
Praktyczne pomys∏y na aran˝acj´ ∏azienki
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Artemon  NOWOŚĆ

Bafia  NOWOŚĆ

Biel
Blink  NOWOŚĆ

Bonella  NOWOŚĆ

Braid
Brika
Burano
Delice
Dover
Edello  NOWOŚĆ

Enduria
Enna
Gris
Idylla  NOWOŚĆ

Inverno
Joy
Moringa
Mozambik
Navara  NOWOŚĆ

Nesi  NOWOŚĆ

Pinia
Prowansja  NOWOŚĆ

Selvo  NOWOŚĆ

Tapis  NOWOŚĆ

Tibi  NOWOŚĆ

Tempre  
Toscana  
Woodbrille  NOWOŚĆ

Katarzyna Zaczek 
Architekt marki Domino

Idealnie zaprojektowane 
wn´trze to umiej´tne zestawienie 
estetyki i funkcjonalnoÊci. 
Przedstawiamy pomysły, 
które w praktyce realizujà 
połàczenie tych elementów.
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2,71 m

2,
52

 m

Łazienka o nieregularnym kształcie 
z oknem, WC we wnęce.

6,3  m2

Romantyczna w ka˝dej postaci 

Elegancki kamień carrara i geometryczny 

wzór zainspirowany stylem art deco, 

który wykorzystuje motyw platynowych 

akcentów. W zestawieniu z intrygującą 

strukturą płytki tworzy klasyczną 

i jednocześnie nowoczesną przestrzeń. 

N
O

W
O

ŚĆ

Linia prostoty 
Zróżnicowana faktura na 
jednej ze ścian dodaje wnętrzu 
nienachalnego dynamizmu, 
a barwa płytek zmienia się 
w zależności od oświetlenia 
i kąta patrzenia.

Bonella
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Bonella

MAT/POŁYSK powierzchnia    IV klasa ścieralności   R9 antypoślizgowość    mrozoodporność

Zachwyca 
lekkoÊcià
Rośliny czy finezyjne, ale nie 
przytłaczające w swej formie 
dodatki, tworzą bardziej subtelny 
i lżejszy wymiar wnętrza.

Bonella white STR
płytka ścienna  
608 × 308 mm MAT

Bonella white
płytka podłogowa  
450 × 450 mm   /   8,5 mm MAT   IV 

Bonella white
płytka podłogowa  
610 × 610 mm   /   11 mm MAT   IV R9 

Bonella graphite
płytka ścienna  
608 × 308 mm POŁYSK

Steel 7
listwa ścienna  
608 × 15 mm MAT 

Bonella white
płytka ścienna  
608 × 308 mm MAT

Bonella white
dekor ścienny  
608 × 308 mm POŁYSK
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2,
70

 m

2,53 m

Łazienka o nieregularnym 
kształcie z dużym 
prysznicem i oknem.

6  m2

Delikatny kontrast

SzlachetnoÊç 
materiału

Bonella

N
O

W
O

ŚĆ

Elegancja w nowoczesnym wydaniu. 

Biały i grafitowy marmur wprowadza podział 

na strefy i doskonale współgra z mozaiką, 

utrzymaną w tej samej kolorystyce. 

Całość aranżacji w stylu glamour dopełniają 

czarne i srebrne dodatki. 

Luksus, którego obrazem 
jest marmur, obecny jest 
też w postaci metalicznych 
elementów wystroju. Srebrne 
lustro i stolik pełniący funkcję  
półki pasują tu doskonale!
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Szykowna jodełka
Płytka przypominająca marmur 
jest tym bardziej wyrafinowana, 
kiedy prezentuje układ klasycznej 
jodełki. Urodę wzoru podbija  
grafitowy akcent.

Bonella

Bonella white STR
płytka ścienna  
608 × 308 mm MAT

Bonella white
płytka podłogowa  
450 × 450 mm   /   8,5 mm MAT   IV 

Bonella white
płytka podłogowa  
610 × 610 mm   /   11 mm MAT   IV R9 

Bonella graphite
płytka ścienna  
608 × 308 mm POŁYSK

Bonella white
mozaika ścienna  
298 × 246 mm MAT + POŁYSK

Steel 7
listwa ścienna  
608 × 15 mm MAT 

MAT/POŁYSK powierzchnia    IV klasa ścieralności   R9 antypoślizgowość    mrozoodporność

Bonella white
płytka ścienna  
608 × 308 mm MAT
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2,
40

 m

2,80 m

Łazienka o nieregularnym kształcie. 
Prysznic o wymiarach 100 × 100 cm. 

5,7  m2

Zielony eksperyment

Nesi

Dekor o nowoczesnym wzorze obok 

klasycznej jodełki i zielona „ściana” 

obok płytki przypominającej gruby, 

płócienny splot. W tak zaprojektowanym 

wnętrzu surowość spotkała potrzebę 

kontaktu z naturą.

N
O

W
O

ŚĆ
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Nesi

Godzi wszystko
Spektrum różnych stylistycznych światów 
nie wyklucza ładu i porządku. Ściana 
zieleni, drewniana figurka czy wazon 
nawiązujący do piaskowca – dodatki 
pokazują, że pogodzić można wszystko!

Nesi grey
dekor ścienny  
608 × 308 mm MAT

Nesi grey
płytka podłogowa  
450 × 450 mm   /   8,5 mm MAT   IV R10 

Aspen beige STR
płytka podłogowa  
598 × 148 mm   /   11 mm MAT   IV R10 

Nesi grey
płytka ścienna  
608 × 308 mm MAT

Nesi white STR
płytka ścienna  
608 × 308 mm MAT + POŁYSK

Steel 7
listwa ścienna  
608 × 15 mm MAT 

MAT/POŁYSK powierzchnia    IV klasa ścieralności   R10 antypoślizgowość    mrozoodporność
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2,
50

 m

2,40 m

Ręcznie wyrabiane mydła 
czy wazony wypalane starymi 
metodami to przykład piękna, 
które tkwi w rzeczach z natury 
nieidealnych. To przedmioty, 
których wartość i urodę buduje 
brak perfekcji.

DoskonałoÊç 
niedoskonałoÊci

Łazienka z oknem na planie prostokąta. 
Prysznic na podeście o wymiarach 
120 × 120 cm. 

3,7  m2

Odrobina morskiego bł´kitu

Łączy to, co najlepsze
Mariaż kolorów, które wiązać 
należy z harmonią i relaksem. 
Spokojną atmosferę wnętrza 
potęguje umiejętny dobór 
dodatków, którym nie sposób 
odmówić uroku i charakteru.  

Nesi

N
O

W
O

ŚĆ
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Przykuwa wzrok…
Niezwykły morski kolor, subtelny 
deseń splotu tkaniny i łagodnie 
zarysowane, szlachetne srebro 
to połączenie, które uwidacznia 
wartość umiejętnego mariażu. 
Pionowo ułożoną cegiełkę 
wyróżnia dodatkowo 6 różnych 
wzorów strukturalnych.

Nesi

Nesi grey
płytka podłogowa  
450 × 450 mm   /   8,5 mm MAT   IV R10 

Nesi grey
płytka ścienna  
608 × 308 mm MAT

Steel 7
listwa ścienna  
608 × 15 mm MAT 

Nesi bar blue
płytka ścienna  
237 × 78 mm MAT

Nesi bar silver
dekor ścienny  
237 × 78 mm MAT

Nesi bar blue STR*
płytka ścienna  
237 × 78 mm MAT

Nesi bar blue STR*
płytka ścienna  
237 × 78 mm MAT

Nesi bar blue STR*
płytka ścienna  
237 × 78 mm MAT

Nesi bar blue STR*
płytka ścienna  
237 × 78 mm MAT

Nesi bar blue STR*
płytka ścienna  
237 × 78 mm MAT

Nesi bar blue STR*
płytka ścienna  
237 × 78 mm MAT

*płytka Nesi bar blue STR produkowana jest w 6 wzorach i pakowana losowo

MAT/POŁYSK powierzchnia    IV klasa ścieralności   R10 antypoślizgowość    mrozoodporność

Nesi white STR
płytka ścienna  
608 × 308 mm MAT + POŁYSK
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2,70 m

2,
53

 m
Łazienka o nieregularnym kształcie z oknem. 
Prysznic o wymiarach 120 × 90 cm. 

6,4  m2

Siła prostoty

Czarne elementy wystroju i szare płytki, 

z których niektóre wykorzystują dynamiczny, 

linearny deseń lub połysk. 

To dowód na to, że piękno i elegancja 

tkwią w ponadczasowej prostocie.

N
O

W
O

ŚĆ

Optyka piękna 
Abstrakcyjny, przypominający 
rozbłyskującą gwiazdę wzór pokryty 
jest delikatnym brokatem, który 
przy dobrym oświetleniu łagodnie 
połyskuje. Związany z nim efekt 
głębi wzbudzi zachwyt każdego!

Artemon
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Artemon

Artemon 1
dekor ścienny  
608 × 308 mm MAT + POŁYSK

Artemon grey
płytka podłogowa  
610 × 610 mm   /   11 mm POŁYSK   IV 

Artemon grey
płytka ścienna  
608 × 308 mm POŁYSK

Artemon 2
dekor ścienny  
608 × 308 mm MAT + POŁYSK

Artemon silver
płytka ścienna  
608 × 308 mm POŁYSK

Steel 7
listwa ścienna  
608 × 15 mm MAT 

MAT/POŁYSK powierzchnia    IV klasa ścieralności    mrozoodporność

Wybór nale˝y do niego...
Industrialny styl wnętrza podkreślają czarne elementy 
aranżacji, które decydują o jej odważnym i mocnym 
charakterze, nie wykluczając przy tym subtelnych 
dodatków, np. roślin.
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2,
80

 m

3,00 m

Łazienka o nieregularnym 
kształcie z dwiema umywalkami. 
Prysznic o wymiarach 180 × 90 cm. 

6,8  m2

Siła kontrastu

Bafia

N
O

W
O

ŚĆ

Jasna ceramika oraz subtelny dekor 

nie wykluczają stylistycznego szaleństwa. 

Inspirowane modernistycznym 

wnętrzu charakteru.

designem lustro, listwa Steel czy mocna 

kolorystyka szafki oraz ściany dodają 

Zabawa kolorem
Zastosowanie odważnego, 
bordowego koloru przy wnęce 
z prysznicem urozmaica jasną 
tonację płytek i jest dobrym 
rozwiązaniem zarówno  
na ścianie, jak i meblach 
czy dodatkach.  
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Bafia

Dynamiczne linie, wspólny motyw lustra 
i rysunku na płytkach, to niejedyny walor 
estetyczny tego wnętrza. Równie atrakcyjne są 
pozostałe akcesoria, w tym wazon, który luźnie 
nawiązuje do kanonów wzornictwa retro.

