
Producent: Grupa Tubądzin
www.tubadzin.pl

Format płytek: płytki ścienne – 14,8 x 59,8; 29,8  x 59,8 cm (płytki pła-
skie); 14,8 x 14,8; 14,8 x 29,8; 29,8 x 29,8 cm (płytki 3D); płytki gresowe 
(uniwersalne) 59,8 x 59,8 cm; płytki podłogowe 29,8 x 29,8 cm
Elementy współtworzące kolekcję: duże obrazy ścienne: 6-ele-
mentowy 89,8 x 119,8 cm – Milen i Marlen oraz 8-elementowy 119,8 x 119,8 cm  
Valerie; dekory gresowe (uniwersalne): 4-elementowy 119,8 x 119,8 cm 
Marylin; z napisem Zień 59,8 x 59,8 cm; listwa szklana Fluo 1,5 x 59,8 cm
Cechy szczególne: kolekcja inspirowana klubowym nocnym życiem 
Berlina; seria Tegel – płytki szkliwione błyszczące, rektyfikowane białe, 
kobaltowe, czarne z powierzchnią płaską lub wklęsłą, jakby odciśnięto 
w niej narożnik prostopadłościanu; seria Tempelhof – gres rektyfikowa-
ny szkliwiony o powierzchni matowej, szarej, klasa odporności na ście-
ranie PEI 5, antypoślizgowość R10
Zalecane zastosowanie: na ściany i podłogi do nowoczesnych wnętrz 
w domach prywatnych, budynkach użyteczności publicznej

OCENA KOLEKCJI
Ciekawa, nowatorska, bogata kolekcja dająca duże możliwości aranżacyjne. 
Udane niekonwencjonalne połączenie faktury i koloru surowego betonu z nary-
sowanym cienką kreską subtelnym wizerunkiem kobiety. Niespotykane i intry-
gujące płytki szkliwione, w których powierzchnia załamuje się wzdłuż linii do 
wewnątrz, natomiast gra świateł sprawia wrażenie, że płytki są wypukłe

kolekcja BErLIN
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Perła Ceramiki ue 2013

Perła Ceramiki
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Producent: Ceramika Pilch
www.pilch.pl

Format płytek: 30 x 60 cm 
Elementy współtworzące kolekcję: mozaiki ceramiczne, kamienne 
(kostka, cegiełka), szklane (30 x 30 cm); dekory ścienne 30 x 60 cm z moty-
wem tapety o koronkowym wzorze lub pasków na czarnym oraz białym 
tle; srebrna listwa 1 x 30 cm; płytka podłogowa 30 x 30 cm
Cechy szczególne: płytki szkliwione, błyszczące, rektyfikowane; inspi-
racją kolekcji były motywy zdobiące tapety; płytki bazowe w kolorze 
białym i czarnym
Zalecane zastosowanie: na ściany w łazienkach, holach, salonach 
w mieszkaniach oraz obiektach użyteczności publicznej

OCENA KOLEKCJI
Piękna kolekcja rektyfikowanych płytek ściennych zarówno pod względem 
kolorystyki, jak i wzornictwa. stonowane i doskonale dopracowane graficz-
nie dekory. szczególną uwagę zwraca lustrzane szkliwo i bardzo ładny meta-
lizowany dekor z motywem tapety o koronkowym wzorze. Ciekawa mozaika 
szklana spójna z płytkami podstawowymi oraz dekoracjami. Bardzo atrakcyj-
na cena

kolekcja ALTEA



Perła Ceramiki ue 2013

Perła Ceramiki
Dystrybutorów 2013

kolekcja BLACK&whITE

Marka: Opoczno
www.opoczno.eu

Format płytek: 20 x 50 cm (ścienne); 33,3 x 33,3 cm (podłogowe)
Elementy współtworzące kolekcję: 6 rodzajów inserto 20 x 50 cm z czar-
no-białą grafiką w postaci elementów geometrycznych lub roślinnych 
Cechy szczególne: kolekcja bazująca na bardzo klasycznym i ponad-
czasowym zestawieniu  bieli i czerni, ukazanym w bardzo nowoczesnej 
formie. Intersujące motywy geometryczne i roślinne pozwalają two-
rzyć oryginalne wzory w stylu tapetowym, nadając pomieszczeniom 
niepowtarzalny charakter. Wszystkie dekoracje wykonane w technolo-
gii druku cyfrowego, dwie z nich dodatkowo wzbogacone błyszczący-
mi pastami. Płytki bazowe, ścienne i podłogowe, wykończone szlachet-
nym satynowym szkliwem 
Zalecane zastosowanie: doskonale sprawdzają się we wnętrzach mieszkal-
nych, m.in. otwartych kuchniach i łazienkach, a także w miejscach użytecz-
ności publicznej – łazienki hotelowe, restauracje, bary itp., w których dekoro-
wane ściany mają za zadanie podkreślić indywidualny charakter miejsca 

OCENA KOLEKCJI
Dopracowana kolekcja doskonale wpisująca się w aktualne trendy wzor-
nicze. Wyróżniają się ciekawe dekoracje z wzorami geometrycznymi. 
Doskonała propozycja dla poszukujących niedrogich płytek pozwalają-
cych tworzyć atrakcyjne czarno-białe aranżacje



Perła Ceramiki ue 2013

Perła Ceramiki
Dystrybutorów 2013

kolekcja dOBLO

Producent: Grupa Paradyż
www.paradyz.com

Format płytek: 29,8 x 59,8; 44,8 x 44,8; 59,8 x 59,8 cm 
Elementy współtworzące kolekcję: cokoły, listwy, mozaiki, ryflowa-
ne stopnice
Cechy szczególne: gres nieszkliwiony (podwójny zasyp); trzy wersje 
wykończenia powierzchni: satyna, poler, wyraźna struktura; kolorysty-
ka kolekcji: bianco, grys, grafit, nero; antypoślizgowość R10 (satyna) i R11 
(struktura)
Zalecane zastosowanie: na ściany i podłogi we wnętrzach, m.in. salo-
ny, hole, kuchnie, łazienki, miejsca publiczne, obiekty handlowe i na 
zewnątrz, m.in. tarasy, elewacje budynków itp.

