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Nowoczesny design, doskonałe wzornictwo i najwyższa jakość oferowanych produktów – to podstawowe zasady, którymi 
kierujemy się podczas projektowania kolekcji, rozszerzających portfolio rozwiązań dedykowanych kreowaniu wyjątkowych 
przestrzeni. Nasze działania opieramy na profesjonalizmie, wykorzystaniu najlepszych technologii oraz nieustannym śledze-
niu, a także wyznaczaniu nowatorskich trendów w dziedzinie materiałów wykończeniowych na miarę XXI wieku. Wsłuchując 
się w potrzeby architektów i klientów, stworzyliśmy linie produktów gresowych i klinkierowych, łączących różnorodność 
formatów, niepowtarzalne wzornictwo oraz wysokie parametry techniczne. Tym samym, oddajemy w Państwa ręce pro-
dukty, które doskonale uzupełnią projekty w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym i inwestycyjnym. 

Wierzymy, że nasze pojmowanie designu, a co za tym idzie tworzone przez nas rozwiązania, staną się idealnym wyborem, 
który pozwoli spełnić Państwa marzenia o wyjątkowym, oryginalnym wnętrzu.

Zachęcamy do zapoznania się z naszym portfolio i życzymy samych udanych projektów! 

O FIRMIE

Современный дизайн, отличные образцы и высокое качество предлагаемых продуктов – вот основные принципы, 
которыми мы руководствуемся при разработке коллекций, расширяя портфолио решений, предназначенных для 
создания уникальных пространств. Наша деятельность основана на профессионализме, использовании лучших 
технологий и постоянном отслеживании, а также определении инновационных тенденций в области отделочных 
материалов, как и должно быть в XXI веке. Прислушиваясь к нуждам архитекторов и клиентов, мы создали линейку 
керамических и клинкерных изделий, которые сочетают разнообразие

форматов, уникальный дизайн и высокие технические параметры. Таким образом, мы предоставляем вам продукты, 
которые прекрасно дополняют проекты в жилищном, промышленном и инвестиционном строительстве. 

Мы верим, что наше понимание дизайна и, следовательно, решений, которые мы создаем, станет идеальным выбором, 
который позволит воплотить в жизнь ваши мечты о уникальном, оригинальном интерьере.

Приглашаем вас ознакомиться с нашим портфолио и желаем самых успешных проектов!

 

Сучасний дизайн, відмінні ескізи та найвища якість пропонованої продукції – це основні принципи, які керують нами при 
розробці колекцій, які розширюють портфоліо рішень, присвячених створенню унікальних інтер’єрів. Наша діяльність 
базується на професіоналізмі, використанні найкращих технологій і постійному спостереженні, а також встановленні 
інноваційних тенденцій у галузі оздоблювальних матеріалів 21-го століття. Вислухавши потреби архітекторів та 
клієнтів, ми створили лінію продуктів гресових та клінкерних, які поєднують різноманітні формати, унікальний дизайн 
та високі технічні параметри. Таким чином, ми надаємо вам продукти, які чудово доповнять проекти житлового, 
промислового та інвестиційного будівництва.

Ми віримо, що наше бачення дизайну, а також рішення, які ми створюємо, стануть ідеальним вибором, який здійснить 
ваші мрії про унікальний, оригінальний інтер’єр.

Ми запрошуємо вас ознайомитися з нашим портфоліо, і бажаємо лише успішних проектів! 
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Nasze płytki sprzedajemy na całym świecie.

Stałymi odbiorcami firmy są kontrahenci z takich krajów jak:  
Azerbejdżan, Belgia, Białoruś, Bułgaria, Grecja, Litwa, Mołdawia, Niemcy, 
Czechy, Rosja, Rumunia, Łotwa, Słowacja, Ukraina, Węgry, USA oraz RPA.

GDZIE JESTEŚMY?

PL

UA

Мы продаем нашу плитку по всему миру.

Постоянными клиентами компании являются подрядчики из таких 
стран, как: Азербайджан, Бельгия, Беларусь, Болгария, Греция, Литва, 
Молдова, Германия, Чехия, Россия, Румыния, Латвия, Словакия, Украина, 
Венгрия, США и Южная Африка.

Ми продаємо нашу плитку у всьому світі.