Relacje 
Bafia white 1
dekor ścienny  
608 × 308 mm MAT + POŁYSK

Remos white
płytka podłogowa  
598 × 598 mm   /   8,5 mm MAT   IV 

Remos grey
płytka podłogowa  
598 × 598 mm   /   8,5 mm MAT   IV R9 

Bafia white
płytka ścienna  
608 × 308 mm MAT

Bafia white 2
dekor ścienny  
608 × 308 mm MAT + POŁYSK

Burano white
płytka ścienna  
608 × 308 mm MAT

Steel 7
listwa ścienna  
608 × 15 mm MAT 

MAT/POŁYSK powierzchnia    IV klasa ścieralności   R9 antypoślizgowość    mrozoodporność
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2,90 m

2,
50

 m

Łazienka na planie 
prostokąta z oknem. 
Wanna o wymiarach 
170 × 70 cm.

6,9  m2

Z miłoÊci do podró˝y

Kolorystyka czerpiąca z natury, rośliny 

oraz inspirowane drewnem płytki.  

Wszystkie te elementy sprzyjają wypoczynkowi, 

tworząc klimat tropikalnego spa.

N
O

W
O

ŚĆ

Selvo

Siła akcentu 
O charakterze i walorach 
estetycznych łazienki 
decyduje czasem 
najmniejszy urokliwy detal, 
jak np. kropkowana faktura 
płytki czy złoty motyw listwy. 
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Selvo

Selvo jungle
dekor ścienny 2-elementowy  
2 * 608 × 308 mm POŁYSK

Fargo gold
płytka podłogowa  
598 × 148 mm   /   11 mm MAT   III R9 

Selvo white
płytka ścienna  
608 × 308 mm POŁYSK

Selvo bar green
płytka ścienna  
237 × 78 mm POŁYSK

Selvo bar white
płytka ścienna  
237 × 78 mm POŁYSK

Selvo gold
listwa ścienna  
608 × 40 mm POŁYSK 

Kusi egzotykà...
Wariacja na temat dżungli w formie 
obrazu z ceramiki skłania do zastosowania 
odpowiednich dodatków. Zielone i wiklinowe 
akcesoria, które oddają egzotykę i ciepło 
sawanny, będą w sam raz!

MAT/POŁYSK powierzchnia    IV klasa ścieralności   R9 antypoślizgowość    mrozoodporność
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2,80 m

2,
10

 m

Wariacja na temat egzotyki...

Idylla

N
O

W
O

ŚĆ

szarości i czerni drewnianymi 

Szklana przesłona, stojące lustro, 

akcentami pasuje tu doskonale! 

donice czy metalowe pojemniki 

to świetny sposób, by poczuć się jak 

w ogrodzie botanicznym. Przełamanie 

Potrzeba roÊlin
Palmy i monstery, jako 
egzotyczny rysunek 
na płytce, zobowiązują! 
By przenieść do wnętrza 
jeszcze więcej natury, warto 
znaleźć w nim miejsce 
na mniej lub bardziej 
orientalne, żywe rośliny.  

Łazienka z oknem i wnęką 
na umywalkę. Prysznic 
o wymiarach 120 × 100 cm. 

4,9  m2
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Idylla

Idylla white
płytka ścienna  
608 × 308 mm POŁYSK

Idylla grey 1
dekor ścienny  
608 × 308 mm POŁYSK

Idylla grey
płytka ścienna  
608 × 308 mm POŁYSK

Idylla grey 2
dekor ścienny  
608 × 308 mm POŁYSK

Steel 15 połysk
listwa ścienna  
608 × 50 mm POŁYSK

Idylla white
płytka podłogowa  
450 × 450 mm   /   8,5 mm POŁYSK   IV 

Rośliny górą!
Ceramika pełna liściastych 
akcentów stanowi ozdobę 
łazienki. Nawiązaniem do niej 
są rośliny doniczkowe, które 
uzupełniają całość aranżacji 
i stanowią mocny element 
dekoracyjny. 

MAT/POŁYSK powierzchnia    IV klasa ścieralności    mrozoodporność
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3,
00

 m

3,00 m

Salon kąpielowy z wolnostojącą wanną. 
Łazienka o nieregularnym kształcie.

6,9  m2

Przestrzeń luksusu
Nawet w małej łazience 
można stworzyć klimat salonu 
kąpielowego. Wystarczy 
postawić na duże, wklejone 
lustro oraz wybrać odpowiednią 
ceramikę i eleganckie dodatki, 
jak żyrandol czy gustowny puf.

Idylla

N
O

W
O

ŚĆ

Jasność, którą podbija srebrna listwa  

i blask płytek inspirowanych kamieniem, 

stanowią motyw przewodni całej aranżacji. 

czy deseniu mozaiki nie burzą harmonii, 

Różnice w postaci innej faktury 

a wręcz przeciwnie, podkreślają 

spójność całej aranżacji.

Klasyka w czystej postaci
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SzlachetnoÊç metali
Akcesoria i gadżety w odcieniach złota, 
platyny czy miedzi pięknie korespondują 
ze srebrnym dekorem ceramiki.

Idylla white
płytka ścienna  
608 × 308 mm POŁYSK

Idylla white STR
płytka ścienna  
608 × 308 mm POŁYSK

Idylla grey
płytka ścienna  
608 × 308 mm POŁYSK

Idylla white
dekor ścienny  
608 × 308 mm POŁYSK

Idylla

Idylla white
mozaika ścienna  
298 × 298 mm POŁYSK 

Steel 15 połysk
listwa ścienna  
608 × 50 mm POŁYSK

Idylla white
płytka podłogowa  
450 × 450 mm   /   8,5 mm POŁYSK   IV 

MAT/POŁYSK powierzchnia    IV klasa ścieralności    mrozoodporność
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2,70 m

2,
50

 m

39

Łazienka na planie prostokąta. 
Wanna o wymiarach 160 × 70 cm.

6,1  m2

Pełna rysunkowych 
wariacji

Tibi

N
O

W
O

ŚĆ

Ceramika, w której dostrzec można 

inspiracje op-artem, bazująca 

na abstrakcyjnych kombinacjach linii.

Utrzymana w czarno-białej kolorystyce, 

w towarzystwie drewna, płynnie 

łączy klasykę z nowoczesnością.

Blisko natury 
Drewno sprawdza się 
w każdym wnętrzu.  
Tu wykorzystane zostało ono 
choćby na blacie i podłodze. 
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Finezja deseniu
Bogactwo kształtów i kresek. 
Chaos niewykluczający 
harmonii. Oszczędna kolorystyka 
i geometryczne wzory sprawiają, 
że patchwork cechuje się ładem 
i porządkiem.

Tibi

Tibi white STR
płytka ścienna  
608 × 308 mm MAT

Tibi geo 1
dekor ścienny  
608 × 308 mm MAT

Tibi geo 2
dekor ścienny  
608 × 308 mm MAT

Glass black
listwa ścienna szklana  
608 × 23 mm POŁYSK

Warto zainspirować się stylistyką płytek 
i przenieść ją na dodatki. Czarno-biały puf 
z oryginalnym, linearnym wzorem czy figurki  
w formie liter są idealnie dopasowane 
do siebie.

D jak dekoracja 

Burano white
płytka ścienna  
608 × 308 mm MAT

Aspen brown STR
płytka podłogowa  
598 × 148 mm   /   11 mm MAT   IV R10 

MAT/POŁYSK powierzchnia    IV klasa ścieralności   R10 antypoślizgowość    mrozoodporność
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2,
70

 m

2,80 m

Prowansja

Łazienka o nieregularnym kształcie. 
Prysznic o wymiarach 140 × 120 cm. 

6,8  m2

Nowoczesne oblicze folkloru

Ergonomia obok 
estetyki
Długi, czarny blat ułatwia 
przechowywanie i jest 
wygodny w użytkowaniu, 
a duży, przestronny 
prysznic czy WC ukryte za 
ścianką to sposób na to, 
by funkcjonalnie podzielić 
wnętrze.  

chaotyczny sposób stanowi współczesną wariację 

Patchwork zróżnicowany pod względem 

na temat folkloru i doskonale koresponduje 

z nowoczesnymi dodatkami.

wzoru oraz koloru. Ułożony w pozornie 

N
O

W
O

ŚĆ
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Prowansja

Prowansja ivory patch
płytka ścienna  
200 × 200 mm MAT

Prowansja patchwork*
dekor ścienny 9-elementowy   
9 * 200 × 200 mm MAT

Prowansja grey STR
płytka ścienna  
608 × 308 mm MAT

Prowansja ivory STR
płytka ścienna  
608 × 308 mm MAT

Glass black
listwa ścienna szklana  
608 × 23 mm POŁYSK

Prowansja grey
płytka podłogowa  
450 × 450 mm   /   8,5 mm MAT   IV 

Piękno bezładu
Zestawienie ze sobą 
płytek z różnymi 
wzorami daje swobodę 
projektowania, która 
w pełni wykorzystuje 
potencjał naszej 
wyobraźni. 

Im bardziej eklektyczna aranżacja, 
tym bardziej indywidualne wnętrze. 
Połączenie różnych materiałów, 
wzorów i dodatków odzwierciedla 
bogactwo naszych inspiracji. 

Inspiruje i zachwyca!

MAT/POŁYSK powierzchnia    IV klasa ścieralności     mrozoodporność

*dekoracja 9-elementowa pakowana po 2 kpl.
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2,
60

 m

2,40 m

Łazienka o nieregularnym kształcie 
z oknem.  Wanna o wymiarach 
170 × 70 cm. 

5,5  m2

Subtelny urok srebra

Blink

N
O

W
O

ŚĆ

Przestrzenny i delikatnie mieniący się 

wzór, szeroka, srebrna listwa oraz 

połyskująca struktura szarych płytek 

przypominających trawertyn 

to połączenie, które jest wyrazem 

wyrafinowanego szyku,

ale w nowoczesnym wydaniu.
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Blink

MAT/POŁYSK powierzchnia    IV klasa ścieralności    mrozoodporność

Blink grey STR
płytka ścienna  
608 × 308 mm POŁYSK

Blink grey
płytka podłogowa  
450 × 450 mm   /   8,5 mm POŁYSK   IV 

Blink grey
płytka ścienna  
608 × 308 mm POŁYSK

Blink graphite
płytka ścienna  
608 × 308 mm POŁYSK

Blink grey
mozaika ścienna  
298 × 245 mm POŁYSK

Steel 15 połysk
listwa ścienna  
608 × 50 mm POŁYSK

Czar figur
Ciekawym rozwiązaniem 
jest mozaika na ścianie obok 
lustra i powyżej linii wanny. 
Geometryczny dekor, któremu 
towarzyszy efekt blasku 
i trójwymiarowości, przykuwa 
uwagę niezwykłą grą światła.