OCENA KOLEKCJI
Estetyczna, minimalistyczna kolekcja doskonale wpisująca się w aktual-
ne trendy wzornicze. Jej atutem jest bardzo ładna, stonowana i harmonij-
na kolorystyka, bogactwo formatów i elementów uzupełniających (w tym 
ryflowane stopnice i cokoły) oraz różne wersje wykończenia powierzchni 
płytek, a także bardzo dobra relacja jakości do ceny. Daje ogromne możli-
wości aranżacyjne



kolekcja FS By PErONdA

Producent: Peronda Cerámicas
www.peronda.com

Format płytek: 33 x 33; 45 x 45 cm
Elementy współtworzące kolekcję: dekory z motywami jak płytki 
bazowe: 11 x 11; 11 x 33 cm; błyszczące listewki ceramiczne 5 x 11 cm 
(czarna, niebieska, biała)
Cechy szczególne: płytki szkliwione, zdobione techniką druku cyfro-
wego HD; ponacinane na mniejsze elementy (cięcia do zafugowa-
nia); kolekcja zaprojektowana przez znanego hiszpańskiego designera 
Francisco Segarra
Zalecane zastosowanie: na ściany i podłogi przede wszystkim w obiek-
tach handlowych, hotelach, restauracjach, klubach, w remontowanych 
przedwojennych domach; we wnętrzach w stylu vintage

OCENA KOLEKCJI
Nowatorska, piękna, świetnie zaprojektowana kolekcja w stylu vintage. 
Zwraca uwagę kolorystyką, niespotykanym wzornictwem oraz świetnie 
wykonanym efektem „postarzenia”. Ponacinanie płytek na mniejsze ele-
menty sprawia wrażenie bogactwa formatów, a także ułatwia i przyspiesza 
układanie. Kolekcja daje duże możliwości tworzenia interesujących kompo-
zycji i doskonale się sprawdzi zarówno w nowych restauracjach, sklepach, 
hotelach czy mieszkaniach, jak i w remontowanych historycznych obiek-
tach. Bardzo dobra relacja jakości do ceny

Perła Ceramiki ue 2013

Perła Ceramiki
Dystrybutorów 2013



kolekcja hASEL

Producent: Grupa Paradyż
www.paradyz.com

Format płytek: 16 x 98,5; 21,5 x 98,5 cm
Elementy współtworzące kolekcję: cokół 7,2 x 49,1 cm; listwy mix-
paski 16 x 49,1; 21,5 x 49,1 cm złożone z płytek podstawowych w kolo-
rach beż, ochra i brąz
Cechy szczególne: gres szkliwiony, o powierzchni matowej, rektyfi-
kowany; kolekcja inspirowana naturalnym drewnem; płytki i dekora-
cje w kolorze jasnego beżu, ciepłej ochry oraz ciemnego brązu; klasa 
odporności na ścieranie PEI 3/750 (ochra, brąz), 4/2100 (beż); antypo-
ślizgowość R9
Zalecane zastosowanie: na podłogi wewnątrz i na zewnątrz obiektów, 
m.in. salony, hole, łazienki, kuchnie, tarasy

OCENA KOLEKCJI
Bardzo dobrze zaprojektowana, nowoczesna kolekcja. Doskonałe odwzo-
rowanie drewna, piękne, naturalne kolory i modne formaty oraz elementy 
dodatkowe pozwalają tworzyć aranżacje, które zachwycą nawet najbardziej 
wymagających inwestorów. Uwagę zwracają dobra odporność na ścieranie 
i duża antypoślizgowość

Perła Ceramiki ue 2013

Perła Ceramiki
Dystrybutorów 2013

Perła Ceramiki ue 2013

Perła Ceramiki
Dystrybutorów 2013



kolekcja MISTy STONE

Marka: Opoczno
www.opoczno.eu

Format płytek: 45 x 45 cm
Elementy współtworzące kolekcję: płytki ceramiczne 45 x 45 cm z de- 
likatnie przetartym, koronkowym wzorem: border i corner
Cechy szczególne: kolekcja inspirowana naturalnym kamieniem sto-
sowanym w domach na południu Europy. Ciepła, ciemno beżowa kolo-
rystyka doskonale współgra z przetartym wzorem koronkowym. Płytki 
wykonane w technologii gresu szkliwionego z zadrukiem cyfrowym, co 
zapewnia wysoką naturalność wzoru kamienia. Wysoka odporność na 
ścieranie (PEI 4)
Zalecane zastosowanie: na podłogi do wnętrz i na zewnątrz (m.in. 
hole, salony, tarasy), także w miejscach o dużym natężeniu ruchu