Постійними клієнтами компанії є підрядники з таких країн, як: 
Азербайджан, Бельгія, Білорусь, Болгарія, Греція, Литва, Молдова, 
Німеччина, Чехія, Росія, Румунія, Лотва, Словаччина, Україна, Угорщина, 
США та Південна Африка.
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Od 2015 roku wystawiamy się na Międzynarodowych Targach Ceramiki i Wyposażenia Ła-
zienek Cersaie Bologna. W 2017 roku mieliśmy okazję zaprezentować ofertę produktową 
na nowym 160 - metrowym stoisku. Najważniejszą ozdobą ekspozycji były big slaby, wystę-
pujące w formatach 162x324 cm oraz 20x180 cm o różnych wykończeniach powierzchni z 
efektami mat i poler. 

PL

UA

С 2015 года мы экспонируемся на Международной выставке керамики и сантехники
Cersaie Bologna. В 2017 году у нас была возможность представить наши продукты 
на новом 160-метровом стенде. Самое важное украшение выставки были 
крупногабаритные плиты, в форматах 162x324 см и 20x180 см с разной обработкой 
c матовой и полированной поверхностью.

З 2015 року ми беремо участь в Міжнародній Ярмарці Кераміки та Ванних Кімнат Cer-
saie Bologna. У 2017 році ми мали можливість представити товарну пропозицію на 
новому 160-метровому стенді. Найважливішим оформленням виставки виявився big 
slaby у форматах 162x324 см та 20x180 см в різних поверхневих обробках з матовим і 
полірованим ефектом.
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NAGRODY I CERTYFIKATY

PERŁA CERAMIKI 
DYSTRYBUTORÓW 2017

Tytuł przyznawany co roku przez  kwartalnik 
„Wokół Płytek Ceramicznych” dla najlep-
szych kolekcji płytek ceramicznych. W roku 
2017 wyróżnione zostały kolekcje: Cambia 
lappato, Mattina 30x120, Piatto, Troya.

PERŁA CERAMIKI 
UE 2017

Tytuł przyznawany co roku przez  kwartalnik 
„Wokół Płytek Ceramicznych” dla najlep-
szych kolekcji płytek ceramicznych. W roku 
2017 wyróżnione zostały kolekcje: Cam-
bia, Foggia, Lukka, Mattina 30x120, Piatto, 
Troya, Westwood.

ЖЕМЧУЖИНА КЕРАМИКИ
ДИСТРИБЬЮТОРОВ 2017

Титул присваивается раз в год 
ежеквартальником „Вокруг керамической 
плитки” лучшей коллекции керамической 
плитки. В 2017 отметились следуещие 
коллекции Cambia lappato, Mattina 30x120, 
Piatto, Troya.

ЖЕМЧУЖИНА КЕРАМИКИ
ЕС 2017

Титул присваивается ежегодно 
квартальником „Вокруг керамической 
плитки” лучшей коллекции керамической 
плитки. В 2017 отметились следуещие 
коллекции Cambia, Foggia, Lukka, Mattina 
30x120, Piatto, Troya, Westwood

ПЕРЛИНА КЕРАМІКИ
ДИСТРИБ’ЮТОРІВ 2017

Звання признається щорічно 
квартальником „Навколо Керамічної 
Плитки” кращим колекціям керамічної 
плитки. В 2017 році відзначились колекції: 
Cambia lappato, Mattina 30x120, Piatto, 
Troya.

ПЕРЛИНА КЕРАМІКИ
ЄС 2017

Звання признається щорічно 
квартальником „Навколо Керамічної 
Плитки” кращим колекціям керамічної 
плитки. В 2017 році відзначились колекції: 
Cambia,Foggia, Lukka, Mattina 30x120, Piat-
to, Troya, Westwood

PL
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GAZELA BIZNESU 2015

Ranking najdynamiczniej rozwijających się 
małych i średnich firm. Tytuł Gazeli Biznesu 
to znak rozpoznawczy dobrze zarządzanych, 
uczciwych i cieszących się dobrą kondycją 
finansową firm.

ГАЗЕЛЬ БИЗНЕСА 2015

Ранкинг наиболее динамично развивающихся 
малых и средних компаний. Титул Газель 
Бизнеса является распознаваемым 
знаком хорошо управляемых, честных и 
состоятельных финансовых компаний.