Luksus obok prostoty
Aranżacja, w której dostrzec można 
przepych, nie musi przytłaczać. 
Dobranie do wnętrza właściwych kolorów, 
naturalnych dodatków i roślin to prosty 
sposób, by uniknąć stylistycznej przesady.
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2,10 m
3,

20
 m

Łazienka o nieregularnym kształcie  
z oknem. Prysznic we wnęce  
o wymiarach 120 × 150 cm. 

5,6  m2

Dekor wpisany w natur´

Blink

N
O

W
O

ŚĆ

Ciepła i słoneczna aranżacja, 

podporządkowana pięknu trawertynu 

oraz motywom organicznym z efektem 

piaszczystej fali. Przepis na stworzenie wnętrza, 

w którym rządzić będzie spokojny i relaksujący 

klimat, tak charakterystyczny dla stylu boho.
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Blink

MAT/POŁYSK powierzchnia    IV klasa ścieralności    mrozoodporność

Blink beige STR
płytka ścienna  
608 × 308 mm POŁYSK

Blink beige 
dekor ścienny  
608 × 308 mm POŁYSK

Blink beige
płytka podłogowa  
450 × 450 mm   /   8,5 mm POŁYSK   IV 

Blink beige
płytka ścienna  
608 × 308 mm POŁYSK

Blink brown
płytka ścienna  
608 × 308 mm POŁYSK

Blink beige
mozaika ścienna  
298 × 298 mm POŁYSK

Blink beige
listwa ścienna  
608 × 47 mm POŁYSK

BezpretensjonalnoÊç
wikliny...
Dodatki i meble z elementami 
wikliny, które znajdują się przy ścianie 
z prysznicem, korespondują z naturalną 
stylistyką wnętrza, dzięki czemu łatwiej 
osiągnąć w nim wrażenie harmonii.

Liściaste impresje
Nienachalny i delikatny motyw 
liści na płytkach o nierównej 
i mieniącej się fakturze w strefie 
umywalkowej nadaje lekkości 
całej aranżacji oraz podbija 
urodę naturalnych materiałów, 
np. drewna i wikliny.
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2,43 m

2,
52

 m

Łazienka na planie 
prostokąta z oknem. 
Wannna o wymiarach 
170 × 70 cm. 

6,1  m2

Łagodne połàczenie

Magia harmonii

Woodbrille

N
O

W
O

ŚĆ

Zestawienie ciepłych odcieni beżu 

i brązu wymaga rozwinięcia w postaci deseniu. 

Wzór w gałązki, obecny we wnęce, 

płynie ze świata natury i utrzymany jest 

stanowi spójny element całej aranżacji.

w tej samej kolorystyce, dzięki czemu 

Dodatki to ważny element 
każdego wnętrza. Decydując się 
na ich wybór, warto wziąć pod 
uwagę nie tylko kolorystykę, 
ale też materiały, z których są 
zrobione, np. drewno, 
len czy płócienne sploty. 
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Obraz przyrody
Flora jako motyw zdobniczy 
to synonim subtelności oraz świetny 
patent na to, by ocieplić wnętrze, 
podkreślić jego naturalny charakter 
i uczynić z niego doskonałe miejsce 
do relaksu. 

Woodbrille

Woodbrille beige
płytka podłogowa  
450 × 450 mm   /   8,5 mm POŁYSK   III 

Woodbrille beige
płytka ścienna  
608 × 308 mm POŁYSK

Woodbrille brown
płytka ścienna  
608 × 308 mm POŁYSK

Woodbrille tree
dekor ścienny  
608 × 308 mm POŁYSK

MAT/POŁYSK powierzchnia    III klasa ścieralności    mrozoodporność

Tempre brown
listwa ścienna szklana  
608 × 23 mm POŁYSK
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2,
50

 m

2,70 m

Łazienka na poddaszu 
o nieregularnym kształcie 
z oknem dachowym. 
Prysznic o wymiarach 
90 × 90 cm. 

6  m2

W blasku natury...

Delikatny rysunek drewna 

obok połyskującej w świetle, 

kształtów z delikatnymi, złotymi 

geometrycznej i nowoczesnej 

nitkami tworzy niezwykły 

mozaiki. Połączenie regularnych 

efekt dekoracyjny.

Woodbrille

N
O

W
O

ŚĆ

Złota perła 
Zróżnicowana faktura 
deseniu podbija urodę 
złotych nitek i blask 
perłowych kropek. 
Ich urok zachwyci każdego!
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Woodbrille

MAT/POŁYSK powierzchnia    III klasa ścieralności    mrozoodporność

Woodbrille geo
dekor ścienny  
608 × 308 mm POŁYSK

Woodbrille beige
płytka podłogowa  
450 × 450 mm   /   8,5 mm POŁYSK   III 

Woodbrille beige
płytka ścienna  
608 × 308 mm POŁYSK

Woodbrille brown
płytka ścienna  
608 × 308 mm POŁYSK

Woodbrille beige
mozaika ścienna  
300 × 300 mm POŁYSK

Tempre brown
listwa ścienna szklana  
608 × 23 mm POŁYSK

Liczy si´ ka˝dy szczegół!
By podkreślić piękno dekoru, warto postawić 
na korespondujące z nim dodatki. 
Pozłacane akcesoria świetnie wyglądają 
w towarzystwie drewnianych i wiklinowych 
dekoracji, a także roślin.
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Łazienka o nieregularnym kształcie  
z oknem. Prysznic o wymiarach
120 × 120 cm. 

5,8  m2

Inspiracje czerpie z natury 

Tempre

Luksus zdefiniowany
Wzór liści pięknie odbija światło, 
a mocno zarysowana struktura 
płytki podbija graficzny charakter 
dekoru.

Kojący wystrój to między innymi 

kwestia koloru. Delikatne i ciepłe 

odcienie beżu czy brązu to wybór dla tych, 

którzy cenią jasne i przytulne wnętrza.  

2,
50

 m

2,85 m
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Mała, ale zgrabna
Mała przestrzeń zachęca 
do umieszczenia w niej kabiny 
typu walk-in. Dzięki niej łazienka 
wydaje się większa i bardziej 
uporządkowana. 

Szykowny styl uzupełniają złote dodatki, 
szlachetne drewno i eleganckie bibeloty.

Z troskà o detale 

Tempre

Tempre beige STR
płytka ścienna  
608 × 308 mm POŁYSK

Tempre beige
płytka podłogowa  
450 × 450 mm   /   8,5 mm POŁYSK   IV 

Tempre beige
płytka ścienna  
608 × 308 mm POŁYSK

Tempre brown
listwa ścienna szklana  
608 × 23 mm POŁYSK

Tempre brown
płytka ścienna  
608 × 308 mm POŁYSK

Tempre beige
dekor ścienny  
608 × 308 mm POŁYSK

MAT/POŁYSK powierzchnia    IV klasa ścieralności    mrozoodporność
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Łazienka na planie prostokąta. 
Prysznic o wymiarach 160 × 70 cm. 

3,7  m2

Pi´kna z natury 

Inspiruje się
Jasny podział w strefie 
prysznicowej wyznacza 
płytka strukturalna. 
Pokrywająca ją linearna fala 
wprowadza do wnętrza 
dynamizm, przypominając 
taflę wody poddaną 
sile wiatru. 

1,
20

 m

3,40 m

Tempre/Dover

Cienka tafla szkła, 

niczym niewidzialna granica, 

oddziela część kąpielową 

od reszty łazienki.  
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Tempre grey STR
płytka ścienna  
608 × 308 mm POŁYSK

Tempre grey
płytka ścienna  
608 × 308 mm POŁYSK

Tempre/Dover

Tempre graphite
płytka ścienna  
608 × 308 mm POŁYSK

Dover wood
listwa ścienna  
608 × 73 mm MAT

Tempre grey
płytka podłogowa  
450 × 450 mm   /   8,5 mm POŁYSK   IV 

MAT/POŁYSK powierzchnia    IV klasa ścieralności    mrozoodporność

Mocne akcenty kolorystyczne pojawiają się jedynie 
w dodatkach. Czerń, granat i metalizowane elementy 
stanowią idealny kontrast dla stonowanych płytek.  

Dobrane towarzystwo  
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Odcieƒ w odcieƒ  

Matowa struktura płytek, biel i szarość betonu. 

Spójna kolorystyka i dbałość o każdy szczegół wystroju 

pozwoliły stworzyć wnętrze z osobowością 

i nowoczesnym charakterem.   

Łazienka na planie prostokąta z oknem.
Wannna o wymiarach 180 × 75 cm.

5,8  m2

2,
40

 m

2,40 m

Burano

Iluminacje 
Płytka strukturalna ułożona 
na stosunkowo dużej 
powierzchni nadaje 
trójwymiarowości całej 
przestrzeni. 
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Półek nigdy dość
Minimum potrzeb, maksimum 
komfortu. Nawet gromadząc 
niewiele przedmiotów, 
warto posiadać przestrzeń, 
która je w pełni wyeksponuje. 

Burano

Burano bar white
płytka ścienna  
237 × 78 mm MAT

Burano white
płytka ścienna  
608 × 308 mm MAT

Burano lines STR
płytka ścienna  
608 × 308 mm MAT

Burano lines
dekor ścienny  
608 × 308 mm MAT

Steel 7
listwa ścienna  
608  × 15 mm MAT

Dover graphite
płytka ścienna  
608 × 308 mm MAT

Dover graphite
płytka podłogowa  
450 × 450 mm   /   8,5 mm MAT   IV R9 Industrialne oświetlenie samo w sobie stanowi 

element dekoracyjny. Kiedy jednak zastosowane 
jest w nietypowy sposób, jego wartość dla aranżacji 
wnętrza wzrasta. 

Wariacje wokół Êwiatła   

MAT/POŁYSK powierzchnia    IV klasa ścieralności   R9 antypoślizgowość    mrozoodporność
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Płytki w kolorze latte sąsiadują tu z bielą. 

Intymny klimat podkreśla natomiast 

dyskretne światło, które eksponuje 

schowaną we wnęce wannę.

Zaprasza do odpoczynku 

Łazienka na poddaszu o nieregularnym 
kształcie. Wanna o wymiarach 170 × 70 cm. 

6  m2

Magiczny nastrój budują czasami same drobiazgi.  
Ich właściwy dobór gwarantuje sukces aranżacyjny 
i sprawia, że odpowiedni klimat można osiągnąć, 
wykorzystując codzienne akcesoria.

