey satin 
20 × 60
     

DEBORA inserto 
20 × 60
     

DEBORA
 new 

20 × 60

4

4

5

сатинова5 клас стійкості до утворення плям4 тональна

METAL copper border matt
1×60
WD929-010

CLASSIC OAK beige
14,7×89
OP457-012-1

4 R105

229
228



20 × 60
 new  LILAS

LILAS
 new 

231
230



КАМІНЬ | STONE

морозостійкість плитки глянцева структурна тональнапідходить для використання 
із системою теплої підлоги5 клас стійкості до утворення плям

LILAS grey structure glossy
20 × 60
     

LILAS grey glossy
20 × 60
     

LILAS inserto 
20 × 60
     

LILAS
 new 

20 × 60

5

5

METAL copper border matt
1×60
WD929-010

EFFECTO grey 
42 × 42
     

34

3 клас стирання4

233
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20 × 60
 new  FLOW

FLOW
 new 

235
234



КАМІНЬ | STONE

морозостійкість плитки матова структурна тональнапідходить для використання 
із системою теплої підлоги

FLOW
 new 

20 × 60

FLOW structure 
20 × 60
     

5

FLOW inserto
20 × 60
     

FLOW brown 
20 × 60
     

5

FLOW beige 
20 × 60
     

5

METAL silver glossy border
2×60
WD285-004 

MATEO white 
42 × 42
    

44

MATEO grey 
42 × 42
    

34

5 клас стійкості до утворення плям4 4 клас стирання3

237
236



20 × 60
 new  BRIO

BRIO
 new 

239
238



КАМІНЬ | STONE

морозостійкість плитки глянцева структурна тональнапідходить для використання 
із системою теплої підлоги

BRIO
 new 

20 × 60

BRIO cream structure 
20 × 60
     

5

BRIO cream 
20 × 60
     

5

BRIO brown structure 
20 × 60
     

4

BRIO brown 
20 × 60
     

4

BRIO inserto 
20 × 60
     

5 клас стійкості до утворення плям4

STEFFANO cream 
42 × 42
    

35

STEFFANO ohra 
42 × 42
    

25

3 клас стирання2

241
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20 × 60
MYSTERY LAND

MYSTERY LAND

243
242



КАМІНЬ | STONE

матова структурна тональнапідходить для використання 
із системою теплої підлоги4 клас стирання морозостійкість плитки

MYSTERY LAND

20 × 60

MYSTERY LAND light grey
20 × 60
     

4

MYSTERY LAND light grey
42 × 42
     

44

MYSTERY LAND brown
20 × 60
     

5

MYSTERY LAND inserto patchwork
20 × 60
     

MYSTERY LAND structure 
20 × 60
     

5

MYSTERY LAND inserto flower 
20 × 60
     

METAL silver glossy border
2×60
WD285-004 

5 клас стійкості до утворення плям4

245
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60 × 60
SAHARA

SAHARA

247
246



лаппато

КАМІНЬ | STONESAHARA

60 × 60

SAHARA beige lappato
59,8×59,8
OP358-001-1

45 R10

тональнапідходить для використання 
із системою теплої підлогиректифікована5 клас стійкості до утворення плям 4 клас стирання морозостійкість плиткиR10 клас стійкості до ковзання

249
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60 × 60
 new  SPACE

SPACE
 new 

251
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КАМІНЬ | STONE

5 клас стійкості до утворення плям 3 клас стирання R10 клас стійкості до ковзання морозостійкість плитки тональнапідходить для використання 
із системою теплої підлогиректифікованамікрограніль

SPACE blue micro
59,3 × 59,3
NT985-007-1

3 R105

SPACE
 new 

60 × 60

253
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60 × 60
 new  BLUMARINE

BLUMARINE
 new 

255
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КАМІНЬ | STONE

GPTU 609 white matt
59,3 × 59,3
NT099-005-1

морозостійкість плитки матова тональнаректифікована5 клас стійкості до утворення плям 4 клас стирання R9 клас стійкості до ковзання

BLUMARINE
 new 

60 × 60

4 R95

257
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60 × 60
 new  SPRING

SPRING
 new 

259
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КАМІНЬ | STONESPRING
 new 

60 × 60

SPRING 
59,3 × 59,3
NT1186-001-1

4 R95

5 клас стійкості до утворення плям 4 клас стирання морозостійкість плиткиR9 клас стійкості до ковзання матова тональнаректифікована

261
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42 × 42
 new  MATEO

MATEO
 new 

263
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КАМІНЬ | STONE

морозостійкість плитки матова тональнапідходить для використання 
із системою теплої підлоги4 клас стійкості до утворення плям

MATEO white 
42 × 42
     

MATEO pattren 
42 × 42
     

MATEO grey 
42 × 42
     

MATEO
 new 

42 × 42

44

44

34

4 клас стирання3

265
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42 × 42
 new  STEFFANO

STEFFANO
 new 

267
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КАМІНЬ | STONE

морозостійкість плитки глянцева тональнапідходить для використання 
із системою теплої підлоги5 клас стійкості до утворення плям

STEFFANO cream 
42 × 42
     

STEFFANO pattern 
42 × 42
     

STEFFANO ohra 
42 × 42
     

STEFFANO
 new 

42 × 42

35

35

25

3 клас стирання2

269
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Дерево асоціюється з теплом, близькістю 

до природи та гармонією. Це також дуже 

різноманітний матеріал. Залежно від породи 

деревини, європейської або екзотичної, може 

бути створена різноманітна атмосфера та 

аура. З часом дерево стало більш благородним 

матеріалом та змінило свій зовнішній вигляд 

та структуру. Пофарбоване дерево стає м’якше, 

його колір і зерна (рельєф) заломлюється, або ж 

навпаки стає більш інтенсивним. З технологією 

цифрового друку зерна (рельєф), смужки і 

специфічні кольори деревини були відтворені 

на плитці з надзвичайною майстерністю та 

вправністю. Плитка представлена в розділі 

Деревина зробить вигляд кожного інтер’єру 

благородним і елегантним.



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 

speciÀc 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

ДЕРЕВО | WOOD
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20 × 120
GRAND WOOD 

PRIME

GRAND WOOD PRIME 

273
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ДЕРЕВО | WOOD

20 × 120

GRAND WOOD PRIME

275
274



5 R95

PRIME light grey
19,8×119,8
OP498-024-1

PRIME grey
19,8×119,8
OP498-023-1

PRIME dark beige
19,8×119,8
OP498-022-1

PRIME brown
19,8×119,8
OP498-021-1

PRIME white
19,8×119,8
OP498-025-1

матова структурна тональнагомогенний керамограніт підходить для використання 
із системою теплої підлогиректифікована5 клас стійкості до утворення плям морозостійкість плиткиR10 клас стійкості до ковзання

ДЕРЕВО | WOODGRAND WOOD PRIME

20 × 120

5 R105

4 R105

4 R105

4 R105

4 R105

5 клас стирання4
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20 × 120
GRAND WOOD 

NATURAL

GRAND WOOD NATURAL

279
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ДЕРЕВО | WOOD

20 × 120

GRAND WOOD NATURAL

281
280



ДЕРЕВО | WOODGRAND WOOD NATURAL

20 × 120

NATURAL cream
19,8×119,8
OP498-018-1

NATURAL sand
19,8×119,8
OP498-019-1

NATURAL beige
19,8×119,8
OP498-016-1

NATURAL warm grey
19,8×119,8
OP498-020-1

NATURAL cold brown
19,8×119,8
OP498-017-1

4 R10B5

4 R10B5

4 R10B5

4 R10B5

4 R10B5

матова структурна тональнагомогенний керамограніт підходить для використання 
із системою теплої підлогиректифікована5 клас стійкості до утворення плям морозостійкість плиткиR10B клас стійкості до ковзання4 клас стирання
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20 × 120
GRAND WOOD 

RUSTIC

XXXX

 new 

ДЕРЕВО | WOOD

00 × 00

GRAND WOOD RUSTIC

285
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ДЕРЕВО | WOOD

20 × 120

GRAND WOOD RUSTIC

287
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ДЕРЕВО | WOODGRAND WOOD RUSTIC

20 × 120

RUSTIC bronze
19,8×119,8
OP498-026-1

RUSTIC mocca
19,8×119,8
OP498-030-1

RUSTIC brown
19,8×119,8
OP498-027-1

RUSTIC light brown
19,8×119,8
OP498-029-1

RUSTIC chocolate
19,8×119,8
OP498-028-1

4 R10B5

3 R10B5

4 R10B5

4 R10B5

4 R10B5

матова структурна тональнагомогенний керамограніт підходить для використання 
із системою теплої підлогиректифікована5 клас стійкості до утворення плям морозостійкість плиткиR10B клас стійкості до ковзання4 клас стирання3