ГАЗЕЛЬ БІЗНЕСУ 2015

Рейтинг малих та середніх компаній, 
з найдинамічнішим розвитком. Звання 
Газель Бізнесу це логотип чесних фірм з 
добрим управлінням і гарним фінансовим 
станом.

RUS UAPL

8

RUS

RUS

Zapraszamy na stronę internetową:
http://www.cerrad.pl/poradnik/realizacje

oraz
http://projektanci.cerrad.pl/projektanci

Zakładka ta dedykowana jest profesjonalistom zajmującym się  rynkiem budowlanym,       
architektom, inwestorom oraz wykonawcom. Wizyta na naszej stronie może pomóc                 
w doborze odpowiednich płytek oraz uzyskać próbki produktów dla Państwa projektów     
i inwestycji. Udostępniamy również pełne dane dotyczące parametrów technicznych i wła-
ściwości naszych produktów.

STRONA WWW

PL

UA

DZIAŁ INWESTYCJI

Rafał Szewczyk
Key Account Manager ds. Inwestycji
+48 607 154 402
r.szewczyk@cerrad.com

REGION: 
Świętokrzyskie
Kujawsko - Pomorskie
Warmińsko - Mazurskie
Pomorskie
Warszawa

Piotr Pawłowski
Key Account Manager ds. Inwestycji
+48 667 001 652
p.pawlowski@cerrad.com

REGION:
Mazowieckie
Łódźkie 
Wielkopolskie
Lubuskie
Zachodniopomorskie
Warszawa

Jacek Hanc
Key Account Manager ds. Inwestycji
+48 667 001 765
j.hanc@cerrad.com

REGION:
Podlaskie
Lubelskie
Podkarpackie
Małopolskie
Śląskie
Opolskie
Dolnośląskie

inwestycje@cerrad.com

Добро пожаловать на сайт:
http://www.cerrad.pl/poradnik/realizacje

и
http://projektanci.cerrad.pl/projektanci

Эта закладка посвящена профессионалам, занимающимся строительным рынком, 
архитекторам, инвесторам и подрядчикам. Посещение нашего веб-сайта может 
помочь в выборе соответствующей плитки, а также получить образцы продуктов 
для ваших проектов и инвестиций. Мы также предоставляем полные данные о 
технических параметрах и свойствах наши продуктов.

Пропонуємо відвідати наш сайт:
http://www.cerrad.pl/poradnik/realizacje

а також
http://projektanci.cerrad.pl/projektanci

Ця вкладка присвячена професіоналам, що працюють на будівельному ринку, 
архітекторам, інвесторам та підрядникам. Відвідання нашого веб-сайту може 
допомогти у виборі відповідної плитки та отриманню зразків продуктів для ваших 
проектів та інвестицій. Також надаємо повну інформацію про технічні параметри та 
властивості наших продуктів.
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Osiedle Zielona Italia

Zastosowane płytki:
Kamienna Szarość
Piaskowa

Osiedle Zielona Italia to projekt z wielu powodów niezwykły, będący 
zarazem jedną z najładniejszych inwestycji w Warszawie. Na obszarze
6 hektarów powstało małe miasteczko z rynkiem, wieżą zegarową, fon-
tanną oraz siecią małych uliczek, stanowiące doskonałe miejsce do życia. 
Dopełnienie tego eleganckiego i komfortowego osiedla stanowią płytki 
Kamienna Szarość oraz Piaskowa w delikatnych, stonowanych odcieniach. 
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Жилой комплекс Зелёная Италия
Жилой комплекс Зелёная Италия – это проект по многим причинам 
необычайный, будучи в то же время одна из самых красивых инвестиций 
в Варшаве. На пространстве 6 гектаров был создан маленький город с 
рынком, башней с часами, фонтаном и сетью небольших улочек, которые 
являются прекрасным местом для жизни. Дополнение этого элегантного 
и комфортабельного жилого комплекса – плитка Каменная серость и 
Песчаная в пастельных, приглушенных оттенках. 