Znaczenie wyboru 

2,80 m

2,
80

 m
Burano
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Elementy
Delikatny, mieniący się wzór 
w formie ściennej dekoracji 
doskonale pasuje do płytek 
bazowych. Tym, co pięknie 
wszystko scala jest obecna 
w całym wnętrzu subtelna 
paleta kolorystyczna.

Burano

Burano bar white
płytka ścienna  
237 × 78 mm MAT

Burano white
płytka ścienna  
608 × 308 mm MAT

Burano stripes STR
płytka ścienna  
608 × 308 mm MAT

Burano stripes
dekor ścienny  
608 × 308 mm MAT

Steel 7
listwa ścienna  
608  × 15 mm MAT

Burano latte
płytka podłogowa  
450 × 450 mm   /   8,5 mm MAT   IV 

Burano latte
płytka ścienna  
608 × 308 mm MAT

MAT/POŁYSK powierzchnia    IV klasa ścieralności    mrozoodporność
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Łazienka na poddaszu o nieregularnym 
kształcie. Prysznic o wymiarach 150 × 90 cm 
częściowo zabudowany ścianką działową.

6,3  m2

Dzieje si´ tu 

Przykuwa wzrok
Tapetowa dekoracja 
w towarzystwie 
betonowych płytek 
wygląda bardzo atrakcyjnie. 
Osiągnięty efekt 
wzbogaca listwa 
inspirowana drewnem.   

Subtelne linie prostych form 

spotkały się z geometrycznymi 

deseniami i odrobiną koloru. 

2,
70

 m

3,10 m

Dover



80 81

Dover grey
płytka ścienna  
608 × 308 mm MAT 

Dover graphite geo
dekor ścienny  
608 × 308 mm MAT 

Dover graphite
płytka ścienna  
608 × 308 mm MAT 

Steel 7
listwa ścienna  
608 × 15 mm MAT 

Dover graphite
mozaika ścienna  
291 × 265 mm MAT 

„Problem”, który wyzwala
Nieregularny kształt łazienki 
nie zamyka aranżacyjnych 
możliwości. Szarą, strukturalną 
mozaikę w kształcie wydłużonych 
heksagonów wykorzystano do 
wydzielenia miejsca kąpielowego.  

Pojedynczy, ale wyjątkowo mocny element wystroju 
potrafi określić każdą, nawet najbardziej wymagającą 
przestrzeń. Okrągłe lustro w złotej ramie – to jest to! 

Pot´ga wyrazu 

Dover

Dover wood
listwa ścienna  
608 × 73 mm MAT 

Dover grey
płytka podłogowa  
450 × 450 mm   /   8,5 mm MAT   IV R9 

Dover graphite
płytka podłogowa  
450 × 450 mm   /   8,5 mm MAT   IV R9 

Willow Brown STR
płytka podłogowa  
598 × 148 mm   /   11 mm MAT   III R10 

MAT/POŁYSK powierzchnia    IV klasa ścieralności   R9 antypoślizgowość    mrozoodporność
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Łazienka na planie prostokąta. 
Wanna o wymiarach 175 × 70 cm. 

5,3  m2

O˝ywcza siła drewna 

Dover

Wybór w sam raz
Ograniczoną przestrzeń warto 
uporządkować, dlatego szafka 
umieszczona pod blatem 
to rozwiązanie, które sprawdzi się 
w każdej małej łazience.

Drewniana podłoga i szarość betonu 

na ścianach. Neutralne tło, 

które pozwala na grę fakturami 

i szeroką paletą kolorów. 

2,30 m

2,
30

 m
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Dover grey
płytka ścienna  
608 × 308 mm MAT 

Dover graphite STR
płytka ścienna  
608 × 308 mm MAT 

Dover grey
płytka podłogowa  
450 × 450 mm   /   8,5 mm MAT   IV R9 

Dover graphite
płytka podłogowa  
450 × 450 mm   /   8,5 mm MAT   IV R9 

Willow Brown STR
płytka podłogowa  
598 × 148 mm   /   11 mm MAT   III R10 

Dover graphite
płytka ścienna  
608 × 308 mm MAT 

Steel 7
listwa ścienna  
608 × 15 mm MAT 

Dover graphite
mozaika ścienna  
291 × 265 mm MAT 

Mariaż doskonały
Ciekawy łącznik między 
podłogą a szarością ścian 
stanowi wykorzystanie 
drewnianego motywu 
w formie dekoru 
strukturalnego.

Styl i charakter wnętrza określa czasem nawet niewielki detal. 
By wyrazić własny indywidualizm, warto pokazać urocze 
i bliskie sercu drobiazgi.

Drobiazg ma znaczenie!

Dover

MAT/POŁYSK powierzchnia    IV klasa ścieralności   R9 antypoślizgowość    mrozoodporność



86

Łazienka o nieregularnym kształcie z oknem. 
Prysznic o wymiarach 155 × 100 cm częściowo 
zabudowany ścianką działową.

6,2  m2

Harmonia geometrii 

Enduria

W polu widzialności… 
Estetyka nie musi wykluczać 
funkcjonalności. Regał przy 
umywalce pozwala ukryć 
to, co wymaga schowania 
i pokazać to, co jest atrakcyjne.

Wnętrze, którego bazą jest płytka 

o kamiennym wzorze i delikatnej strukturze. 

Obecny w nim geometryczny detal 

wyraźnie eksponuje subtelną naturę kolekcji. 

2,50 m

2,
88

 m
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Enduria

Enduria grey
płytka ścienna  
608 × 308 mm MAT

Enduria modern grey
dekor ścienny  
608 × 308 mm MAT

Enduria grey
płytka podłogowa  
450 × 450 mm   /   8,5 mm MAT   IV R9 

Enduria graphite
płytka ścienna  
608 × 308 mm MAT

Steel 15 połysk
listwa ścienna  
608 × 50 mm POŁYSK

Enduria grey
mozaika ścienna  
291 × 265 mm MAT

Uroda kształtów
Właściwe oświetlenie ściennej 
dekoracji podkreśli jej charakter. 
Wydłużony heksagon pokryty 
został delikatnym brokatem, 
dzięki czemu przy dobrym 
oświetleniu łagodnie połyskuje.

Rośliny w łazience? Czemu nie! Nie tylko poprawiają 
nastrój, ale też produkują niezbędny nam tlen.

Zielono mi 

MAT/POŁYSK powierzchnia    IV klasa ścieralności   R9 antypoślizgowość    mrozoodporność
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2,
64

 m

2,48 m

Mniej znaczy wi´cej

Edello

N
O

W
O

ŚĆ

Aranżacja jednocześnie oszczędna i bogata. 

i srebrne akcenty z wyrazistymi dodatkami, 

ale w jego nowoczesnym, bardziej 

Łącząc bielone drewno, szare płytki 

odpowiada ona stylowi glamour, 

minimalistycznym wydaniu. 

Luksus w dobrym smaku 
Urodę geometrycznych kształtów 
wzbogaca delikatny brokat 
i towarzyszący mu srebrny połysk. 
Lustrzany efekt pięknie odbija światło, 
kreuje ekskluzywny klimat wnętrza 
i nadaje mu przestrzennego wymiaru. 

Edello

Łazienka o nieregularnym kształcie. 
Prysznic o wymiarach 90 × 150 cm.

5,7  m2



92 93

Edello

Lampy i meble wybrane do łazienki mogą wzmocnić 
jej prestiżowy charakter. Elegancki, bordowy puf jest 
nie tylko wygodny, ale też wprowadza przytulny nastrój 
i może pięknie eksponować akcesoria kąpielowe.

Z myÊlà o stylu

Edello grey
płytka ścienna
448 × 223 mm POŁYSK

Edello geo
dekor ścienny  
448 × 223 mm POŁYSK

Edello graphite
płytka ścienna 
448 × 223 mm POŁYSK

Pinia grey
płytka podłogowa
450 × 450 mm   /   8,5 mm POŁYSK   III 

Steel 11
listwa ścienna
448 × 15 mm POŁYSK

MAT/POŁYSK powierzchnia    IV klasa ścieralności    mrozoodporność
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1,
65

 m

2,70 m

Edello

Dobór gadżetów oraz mebli w odważnych, 
kontrastowych kolorach i w ulubionym 
stylu podkreśli indywidualny charakter 
łazienki i nada jej nieco szalonego 
i bajkowego wyrazu. 

Pudrowe szaleƒstwo  

Inna ni˝ wszystkie

Z potrzeby miejsca
Myśląc o funkcjonalności, 
warto wybrać długi blat i szafkę 
z szufladami. Są to doskonałe 
miejsca do przechowywania 
kosmetyków, ręczników i innych 
akcesoriów kąpielowych. 

Wzór w liściastą gałązkę 

na poziomie odważnych 

poczuć się jak Alicja w Krainie 

i stonowana kolorystyka 

i artystycznych dodatków. 

Czarów i pokazać to, na czym 

płytek łagodzą szaleństwo 

W takim wnętrzu łatwiej 

nam zależy!

Łazienka na planie prostokąta. 
Prysznic na podeście o wymiarach 
90 × 90 cm. 

4,2  m2

N
O

W
O

ŚĆ
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Edello

Małe dzieła sztuki
Nawet minimalistyczna 
i łagodna stylistyka płytek 
może rozbudzać naszą 
wyobraźnię! Nawiązujące do 
świata natury pastelowe figurki 
pełnią w tym wnętrzu rolę 
obiektów artystycznych.  

Edello grey
płytka ścienna
448 × 223 mm POŁYSK

Edello graphite
płytka ścienna 
448 × 223 mm POŁYSK

Steel 11
listwa ścienna
448 × 15 mm POŁYSK

Edello leaves
dekor ścienny  
448 × 223 mm POŁYSK

Pinia grey
płytka podłogowa
450 × 450 mm   /   8,5 mm POŁYSK   III 

MAT/POŁYSK powierzchnia    IV klasa ścieralności    mrozoodporność
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3,00 m

3,
15

 m

Edello
Presti˝ prostoty 

W dobrym towarzystwie
Spójna stylistyka płytek 
i dodatków to doskonały punkt 
wyjścia do stworzenia wnętrza, 
w którym dominować będzie 
harmonia i nastrój relaksu.

Wnętrze, którego charakter oddaje szeroko 

pojęta elegancja. Obszerny, tapetowy dekor 

z motywem szlachetnie wyglądającego 

jest też na cienkiej listwie i płytkach 

drewna wzbogaca połysk, który obecny 

przypominających bielone drewno.

Łazienka z wanną we wnęce.  
Wanna o wymiarach 160 × 70 cm. 