OCENA KOLEKCJI
Ciekawa kolekcja z wyrafinowanym, delikatnym wzorem imitującym haft. 
Bardzo ładna beżowa kolorystyka. Uwagę zwraca duża odporność na ście-
ranie. Atrakcyjna, także cenowo, propozycja nie tylko do wnętrz mieszkal-
nych, ale również m.in. na posadzki sklepów, restauracji, biur, hoteli, obiek-
tów zabytkowych

Perła Ceramiki ue 2013

Perła Ceramiki
Dystrybutorów 2013



kolekcja NIGELLA

Producent: Cerrad
www.cerrad.pl

Format płytek: 49 x 30 x 1 cm
Cechy szczególne: klinkier prasowany na sucho, zdobiony techniką 
druku cyfrowego, kolekcja inspirowana architekturą małych włoskich 
miasteczek, dostępna w 4 wersjach kolorystycznych nawiązujących do  
kolorów ziemi: desert, natura, terra, dark; nowatorski kształt płytek po-
zwalający optycznie ukryć fugę
Zalecane zastosowanie: na ściany we wnętrzach oraz na zewnątrz  
budynków

OCENA KOLEKCJI
Bardzo atrakcyjna propozycja płytek klinkierowych. Zwraca uwagę cieka-
wa kolorystyka i faktura powierzchni, przypominająca łupany kamień oraz 
sposób łączenia płytek wynikający z ich kształtu, który umożliwia ukrycie 
fugi. Doskonała relacja jakości do ceny

Perła Ceramiki ue 2013

Perła Ceramiki
Dystrybutorów 2013



kolekcja SAhArA 

Marka: Opoczno
www.opoczno.eu

Format płytek: 29 x 59,3; 59,3 x 59,3 cm
Elementy współtworzące kolekcję: listwa beige 8,7 x 59,3 cm; listwa 
mozaika 11,7 x 29,5 cm; listwa szklana brown 2,7 x 59,3 cm
Cechy szczególne: klasyczna i zarazem bardzo ponadczasowa kolek-
cja inspirowana naturalnym piaskowcem, pozwalająca na tworzenie 
bardzo ciepłych i zarazem ekskluzywnych aranżacji wewnątrz domu. 
Doskonale sprawdza się również jako płytka tarasowa i elewacyjna. 
Kolekcja wykonana w technologii gresu szkliwionego półpolerowane-
go (lappato) z zadrukiem cyfrowym, co zapewnia wysoką naturalność 
wzoru kamienia. Płytki rektyfikowane, co pozwala na bezfugowe ukła-
danie; klasa odporności na ścieranie PEI 4; antypoślizgowość R10
Zalecane zastosowanie: na ściany i podłogi we wnętrzach oraz na 
zewnątrz, także w miejscach o dużym natężeniu ruchu

OCENA KOLEKCJI
Świetnie zaprojektowana kolekcja, perfekcyjnie odwzorowująca piasko-
wiec. Ujmuje dobrze dobrana kolorystyka i miła w dotyku, naturalna faktu-
ra powierzchni. Urody kolekcji dodają: cięta mozaika z elementami szkla-
nymi doskonale zgranymi z kolorystyką „żyłek“ na płytce oraz brązowa 
szklana listwa. Atutem jest atrakcyjna cena

Perła Ceramiki ue 2013

Perła Ceramiki
Dystrybutorów 2013



kolekcja TAMOE

Producent: Grupa Paradyż
www.paradyz.com

Format płytek: 9,8 x 9,8; 9,8 x 19,8; 19,8 x 19,8; 9,8 x 29,8 cm
Elementy współtworzące kolekcję: inserta z dekoracjami inspirowany-
mi kawą 9,8 x 19,8 cm
Cechy szczególne: kolekcja inspirowana mozaikowymi wzorami utwo-
rzonymi z wielobarwnych elementów; płytki błyszczące w kolorach: 
białym, grafitowym, czarnym, liliowofioletowym oraz wrzosowofioleto-
wym; 2 rodzaje wykończenia powierzchni: płaska z fazowanymi krawę-
dziami typu kafel oraz delikatnie pofalowana 
Zalecane zastosowanie: na ściany we wnętrzach, m.in. łazienkach, sa- 
lonach kąpielowych, kuchniach, salonach 

OCENA KOLEKCJI
Dopracowana kolekcja o wspaniałej kolorystyce. Zachwyca szczególnie 
czerń, szarość i fiolety. Bardzo ciekawe dwa rodzaje wykończenia powierzchni.  
Powrót do modnych obecnie małych formatów. Zestawiając różne formaty 
i kolory można tworzyć oryginalne aranżacje, a przy tym pełne umiaru i har-
monii. Doskonała relacja jakości do ceny

Perła Ceramiki ue 2013

Perła Ceramiki
Dystrybutorów 2013

Perła Ceramiki ue 2013

Perła Ceramiki
Dystrybutorów 2013



kolekcja  AGAT by My way 

Producent: Grupa Paradyż 
www.myway-paradyz.com

Format płytek: 29,8 x 59,8; 44,8 x 44,8; 44,8 x 89,8; 59,8 x 59,8 cm
Elementy współtworzące kolekcję: stopnice nacinane 29,8 x 59,8 cm;  
cokoły 7,2 x 59,8 oraz 7,2 x 44,8 cm; listwy nacinane 9,8 x 59,8 oraz  
7,2 x 44,8 cm; mozaika cięta 29,8 x 29,8 cm; narożnik nacinany 
9,8 x 9,8 cm
Cechy szczególne: gres szkliwiony, rektyfikowany; kolekcja inspirowa-
na agatem – półszlachetnym minerałem z charakterystycznym rysun-
kiem, przypominającym ciasno ułożone różnokolorowe wstęgi; wy- 
kończenie powierzchni – lappato; dwie wersje kolorystyczne: natura-
le i rosso
Zalecane zastosowanie: na podłogi i ściany w salonach, kuchniach, 
holach, salonach wellness i spa