Житловий комплекс Зелена Італія 
Житловий комплекс Зелена Італія є незвичайним проектом з багатьох 
причин, а водночас - однією з найкрасивіших інвестицій у Варшаві. На 
площі 6 га було створено невелике містечко з ринком, баштою, фонтаном                  
і мережею маленьких вуличок – чудове місце для життя. Доповненням 
цього елегантного і зручного житлового комплексу є плитка Кам’яна 
Сірість і Піщана - в м’яких, стонованих відтінках.
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KAMIENNA SZAROŚĆ

gładka

фасадная 
гладкая плитка

плитка 
фасадна гладка

PIASKOWA

rustykalnagładka

фасадная 
гладкая плитка

плитка 
фасадна гладка

фасадная 
рустикальная плитка

універсальна 
тіньована плитка
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Osiedle Zielona Italia

Kamienna Szarość 
Piaskowa

14

O
si

ed
le

 Z
ie

lo
na

 It
al

ia

15



|  Osiedle Bursztynowe
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Osiedle Bursztynowe

Zastosowane płytki:
Piaskowa

Nazwa osiedla, zlokalizowanego w warszawskiej dzielnicy Wawer, zobo-
wiązuje. Forma architektoniczna niewysokich osiedlowych budynków to 
zupełnie świeże spojrzenie na miejską zabudowę, utrzymaną w słonecz-
nych, jasnych barwach bursztynu. Duże płaszczyzny pokryte Piaskową 
płytką elewacyjną, przyjemnie współgrają z brązową stolarką okienną, 
białym tynkiem i grafitowym dachem, tworząc efektowną, spójną całość. 
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Жилой комплекс Янтарный
Название жилого комплекса, расположенного в варшавском районе Вавер, 
обязывает. Архитектурная форма невысоких жилых комплексов – это 
полностью свежий взгляд на городское строительство, сохраненный в 
солнечных, ярких янтарных красках. Большие поверхности, покрытые 
Песчаной фасадной плиткой, приятно гармонирует с коричневыми 
оконными рамами, белой штукатуркой и графитной крышей, создавая 
эффективную целость.

Житловий комплекс Бурштиновий
Назва комплексу, розташованого в Варшавському мікрорайоні Вавер, 
зобов’язує. Архітектурна форма невисоких житлових будинків комплексу – 
це абсолютно свіжий погляд на міське будівництво, витримана у сонячних, 
яскравих кольорах бурштину. Великі поверхні, покриті Піщаною фасадною 
плиткою, приємно співграють з коричневими віконними рамами, білою 
штукатуркою та графітним дахом, створюючи ефектну, гармонійну 
цілісність.
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PIASKOWA

rustykalnagładka

фасадная 
гладкая плитка

плитка 
фасадна гладка

фасадная 
рустикальная плитка

універсальна 
тіньована плитка
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Osiedle Bursztynowe

Piaskowa

18

O
si

ed
le

 B
ur

sz
ty

no
w

e

19



|  Budynki Mieszkalne

Biuro Projektowe „City Architekci” WARSZAWA
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Budynki Mieszkalne

Zastosowane płytki:
Nero

Osiedle mieszkalne, stworzone przez biuro architektoniczne „City Archi-
tekci”, widać już z daleka. Nowoczesna, minimalistyczna forma budyn-
ków została zaakcentowana płaszczyznami pokrytymi płytką elewacyjną 
Nero, których ciemne wybarwienie stanowi niebanalne, kontrastowe tło 
dla wyróżniających pomarańczowych akcentów. Nic więc dziwnego, że ze-
spół budynków znalazł się w rankingu TOP 10 najlepszych osiedli w Polsce! 

Biuro Projektowe „City Architekci”

PL
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Жилые дома
Жилой комплекс, созданный архитектурным бюро „City Architekci”,
можно увидеть издалека. Современная минималистская форма зданий 
была подчеркнута пространствами, покрытыми фасадной плиткой 
Nero, темная окраска которой – это оригинальный, контрастный фон для 
выделяющихся оранжевых акцентов. Неудивительно, что строительный 
комплекс оказался в ТОП-10 рейтинга лучших жилых комплексов в Польше!

Дизайнерское бюро „City Architekci”

Жилі Будинки
Цей житловий комплекс, запроектований архітектурним бюро „City 
Архітектори”, можна побачити здалеку. Сучасна, мінімалістична форма 
будівель підкреслена площинами, покритими фасадною черепицею Nero, 
темне забарвлення якої є оригінальним, контрастним фоном для яскравих 
оранжевих акцентів. Не дивно, що цей будівельний комплекс
опинився у рейтингу TOP 10 найкращих житлових комплексів у Польщі!