7,7  m2

N
O

W
O

ŚĆ
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Subtelną biel i szarość aranżacji 
warto przełamać wykorzystaniem 
roślin doniczkowych. Zielony kolor 
podkreśla urodę i siłę kontrastu.

Pi´kno roÊlin  

Edello

Edello grey
płytka ścienna
448 × 223 mm POŁYSK

Edello graphite
płytka ścienna 
448 × 223 mm POŁYSK

Steel 11
listwa ścienna
448 × 15 mm POŁYSK

Edello tree
dekor ścienny  
448 × 223 mm POŁYSK

Pinia grey
płytka podłogowa
450 × 450 mm   /   8,5 mm POŁYSK   III 

MAT/POŁYSK powierzchnia    IV klasa ścieralności    mrozoodporność
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3,
10

 m

2,00 m

Łazienka na planie prostokąta. 
Prysznic o wymiarach 150 × 90 cm. 

5,4  m2

Ró˝ne oblicza kształtów

Wnętrze czyste 
i minimalistyczne
Ciekawym rozwiązaniem  
w łazience jest ukrycie prysznica 
za ścianą i długa półka będąca 
elementem zabudowy, która  
w funkcjonalny sposób wpływa 
na przestrzeń, dając miejsce 
na dodatkowe akcesoria.

Tapis

N
O

W
O

ŚĆ

Płytki o nieregularnej fakturze jak kamień 

kolorystyka i dobrane do niej dodatki. 

i linearnej, geometrycznej ornamentyce, 

która przypomina żaluzje, zmienia oblicze 

surowego wnętrza. Klimat ociepla jasnoszara 
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Tapis

Tapis grey
płytka ścienna
448 × 223 mm MAT

Tapis grey STR
płytka ścienna
448 × 223 mm MAT

Tapis grey
dekor ścienny
448 × 223 mm MAT

Tapis graphite
mozaika ścienna  
265 × 291 mm MAT

Tapis graphite
płytka ścienna 
448 × 223 mm MAT

Tapis grey
płytka podłogowa
450 × 450 mm   /   8,5 mm MAT   IV Rośliny czy nawiązujące do kamienia dodatki 

podkreślają związek z naturą, a ułożona na dużej 
powierzchni mozaika w formie wydłużonego 
heksagonu dodaje łazience trójwymiarowości.  

WartoÊç dodana  

Steel 8
listwa ścienna
448 × 15 mm MAT

Tapis graphite
listwa ścienna
448 × 30 mm MAT

MAT/POŁYSK powierzchnia    IV klasa ścieralności    mrozoodporność
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Minimalistyczna forma płytek 

eksponuje ornamentykę. 

Jej bogata stylistyka oraz nieregularna 

struktura w niewymuszony sposób 

budują nastrój luksusu i elegancji. 

Łazienka o nieregularnym kształcie  
z oknem. Wnęka prysznicowa 
o wymiarach 130 × 70 cm. 

3,3  m2

SubtelnoÊç na wyciàgni´cie r´ki 

Delice

Na styku wzorów 
Profil wprowadza jasny podział  
i subtelnie podkreśla różnice 
w kolorze oraz fakturze płytek.

2,70 m

1,
59

 m
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Delice

Element dekoracyjny, oprócz ornamentalnego 
wzoru na ścianie, stanowić mogą rzeczy najbardziej 
niespodziewane. Pień drzewa w łazienkowej 
przestrzeni to nuta ekstrawagancji zawsze 
w dobrym stylu!  

Urok nieoczywistoÊci

Delice white STR
płytka podłogowa  
598 × 148 mm   /  11 mm MAT   IV R9 

Delice white
płytka ścienna  
223 × 448 mm MAT

Delice grey
płytka ścienna  
223 × 448 mm MAT

Delice bar white
płytka ścienna  
237 × 78 mm MAT

Delice white STR
dekor ścienny 
223 × 448 mm MAT

Delice white STR
płytka ścienna 
223 × 448 mm MAT

Delice grey STR
płytka ścienna
223 × 448 mm MAT

Delice white
listwa ścienna  
448  × 45 mm MAT

MAT/POŁYSK powierzchnia    IV klasa ścieralności   R9 antypoślizgowość    mrozoodporność
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Delice white
płytka ścienna  
223 × 448 mm MAT

Delice bar white
płytka ścienna  
237 × 78 mm MAT

Delice mint
płytka ścienna  
223 × 448 mm MAT

Delice flower
dekor ścienny  
223 × 448 mm MAT

Delice white STR
płytka ścienna  
223 × 448 mm MAT

Delice white
listwa ścienna  
448 × 45 mm MAT

Delice

Czujesz mi´t´?

Łazienka na planie 
prostokąta z oknem.

4,2  m2

1,
60

 m

2,60 m

Niepowtarzalny efekt w przestrzeni 

tworzy harmonijne połączenie 

różnych elementów. Jasna deska 

ułożona w jodełkę, faktura cegły 

i kwiatowy dekor osadzony  

we wnęce gwarantują 

stylistyczną różnorodność. Delice white STR
płytka podłogowa  
598 × 148 mm   /  11 mm MAT   IV R9 

Delice

MAT/POŁYSK powierzchnia    IV klasa ścieralności
R9 antypoślizgowość    mrozoodporność
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Łazienka o nieregularnym kształcie. 
Wnęka prysznicowa o wymiarach 
130 × 90 cm. 

5,3  m2

Biel inna ni˝ zwykła 

Chromowana listwa, nietypowy 

kształt mozaiki i dekor w delikatne 

połyskujące kostki – wszystko to 

akcentuje nowoczesność aranżacji.

Wszystko się zgadza
Różnorodność wzorów 
w towarzystwie bieli tworzy 
monochromatyczną całość, 
którą wzbogaca srebro 
dodatków i dekoracji.

Biel

Biała
płytka ścienna  
448 × 223 mm POŁYSK

Biel point
dekor ścienny  
448 × 223 mm POŁYSK

Steel 11
listwa ścienna  
448 × 15 mm POŁYSK

Biel
mozaika ścienna  
298 × 246 mm POŁYSK

Indigo biały
płytka podłogowa  
333 × 333 mm   /   8 mm POŁYSK   IV 

Biel
2,

40
 m

2,80 m

MAT/POŁYSK powierzchnia    IV klasa ścieralności    mrozoodporność



114

Łazienka na planie prostokąta, 
z wannną o wymiarach 170 × 75 cm.

5,8  m2

JasnoÊç, która uwodzi 

Jasność, która wypełnia przestrzeń. 

Harmonia, która nie nudzi. 

Błyszczące płytki i połyskujący dekor 

pod wpływem światła podlegają 

nieustannej zmianie.

Łagodny kontrast
Ciepły odcień bieli 
przełamany jest 
jasnoszarą płytką  
o fazowanych brzegach. 
Trójwymiarowość ściany 
podkreśla odpowiednio 
dobrane oświetlenie. 

Biel

2,
6 

m

2,24 m
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Biel

Biała
płytka ścienna  
448 × 223 mm POŁYSK

Biel
mozaika ścienna  
298 × 246 mm POŁYSK

Joy szara STR
płytka ścienna  
448 × 223 mm POŁYSK

Biel diamond
dekor ścienny  
448 × 223 mm POŁYSK

Eklektyzm
Wystrój łazienki budują różnorodne przedmioty. 
Jednolite ściany stwarzają pole do szaleństwa 
w doborze dodatków.

Gra świateł
Lustrzane fragmenty 
dekoru to niepowtarzalna 
baza dla wnętrzarskich 
eksperymentów.  

Steel 11
listwa ścienna  
448 × 15 mm POŁYSK

Indigo biały
płytka podłogowa  
333 × 333 mm   /   8 mm POŁYSK   IV 

MAT/POŁYSK powierzchnia    IV klasa ścieralności    mrozoodporność
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Charakter wnętrza określają tu 

inspirowane drewnem płytki 

na podłodze oraz motyw klasycznej 

jodełki na ścianie prysznicowej.

Łazienka o nieregularnym kształcie  
z oknem. Wnęka prysznicowa 
o wymiarach 130 × 120 cm. 

5  m2

Drewno i biel – zgrana para  

Brika

Blat w sam raz
Długi drewniany blat  
nie tylko gwarantuje komfort 
użytkowania, ale ma też walor 
estetyczny. Drewno, jako 
naturalny surowiec, równie 
naturalnie łączy się z innymi 
materiałami. 

Zaletą dodatkowej przestrzeni jest większa możliwość jej 
spersonalizowania. Akcesoriom kąpielowym towarzyszyć 
mogą wówczas rzeczy niezwiązane z kąpielą, a stanowiące 
element dekoracyjny. 

Miejsce 
na wszystko 

2,
5 

m

2,5 m
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Brika

Brika white
płytka ścienna
448 × 223 mm POŁYSK

Brika wood STR
płytka ścienna 
448 × 223 mm MAT

Brika wood
płytka ścienna 
448 × 223 mm MAT

Brika wood
płytka podłogowa
450 × 450 mm   /   8,5 mm MAT   III R9 

Steel 8
listwa ścienna
448 × 15 mm MAT

Brika bar white
płytka ścienna
237 × 78 mm POŁYSK

Brika bar patchwork*
dekor ścienny 
237 × 78 mm POŁYSK

Brika bar patchwork*
dekor ścienny
237 × 78 mm POŁYSK

Brika bar patchwork*
dekor ścienny
237 × 78 mm POŁYSK

Brika bar patchwork*
dekor ścienny
237 × 78 mm POŁYSK

Brika bar patchwork*
dekor ścienny
237 × 78 mm POŁYSK

Brika bar patchwork*
dekor ścienny 
237 × 78 mm POŁYSK

*dekor Brika bar patchwork produkowana jest w 6 wzorach i pakowana losowo

Harmonia symetrii
Wzór jodełki wyróżnia 
symetria i przestrzenna faktura. 
Wyraźny detal potwierdza 
harmonię całej aranżacji.

MAT/POŁYSK powierzchnia    III klasa ścieralności   R9 antypoślizgowość    mrozoodporność
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Pod postacią płytek i dekoru 

dostrzec można szlachetny kamień 

i srebro. Wszystko w dobrym guście. 

Wszystko idealnie dobrane!

Łazienka o nieregularnym kształcie  
z oknem. Wannna o wymiarach 
180 × 75 cm.

5,95  m2

Dyskretny urok w pełni 

Braid

Dla niej i dla niego 
Odpowiednie oświetlenie  
w łazience to podstawa. 
Tu gwarantuje ono perfekcyjny 
makijaż i fryzurę oraz udany 
wypoczynek w wannie.  