289
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22 × 90
 new  WOOD CON-
CEPT PASSION OAK

WOOD CONCEPT PASSION OAK
 new 

291
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ДЕРЕВО | WOOD

морозостійкість плитки матова структурна тональнапідходить для використання 
із системою теплої підлогиректифікована5 клас стійкості до утворення плям 4 клас стирання R9 клас стійкості до ковзання

WOOD CONCEPT PASSION OAK
 new 

22 × 90

PASSION OAK natural
22,1×89
W542-011-1

4 R95

PASSION OAK cold beige
22,1×89
W542-008-1

4 R95

PASSION OAK beige
22,1×89
W542-006-1

4 R95

PASSION OAK chocolate
22,1×89
W542-007-1

4 R95

293
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15 × 90
WOOD CON-

CEPT NORDIC OAK
22 × 90

WOOD CON-
CEPT NORDIC OAK

WOOD CONCEPT NORDIC OAK

295
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ДЕРЕВО | WOODWOOD CONCEPT NORDIC OAK

15 × 90 | 22 × 90

NORDIC OAK white
22,1×89
OP459-007-1

NORDIC OAK ochra
14,7×89 | 22,1×89
OP458-010-1 | OP458-002-1

4

4

R10

R10

5

5

матова структурна тональнапідходить для використання 
із системою теплої підлогиректифікована5 клас стійкості до утворення плям морозостійкість плиткиR10 клас стійкості до ковзання4 клас стирання
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15 × 90
WOOD CON-

CEPT CLASSIC OAK
22 × 90

WOOD CON-
CEPT CLASSIC OAK

WOOD CONCEPT CLASSIC OAK

299
298



ДЕРЕВО | WOODWOOD CONCEPT CLASSIC OAK

15 × 90 | 22 × 90

CLASSIC OAK white
22,1×89
OP457-006-1

CLASSIC OAK grey
22,1×89
OP457-016-1

CLASSIC OAK cream
14,7×89 | 22,1×89
OP457-007-1 | OP457-010-1

CLASSIC OAK warm grey
22,1×89
OP457-017-1

4

5

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

матова структурна тональнапідходить для використання 
із системою теплої підлогиректифікована5 клас стійкості до утворення плям морозостійкість плиткиR10 клас стійкості до ковзання5 клас стирання4
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В останні десятиліття ця сировина отримала 

потенціал не тільки як допоміжний матеріал, 

але також як декоративний. Попри свій 

аскетичний характер, він також виявився 

елегантним і вишуканим. Широка кольорова 

гама і характерна штучна обробка 

та різноманітні структури дозволяють 

отримати оригінальні та сміливі дизайни. 

Використовуючи плитку, запропоновану 

в розділі Бетон можна створювати грубі 

(лофтові) інтер’єри, натхненні урбаністичним 

стилем, або додавати дерев’яні елементи, 

які зроблять приміщення більш спокійним 

та м’яким.



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 Ànishing and structures 

allow obtaining original and bold designs.

By using tiles oÎered 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.

БЕТОН | CONCRETE
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30 × 60
GRAVA

60 × 60
GRAVA

80 × 80
GRAVA

60 × 120
GRAVA

120 × 120
GRAVA

XXXX

 new 

KAMIEŃ | STONE

00 × 00

GRAVA

305
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БЕТОН | CONCRETE

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

GRAVA

307
306



матова гомогенний керамограніт підходить для використання 
із системою теплої підлогиректифікованалаппато тональна5 клас стійкості до утворення плям морозостійкість плитки

GRAVA white
79,8×79,8
OP662-049-1

GRAVA white skirting
7,2×59,8
OD662-065

GRAVA white
59,8×59,8
OP662-057-1

GRAVA white
29,8×59,8
OP662-081-1

GRAVA white mosaic matt bs
29,8×29,8
OD662-080

GRAVA white steptread
29,8×119,8
OD662-071

GRAVA white steptread
29,8×59,8
OD662-072

GRAVA white | white lappato
59,8×119,8
OP662-009-1 | OP662-010-1

БЕТОН | CONCRETEGRAVA

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

GRAVA white
119,8×119,8
OP662-001-1

5 R10B5

5 R10B5

5 R10B R105

5 R10B5 5 R10B5

55

5 R10B5

5 R10B5

5 R10B5

METAL silver border glossy 
1×119,8
OD987-007

METAL silver border glossy
1×59,8
OD987-006

R10B клас стійкості до ковзанняR10

GRAVA grey skirting
7,2×59,8
OD662-067

GRAVA grey
29,8×59,8
OP662-083-1

GRAVA grey mosaic matt bs
29,8×29,8
OD662-078

GRAVA grey steptread
29,8×119,8
OD662-089

GRAVA grey steptread
29,8×59,8
OD662-075

GRAVA grey | grey lappato
59,8×119,8
OP662-013-1 | OP662-014-1

GRAVA grey
119,8×119,8
OP662-005-1

METAL silver border glossy
1×119,8
OD987-007

METAL silver border glossy
1×59,8
OD987-006

GRAVA grey
79,8×79,8
OP662-053-1

GRAVA grey 
59,8×59,8
OP662-061-1

4 R10B5

4 R10B5

4 R10B R105

4 R10B5 4 R10B5

45

4 R10B5

4 R10B5

4 R10B5

5 клас стирання4
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30 × 60
QUENOS

60 × 60
QUENOS

80 × 80
QUENOS

60 × 120
QUENOS

120 × 120
QUENOS

XXXX

 new 

KAMIEŃ | STONE

00 × 00

QUENOS

311
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БЕТОН | CONCRETE

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

QUENOS

313
312



БЕТОН | CONCRETE

матова гомогенний керамограніт підходить для використання 
із системою теплої підлогиректифікованалаппато тональна5 клас стійкості до утворення плям морозостійкість плитки5 клас стирання

QUENOS white | white lappato
79,8×79,8
OP661-055-1 | OP661-056-1

QUENOS white skirting
7,2×59,8
OP661-071

QUENOS white | white lappato
59,8×59,8
OP661-063-1 | OP661-064-1

QUENOS white
29,8×59,8
OP661-093-1

QUENOS white mosaic matt bs
29,8×29,8
OD661-082

QUENOS white steptread
29,8×119,8
OD661-075

QUENOS white steptread
29,8×59,8
OD661-076

QUENOS white | white lappato
59,8×119,8
OP661-015-1 | OP661-016-1

QUENOS

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

QUENOS white | white lappato
119,8×119,8
OP661-007-1 | OP661-008-1

5 R10B R105

5 R10B R105

5 R10B R105

5 R10B5 5 R10B5

55

5 R10B R105

5 R10B5

5 R10B5

METAL silver border glossy 
1×119,8
OD987-007

METAL silver border glossy
1×59,8
OD987-006

R10B клас стійкості до ковзанняR10

315
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5 клас стійкості до утворення плям морозостійкість плитки матова гомогенний керамограніт підходить для використання 
із системою теплої підлогиректифікованалаппато тональна5 клас стирання

QUENOS light grey | light grey lappato
79,8×79,8
OP661-057-1 | OP661-058-1

QUENOS grey | grey lappato
79,8×79,8
OP661-059-1 | OP661-060-1

QUENOS light grey skirting
7,2×59,8
OP661-072

QUENOS grey skirting
7,2×59,8
OP661-073

QUENOS light grey | light grey lappato
59,8×59,8
OP661-065-1 | OP661-066-1

QUENOS grey | grey lappato
59,8×59,8
OP661-067-1 | OP661-068-1

QUENOS grey
29,8×59,8
OP661-086-1

QUENOS grey
29,8×59,8
OP661-087-1

QUENOS light grey mosaic matt bs
29,8×29,8
OD661-083

QUENOS grey mosaic matt bs
29,8×29,8
OD661-084

QUENOS light grey steptread
29,8×119,8
OD662-076

QUENOS grey steptread
29,8×119,8
OD661-078

QUENOS light grey steptread
29,8×59,8
OD661-077

QUENOS grey steptread
29,8×59,8
OD661-079

QUENOS light grey | light grey lappato
59,8×119,8
OP661-017-1 | OP661-018-1

QUENOS grey | grey lappato
59,8×119,8
OP661-019-1 | OP661-020-1

БЕТОН | CONCRETEQUENOS

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

QUENOS light grey | light grey lappato
119,8×119,8
OP661-009-1 | OP661-010-1

QUENOS grey | grey lappato
119,8×119,8
OP661-011-1 | OP661-012-1

5 4R10B R10BR10 R105 5

5 4R10B R10BR10 R105 5

5 4R10B R10BR10 R105 5

5 4R10B R10B5 55 4R10B R10B5 5

5 55 5

5 4R10B R10BR10 R105 5

5 4R10B R10B5 5

5 4R10B R10B5 5

METAL silver border glossy 
1×119,8
OD987-007

METAL silver border glossy
1×119,8
OD987-007

METAL silver border glossy
1×59,8
OD987-006

METAL silver border glossy
1×59,8
OD987-006

R10B клас стійкості до ковзанняR10

317
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матова гомогенний керамограніт підходить для використання 
із системою теплої підлогиректифікованалаппато тональна5 клас стійкості до утворення плям 4 клас стирання морозостійкість плитки