OCENA KOLEKCJI
Przepiękna, modna, bardzo udana kolekcja inspirowana agatem. Świetna 
kolorystyka, bogactwo formatów i elementów, w tym nacinane stopnice 
długości 60 cm, a także śliczne malarskie, dekoracyjne różnokolorowe wstę-
gi, charakterystyczne dla tego kamienia pozwalają wykreować piękne, nie-
powtarzalne aranżacje

Perła Ceramiki ue 2013

Perła Ceramiki Projektantów 
– użytkowników CAD Decor 2013



kolekcja LOFT

Marka: Ceramstic
www.ceramstic.com.pl

Format płytek: 30 x 60 cm
Elementy współtworzące kolekcję: dekor Paris 30 x 60 cm, srebrno- 
-czerwono-szara mozaika Bazaar 30,5 x 30,5 cm, płytki gresowe po- 
dłogowe 60 x 60 cm
Cechy szczególne: kolekcja inspirowana betonem; płytki bazowe 
szkliwione dostępne w dwóch wersjach: odzwierciedlające betono-
wą powierzchnię o wykończeniu satynowym (Concrete) i błyszczące 
z dekoracyjnym wzorem inspirowanym perskim dywanem (Carpet)
Zalecane zastosowanie: na ściany we wnętrzach, np. w łazienkach, 
kuchniach, holach

OCENA KOLEKCJI
Bardzo ładna kolorystyka i dobra imitacja surowego betonu. Przepiękna  
szklano-kamienna mozaika. Dekor Paris, choć nieco ekstrawagancki, bar-
dzo dobrze – niczym obraz – komponuje się z szarą powierzchnią płytek 
bazowych o satynowym wykończeniu powierzchni

Perła Ceramiki ue 2013

Perła Ceramiki Projektantów 
– użytkowników CAD Decor 2013

Perła Ceramiki ue 2013

Perła Ceramiki Projektantów 
– użytkowników CAD Decor 2013
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kolekcja BAhAMAS 

Producent: Grespania Cerámica
www.grespania.com

Format płytek: 30 x 90 cm
Cechy szczególne: płytki przypominają nierównomierną strukturę cię-
tego kamienia; hit targów Cevisama 2013, płytki 3D, rektyfikowane, 
zdobione techniką druku cyfrowego, szkliwione, oferowane w dwóch 
kolorach: antracytowym i złamanej bieli; płytki Bahamas można łączyć 
z kolekcją Antartida 30 x 90 cm
Zalecane zastosowanie: na ściany we wnętrzach, np. salonach, łazien-
kach, SPA, holach, zarówno w domach prywatnych, jak i hotelach, res-
tauracjach

OCENA KOLEKCJI
Ciekawa, wyrafinowana kolekcja spójna wyrazowo i kolorystycznie. 
szczególnie zachwyca piękna głębia antracytu. Przestrzenna faktura szkli-
wionych płytek pozwala tworzyć bardzo efektowne monochromatyczne 
okładziny ścienne. Doskonała propozycja zarówno do wnętrz mieszkal-
nych, jak i obiektów użyteczności publicznej czy handlowych

Perła Ceramiki ue 2013



kolekcja BrISTO

Marka: Cersanit
www.cersanit.com

Format płytek: 45 x 45 cm
Elementy współtworzące kolekcję: płytki ceramiczne 45 x 45 cm Bristo 
grey mosaic
Cechy szczególne: gres szkliwiony, o powierzchni matowej, zdobiony
techniką druku cyfrowego; kolekcja w kolorze szarości, minimalistyczna, 
utrzymana w stylistyce industrialnego loftu
Zalecane zastosowanie: na ściany i podłogi do wnętrz i na zewnątrz 
(m.in. łazienki, hole, salony, tarasy)

OCENA KOLEKCJI
Świetna propozycja dla osób poszukujących niedrogich, modnych, dobrej 
jakości płytek oraz preferujących surowe minimalistyczne wnętrza. Kolekcja 
utrzymana w ładnym cementowym kolorze. Bardzo udany dekor z prosty-
mi elementami geometrycznymi. Na płytkach podstawowych ciekawe 
przetarcia, jak od szalunku

Perła Ceramiki ue 2013



kolekcja  COLOur CONNECTION

Marka: Opoczno
www.opoczno.eu

Format płytek: 20 x 20 cm (ścienne); 33,3 x 33,3 cm (podłogowe)
Elementy współtworzące kolekcję: 8 rodzajów dwukolorowych deko-
rów 20 x 20 cm ze szkła i ceramiki tworzących ciekawe wzory geome-
tryczne
Cechy szczególne: nowoczesna kolekcja, czerpiącą swój niepowtarzal-
ny charakter z połączenia klasycznej płytki ceramicznej z kolorowym 
szkłem. Bazowe płytki ścienne w matowym kolorze cream i graphite, 
płytki podłogowe – cream
Zalecane zastosowanie: we wnętrzach, m.in. otwartych kuchniach, łazien-
kach, kawiarniach, barach, holach, hotelach, obiektach handlowych