2,
65

 m

2,55 m
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Linie
Linearna struktura obecna na głównej 
ścianie łazienki to rozwiązanie bardzo 
eleganckie. Stylowość aranżacji 
potwierdzają srebrne listwy, które 
współgrają ze srebrnymi kostkami 
w mozaice. Braid grey

płytka ścienna  
448 × 223 mm POŁYSK

Braid grey STR
płytka ścienna  
448 × 223 mm POŁYSK

Braid graphite
płytka ścienna  
448 × 223 mm POŁYSK

Braid grey
płytka podłogowa  
450 × 450 mm   /   8,5 mm  POŁYSK   III 

Braid grey
listwa ścienna  
448 × 50 mm POŁYSK

Steel 11
listwa ścienna  
448 × 15 mm POŁYSK

Braid grey
mozaika ścienna  
298 × 298 mm POŁYSK

Braid

Prostota w formie i kolorze. Srebrne dodatki płynnie 
łączą się ze srebrnymi elementami kolekcji.  

Tylko tyle lub a˝ tyle 

MAT/POŁYSK powierzchnia    III klasa ścieralności    mrozoodporność
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Klasyka w orientalnym wydaniu! 

Ciepła szarość spotyka tu subtelny kamień, 

a dekoracji we wzór marokańskiej koniczyny 

towarzyszy błyszcząca płaszczyzna płytek.

Łazienka o nieregularnym kształcie  
z oknem. Wnęka prysznicowa o wymiarach 
135 × 100 cm. 

6,2  m2

W stron´ Orientu 

Braid

Petit rendez-vous? 
Orient sąsiadujący 
z klasyką to dowód na to,  
że nieoczywiste wzory 
można połączyć 
w zgraną parę.

2,69 m

2,
69

 m
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Braid grey
płytka ścienna  
448 × 223 mm POŁYSK

Braid grey
dekor ścienny 
448 × 223 mm POŁYSK

Braid graphite
płytka ścienna  
448 × 223 mm POŁYSK

Braid grey
płytka podłogowa  
450 × 450 mm   /   8,5 mm  POŁYSK   III 

Braid

Obecną na ścianach ornamentykę powtórzyć można 
w formie dodatków. Białe doniczki w charakterystyczny 
marokański wzór pasują do dekoru i podkreślają 
jego wyjątkowość.  

To nie wszystko...

Braid grey
mozaika ścienna  
298 × 298 mm POŁYSK

Braid grey
listwa ścienna  
448 × 50 mm POŁYSK

Braid grey STR
płytka ścienna  
448 × 223 mm POŁYSK

Steel 11
listwa ścienna  
448 × 15 mm POŁYSK

MAT/POŁYSK powierzchnia    III klasa ścieralności    mrozoodporność
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Toaleta na planie prostokąta z oknem.

4,4  m2

Twoja strefa komfortu 

Ciepłe odcienie beżu i brązu… 

Barwy, o które w przyrodzie 

najłatwiej. W takim wnętrzu 

odpoczniesz jak nigdy!

Moringa

Nawet najlepszy projekt uzupełniać powinny odpowiednio 
dobrane akcesoria. Przybory kosmetyczne, świece, 
rośliny – wszystko utrzymane w podobnej kolorystyce 
stanowić może przytulne dopełnienie wnętrza.

Liczy si´ detal 

2,60 m

1,
70

 m
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Moringa

Drewno obok szkła
Ozdobą łazienki są tu płytki 
o strukturze drewna oraz 
dekoracyjne szkło w postaci 
listwy i elementów mozaiki.

Moringa beige
płytka ścienna  
448 × 223 mm POŁYSK

Moringa brown glass
listwa ścienna  
448 × 50 mm POŁYSK

Moringa beige glass
mozaika ścienna  
298 × 298 mm POŁYSK

Moringa brown STR
płytka ścienna  
448 × 223 mm POŁYSK

Moringa beige
płytka podłogowa  
450 × 450 mm   /   8,5 mm POŁYSK   III 

MAT/POŁYSK powierzchnia    III klasa ścieralności    mrozoodporność
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Wnętrze, w którym widać niebo i krajobraz 

tropikalnego lasu. Słowem, kontakt z naturą,

który stanowi wariację na temat współczesnej

dżungli i kreuje przestrzeń unikatową

oraz relaksującą jednocześnie. 

Łazienka na poddaszu o nieregularnym 
kształcie z oknem dachowym.  
Prysznic o wymiarach 120 × 100 cm. 

6,5  m2

Odrobina egzotyki 

Mozambik

Deseń w deseń  
Jednolity charakter wnętrza 
zapewnia przeniesienie wzoru 
płytki ściennej na podłogową.

Powiększenie  
Optyczne podwyższenie 
sufitu można uzyskać przez 
zastosowanie jasnych płytek 
i podobnej kolorystyki 
na skosach. 

2,45 m

2,
85

 m
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Bambusowy las
Trudno o bardziej egzotyczne 
rozwiązanie... i to dosłownie! 
Motyw bambusowego lasu 
to sposób na ożywienie 
przestrzeni zdominowanej 
przez biel i brąz.

Delice white
płytka ścienna  
448 × 223 mm MAT

Mozambik glass
dekor ścienny szklany  
448 × 223 mm POŁYSK

Mozambik glass
obraz ścienny szklany  
898 × 448 mm POŁYSK

Mozambik brown
płytka ścienna  
448 × 223 mm MAT

Delice bar white
płytka ścienna  
237× 78 mm MAT

Mozambik 2
płytka podłogowa  
333 × 333 mm   /   8 mm MAT   III R9 

Steel 8
listwa ścienna  
448 × 15 mm MAT

Mozambik

Impresje natury
W łazience, w której główny motyw dekoracyjny 
stanowi przyroda, świetnie odnajdą się dodatki 
w naturalnej kolorystyce i bezpośrednio związane 
z naturą.

MAT/POŁYSK powierzchnia    III klasa ścieralności   R9 antypoślizgowość    mrozoodporność
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Łazienka na planie prostokąta z oknem.  
Prysznic częściowo zabudowany ścianką 
działową.

6,3  m2

Kwintesencja elegancji 

Płytki o strukturze przypominającej 

fazowanie tworzą geometryczną 

układankę w odcieniach szarości. 

Na dekorze dodatkowo pojawia się 

delikatny tapetowy wzór.

W stylu glamour
W łazience królują eleganckie 
wykończenia. Owalne lustro, 
delikatne półki, umywalka  
na nogach i przejrzysty stolik. 
Łazienka nabiera lekkości. 
Całość doskonale uzupełniają 
wysmakowane, utrzymane 
w czerni i bieli dodatki.

2,
8 

m

2,25 m

Joy



140 141

Joy

Biała
płytka ścienna  
448 × 223 mm POŁYSK

Joy szara STR
płytka ścienna  
448 × 223 mm POŁYSK

Joy 1 STR
dekor ścienny  
448 × 223 mm POŁYSK

Szara
listwa ścienna szklana  
448 × 15 mm POŁYSK

Joy biała
mozaika ścienna  
298 × 298 mm POŁYSK

Joy biała STR
płytka ścienna  
448 × 223 mm POŁYSK

Margot biały
płytka podłogowa  
333 × 333 mm   /   8 mm POŁYSK   IV 

Pojawiam się i znikam
Eleganckiej łazienkowej 
przestrzeni magii dodają 
dekory z finezyjnym deseniem, 
widocznym jedynie pod 
odpowiednim kątem. Dekor 
doskonale podkreśla podwójna 
srebrzysta listwa szklana.

MAT/POŁYSK powierzchnia    IV klasa ścieralności    mrozoodporność
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Łazienka na planie prostokąta z oknem 
i z pralką schowaną we wnęce.  
Wanna o wymiarach 160 × 70 cm. 

4,6  m2

Prosto z natury 

Enna

Nieujarzmiona natura drewna i kamienia 

została zamknięta w geometrycznych 

kształtach wyznaczających wnętrze. 

Linie proste porządkują przestrzeń, 

nadając miejscu harmonijny wyraz.

1,76 m

2,
42

 m

Trzymaj poziom
Korzystając z usytuowania  
strefy umywalkowej na dłuższej 
ścianie, zdecydowano się  
na długi, ceramiczny blat 
wykonany z płytki imitującej 
drewno. Przestrzeń uzupełnia 
poziome lustro w drewnianej 
oprawie, które optycznie 
powiększa i rozświetla wnętrze.
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Enna krem
płytka podłogowa  
450 × 450 mm   /   8,5 mm POŁYSK   IV 

MAT/POŁYSK powierzchnia    IV klasa ścieralności    mrozoodporność

Enna

Enna krem
płytka ścienna  
448 × 223 mm POŁYSK

Enna krem STR
płytka ścienna  
448 × 223 mm POŁYSK

Enna wood
dekor ścienny  
448 × 223 mm POŁYSKEnna krem

mozaika ścienna  
298 × 298 mm POŁYSK

Enna wood
płytka ścienna  
448 × 223 mm MAT

Enna wood
listwa ścienna  
448 × 71 mm MAT

Steel 8
listwa ścienna  
448 × 15 mm MAT

Delikatna kamienna grafika płytki podstawowej  
połączona z płytką imitującą drewno wypada 
gustownie i okazale. Całość dobrze uzupełnią  
dodatki w kolorze zieleni, ładnie podkreślającej  
drewnianą grafikę płytek. Umieszczone centralnie  
nad lustrem lampki ocieplają wnętrze, czyniąc je  
bardziej przytulnym.

Połàczenia
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2,20 m
2,

20
 m

Toaleta na planie kwadratu.

3,7  m2

Urzeka falà połysku

Navara

Wielka, chociaż nieduża…
Jasna, beżowa kolorystyka,
błyszcząca powierzchnia
płytek, dobre oświetlenie i biel
w dodatkach to sprawdzony
pomysł aranżacyjny na to,
by stworzyć łazienkę większą,
niż jest w rzeczywistości.

Połączenie dwóch odcieni beżu kreuje

płytek, która daje piękny efekt.

nie tylko romantyczny, ale i relaksujący

klimat wnętrza. Przyjemny nastrój buduje

w nim również falująca i połyskująca struktura

N
O

W
O

ŚĆ
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Navara beige
płytka ścienna  
360 × 250 mm POŁYSK

Navara beige STR
płytka ścienna  
360 × 250 mm POŁYSK

Navara beige
mozaika ścienna   
298 × 298 mm POŁYSK

Navara beige
płytka podłogowa  
450 × 450 mm   /   8,5 mm POŁYSK   III 

Navara beige STR 
listwa ścienna  
360 × 28 mm POŁYSK

Prosto z natury
Ceramika wykorzystująca 
deseń mieniącej się, organicznej 
fali nadaje wnętrzu dynamizmu,  
a związany z nią efekt blasku 
dostarcza atrakcyjnej gry świateł. 