QUENOS graphite mosaic matt bs
29,8×29,8
OD661-085

QUENOS graphite | graphite lappato
79,8×79,8
OP661-062-1 | OP661-061-1

QUENOS graphite skirting
7,2×59,8
OP661-074

QUENOS graphite | graphite lappato
59,8×59,8
OP661-069-1 | OP661-070-1

QUENOS graphite
29,8×59,8
OP661-088-1

QUENOS graphite steptread
29,8×119,8
OD661-080

QUENOS graphite steptread
29,8×59,8
OD661-081

QUENOS graphite | graphite lappato
59,8×119,8
OP661-021-1 | OP661-022-1

БЕТОН | CONCRETEQUENOS

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

QUENOS graphite | graphite lappato
119,8×119,8
OP661-013-1 | OP661-014-1

4 R10B R105

4 R10B R105

4 R10B R105

4 R10B5 4 R10B5

45

4 R10B R105

4 R10B5

4 R10B5

METAL silver border glossy
1×119,8
OD987-007

METAL silver border glossy
1×59,8
OD987-006

R10B клас стійкості до ковзанняR10

319
318



40 × 120
 new  CALM COLORS матова гомогенний керамограніт підходить для використання 

із системою теплої підлоги ректифікована5 клас стійкості до утворення плям 4 клас стирання морозостійкість плиткиR10B клас стійкості до ковзання лаппато тональна

 new 

CALM COLORS

321
320



CALM COLORS

 new 

БЕТОН | CONCRETE

40 × 120

323
322



матова підходить для використання 
із системою теплої підлогиректифікована5 клас стійкості до утворення плям 4 клас стирання морозостійкість плиткиR9 клас стійкості до ковзання

CALM COLORS
 new 

40 × 120

БЕТОН | CONCRETE

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

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

тональна

325
324



40 × 120
 new  CONCRETE SEA матова гомогенний керамограніт підходить для використання 

із системою теплої підлоги ректифікована5 клас стійкості до утворення плям 4 клас стирання морозостійкість плиткиR10B клас стійкості до ковзання лаппато тональна

 new 

CONCRETE SEA

327
326



CONCRETE SEA

 new 

БЕТОН | CONCRETE

40 × 120

329
328



структурнаматова підходить для використання 
із системою теплої підлогиректифікована тональна5 клас стійкості до утворення плям 4 клас стирання морозостійкість плиткиR9 клас стійкості до ковзання

CONCRETE SEA
 new 

40 × 120

БЕТОН | CONCRETE

CONCRETE SEA grey matt 
39,8×119,8
NT1072-003-1

CONCRETE SEA grey structure matt 
39,8×119,8
NT1072-004-1

METAL graphite border matt 
1×119,8
WD929-017

5

5

331
330



30 × 90
 new  AREGO TOUCH матова гомогенний керамограніт підходить для використання 

із системою теплої підлоги ректифікована5 клас стійкості до утворення плям 4 клас стирання морозостійкість плиткиR10B клас стійкості до ковзання лаппато тональна

 new 

AREGO TOUCH

333
332



AREGO TOUCH

 new 

БЕТОН | CONCRETE

30 × 90

335
334



структурнасатинова матова підходить для використання 
із системою теплої підлоги ректифікована5 клас стійкості до утворення плям 4 клас стирання морозостійкість плиткиR9 клас стійкості до ковзання

AREGO TOUCH
 new 

30 × 90

AREGO TOUCH ivory satin 
29×89
OP1018-007-1

AREGO TOUCH taupe satin 
29×89
OP1018-009-1

AREGO TOUCH ivory structure satin 
29×89
OP1018-008-1

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 ivory matt 
59,3×59,3
OP1018-001-1

5

5 5

5

БЕТОН | CONCRETE

5 4 R9

тональна

337
336



30 × 90
 new  NERINA SLASH матова гомогенний керамограніт підходить для використання 

із системою теплої підлоги ректифікована5 клас стійкості до утворення плям 4 клас стирання морозостійкість плиткиR10B клас стійкості до ковзання лаппато тональна

 new 

NERINA SLASH

339
338



мікрограніль структурна підходить для використання 
із системою теплої підлогиректифікована5 клас стійкості до утворення плям морозостійкість плиткиR10 клас стійкості до ковзання3 клас стирання

NERINA SLASH 
 new 

30 × 90

БЕТОН | CONCRETE

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 
59,3×59,3
OP1022-001-1

5

5

5

5

5 3 R10

тональна

341
340



30 × 90
 new  KEEP CALM матова гомогенний керамограніт підходить для використання 

із системою теплої підлоги ректифікована5 клас стійкості до утворення плям 4 клас стирання морозостійкість плиткиR10B клас стійкості до ковзання лаппато тональна

 new 

KEEP CALM

343
342



структурнаматова підходить для використання 
із системою теплої підлогиректифікована5 клас стійкості до утворення плям 4 клас стирання морозостійкість плиткиR10 клас стійкості до ковзання

KEEP CALM
 new 

30 × 90

БЕТОН | CONCRETE

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

METAL silver border matt 
1×89
WD929-015

KEEP CALM grey matt
59,3×59,3
OP1020-001-1

5

5

5

5 4 R10

тональна

345
344



30 × 90
CONCRETE 

STRIPES матова гомогенний керамограніт підходить для використання 
із системою теплої підлоги ректифікована5 клас стійкості до утворення плям 4 клас стирання морозостійкість плиткиR10B клас стійкості до ковзання лаппато тональна

CONCRETE STRIPES

347
346



CONCRETE STRIPES БЕТОН | CONCRETE

30 × 90

349
348



сатинова структурнаматова підходить для використання 
із системою теплої підлогиректифікованалаппато тональна5 клас стійкості до утворення плям 4 клас стирання морозостійкість плиткиR10 клас стійкості до ковзання

CONCRETE STRIPES

30 × 90

GPTU 602 cemento grey lappato
59,8×59,8
OP477-003-1

PS901 white satin
29×89
NT034-002-1

PS902 grey
29×89
NT033-001-1

PS902 grey structure
29×89
NT033-002-1

CONCRETE STRIPES inserto stripes
29×89
ND033-006

CLASSIC OAK beige
22,1×89 | 14,7×89
OP457-008-1 | OP457-012-1

5 4 R10

5 4 R10

БЕТОН | CONCRETE

351
350



30 × 90
ARLEQUINI матова гомогенний керамограніт підходить для використання 

із системою теплої підлоги ректифікована5 клас стійкості до утворення плям 4 клас стирання морозостійкість плиткиR10B клас стійкості до ковзання лаппато тональна

ARLEQUINI

353
352



матова підходить для використання 
із системою теплої підлогиректифікованалаппато тональна5 клас стійкості до утворення плям 4 клас стирання морозостійкість плиткиR10 клас стійкості до ковзання

ARLEQUINI

30 × 90

БЕТОН | CONCRETE

GPTU 602 cemento light grey lappato
59,8×59,8
OP477-001-1

PS903 cream
29×89
NT032-001-1

PS903 beige
29×89
NT032-002-1

ARLEQUINI mosaic hexagon
28×33,7
ND032-009

5 4 R10

355
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30 × 90
ITALIAN STUC-

CO матова гомогенний керамограніт підходить для використання 
із системою теплої підлоги ректифікована5 клас стійкості до утворення плям 4 клас стирання морозостійкість плиткиR10B клас стійкості до ковзання лаппато тональна

ITALIAN STUCCO

357
356



5 клас стійкості до утворення плям 4 клас стирання морозостійкість плитки структурнаглянцеваматова підходить для використання 
із системою теплої підлогиректифікованаR10 клас стійкості до ковзання

ITALIAN STUCCO

30 × 90

БЕТОН | CONCRETE

ITALIAN STUCCO beige
29×89
OP809-003-1

ITALIAN STUCCO beige inserto
29×89
OD809-004

CLASSIC OAK cream
22,1×89 | 14,7×89
OP457-010-1 | OP457-007-1

5 4 R10

тональна

359
358



24 × 74
FLOWER CE-

MENTO WHITE матова гомогенний керамограніт підходить для використання 
із системою теплої підлоги ректифікована5 клас стійкості до утворення плям 4 клас стирання морозостійкість плиткиR10B клас стійкості до ковзання лаппато тональна