OCENA KOLEKCJI
Ogromnym atutem kolekcji są dekoracje z ładnie skomponowanymi moty-
wami geometrycznymi oraz nowatorskim sposobem połączenia ceramiki 
o matowej powierzchni i błyszczącego szkła. Uwagę zwraca wysmakowana 
kolorystyka. Kolekcja może świetnie się sprawdzić w kuchniach i łazienkach, 
ale też w wielkopowierzchniowych wnętrzach użyteczności publicznej
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kolekcja  dANuBIO

Producent: Grespania Cerámica
www.grespania.com

Format płytek: 30 x 90 cm
Elementy współtworzące kolekcję: inserta z motywem geometrycz-
nym Drava (blanco i amatista) 30 x 90 cm; 2-elementowy dekor Eno 
z motywem kwiatowym 60 x 90 cm; listwa lustrzana oraz aluminiowa 
1,5 x 90 cm; mozaika cegiełki oraz mozaika prostokąty 
Cechy szczególne: płytki zdobione techniką druku cyfrowego, szkli-
wione specjalnym szkliwem, błyszczące, rektyfikowane; płytki bazowe 
w 4 kolorach: złamanej bieli, szarym, perłowym oraz fioletowym (ama-
tista)
Zalecane zastosowanie: na ściany we wnętrzach, np. salonach, łazien-
kach, SPA, holach, kuchniach, hotelach, restauracjach, sklepach

OCENA KOLEKCJI
Elegancka i nowoczesna kolekcja, dająca ogromne możliwości aranża-
cyjne. Zachwycają doskonale dobrane, współgrające ze sobą barwy oraz 
nowatorska, ciekawa, bardzo błyszcząca powierzchnia płytek dająca efekt 
falowania. Warte uwagi są oryginalne, dopracowane dekoracje: struktu-
ralne z motywem fali, zwłaszcza w wersji blanco oraz lustrzane – z kwia-
towym wzorem

Perła Ceramiki ue 2013



kolekcja dEKOrACJE SZKLANE 
                 MurANO by My way

Producent: Grupa Paradyż 
www.myway-paradyz.com

Format płytek: 25 x 75 cm 
Elementy współtworzące kolekcję: uniwersalne szklane mozaiki 
29,8 x 29,8 cm w kolorze: karmazynowym, wrzosowym, grafitowym, 
jasnoszarym; uniwersalna listwa szklana 2,3 x 75 cm w kolorze karma-
zynowym, wrzosowym, cytrynowym, grafitowym, jasnoszarym oraz 
dekoracje z owocami: cytryna, truskawka, malina
Cechy szczególne: druk cyfrowy na szkle, trzy wersje dekoracji Murano 
w pięciu intensywnych kolorach: verde, cobalto, bianco, rosso, viola
Zalecane zastosowanie: we wnętrzach; każdy z elementów można 
dowolnie łączyć z najnowszymi kolekcjami My Way w formacie 25 x 75 cm 
lub wykorzystać je jako osobne elementy dekoracyjne 

OCENA KOLEKCJI
Wyrafinowana, piękna, nowoczesna, bogata kolekcja szklanych dekora-
cji w ciekawych, wyrazistych barwach, z interesującymi ślicznymi wzorami, 
które można wykorzystać w wielu kolekcjach w formacie 25 x 75 cm, a także 
jako okładzinę fragmentu lub całej ściany (np. w kuchni lub kabinie prysz-
nicowej). Każda z dekoracji to elegancki element malarsko-graficzny, który 
doda uroku aranżacji 
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kolekcja  KOLEKCJA SPA 30 x 60

Producent: Alfa-Cer wiesław Kwiatkowski
www.alfacer.pl

Format płytek: 30 x 60 cm 
Elementy współtworzące kolekcję: dekory ceramiczne DEK 30 x 
60 cm SPA Tapeta; 3 rodzaje szklanych dekoracji DEK 30 x 60 cm SPA 
Glass; 3 rodzaje dekorów z insertami szklanymi DEK 30 x 60 cm SPA 
Inserto; listwa szklana z reliefem 2,5 x 60 cm
Cechy szczególne: płytki bazowe z błyszczącym szkliwem, rektyfikowa-
ne; dekoracje ceramiczne nanoszone sitodrukiem, a szklane – techniką 
druku cyfrowego; kolekcja w kolorze kremowym, beżowym i kawowym 
Zalecane zastosowanie: w domach i obiektach komercyjnych w łazien-
kach, salonach kąpielowych, a także w spa, gabinetach odnowy biolo-
gicznej, salonach kosmetycznych, fryzjerskich

OCENA KOLEKCJI
Modne połączenie płytek ceramicznych i szklanych dekoracji. Świetna 
propozycja w bardzo dobrej cenie na ściany do różnego rodzaju wnętrz. 
Kolekcja daje ogromne możliwości aranżacyjne. Dodatkowym atutem jest 
opcja otrzymania dekoracji cyfrowej na szkle wg indywidualnego zamówie-
nia, np. z logo firmy 
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kolekcja MANhATTAN

Producent: Ceramika Pilch
www.pilch.pl

Format płytek: 20 x 60 cm (ścienne); 33 x 33 cm (podłogowe)
Elementy współtworzące kolekcję: inserto z kwiatowym wzorem  
20 x 60 cm (3 elementy) oraz wypukłymi kropkami ze szkliwa; listwa 
ceramiczna oraz szklana (srebrna), mozaiki ceramiczne (kremowa i kre-
mowo-brązowa) i szklane (czerwono-brązowa, szara, srebrna)
Cechy szczególne: kolekcja inspirowana pędzącymi punktami świetl-
nymi na ulicach miast; płytki w czterech stonowanych kolorach: kre-
mowym, szarym, niebieskim i brązowym, z błyszczącym szkliwem, 
powierzchnia płytek bazowych pokryta jest smugami, jak po przecią-
gnięciu pędzlem; dekoracje z motywem kwiatowym oraz wzorami geo-
metrycznymi (trójkąty)
Zalecane zastosowanie: łazienki, salony kąpielowe, SPA, kuchnie, hole 