Do białych elementów aranżacji warto 
dodać przedmioty w mocniejszym kolorze.  
Rośliny, obrazki czy akcesoria kąpielowe  
– wszystko to uatrakcyjnia wnętrze.

WartoÊç dodatków

Navara

MAT/POŁYSK powierzchnia    III klasa ścieralności     mrozoodporność

Navara beige
dekor ścienny   
360 × 250 mm POŁYSK

Navara brown
płytka ścienna  
360 × 250 mm POŁYSK
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W kolekcji króluje drewno.

Rysuje się zarówno na płytkach

w brązie, jak i w beżu, nie pomijając

oryginalnej płytki strukturalnej,

jakby rzeźbionej piaskiem przez 

nadmorski wiatr albo wodę na mieliźnie.

Łazienka na planie prostokąta.  
Wanna o wymiarach 140 × 70 cm. 

4,6  m2

W sercu miejskiej d˝ungli 

Pinia

1,81 m

2,
53

 m

Gra dekoracji
W łazience hołdującej naturze 
nie mogło zabraknąć dekoru 
z motywem roślinnym. 
Delikatne liście wypełniły 
wysoką po sam sufit wnękę 
przy wannie, której oświetlenie 
wydobyło z dekoracji grę 
kolorów i faktur.
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Pinia

Pinia beż
dekor ścienny   
360 × 250 mm POŁYSK

Pinia beż
listwa ścienna   
360 × 74 mm POŁYSK

Pinia brąz
płytka ścienna  
360 × 250 mm POŁYSK

Pinia beż
płytka ścienna  
360 × 250 mm POŁYSK

Pinia beż STR
płytka ścienna  
360 × 250 mm POŁYSK

Pinia beż
płytka podłogowa  
333 × 333 mm   /   8 mm POŁYSK  IV 

Pinia beż
mozaika ścienna  
300 × 300 mm POŁYSK

Dodatki dyskretnie wpisują się 
w pozytywną, naturalną aurę. 
Każdy element pełni swą funkcję, 
w niewymuszony sposób 
współgrając z resztą.

Naturalne dopełnienia

MAT/POŁYSK powierzchnia    IV klasa ścieralności    mrozoodporność
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Dekoratorska odwaga? Nie, mistrzostwo 

łączenia wzorów. Myślenie niesztampowe. 

Głównym elementem zdobniczym 

aranżacji stała się wysmakowana dekoracja 

tapetowa nad wanną.

Łazienka na planie prostokąta.
Wanna o wymiarach 170 × 75 cm.

4,7  m2

Rozmowa deseni 

Inverno

Dobrze ułożona 
Łazienkową „tapetę” położono 
na znacznej powierzchni. Jest 
jednak na tyle delikatna, że 
nie dominuje, nie przytłacza, 
dając pole do popisu obu 
dekoracjom geometrycznym  
– tej w pasy, w strefie 
toaletowej, i tej mozaikowej  
na obudowie wanny.

2,1 m

2,
25

 m
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Inverno

Inverno modern
dekor ścienny   
360 × 250 mm MAT + POŁYSK

Inverno white
płytka ścienna  
360 × 250 mm MAT

Inverno grey
płytka ścienna  
360 × 250 mm MAT

Inverno STR
płytka ścienna  
360 × 250 mm MAT

Inverno white
płytka podłogowa  
333 × 333 mm   /   8 mm MAT  IV 

Inverno white
listwa ścienna   
360 × 64 mm MAT

Inverno white
mozaika ścienna  
300 × 300 mm MAT

Steel Flot 
listwa ścienna  
360 × 10 mm MAT

Dyskretnie 
Białe i szare płytki znaczy rysunek drewna.  
Tymczasem na dekorze zdobionym tapetowym 
deseniem toczy się gra subtelnych połyskliwości. 
W łagodnym klimacie takiej łazienki dobrze poczują się 
dodatki w każdym kolorze.

MAT/POŁYSK powierzchnia    IV klasa ścieralności    mrozoodporność
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Inverno

Inverno tree
dekor ścienny 2-elementowy 
2 * 360 × 250 mm MAT

Inverno white
płytka ścienna  
360 × 250 mm MAT

Inverno grey
płytka ścienna  
360 × 250 mm MAT

Inverno white
płytka podłogowa  
333 × 333 mm   /   8 mm MAT  IV 

Inverno white
listwa ścienna   
360 × 64 mm MAT

Inverno white
mozaika ścienna  
300 × 300 mm MAT

Steel Flot 
listwa ścienna  
360 × 10 mm MAT

Naturalnie delikatna 

Inverno

Toaleta na planie prostokąta. 

3,1  m2
2,

14
 m

1,45 m

W tej niewielkiej łazience-toalecie wszystko 
podporządkowuje się prawom natury. Na płytkach 
podstawowych odcisnęły się drzewne słoje, dekor 
pokrył się motywem gałązek, a całości dopełniają 
elementy z naturalnego drewna i rattanu.

Oto jej natura

MAT/POŁYSK powierzchnia    IV klasa ścieralności    mrozoodporność



160

Szary kolor i delikatne spękania 

widoczne na grafice płytki upodabniają ją 

do betonu. Zestawienie z turkusem 

daje bardzo ciekawy efekt.

Łazienka na planie prostokąta. 
Wanna o wymiarach 160 × 70 cm.

4,5  m2

Na mur beton 

Gris

2,
52

 m

1,81 m

Niebanalne tło
Przy ułożeniu dekoracji warto zwrócić 
uwagę na jej charakter. Turkusowe  
paski zdecydowanie lepiej prezentują się 
na większej powierzchni, tworząc 
dekoracyjną taflę.
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Gris

Gris turkus CER
dekor ścienny   
360 × 250 mm MAT + POŁYSK

Gris turkus
listwa ścienna   
360 × 45 mm MAT + POŁYSK

Gris grafit
płytka ścienna  
360 × 250 mm MAT

Gris szary
płytka ścienna  
360 × 250 mm MAT

Gris szary
mozaika ścienna  
300 × 300 mm MAT

Gris grafit
płytka podłogowa  
333 × 333 mm   /   8 mm  
MAT   V R10 

Gris szary
płytka podłogowa  
333 × 333 mm   /   8 mm
MAT   V R10 

Gris grafit
stopnica  
333 × 333 mm   /   8 mm
MAT   V R10 

Gris szary
stopnica  
333 × 333 mm   /   8 mm
MAT   V R10 

Turkus
profil szklany  
360 × 10 mm POŁYSK

Steel Flot 
listwa ścienna  
360 × 10 mm MAT

Miejski szyk
Proste zestawienia barw i grafika imitująca 
beton nadają wnętrzu industrialny styl. 
Doskonale pasują do niego odważne  
i nowoczesne łazienkowe gadżety. 

Kolor proszę!
Łazienkową wnękę dobrze  
jest wyróżnić kolorem. Szklane 
półeczki wydają się prawie 
niewidoczne, dzięki czemu 
nie dzielą przestrzeni wnęki. 
Idealnie eksponują intensywny 
turkus.

Jak ogień z wodą
Kto powiedział, że szarości nie 
kreują przytulnych i pełnych 
koloru wnętrz? Wystarczy je 
skontrastować z wyrazistymi 
i ciepłymi dodatkami. 
Temperatura łazienki od razu 
podnosi się o kilka stopni.

MAT/POŁYSK powierzchnia    IV klasa ścieralności   R10 antypoślizgowość    mrozoodporność
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Subtelny deseń płytek 

doskonale imituje strukturę 

naturalnego trawertynu. 

Kinkiety 
Przy dużych, błyszczących 
powierzchniach warto 
stosować boczne oświetlenie. 
Dzięki kinkietom polerowane 
płytki rozbłysną dodatkowymi 
refleksami.

Półka przechodzi  
w dekor 
Dekor nad wanną ułożono  
dokładnie na wysokości 
parapetu. To jeden z zabiegów 
porządkujących przestrzeń.

Podświetlana szafka 
Drzwi ukrytej pod parapetem 
szafki wykonano z mlecznego 
szkła i odpowiednio podświe-
tlono. Delikatne przejrzystości 
rozjaśniają wnętrze.

ToscanaToscana

2,02 m

2,
66

 m

Na wysoki połysk 

Łazienka na planie prostokąta. 
Wanna o wymiarach 160 × 75 cm. 
Wzdłuż ściany z oknem – półka-
-parapet z wmontowaną poniżej 
szafką.

5,4  m2
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Toscana

Toscana beż
płytka ścienna 
360 × 250 mm POŁYSK

Toscana brąz
płytka ścienna 
360 × 250 mm POŁYSK

Toscana beż STR
płytka ścienna 
360 × 250 mm POŁYSK

Toscana 1
dekor ścienny 
360 × 250 mm POŁYSK

Toscana 1
listwa ścienna 
360 × 74 mm POŁYSK

Toscana beż
płytka podłogowa 
333 × 333 mm   /   8 mm POŁYSK   IV 

Toscana brąz
płytka podłogowa 
333 × 333 mm   /   8 mm POŁYSK   III 

Toscana brąz
mozaika ścienna 
300 × 300 mm POŁYSK

Toscana beż
mozaika ścienna 
300 × 300 mm POŁYSK

Cado brąz
profil szklany 
360 × 10 mm PÓŁMAT

Beżowo-brązowa kolorystyka i egzotyczny  
roślinny ornament ociepliły wnętrze.  
Stylowa łazienka zrobiła się przytulna,  
gdy na parapecie pojawił się niewielki  
fikus i pamiątki z dalekich podróży.

Przełamaç  
surowoÊç kamienia...

POŁYSK/PÓŁMAT powierzchnia    IV klasa ścieralności    mrozoodporność
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Toscana

2,
70

 m

1,92 m 

Toscana

Łazienka z wanną o wymiarach 
160 × 70 cm. Jedna ceramiczna 
ścianka tworzy półkę nad umywalką. 
Druga – oddziela kącik z toaletą 
od reszty łazienki.

RoÊlinna kaskada 

Małe jest wielkie! 
Podwieszona i punktowo podświetlona 
halogenami ścianka z dekorów tworzy 
malownicze tło dla umywalki. Świetnie 
sprawdza się też w roli podręcznej 
półeczki na kosmetyki.

5,2  m2

Dekor, niczym bluszcz, gęsto oplata 

wannę i łazienkową ściankę. 