FLOWER CEMENTO WHITE

361
360



5 клас стійкості до утворення плям 4 клас стирання морозостійкість плитки структурналаппатосатиноваматова підходить для використання 
із системою теплої підлоги ректифікованаR10 клас стійкості до ковзання

FLOWER CEMENTO WHITE

24 × 74

БЕТОН | CONCRETE

GPTU 602 cemento grey lappato
59,8×59,8
OP477-003-1

MP705 white satin
24×74
OP470-002-1

FLOWER CEMENTO white inserto
24×74
OD486-006

MP706 light grey
24×74
OP486-007-1

FLOWER CEMENTO light grey inserto
24×74
OD486-005

CLASSIC OAK beige
22,1×89 | 14,7×89
OP457-008-1 | OP457-012-1

5 4 R10

5 4 R10

тональна

363
362



24 × 74
FLOWER CE-

MENTO GREY матова гомогенний керамограніт підходить для використання 
із системою теплої підлоги ректифікована5 клас стійкості до утворення плям 4 клас стирання морозостійкість плиткиR10B клас стійкості до ковзання лаппато тональна

FLOWER CEMENTO GREY

365
364



підходить для використання 
із системою теплої підлогиректифікованаструктурнаматова лаппато5 клас стійкості до утворення плям морозостійкість плиткиR10 клас стійкості до ковзання4 клас стирання

FLOWER CEMENTO GREY

24 × 74

GPTU 602 cemento grey lappato
59,8×59,8
OP477-003-1

MP706 light grey
24×74
OP486-007-1

MP706 light grey structure
24×74
OP486-008-1

MP706 grey
24×74
OP488-004-1

MP706 grey structure
24×74
OP488-005-1

5 4 R10

БЕТОН | CONCRETE

тональна

367
366



25 × 75
 new  QUANTUM

QUANTUM
 new 

369
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БЕТОН | CONCRETE

структурнаглянцева

METAL silver border mirror
3 × 75
WD802-002

QUANTUM lines satin
25 × 75
NT1082-004-1

QUANTUM light grey structure satin 
25 × 75
NT1082-003-1

QUANTUM light grey satin 
25 × 75
NT1082-002-1

SOLARIS copper micro 
25 × 75
NT1083-001-1

SOLARIS stripes micro 
25 × 75
NT1083-002-1

сатинова тональна5 клас стійкості до утворення плям

QUANTUM
 new 

25 × 75

5

5

5 5

5

371
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20 × 60
 new  DIXIE

DIXIE
 new 

373
372



БЕТОН | CONCRETE

сатиноваматова підходить для використання 
із системою теплої підлогиректифікована4 клас стирання морозостійкість плиткиR10 клас стійкості до ковзання

DIXIE white satin
20 × 60
    

DIXIE deco white satin
20 × 60
    

DIXIE deco dark blue satin
20 × 60
    

DIXIE dark blue satin
20 × 60
    

DIXIE inserto 
20 × 60
ND1129-004

DIXIE
 new 

20 × 60

4

4

5

5

5 клас стійкості до утворення плям4 тональна

METAL copper border matt
1×60
WD929-010

CLASSIC OAK brown
14,7×89
OP457-009-1

4 R105

375
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30 × 60
 new  SCARLET

SCARLET
 new 

377
376



БЕТОН | CONCRETE

глянцева тональна5 клас стійкості до утворення плям

SCARLET light grey 
29,7 × 60
    

SCARLET inserto 
29,7 × 60
    

SCARLET grey 
29,7 × 60
    

SCARLET
 new 

30 × 60

5

5

METAL copper border matt
1×60
WD929-010

379
378



30 × 60
 new  KEISY

KEISY
 new 

381
380



БЕТОН | CONCRETE

матова тональна5 клас стійкості до утворення плям

KEISY cream 
30 × 60
    

KEISY brown 
30 × 60
    

KEISY blue 
30 × 60
    

KEISY inserto 
30 × 60
    

KEISY
 new 

30 × 60

5

5

5

METAL copper border matt
1×60
WD929-010

383
382



30 × 60
AVRORA

AVRORA

385
384



БЕТОН | CONCRETE

AVRORA light grey mosaic
29,7 × 29,7
    

AVRORA light grey
42 × 42
    

AVRORA light grey
29,7 × 60
    

AVRORA grey
29,7 × 60
    

AVRORA inserto
29,7 × 60
    

матова підходить для використання 
із системою теплої підлоги тональна4 клас стійкості до утворення плям 4 клас стирання морозостійкість плитки

AVRORA

30 × 60

44

4

4

METAL silver glossy border
2×60
WD285-004 

387
386



30 × 60
CALMA

CALMA

389
388



БЕТОН | CONCRETE

матова тональна4 клас стійкості до утворення плям

CALMA mosaic
29,7 × 29,7
    

CALMA white 
29,7 × 60
    

CALMA light grey 
29,7 × 60
    

CALMA patchwork 
29,7 × 60
    

CALMA

30 × 60

4

4

4

GLASS silver border new
2×60
OD660-029

391
390



30 × 60
FREYA

FREYA

393
392



БЕТОН | CONCRETE

MYSTERY LAND light grey
42 × 42
    

FREYA light grey mosaic
29,7 × 28,6
    

FREYA light grey
29,7 × 60
    

FREYA grey
29,7 × 60
    

FREYA inserto
29,7 × 60
    

матова підходить для використання 
із системою теплої підлоги4 клас стирання морозостійкість плитки

FREYA

30 × 60

44

4

4

4 клас стійкості до утворення плям тональна

395
394



60 × 60
 new  STORMY

STORMY
 new 

397
396



БЕТОН | CONCRETE

матова підходить для використання 
із системою теплої підлогиректифікована тональна5 клас стійкості до утворення плям 4 клас стирання морозостійкість плитки

STORMY white 
59,3 × 59,3
W1026-003-1

STORMY grey 
59,3 × 59,3
W1026-001-1

STORMY grey carpet 
59,3 × 59,3
W1026-002-1

STORMY white carpet 
59,3 × 59,3
W1026-004-1

STORMY
 new 

60 × 60

4445

4445 4445

4445

399
398



60 × 60
 new  GRANGE

GRANGE
 new 

401
400



БЕТОН | CONCRETE

GPTU 608 light grey 
59,3 × 59,3
W766-003-1

матова підходить для використання 
із системою теплої підлогиректифікована тональна5 клас стійкості до утворення плям 4 клас стирання морозостійкість плиткиR9 клас стійкості до ковзання

GRANGE
 new 

60 × 60

4 R95

403
402



60 × 60
 new  ERIS

ERIS
 new 

405
404



БЕТОН | CONCRETE

матова підходить для використання 
із системою теплої підлогиректифікована тональна5 клас стійкості до утворення плям морозостійкість плиткиR9 клас стійкості до ковзання

GPTU611 grey 
59,3 × 59,3
    

GPTU611 light grey 
59,3 × 59,3
    

ERIS
 new 

60 × 60

3 R95

4 R95

4 клас стирання3

407
406



60 × 60
 new  CRAZY MINT

CRAZY MINT
 new 

409
408



БЕТОН | CONCRETE

матова підходить для використання 
із системою теплої підлогиректифікована тональна5 клас стійкості до утворення плям морозостійкість плиткиR9 клас стійкості до ковзання

CRAZY MINT matt rect 
59,3 × 59,3
NT582-008-1

CRAZY MINT carpet matt rect 
59,3 × 59,3
NT582-005-1

CRAZY MINT
 new 

60 × 60

3

3

R9

R9

5

5

3 клас стирання

411
410



60 × 60
UNIVERSAL 

FLOORS матова гомогенний керамограніт підходить для використання 
із системою теплої підлоги ректифікована5 клас стійкості до утворення плям 4 клас стирання морозостійкість плиткиR10B клас стійкості до ковзання лаппато тональна

UNIVERSAL FLOORS

413
412



UNIVERSAL FLOORS БЕТОН | CONCRETE

60 × 60

415
414



UNIVERSAL FLOORS БЕТОН | CONCRETE

60 × 60

417
416



матова підходить для використання 
із системою теплої підлоги ректифікована тональна5 клас стійкості до утворення плям морозостійкість плиткиR10 клас стійкості до ковзання

UNIVERSAL FLOORS

60 × 60

БЕТОН | CONCRETE

GPTU 602 CEMENTO grey lappato
59 ,8×59,8
OP477-003-1 

5 4 R10

GPTU 602 CEMENTO light grey lappato
59 ,8×59,8
OP477-001-1

5 4 R10

GPTU 601 MARQUINA
59 ,8×59,8
NT040-005-1

5 3

GPTU 602 STONE light grey lappato
59 ,8×59,8
OP477-004-1

5 4 R10

4 клас стирання3

419
418





Колір — світло, сприйняте зором, яке 

інтерпретується індивідуально психікою 

людини. Ось чому кольори пропонують 

такі широкі можливості для створення 

індивідуальних інтер’єрів. Чисті та змішані, 

теплі і холодні, залежно від комбінацій, вони 

отримують нові якості та цінності. Вони 

можуть поглинати або відбивати світло. 