OCENA KOLEKCJI
Kolekcja atrakcyjna cenowo, bogata kolorystycznie i wzorniczo, dająca 
bardzo duże możliwości aranżacyjne. Uwagę zwracają ciekawe lustrzane 
dekoracje z geometrycznymi wzorami oraz imitacją perełek. Interesująca 
powierzchnia płytek bazowych, ładna kolorystyka, szczególnie szarość
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kolekcja MArK

Producent: Atlas Concorde
www.atlasconcorde.it

Format płytek: 30,5 x 56; 40 x 80 cm (ściana); gresy mat: 30 x 60; 60 x 60;  
75 x 75;  22,5 x 90; 45 x 90; 75 x 150 cm; gresy lappato: 29,5 x 59; 59 x 59;  
44 x 88 cm; gresy strukturalne: 30 x 60; 60 x 60 cm
Elementy współtworzące kolekcję: inserta, mozaiki i cegiełki także 3D, 
stopnice, w tym ryflowane i w tzw. monolicie, cokoły, narożniki, roze-
ty, listwy, londony, element L; płytki 60 x 60 cm oraz stopnice i elementy 
wykończeniowe grubości 20 mm 
Cechy szczególne: gres barwiony w masie o powierzchni matowej, struk-
turalnej lub bardzo głębokiego lappato; płytki ścienne – monoporosa, na 
białej masie o powierzchni błyszczącej; wszystkie płytki rektyfikowane, 
dekorowane techniką druku cyfrowego; płytki gresowe w 6 wersjach kolo-
rystycznych (gypsum, pearl, graphite, tabacco, chrome, clay), a płytki gru-
bości 20 mm w 3 kolorach; płytki ścienne w kolorach: ivory, taupe, moka, 
white, silver i cherry; bogata, kompleksowa kolekcja
Zalecane zastosowanie: na ściany i podłogi we wnętrzach i na zewnątrz 
obiektów 
OCENA KOLEKCJI
Bardzo bogata, doskonale zaprojektowana kolekcja. Zachwyca piękna kolorysty-
ka, różnorodność formatów (w tym nowe 75 x 150 cm) i wykończenia powierzchni 
gresów (zwłaszcza głębokie lappato) oraz bardzo błyszcząca powierzchnia płytek 
ściennych. Interesujący zestaw zróżnicowanych stylistycznie elementów dekora-
cyjnych, w tym niebanalne dekory 3D
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kolekcja MArvEL 
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Producent: Atlas Concorde
www.atlasconcorde.it

Format płytek: 30,5 x 56; 30,5 x 91,5 cm  (ściana); 30 x 60; 60 x 60;  
75 x 75; 45 x 90 cm (gresy matt); 29,5 x 59; 44 x 88, 59 x 59, 74 x 74 cm 
(gresy lappato)
Elementy współtworzące kolekcję: inserta, mozaiki, także 3D, stopni-
ce, w tym ryflowane i w tzw. monolicie; cokoły, rozety, listwy, londony
Cechy szczególne: gres barwiony w masie, płytki ścienne – mono-
porosa, na białej masie, szkliwione grubym bardzo błyszczącym szkli-
wem, dającym efekt lustra; wszystkie płytki rektyfikowane, dekorowa-
ne techniką druku cyfrowego, kolekcja inspirowana włoskim marmurem 
Marvel; unikatowy format 75 x 75 cm, płytki w 6 wersjach kolorystycz-
nych (moon, champagne, grey, calacatta, beige, bronze); głębokie lap-
patowanie, pierwsza w historii firmy tak bogata, rozbudowana i kom-
pleksowa kolekcja
Zalecane zastosowanie: na ściany i podłogi we wnętrzach i na ze- 
wnątrz obiektów

OCENA KOLEKCJI
Bardzo bogata, doskonale zaprojektowana, dopracowana i zaawansowa-
na technologicznie kolekcja. Urzeka kolorystyką i grafiką marmuru oraz 
pięknymi elementami dekoracyjnymi. Dzięki innowacyjnemu szkliwieniu 
płytek ściennych oraz głębokiemu lappato płytek podłogowych okładziny 
nabierają elegancji i szlachetności



kolekcja MIdIAN
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Producent: Grupa Paradyż 
www.paradyz.com

Format płytek: 20 x 60 cm
Elementy współtworzące kolekcję: inserta 20 x 60 cm z motywem 
kwiatowym Kwiat oraz z kropkami Punto; mozaika cięta 29,8 x 29,8 cm; 
listwy z motywem kwiatowym 4 x 60 cm, listwy z fakturą delikatnej 
fali 9,8 x 60 cm; listwy szklane (zefir, grafit, karmazyn, giallo, arancio-
ne 2,3 x 60 cm); płytki podłogowe Purio 40 x 40 cm
Cechy szczególne: płytki szkliwione, matowe; w czterech kolorach: 
bianco, grys, giallo, verde; 2 wersje płytek bazowych – płaskie i z fakturą 
delikatnej fali; cechy charakterystyczne tej kolekcji to wyjątkowo wyra-
zista kolorystyka
Zalecane zastosowanie: na ściany w nowoczesnych wnętrzach – 
łazienki, salony kąpielowe, kuchnie