Toscana beż
płytka ścienna 
360 × 250 mm POŁYSK

Toscana brąz
płytka ścienna 
360 × 250 mm POŁYSK

Toscana brąz
mozaika ścienna 
300 × 300 mm POŁYSK

Toscana beż
mozaika ścienna 
300 × 300 mm POŁYSK

Toscana 2
dekor ścienny 
360 × 250 mm POŁYSK

Toscana 2
listwa ścienna 
360 × 74 mm POŁYSK

Cado brąz
profil szklany 
360 × 10 mm PÓŁMAT

Toscana beż
płytka podłogowa 
333 × 333 mm   /   8 mm 
POŁYSK  IV 

Toscana brąz
płytka podłogowa 
333 × 333 mm   /   8 mm 
POŁYSK  III 

POŁYSK/PÓŁMAT powierzchnia    IV klasa ścieralności    mrozoodporność
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Joy Bacca
Zmysłowe połàczenie.

Płytka ścienna  
Biała
448 × 223 mm

Płytka ścienna  
Joy biała STR
448 × 223 mm

Płytka ścienna  
Joy szara STR
448 × 223 mm

Płytka podłogowa  
Margot biały
333 × 333 mm   /   8 mm IV

Płytka podłogowa  
Ash grey STR
598 × 148 mm   /   11 mm R9 IV

Dekor ścienny szklany 
Bacca 1
448 × 223 mm

Dekor ścienny szklany 
Bacca 2
448 × 223 mm

Dekor ścienny szklany 
Bacca 3
448 × 223 mm

KOKTAJL 
JAGODOWY

Składniki:  

2 szklanki umytych jagód, 

szklanka jogurtu naturalnego, 

szklanka mleka, 

2 łyżki miodu

Sposób wykonania: 

Wszystkie składniki wrzucić do blendera 

i zmiksować. Przed podaniem przelać 

do szklanek i udekorować świeżą miętą. 

 

Listwa ścienna szklana  
Zielona
448 × 15 mm

Listwa ścienna szklana  
Szara
448 × 15 mm

Listwa ścienna szklana  
Czerwona
448 × 15 mm

Idealne rozwiàzania podłogowe

13

TERINI

N
O

W
O

ŚĆ

TERINI  GRAPHITE

Terini Graphite

 klasa ścieralności   III 

 antypoślizgowość  – 

 mrozoodporność  tak 

Płytka gresowa Terini Graphite

610 × 610 mm / 11 mm  1,49 m2 

Luksusowy charakter wnętrza 

zobowiązuje! Efekt dekoracyjny 

sztukaterii doskonale 

koresponduje z wytworną

płytką. Jej mocno zarysowany 

wzór przypomina grafitowo-

brązowy kamień o mocnym, 

naturalnym użyleniu.

FASOLKA 
Z TYMIANKIEM

Składniki:  

fasolka szparagowa, świeży tymianek,

2 łyżki masła, sól, świeżo zmielony pieprz

Sposób wykonania: 

Fasolkę pozbawić szypułek.  

Umytą i osuszoną ułożyć na folii 

aluminiowej na rozgrzanym grillu.  

Posypać solą, pieprzem i dodać kawałki 

masła. Grillować, od czasu do czasu 

mieszając, aż się zarumieni.  

Pod koniec dodać świeży tymianek. 

 

6

7

Płytka ścienna  
Visage szary
448 × 223 mm

Płytka ścienna  
Visage grafit
448 × 223 mm

Visage Fagiolo
Toskaƒski ogród.

Dekor ścienny szklany 
Fagiolo 1
448 × 223 mm

Dekor ścienny szklany 
Fagiolo 2
448 × 223 mm

Dekor ścienny szklany 
Fagiolo 3
448 × 223 mm

Listwa ścienna szklana  
Czerwona
448 × 15 mm

Listwa ścienna szklana  
Zielona
448 × 15 mm

Listwa ścienna szklana  
Szara
448 × 15 mm

Płytka podłogowa
Visage szary
333 × 333 mm   /   8 mm IV

Płytka podłogowa
Visage grafit
333 × 333 mm   /   8 mm III

3

ASTILLO

N
O

W
O

ŚĆ
ASTILLO  WOOD

Astillo Wood

 klasa ścieralności   IV 

 antypoślizgowość  R9 

 mrozoodporność  tak 

Płytka gresowa Astillo Wood

610 × 610 mm / 11 mm  1,49 m2 

Płytka inspirowana drewnem  

o delikatnym usłojeniu i ciepłym 

odcieniu, ułożona w oryginalny 

wzór. W towarzystwie ciemno-

turkusowych ścian tworzy 

doskonałe tło dla orientalnych 

mebli oraz dodatków. 

Jak urzàdziç kuchni´ ze smakiem?
Najlepiej sięgając po płytki z bogatej kolekcji Domino. 
Pięknie dobrane barwy i wzory oraz praktyczne 
rozwiązania aranżacyjne w przystępnych cenach 
znajdziesz w katalogu płytek kuchennych.

Twój jest ten kawałek podłogi
Twardo czy lekko stąpając po ziemi, warto czuć  
pod stopami przyjemną i komfortową podłogę. 
Zróżnicowane wzory, kolory i rodzaje ceramiki Domino 
odnajdziesz w katalogu płytek podłogowych.

Kolekcje Domino z najlepszej strony: 
www.ceramika-domino.pl

Wyjątkowa, praktyczna czy efektowna?  
Tu znajdziesz uniwersalne aranżacje,  
sprawdzone w każdej łazience.

Pomysł na przytulną kuchnię?  
Do wyboru niedrogie i funkcjonalne  
rozwiązania, które dodadzą wnętrzu uroku.

Płytki podłogowe dobrane do koloru  
i charakteru wnętrza? Sięgnij po niecodzienne  
pomysły na Twój kawałek podłogi.

Wejdź na stronę 
www.ceramika-domino.pl  
i skorzystaj z porad naszych  
projektantów.
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Podczas sesji zdjęciowych wykorzystano produkty dostarczone przez firmy:

Deante – www.deante.pl 
Elektryk – www.elektryk-hurt.com.pl 
FHU Dagaw – ul. Listopadowa 2, 95-035 Ozorków
home&you – www.home-you.com
Ideal Standard – www.idealstandard.pl
Ikea – www.ikea.com/pl
Jysk – www.jysk.pl 
Kwiaciarnia Chanda, ul. Jagiellońska 3A, 98-200 Sieradz
Leroy Merlin – www.leroymerlin.pl 
Sanitec Koło – www.kolo.com.pl
TK Maxx – www.tkmaxx.pl 

Katalog ma charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów  
kodeksu cywilnego. Z uwagi na technikę druku przedstawione tutaj produkty mogą nieznacznie  
różnić się od rzeczywistych. Zabrania się reprodukcji całości i fragmentów niniejszego katalogu  
bez zgody Tubądzin Management Group.

Twój sprzedawca płytek Domino

Przedstawione dane są wartościami średnimi i nie stanowią warunków odbioru produktów.

Dopuszczalne odchylenia Wymagania normy  PN-EN14411:2012 Średnia wartość Norma

Odchylenia długości i szerokości (%) ±0,5 (nie więcej niż ±2 mm) ±0,25 (nie więcej niż ±1 mm) PN EN ISO 10545-2

Odchylenia grubości (%) ±10 (nie więcej niż ±0,5 mm) ±5 (nie więcej niż ±0,3 mm) PN EN ISO 10545-2

Płaskość powierzchni (%) +0,5/-0,3 (nie więcej niż +2 mm/-1,5 mm) +0,35/-0,1 PN EN ISO 10545-2

Odchylenia od kąta prostego (%) ±0,5 (nie więcej niż ±2 mm) ±0,15 PN EN ISO 10545-2

Krzywizna boków (%) +0,5/-0,3 (nie więcej niż ±1,5 mm) ±0,25 PN EN ISO 10545-2

Jakość powierzchni (%) min. 95 min. 98 PN EN ISO 10545-2

Parametry techniczne Wymagania normy  PN-EN14411:2012 Średnia wartość Norma

Nasiąkliwość (%) > 10            15 PN EN ISO 10545-3

Wytrzymałość na zginanie (N/mm²) min. 12 23 PN EN ISO 10545-4

Siła łamiąca (N), grubość < 7,5 mm nie mniej niż 200 500        PN EN ISO 10545-4

Siła łamiąca (N), grubość ‡ 7,5 mm nie mniej niż 600 800-1300            PN EN ISO 10545-4

Odporność na plamienie min. klasa 3 klasa 5 PN EN ISO 10545-14

Odporność na działanie środków chemicznych domowego użytku min. klasa B klasa A PN EN ISO 10545-13

Odporność na działanie środków chemicznych
kwasy i zasady o małym stężeniu
kwasy i zasady o wysokim stężeniu

wg wskazań producenta
wg wskazań producenta

min. LB
min. HB

PN EN ISO 10545-13
PN EN ISO 10545-13

Parametry techniczne Wymagania normy  PN-EN14411:2012 Średnia wartość Norma

Nasiąkliwość (%) † 0,5            0,2 PN EN ISO 10545-3

Wytrzymałość na zginanie (N/mm²) min. 35 42 PN EN ISO 10545-4

Odporność na działanie środków chemicznych domowego użytku min. klasa B klasa A PN EN ISO 10545-13

Odporność na plamienie min. klasa 3 klasa 5 PN EN ISO 10545-14

Odporność na działanie środków chemicznych
kwasy i zasady o małym stężeniu
kwasy i zasady o wysokim stężeniu

wg wskazań producenta
wg wskazań producenta

min. LB
min. HB

PN EN ISO 10545-13
PN EN ISO 10545-13

Siła łamiąca (N), grubość ‡ 7,5 mm nie mniej niż 1300 2500 PN EN ISO 10545-4

Wymagania stosowane do płytek ceramicznych prasowanych na sucho, grupa B Ia, E † 0,5%.

Dopuszczalne odchylenia Wymagania normy  PN-EN14411:2012 Średnia wartość Norma

Odchylenia długości i szerokości (%) ±0,6 (nie więcej niż ±2 mm) zgodnie z normą PN EN ISO 10545-2

Odchylenia grubości (%) ±5 (nie więcej niż ±0,5 mm) zgodnie z normą PN EN ISO 10545-2

Płaskość powierzchni (%) +0,5/-0,3 (nie więcej niż ±2 mm)
zgodnie z normą (nie więcej 
niż ±1,3 mm)

PN EN ISO 10545-2

Odchylenia od kąta prostego (%) ±0,5 (nie więcej niż ±2 mm) zgodnie z normą PN EN ISO 10545-2

Krzywizna boków (%) ±0,5 (nie więcej niż ±1,5 mm) ±0,2 PN EN ISO 10545-2

Jakość powierzchni (%) min. 95 min. 98 PN EN ISO 10545-2

Wymagania stosowane do płytek ceramicznych prasowanych na sucho, grupa B III, E > 10%.
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