Плитка з делікатною структурою, фактурним 

покриттям або з дзеркальною поверхнею, 

дають додаткові можливості при створенні 

оригінальних інтер’єрів, наповнених 

різними емоціями. Натхненні багатством 

кольору, ми створили колекції, які формують 

розділ Кольори.



The colour is light received by the sense of 

sight and interpreted individually by the 

human psyche. That is why colours oÎer 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 re½ect light. The tiles that are bevelled, 

delicately ½uted, with textured Ànish or with 

mirrored surface, give additional possibilities 

in creating the original interiors, Àlled with 

various emotions. Inspired by the richness of 

colours, we have created collections that forms 

the Colours segment. 

МОНОКОЛОР | COLOURS
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40 × 120
 new  SELINA

SELINA
 new 

423
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SELINA 

 new 

МОНОКОЛОР | COLOURS

40 × 120
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гомогенний керамогранітмікрограніль5 клас стійкості до утворення плям морозостійкість плитки матова структурна підходить для використання 
із системою теплої підлогиректифікована

МОНОКОЛОР | COLOURSSELINA 
 new 

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

NEWSTONE light grey
79,8×79,8
OP663-051-1

5 5 R10B

PRIME brown 
19,8×119,8
OP498-021-1

5 4 R10

5 клас стирання4 тональнаклас стійкості до ковзанняR10R10B
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30 × 90
 new  LOVE YOU NAVY 5 клас стійкості до утворення плям 4 клас стирання морозостійкість плиткиR10 клас стійкості до ковзання глянцеваматова структурна тональнагомогенний керамограніт підходить для використання 

із системою теплої підлогиректифікована

 new 

LOVE YOU NAVY

429
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LOVE YOU NAVY 

 new 

МОНОКОЛОР | COLOURS

30 × 90
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5 клас стійкості до утворення плям 4 клас стирання R10 клас стійкості до ковзання сатиноваморозостійкість плитки матова структурна гомогенний керамограніт підходить для використання 
із системою теплої підлогиректифікована

МОНОКОЛОР | COLOURSLOVE YOU NAVY 
 new 

30 × 90

PS904 white satin 
29×89
OP1021-005-1

LOVE YOU white structure satin 
29×89
OP1021-002-1

LOVE YOU WHITE half mosaic satin 
29×29
ND1034-001

LOVE YOU WHITE full mosaic satin
29×29
ND1034-003

METAL copper border matt
1×89
WD929-014

METAL silver border matt 
1×89
WD929-015

PS901 navy satin 
29×89
OP1021-004-1

LOVE YOU NAVY structure satin 
29×89
OP1021-001-1

LOVE YOU NAVY half mosaic satin 
29×29
ND1034-002

LOVE YOU NAVY full mosaic satin 
29×29
ND1034-004

RUSTIC light brown 
19,8×119,8
OP498-029-1

5

5

5

5

5 4 R10

тональна
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30 × 90
 new  OCEAN RO-
MANCE

OCEAN ROMANCE
 new 

435
434



OCEAN ROMANCE 

 new 

МОНОКОЛОР | COLOURS

30 × 90

437
436



морозостійкість плитки5 клас стійкості до утворення плям 4 клас стирання R10 клас стійкості до ковзання сатиноваматова структурна гомогенний керамограніт підходить для використання 
із системою теплої підлогиректифікована

МОНОКОЛОР | COLOURSOCEAN ROMANCE 
 new 

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

5

5

5 4 R10

тональна
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30 × 90
MAGNIFIQUE 

STRIPES 5 клас стійкості до утворення плям 4 клас стирання морозостійкість плиткиR10 клас стійкості до ковзання глянцеваматова структурна тональнагомогенний керамограніт підходить для використання 
із системою теплої підлогиректифікована

MAGNIFIQUE STRIPES

441
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5 клас стійкості до утворення плям 4 клас стирання морозостійкість плиткиR10 клас стійкості до ковзання глянцеваматова структурна гомогенний керамограніт підходить для використання 
із системою теплої підлогиректифікована

МОНОКОЛОР | COLOURSMAGNIFIQUE STRIPES

30 × 90

PS901 white satin
29×89
NT034-002-1

PS901 white glossy
29×89
NT034-001-1

MAGNIFIQUE inserto stripes
29×89
ND034-005

NORDIC OAK ochra
22,1×89 | 14,7×89
OP458-002-1 | OP458-010-1

5 4 R10

тональна
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30 × 90
PILLOW GAME 5 клас стійкості до утворення плям 4 клас стирання морозостійкість плиткиR10 клас стійкості до ковзання глянцеваматова структурна тональнагомогенний керамограніт підходить для використання 

із системою теплої підлогиректифікована

PILLOW GAME

445
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морозостійкість плитки5 клас стійкості до утворення плям 4 клас стирання R10 клас стійкості до ковзання лаппатосатиноваматова структурна підходить для використання 
із системою теплої підлогиректифікована

МОНОКОЛОР | COLOURSPILLOW GAME

30 × 90

PS901 white satin
29×89
NT034-002-1

PILLOW GAME white structure
29×89
NT038-001-1 

PILLOW GAME inserto patchwork
29×89
ND038-002

GPTU 602 CEMENTO grey lappato
59,8×59,8
OP477-003-1 

5 4 R10

CLASSIC OAK beige
22,1×89 | 14,7×89
OP457-008-1 | OP457-012-1

5 4 R10

тональна
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30 × 90
WINTER VINE 

FLORAL 5 клас стійкості до утворення плям 4 клас стирання морозостійкість плиткиR10 клас стійкості до ковзання глянцеваматова структурна тональнагомогенний керамограніт підходить для використання 
із системою теплої підлогиректифікована

WINTER VINE FLORAL
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5 клас стійкості до утворення плям

МОНОКОЛОР | COLOURSWINTER VINE FLORAL 

30 × 90

PS 901 white satin 
29×89
NT034-002-1 

PS 901 black glossy
29×89
NT037-006-1 

WINTER VINE white inserto floral
29×89
ND037-001

WINTER VINE black structure 
29×89
NT037-008-1 

сатиноваматова структурна ректифікована

451
450



30 × 90
WINTER VINE 

WHITE 5 клас стійкості до утворення плям 4 клас стирання морозостійкість плиткиR10 клас стійкості до ковзання глянцеваматова структурна тональнагомогенний керамограніт підходить для використання 
із системою теплої підлогиректифікована

WINTER VINE WHITE

453
452



морозостійкість плитки5 клас стійкості до утворення плям 4 клас стирання R10 клас стійкості до ковзання сатиноваматова структурна тональнапідходить для використання 
із системою теплої підлогиректифікована

МОНОКОЛОР | COLOURSWINTER VINE WHITE 

30 × 90

PS 901 white satin
29×89
NT034-002-1 

WINTER VINE white structure
29×89
NT037-007-1 

CLASSIC OAK cream
22,1×89 | 14,7×89
OP457-010-1 | OP457-007-1

CLASSIC OAK brown
22,1×89 | 14,7×89
OP457-011-1 | OP457-009-1

5

5

4

4

R10

R10
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24 × 74
GLAMOUR 5 клас стійкості до утворення плям 4 клас стирання морозостійкість плиткиR10 клас стійкості до ковзання глянцеваматова структурна тональнагомогенний керамограніт підходить для використання 

із системою теплої підлогиректифікована

GLAMOUR

457
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5 клас стійкості до утворення плям 4 клас стирання R10 клас стійкості до ковзання морозостійкість плитки глянцеваматова структурна тональнапідходить для використання 
із системою теплої підлогиректифікована

МОНОКОЛОР | COLOURSGLAMOUR

24 × 74

MP705 white glossy
24×74
OP487-009-1

MP705 light grey glossy
24×74
OP487-008-1

GLAMOUR white inserto geo
24×74
OD487-007

GLAMOUR grey inserto geo
24×74
OD487-006

CLASSIC OAK cream
22,1×89
OP457-010-1

CLASSIC OAK beige
22,1×89
OP457-008-1

5

5

4

4

R10

R10

459
458



25 × 75
 new  ESSENZA BLUE

ESSENZA BLUE
 new 

461
460



МОНОКОЛОР | COLOURS

сатинова

QUANTUM light grey satin 
25 × 75
NT1082-002-1

METAL silver border
3 × 75
WD802-002

BLUE satin 
25 × 75
NT1079-001-1

ESSENZA terazzo satin
25 × 75
NT1079-004-1

ESSENZA terazzo 
42 × 42
    

морозостійкість плитки матова тональна5 клас стійкості до утворення плям 3 клас стирання