OCENA KOLEKCJI
Piękna, świetnie zaprojektowana kolekcja utrzymana w minimalistycznej 
konwencji pop-artu, dająca ogromne możliwości aranżacyjne. Dobry for-
mat 20 x 60 cm, ciekawa kolorystyka (szczególnie szary i żółty), ładne deko-
racje. Bardzo interesujący wydaje się dekor Punto – z kropkami, pozwalają-
cy płynnie przejść z jednego koloru w drugi oraz płytki z fakturą fali dające 
przestrzeń i ekspresję. Dla miłośników dekoracji roślinnych godne polecenia 
są elementy z kwiatowym wzorem. Atutem kolekcji jest też bardzo dobra 
relacja jakości do ceny



kolekcja NuTTO 

Marka: Cersanit
www.cersanit.com

Format płytek: 45 x 45 cm
Elementy współtworzące kolekcję: płytki ceramiczne 45 x 45 cm 
Nutto cream decor
Cechy szczególne: gres szkliwiony, o powierzchni matowej, zdobiony
techniką druku cyfrowego; kolekcja inspirowana drewnem sosnowym,
dekor z wyrazistymi pasami doskonale imitującymi drewno z widoczny-
mi słojami; płytka bazowa – klasa odporności na ścieranie PEI 4
Zalecane zastosowanie: na ściany i podłogi do wnętrz i na zewnątrz 
(m.in. łazienki, hole, salony, tarasy)

OCENA KOLEKCJI
Udana imitacja drewna sosny na płytkach bazowych oraz bardzo ciekawy
dekor z pasami imitującymi różne gatunki drewna. Uwagę zwraca duża 
odporność na ścieranie płytki bazowej. Kolekcja idealna dla miłośników 
wzorów inspirowanych naturą i preferujących jasną, ciepłą kolorystykę. Jej 
ogromnym atutem jest przystępna cena
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kolekcja rINO
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Producent: Grupa Paradyż 
www.paradyz.com

Format płytek: 29,8 x 59,8; 59,8 x 59,8; 44,8 x 89,8 cm 
Elementy współtworzące kolekcję: inserta 59,8 x 59,8 cm przypo-
minające deski odbite w betonie oraz płytki z delikatnym nadrukowa-
nym wzorem powierzchni betonu; listwa mix paski 52 x 20 cm; listwy 
z nadrukowaną dekoracją oraz cokoły 8 x 44,8 i 8 x 59,8 cm; narożnik  
8 x 8 cm; ryflowane stopnice 29,8 x 59,8 cm 
Cechy szczególne: gres szkliwiony rektyfikowany, o powierzchni anty-
poślizgowej (R10), w wersji matowej lub półpoleru; dekoracje w tech-
nologii druku cyfrowego; kolekcja inspirowana betonem, płytki bazowe 
i dekoracje w kolorze: nero, grafit, grys, beige 
Zalecane zastosowanie: na ściany i podłogi we wnętrzach oraz na ze- 
wnątrz, m.in. łazienki, salony, hole, tarasy, sklepy, restauracje, obiekty 
użyteczności publicznej 

OCENA KOLEKCJI
Elegancka, nowoczesna bardzo dobrze zaprojektowana wieloelemento-
wa kolekcja płytek gresowych barwionych w masie. Zachwyca powściągli-
wa, minimalistyczna w wyrazie inspiracja surowym betonem. Bogactwo 
formatów i elementów daje ogromne możliwości tworzenia atrakcyjnych 
aranżacji we wnętrzach i na zewnątrz obiektów. Uwagę zwraca różne 
wykończenie powierzchni (mat i półpoler) oraz antypoślizgowe właściwo-
ści powierzchni płytek



kolekcja rOyALE 

Producent: Osmose 
www.osmoceramika.pl

Format płytek: 30 x 30 x 1,0; 24 x 48 x 1,0 cm
Elementy współtworzące kolekcję: cokół 7,3 x 30 cm; szenkel  
11,5 x 30 cm; stopnica 31,5 x 30 cm; stopnica narożna 31,5 x 31, 5 cm 
Cechy szczególne: klinkier ekstrudowany, szkliwiony, kolekcja w kolo-
rze: jasnoszarym, jasnobrązowym, grafitowym, a od 2014 r. także w wer-
sji: szary kamień, pastelowy beż, ceglasty brąz i szary kwarc; klasa odpor-
ności na ścieranie PEI 4; anypoślizgowość R10
Zalecane zastosowanie: na posadzki we wnętrzach oraz na zewnątrz 
budynków, także na schody

OCENA KOLEKCJI
Bardzo ładna kolekcja z klinkieru ekstrudowanego. Jej ogromnym atutem 
jest piękna, bogata kolorystyka, interesująca grafika na powierzchni oraz 
komplet elementów na schody i parapety, w tym stopnice wraz z noskiem, 
jako jedna kształtka. Uwagę zwracają bardzo dobre parametry – antypośliz- 
gowość i wysoka odporność na ścieranie, a także atrakcyjna cena
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kolekcja TITAN

Marka: Grespania Cerámica 
www.grespania.com

Format płytek: 50 x 100; 100 x 100; 100 x 300 cm
Cechy szczególne kolekcji: gres produkowany wg specjalnie zmodyfi-
kowanej technologii coverlam, pozwalającej na oferowanie płytek wiel-
koformatowych grubości 5,6 mm nie tylko na ściany, ale też na podłogi, 
rektyfikowany, dekorowany techniką druku cyfrowego; kolekcja inspiro-
wana betonem w wersji: gris, cemento, antracita; na powierzchni wzory 
imitujące szpachlowanie 
Zalecane zastosowanie: na ściany (w tym elewacje) i podłogi we wnę-
trzach (m.in. o charakterze industrialnym) i na zewnątrz obiektów, w tym 
mieszkalnych, użyteczności publicznej, handlowych, hotelowych itp.