ESSENZA BLUE
 new 

25 × 75

5

5

5

35
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25 × 75
 new  ESSENZA CORAL

ESSENZA CORAL
 new 

465
464



МОНОКОЛОР | COLOURS

METAL cooper matt border
2 × 59,8
    

BIANCA white satin 
25 × 75
W345-002-1

WHITE 
42 × 42
    

ESSENZA flake 
25 × 75
NT1079-003-1

CORAL satin 
25 × 75
NT1079-002-1

сатиноваморозостійкість плитки матова тональнапідходить для використання 
із системою теплої підлоги3 клас стирання

ESSENZA CORAL
 new 

25 × 75

5

34

5

5

5 клас стійкості до утворення плям4
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25 × 75
 new  BLACK SHADOW

BLACK SHADOW
 new 

469
468



МОНОКОЛОР | COLOURS

тональна

METAL silver border
3 × 75
WD802-002

WHITE glossy 
25 × 75
OP675-001-1

WHITE 
42 × 42
    

ECOSTA white inserto stripes silver 
25 × 75
WD473-001

BLACK shadow graphic 
25 × 75
NT1076-001-1

BLACK glossy 
25 × 75
OP684-001-1

морозостійкість плитки глянцеваматова підходить для використання 
із системою теплої підлоги3 клас стирання

BLACK SHADOW
 new 

25 × 75

5

34

5

5

5 клас стійкості до утворення плям4
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25 × 75
 new  MERIDIAN

MERIDIAN 
 new 

473
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МОНОКОЛОР | COLOURS

морозостійкість плитки глянцеваматова структурна підходить для використання 
із системою теплої підлоги3 клас стирання

METAL silver border mirror 
3 × 75
WD802-002

WHITE glossy 
25 × 75
OP675-001-1

DARK GREY glossy 
25 × 75
NT1081-001-1

WHITE satin 
42 × 42
    

WHITE LINES structure glossy 
25 × 75
NT1081-003-1

DARK GREY lines structure glossy 
25 × 75
NT1081-002-1

ECOSTA white inserto stripes silver 
25 × 75
WD473-001

MERIDIAN 
 new 

25 × 75

5

5

34

5

5

5 клас стійкості до утворення плям4
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25 × 75
PRET-A-PORTER

PRET-A-PORTER
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МОНОКОЛОР | COLOURS

25 × 75

PRET-A-PORTER
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МОНОКОЛОР | COLOURS

WHITE inserto flower 
25 × 75
OD334-012

BLACK&WHITE mosaic 
25 × 75
OD334-010

FLOWER grey composition 
75 × 75
OD334-005

морозостійкість плитки глянцеваматова структурна підходить для використання 
із системою теплої підлоги3 клас стирання

PRET-A-PORTER

25 × 75

5

WHITE textile 
25 × 75
OP684-005-1

WHITE glossy pillow structure
25 × 75
OP684-004-1

55

WHITE glossy 
25 × 75
OP675-001-1

5

BLACK textile 
25 × 75
OP684-003-1

5

BLACK glossy pillow structure
25 × 75
OP684-002-1

5

BLACK glossy 
25 × 75
OP684-001-1

WHITE 
42 × 42
     

34

5 клас стійкості до утворення плям4
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25 × 75
STRUCTURE 

PATTERN

STRUCTURE PATTERN

483
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МОНОКОЛОР | COLOURS

морозостійкість плитки глянцеваматова структурна підходить для використання 
із системою теплої підлоги3 клас стирання

WHITE glossy 
25 × 75
OP675-001-1

STRUCTURE pattern white wave structure 
25 × 75
OP365-008-1

STRUCTURE pattern white flower structure 
25 × 75
OP365-004-1

STRUCTURE pattern grey wave structure 
25 × 75
OP365-006-1

GREY glossy 
25 × 75
OP685-003-1

GLASS heather border 
3 × 75
OD685-011

STRUCTURE PATTERN

25 × 75

5

5

5

5

5

5 клас стійкості до утворення плям4

WHITE 
42 × 42
     

34
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25 × 75
EFEZ

EFEZ
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МОНОКОЛОР | COLOURS

WHITE glossy 
25 × 75
OP675-001-1

EFEZ wood inserto 
25 × 75
WD545-002

WHITE glossy pillow structure
25 × 75
OP684-004-1

MP711 brown wood 
25 × 75
W545-001-1

METAL silver border 
3 × 75
WD802-002

морозостійкість плитки глянцеваматова структурна тональнапідходить для використання 
із системою теплої підлоги3 клас стирання

EFEZ

25 × 75

5

5

5

5 клас стійкості до утворення плям4

WHITE 
42 × 42
     

34
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30 × 60
FLAKE

FLAKE

491
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МОНОКОЛОР | COLOURS

WHITE satin 
29,7 × 60
     

FLAKE white structure 
29,7 × 60
     

FINWOOD ochra mosaic hexagon 
28 × 33,7
WD565-003

матова структурна

FLAKE

30 × 60

4

5

5 клас стійкості до утворення плям4
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30 × 60
MIXFORM

MIXFORM
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МОНОКОЛОР | COLOURS

WHITE satin
29,7 × 60
     

GREY satin
29,7 × 60
     

MIXFORM white structure
29,7 × 60
     

4

5

5

MIXFORM

30 × 60

морозостійкість плитки матова структурна підходить для використання 
із системою теплої підлоги4 клас стирання5 клас стійкості до утворення плям4

WHITE 
42 × 42
    

34

497
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Декоративні мотиви завжди були присутні у 

часі та просторі. Спостерігаючи за природою, 

її елементами, що повторюються, утворюючи 

певний орнамент, ми створили колекції, 

представлені в цьому сегменті. Вони походять 

від елліністичної культури з її арабесками та 

квітковими візерунками, акантовим листям 

й іншими скульптурними прикрасами. Ці 

мотиви зіграли важливу роль в античній 

культурі, а потім, пізніше, отримали друге життя 

в період Ренесансу і Класицизму. Формуючись, 

символіка таких мотивів пропонує візуальне 

й інтелектуальне багатство, кидаючи усім, хто 

готовий їх прийняти, по-новому інтерпретовані 

виклики. З сучасними орнаментальними 

мотивами, нанесеними на плитки з сегмента 

«MOTIFS», кожен може стати творцем історії. 



Ornamental motifs often wandered in time and 

space. They were created from bservations of 

nature and the search for her repetitive designs. 

This is how arose, rived from Hellenistic culture, 

arabesques and ½oral patterns of acanthus leaves 

or naments. They played an important role in 

ancient culture and then ½ourished in e period 

of the Renaissance and Classicism. The evolving 

symbolism of such motifs ers a real visual and 

intellectual wealth, providing scientists with 

new interpretative challenges. h the modern 

ornamental motifs, applied onto the tiles from 

the MOTIFS segment, everyone may invent 

fascinating stories. 

МОТИВИ | MOTIFS
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40 × 120
 new  GREEN SHOW 5 клас стійкості до утворення плям 4 клас стирання морозостійкість плиткиR10 клас стійкості до ковзання глянцеваматова структурна тональнагомогенний керамограніт підходить для використання 

із системою теплої підлогиректифікована

 new 

GREEN SHOW
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GREEN SHOW 

 new 

МОТИВИ | MOTIFS

40 × 120

503
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морозостійкість плитки5 клас стійкості до утворення плям 4 клас стирання R10B клас стійкості до ковзання сатиноваматова структурна гомогенний керамограніт підходить для використання 
із системою теплої підлогиректифікована

МОТИВИ | MOTIFSGREEN SHOW 
 new 

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

PRIME brown 
19,8×119,8
OP498-021-1

5

5

5

5 4 R10B

тональна
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40 × 120
 new  DERN
60 × 120
 new  DERN

DERN
 new 

507
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DERN 

 new 

МОТИВИ | MOTIFS

40 × 120 | 60 × 120
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МОТИВИ | MOTIFS

морозостійкість плитки глянцева тональнапідходить для використання 
із системою теплої підлогиректифікована5 клас стійкості до утворення плям R10 клас стійкості до ковзання

DERN
 new 

40 × 120 | 60 × 120

2 R105

DERN GRAPHITE RUST LAPPATO
59,8 × 119,8
W1008-003-1

3 R105

DERN GRAPHITE RUST LAPPATO
39,8 × 119,8
W1009-007-1

2 R105

DERN COPPER RUST LAPPATO
59,8 × 119,8
W1008-001-1

3 R105

DERN COPPER RUST LAPPATO
39,8 × 119,8
W1008-005-1

3 клас стирання2
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25 × 75
ELEGANT 

STRIPES

ELEGANT STRIPES
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ELEGANT STRIPES МОТИВИ | MOTIFS

25 × 75

515
514
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GLASS heather border 
3 × 75
OD685-011

GLASS cobalt border
3 × 75
OD685-012

GEOMETRIC GAME multicolour inserto geo 
25 × 75
OD697-001

ARTISTICO blue inserto geo 
25 × 75
OD446-001

STRIPES white structure 
25 × 75
OP681-006-1

STRIPES white 
42 × 42
     

STRIPES white 
25 × 75
OP681-005-1

STRIPES blue structure 
25 × 75
OP681-002-1

STRIPES blue 
25 × 75
OP681-001-1

морозостійкість плитки глянцеваматова структурна тональнапідходить для використання 
із системою теплої підлоги5 клас стійкості до утворення плям 5 клас стирання

ELEGANT STRIPES

25 × 75

5

55

5

5

5

517
516



25 × 75
ARTISTICO 5 клас стійкості до утворення плям 4 клас стирання морозостійкість плиткиR10 клас стійкості до ковзання глянцеваматова структурна тональнагомогенний керамограніт підходить для використання 

із системою теплої підлогиректифікована

ARTISTICO
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морозостійкість плитки сатиноваглянцева структурна тональнапідходить для використання 
із системою теплої підлоги5 клас стійкості до утворення плям 5 клас стирання

МОТИВИ | MOTIFSARTISTICO

25 × 75

5

STRIPES white
25×75
OP681-005-1

5

STRIPES blue
25×75
OP681-001-1

ARTISTICO BLUE inserto geo
25×75
OD446-001

GLASS heather border
3×75
OD685-011

STRIPES white
42×42
    

5 5

5

STRIPES white structure
25×75
OP681-006-1

5

STRIPES blue structure
25×75
OP681-002-1

GLASS cobalt border
3×75
OD685-012
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30 × 60
AVANGARDE 5 клас стійкості до утворення плям 4 клас стирання морозостійкість плиткиR10 клас стійкості до ковзання глянцеваматова структурна тональнагомогенний керамограніт підходить для використання 

із системою теплої підлогиректифікована

AVANGARDE

523
522



матоваморозостійкість плитки глянцева підходить для використання 
із системою теплої підлоги4 клас стирання

МОТИВИ | MOTIFSAVANGARDE

30 × 60

AVANGARDE white 
29,7×60
     

4

AVANGARDE white inserto flower 
29,7×60
     

AVANGARDE red border glass
2×60
OD352-007

AVANGARDE grey 
29,7×60
     

4

AVANGARDA WHITE
42×42
     

4 3

3 клас стійкості до утворення плям
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42 × 42
 new  FLAVIO

FLAVIO
 new 
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МОТИВИ | MOTIFS

FLAVIO mono 
42 × 42
    

FLAVIO grey 
42 × 42
    

FLAVIO color 
42 × 42
    

FLAVIO
 new 

42 × 42

34

35

35

морозостійкість плитки структурна підходить для використання 
із системою теплої підлоги3 клас стирання5 клас стійкості до утворення плям4
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42 × 42
 new  ROZMARIN

ROZMARIN
 new 
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МОТИВИ | MOTIFS

ROZMARIN 
42 × 42
    

морозостійкість плитки глянцева підходить для використання 
із системою теплої підлоги5 клас стійкості до утворення плям 3 клас стирання

ROZMARIN
 new 

42 × 42

35
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5 клас стійкості до утворення плям 4 клас стирання морозостійкість плиткиR10 клас стійкості до ковзання глянцеваматова структурна тональнагомогенний керамограніт підходить для використання 
із системою теплої підлогиректифікована

UNIVERSAL DECORATIONS

535
534



UNIVERSAL GLASS & METAL DECORATIONS

GLASS dark beige border new
2×60
OD660-024

GLASS silver border new
2×60
OD660-029

METAL silver glossy border
2×60
WD285-004 

METAL copper border matt
1×60
WD929-010

METAL silver glossy border
1×59,8
OD987-006

GLASS brown border new
2×60
OD660-028

GLASS red border
3×75
ND017-001

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 graphite border matt
1×89
WD929-020

GLASS heather border 
3×75
OD685-011

GLASS cobalt border
3×75
OD685-012

GLASS red border new
2×60
OD660-031

GLASS azure border new
2×60
OD660-021

GLASS gold border new
2,5х60
OD353-009

GLASS silver border new
2,5х60
OD353-010

METAL silver border
3 × 75
WD802-002

GLASS black border
3 × 75
ND017-002

METAL cooper border matt
3 × 75
OD987-014
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У даному каталозі ви можете знайти 

необхідні технічні дані та ключову логістичну 

інформацію для ефективного виконання 

проектів, в яких використовується плитка 

Opoczno.



In this catalogue you can find essential 

technical data and key logistic information  

for efficient project execution based  

on Opoczno tiles.

логістичні та технічні дані | 
logistic & technical data
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логістичні та технічні дані | logistic & technical data

Нижче представлені логістичні дані для різних форматів плитки з розподілом на настінну плитку, керамограніт,декорації настінні та декорації підлогові.

Below we present the logostic data for individual tiles’ formats with division into wall tiles, gres, decorations and wall borders.

формат продукту (см) товщина 
продукту 

(мм)

к-сть в упа-
ковці ( шт)

к-сть в упаковці 
( м²)

вага упаковки 
(кг) 

вага одиниці 
виміру (кг) 

к-сть упаковок 
на палеті (шт)

к-сть на 
палеті (м²)

вага палети (кг) одиниця 
виміру 
(м²/шт) 

КЕРАМОГРАНІТ

42 × 42 8 8 1,41 25,6 18,15 24 33,84 654,01 м²

59,3 × 59,3 8 3 1,05 18,75 17,31 40 42 750 м²

59,3 × 59,3 8 5 1,76 42,30 23,30 20 35,2 846 м²

 29,7 × 59,8 8 9 1,60 31,16 19,06 32 51,2 997 м²

29,8 × 59,8 8 3 1,43 28,03 19,60 30 42,8 860 м²

59,8 × 59,8 8 3 1,07 21,35 19,60 40 42,8 854 м²

59,8 × 59,8 8 5 1,79 33,33 18,80 24 42,96 800 м²

59,8 × 119,8 8 2 1,43 29,77 19,60 22 31,46 655 м²

59,5 × 120 10 2 1,43 30,00 20,97 40 57,2 1220 м²

79,8 × 79,8 8 2 1,27 25,45 19,60 44 55,88 1120 м²

19,8 × 119,8 8 5 1,19 23,20 19,00 30 35,7 696 м²

19,8 × 179,8 8 5 1,78 36,33 19,60 30 53,4 1090 м²

119,8 × 119,8 8 2 2,87 58,18 19,60 20 57,4 1163,64 м²

 14,7 × 89 8 8 1,05 19,40 18 40 42 776 м²

 22,1 × 89 8 5 0,97 18,24 18,8 30 29,1 570 м²

формат продукту (см) товщина продукту (мм) к-сть в упаковці ( шт) тип декорації вага упаковки (кг) одиниця виміру (м²/шт) 

ДЕКОРАЦІЇ НАСТІННІ 

20 × 60 8,5 6 декор 12,36 шт

20 × 60 8,5 9 декор 18,22 шт

 29,7 × 60 9 6 декор 21,13 шт

 29,7 × 60 9 7 декор 21,59 шт

24 × 74 10 6 декор 19,13 шт

25 × 75 10 4 декор 14,91 шт

25 × 75 10 6 декор 19,65 шт

 75 × 75 10 1 декор 10,69 шт

 29 × 89 11 3 декор 15,37 шт

 29 × 89 11 4 декор 20,75 шт

 28 × 29,7 11 11 мозаїка 14,17 шт

 28 × 33,7 11 5 мозаїка 7,19 шт

 28,1 × 29,3 11 11 мозаїка 12,92 шт

 29 × 29 11 11 мозаїка 16,25 шт

 29,7 × 26,8 9 7 мозаїка 7,86 шт

 29,7 × 29,7 9 7 мозаїка 8,86 шт

 29,7 × 29,7 8 14 мозаїка 20,93 шт

29,8 × 29,8 8 15 мозаїка 27,08 шт

30,1 × 30,1 10 7 мозаїка 10,52 шт

1 × 60 8 40 фриз металічний 7,1 шт

 2 × 60 8 21 фриз скляний 6,52 шт

 2 × 60 9 21 фриз металічний 6,52 шт

 2,5 × 60 9 18 фриз 5,22 шт

 4,5 × 60 9 10 фриз 5,36 шт

 5 × 60 9 10 фриз 5,98 шт

3 × 75 10 10 фриз скляний 5,80 шт

3 × 75 10 10 фриз металічний 4,97 шт

 4 × 75 10 20 фриз 12,25 шт

 4,7 × 75 10 7 фриз 5,00 шт

1 × 59,8 8 30 фриз металічний 10,00 шт

 1 × 89 8 40 фриз металічний 10,78 шт

1 × 119,8 8 20 фриз металічний 11,8 шт
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логістичні та технічні дані | logistic & technical data

Нижче представлені логістичні дані для різних форматів плитки з розподілом на настінну плитку, керамограніт,декорації настінні та декорації підлогові.