OCENA KOLEKCJI
Doskonale zaprojektowana, innowacyjna kolekcja wielkoformatowych pły-
tek gresowych na ściany i podłogi grubości tylko 5,6 mm. Uwagę zwraca 
piękna kolorystyka i modularność formatów oraz nawiązanie do klimatu 
surowego betonu. Pozwala na tworzenie efektownych i eleganckich aranża-
cji we wnętrzach, a także na fasadach 
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kolekcja x-PLANE 

Marka: villeroy & Boch 
www.villeroy-boch.com

Format płytek: 30 x 30; 7,5 x 60; 15 x 60; 30 x 60; 60 x 60; 75 x 75; 30 x 120; 
60 x 120 cm 
Elementy współtworzące kolekcję: stopnice ryflowane 30 x 120 cm; 
mozaika cięta 30 x 30 cm (elementy: 7,5 x 7,5 oraz 2,5 x 15 cm) 
Cechy szczególne: gres rektyfikowany, o powierzchni matowej z deli-
katną metaliczną poświatą, wykończenie vilbostoneplus (ułatwiające 
utrzymanie w czystości), dekorowany techniką druku cyfrowego. Kolek-
cja inspirowana betonem oraz stylem industrialnym, utrzymana w sto-
nowanym odcieniu szarości, antracytu, kremu, beżu, a także klasycz-
nej czerni i bieli; antypoślizgowość płytek – R10 lub R11 (30 x 60 cm), 
a mozaiki (elementy 7,5 x 7,5 cm) – B, co oznacza, że może być układana 
na podłodze pod prysznicem i na terenie basenów
Zalecane zastosowanie: na ściany i podłogi we wszystkich rodzajach 
budynków

OCENA KOLEKCJI
Elegancka kolekcja o stonowanej kolorystyce ziemi. Uwagę zwraca duży for-
mat płytek i ich modularność oraz bardzo poszukiwana stopnica 30 x 120 cm.  
Bardzo dobre właściwości antypoślizgowe szczególnie predestynują do 
zastosowania płytek na schodach i podłogach w obiektach użyteczno-
ści publicznej i obiektach komercyjnych, a płytki klasy B także na podłodze 
w kabinie prysznicowej i okolicach basenu

Perła Ceramiki ue 2013



kolekcja ZEBrINA

Producent: Cerrad
www.cerrad.pl

Format płytek: 60 x 17,5 x 0,9 cm
Cechy szczególne: klinkier prasowany na sucho, zdobiony techniką 
druku cyfrowego, kolekcja inspirowana barwami ziemi, nawiązuje do 
modnego trendu eko, dostępna w 6 wersjach kolorystycznych (rust, 
wood, forest, pastel, beige, marengo) 
Zalecane zastosowanie: na ściany we wnętrzach oraz na zewnątrz 
budynków

OCENA KOLEKCJI
Przepiękna unikatowa kolekcja ściennych płytek klinkierowych, pozwala-
jąca tworzyć atrakcyjne okładziny. Bardzo ładna kolorystyka, szczególnie 
wersja w szarościach, pomysłowe zestawienia barw, ponadczasowe wzor-
nictwo. Gama kolorystyczna i koncepcja graficzna perfekcyjnie oddaje 
inspirację naturą. Bardzo dobra relacja jakości do ceny
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kolekcja ZONdA/ZON by My way 
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Producent: Grupa Paradyż 
www.myway-paradyz.com

Format płytek: 25 x 75 cm (ścienne); 59,8 x 59,8 cm (podłogowe)
Elementy współtworzące kolekcję: płytki z delikatnym wzorem nawią-
zującym do charakterystycznego geometrycznego motywu kolekcji 
– gwiazdy; inserta szklane w formacie 25 x 75 cm w kolorach: honey, 
purpura, karmazyn; listwy szklane w formacie 2,3 x 75 cm w kolorach: 
honey, purpura, karmazyn, ivory, carbon i silver; cygara 2,8 x 75 cm; lon-
dony 5,8 x 75 cm
Cechy szczególne: płytki rektyfikowane, dwa rodzaje płytki bazowej – 
płaska i strukturalna z wyraźnym wypukłym wzorem geometrycznym, 
płytki ścienne oraz ceramiczne elementy dekoracyjne w kolorze: bia-
łym, szarym i czarnym, płytki podłogowe białe i szare
Zalecane zastosowanie: we wnętrzach, głównie łazienki, salony kąpie-
lowe, kuchnie, dekoracje jako samodzielne elementy ozdobne

OCENA KOLEKCJI
Gustowna, bogata, spójna kolekcja doskonale wpisująca się w aktualne 
światowe trendy. Udana kolorystyka płytek, szczególnie ładny odcień sza-
rości i żywe barwy elementów szklanych. Wyróżnia się niezwykle efektow-
na, matowa płytka strukturalna z wzorem gwiazdy. Motyw ten w różnej 
skali i formie powtarzany jest na wszystkich elementach kolekcji. Kolekcja 
daje bardzo duże możliwości aranżacyjne