Below we present the logostic data for individual tiles’ formats with division into wall tiles, gres, decorations and wall borders.

формат 
продукту (см) 

товщина 
продукту (мм)

к-сть в упаковці 
( шт)

к-сть в упаковці 
( м²)

вага упаковки 
(кг) 

вага одиниці 
виміру (кг) 

к-сть упаковок 
на палеті (шт)

к-сть на палеті 
(м²)

вага палети (кг) одиниця виміру 
(м²/шт) 

НАСТІННА ПЛИТКА

20 × 60 8,5 9 1,08 17,5 16,2 48 51,84 870 м²

 29,7 × 60 9 7 1,25 21,8 17,44 32 40 727,6 м²

24 × 74 10 6 1,08 19,13 17,014 32 34,56 612 м²

25 × 75 10 6 1,12 19,65 17,41 32 35,84 656,12 м²

30 × 90 11 5 1,29 25,20 18,50 24 30,96 604,87 м²

30 × 90 11 3 0,77 15,00 18,38 36 27,72 540 м²

40 × 120 12 2 0,95 19,48 20,510 24 22,8 485,6 м²

формат продукту (см) товщина продукту (мм) к-сть в упаковці ( шт) Тип декорації вага упаковки (кг) одиниця виміру (м²/шт) 

ДЕКОРАЦІЇ ПІДЛОГОВІ 

 29,7 × 29,7 8 14 мозаїка 1,430 шт

29,8 × 29,8 8 15 мозаїка 1,700 шт

 29,7 × 59,8 8 8 сходинка 31,88 шт

29,8 × 59,8 8 8 сходинка 27,98 шт

29,8 × 119,8 8 2 сходинка 16,21 шт

 7,2 × 59,8 8 14 цоколь 13,54 шт
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ПЛИТКА НАСТІННА

WALL TILES

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСТІННОЇ КЕРАМІЧНОЇ ПЛИТКИ
Параметри настінної керамічної плитки відповідають стандарту PN-EN 14411 
згідно Додатку «Вимоги до плитки сухого пресування групи 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%)”

Параметри
Properties

Згідно стандарту:
Test made acc. to:

Вимоги
Requirements

Отримані параметри 
Tiles parameters

Водопоглинання (в % маси)
Water absorption (% by mass) PN-EN ISO 10545-3 Eb > 10% Eb > 10%

Витривалість на згинання N/mm2

Bending strength or modulus of rupturę N/mm2 PN-EN ISO 10545-4

Товщина/thickness > = 7,5 мм – 
в середньому мінімум 12
Товщина/thickness < 7,5 мм – 
для однієї плитки 15

мін. 15

Сила ламання (N)
Breaking strength (N) PN-EN ISO 10545-4 Товщина/thickness < 7,5 мм: мін. 200

Товщина/thickness ≥ 7,5 мм: мін. 600
Товщина/thickness < 7,5 мм: мін. 400
Товщина/thickness ≥ 7,5 мм: мін. 800

Стійкість до тріску глазурі
Crazing resistance PN-EN ISO 10545-11 згідно норми/according to norm стійка/resistant

Коефіцієнт лінійного теплового розширення: 
від навколишньої температури до 100°C
Coefficient of linear thermal expansion: from ambient 
temperature up to 100 ° C

PN-EN ISO 10545-8 згідно норми/according to norm 20-100=6,2 - 6,5 x10-6/°C

Морозостійкість
Frost resistance PN-EN ISO 10545-12 згідно норми/according to norm не відповідає/does not meet

Стійкість до кислот і лугів низької концентрації 
Resistance to low solutions of acids and alkali PN-EN ISO 10545-13 згідно норми/according to norm клас A-B/class A-B

Стійкість до кислот і лугів високої концентрації
Resistance to high solutions of acids and alkali PN-EN ISO 10545-13 згідно норми/according to norm клас A-B/class A-B

Стійкість до побутових хімічних речовин і засобів 
для чищення басейнів 
Resistance to household chemicals and swimming-pool 
salts 

PN-EN ISO 10545-13 мін. клас B/мін. class B клас A-B/class A-B

Стійкість до забруднення
Resistance to stains PN-EN ISO 10545-14 мін. клас 3/мін. class 3 клас 5/class 5

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЛАЗУРОВАНОГО КЕРАМОГРАНІТУ
Параметри глазурованого керамограніту відповідають стандарту PN-EN 14411 
згідно Додатку «Вимоги до глазурованого керамограніту сухого пресування групи BIa (E ≤ 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%)"

ГЛАЗУРОВАНИЙ КЕРАМОГРАНІТ 

GLAZED PORCELAIN STONEWARE

Параметри
Properties

Згідно стандарту:
Test made acc. to:

Вимоги
Requirements

Отримані параметри 
Tiles parameters

Водопоглинання (в % маси)
Water absorption (% by mass) PN-EN ISO 10545-3  Eb ≤ 0.5% Eb ≤ 0.1%

Витривалість на згинання N/mm2

Bending strength or modulus of rupture N/mm2 PN-EN ISO 10545-4
В середньому/medium мін. 35
Для однієї плитки/for a single tile 
мін. 32

мін. 40

Сила ламання (N)
Breaking strength (N) PN-EN ISO 10545-4 Товщина/thickness < 7,5 мм: мін. 700

Товщина/thickness ≥ 7,5 мм: мін. 1300
Товщина/thickness ≥ 7,5 мм: 
мін. 1800

Стійкість до тріску глазурі
Crazing resistance PN-EN ISO 10545-11 згідно норми/according to norm стійкий/resistant

Коефіцієнт лінійного теплового розширення: 
від навколишньої температури до 100°C
Coefficient of linear thermal expansion: from 
ambient temperature up to 100 ° C

PN-EN ISO 10545-8 згідно норми/according to norm  20-100=7,2-7,4 x10-6/°C

Морозостійкість
Frost resistance PN-EN ISO 10545-12 згідно норми/according to norm стійкий/resistant

Клас зносостійкості глазурі
Abrasion resistance (class) PN-EN ISO 10545-7 згідно норми/according to norm клас 2-5/class 2-5

Стійкість до ковзання (класифікаційна група)
Slip resistance (classification group) CEN/TS 16165 згідно декларації/as declared R9, R10

Стійкість до кислот і лугів низької концентрації 
Resistance to low solutions of acids and alkali PN-EN ISO 10545-13 згідно норми/according to norm клас A-B/class A-B

Стійкість до кислот і лугів високої концентрації
Resistance to high solutions of acids and alkali PN-EN ISO 10545-13 згідно норми/according to norm клас A-B/class A-B

Стійкість до побутових хімічних речовин і 
засобів для чищення басейнів
Resistance to household chemicals and 
swimming-pool salts

PN-EN ISO 10545-13 мін. клас B/min. class B клас A-B/class A-B

Стійкість до забруднення
Resistance to stains PN-EN ISO 10545-14 мін. клас 3/min. class 3 клас 3-5/class 3-5
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легенда | key

UA

5 клас стійкості до утворення плям stain resistance

ENG

5 клас стирання abrasion resistance

морозостійкість frost resistance

R10 клас стійкості до ковзання non-slip class

сатинова плитка satin tiles

глянцева плитка glossy tiles

лаппато lappato tiles

матова плитка matt tiles

структурна плитка structural tiles

мікрограніль microgranilia

плитка тональна tonal tiles

плитка тональна tonal tiles

гомогенний керамограніт colored body gres

полірована плитка polished tiles

підходить для використання  
із системою теплої підлоги suitable for floor heating

ректифікована плитка rectified tiles
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Цей каталог є демонстративним матеріалом. Виробник залишає за собою право вносити зміни в продукцію, яка представлена в каталозі. Через особливості друку 

реальний зовнішній вигляд плитки, яку використовували, може трохи відрізнятися від продукції, що представлена на зображеннях.

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.

www.opoczno.com.ua