Архітектурне бюро „City Архітектори”.
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|  Budynki Mieszkalne
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Budynki Mieszkalne

Zastosowane płytki:
Nero

Czerń i biel to niezwykle zgrany duet. Uniwersalność tego kolorystycznego 
zestawienia sprawia, że świetnie odnajduje się nie tylko w modnych, współ-
czesnych wnętrzach, ale doskonale sprawdzi się również podczas wykończe-
nia nowoczesnych elewacji. Z tego ponadczasowego połączenia skorzystano 
również podczas projektowania eleganckiego osiedla mieszkalnego w pod-
warszawskich Ząbkach. Elewacyjne płytki z kolekcji Nero znalazły zastosowa-
nie w linii parteru, zaś nad drzwiami i oknami ułożono je w sposób imitują-
cy nadproża ceglane. Biel i czerń to kanon, który nigdy nie wyjdzie z mody.

PL
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Жилые дома
Черное и белое – чрезвычайно гармоничный дуэт. Универсальность этого 
цветосочитания делает его отличным решением не только для модных, 
современных интерьеров, но также идеально подходит для отделки 
современных фасадов. Это универсальное соединение было использовано 
также при проектировании элегантного жилого комплекса в пригороде 
Варшавы Зомбки. Фасадные плитки из коллекции Nero нашли применение 
на линии нижнего этажа, а над дверями и окнами они использовались как 
имитация кирпичных перемычек. Белое и черное – это канон, который 
никогда не выйдет из моды.

Жилі Будинки
Чорний з білим - надзвичайно гармонійний дует. Універсальність цієї 
комбінації кольорів робить її чудовою не лише у модному, сучасному 
інтер’єрі, але також ідеально підходить для обробки сучасних фасадів. 
Ця позачасова комбінація також використовувалася для створення 
елегантного житлового комплексу в Зомбках поблизу Варшави. Фасадні 
плитки з колекції Nero використовуються в лінії першого поверху, а над 
дверима та вікнами їх кладуть таким чином, що вони імітують цегляні 
перекладини. Чорний з білим - це канон, який ніколи не вийде з моди.
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Osiedle Lawendowe Ogrody

Zastosowane płytki:
Piaskowa
Kremowa

Lawendowe Ogrody to bardzo klimatyczne osiedle położone w najbar-
dziej prestiżowej dzielnicy Warszawy – Wilanowie. Nowoczesna archi-
tektura, wspaniała okolica, przemyślany projekt, a także jakość użytych 
materiałów czynią to miejsce zupełnie wyjątkowym. Tradycyjną bryłę w 
nowoczesnej formie urozmaiciły doskonale zaprojektowane detale. Niski 
cokół budynku ozdobiono piaskową płytką elewacyjną, zaś ściany zewnętrz-
ne do wysokości parteru - płytkami w kolorze kremowym. Całość uzupeł-
niają płytki podłogowe, stopnice i podstopnice oraz pasujące parapety.

PL

UA

 Жилой комплекс Лавандовые Сады
Сады Лаванды – очень климатичный жилой комплекс, расположенный 
в самом престижном районе Варшавы – Вилянув. Современная 
архитектура, великолепное окружение, продуманный дизайн, а также 
качество используемых материалов делают это место совершенно 
уникальным. Обычную скалу в современной форме разнообразили идеально 
разработанные детали. Низкий цоколь здания украшен песчаной фасадной 
плиткой, а внешние стены до высоты первого этажа – плиткой кремового 
цвета. Целостность дополнена напольной плиткой, ступеньками и 
стояками, а также, соответствующими подоконниками.

Житловий комплекс Лавандові Сади
Лавандові Сади - це дуже кліматичний житловий комплекс, що 
знаходиться в найбільш престижному мікрорайоні Варшави – Вілянові. 
Сучасна архітектура, чудова місцевість, продуманий дизайн, а також 
якість використаних матеріалів роблять це місце абсолютно унікальним. 
Традиційне геометричне тіло в сучасній формі урізноманітнили ідеально 
оформлені деталі. Низький цоколь будівлі прикрашено піщаною фасадною 
плиткою, а зовнішні стіни до висоти першого поверху - плитками 
кремового кольору. Все це доповнюють плитки підлоги, протектори та 
стояки, а також відповідні підвіконня.
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Osiedle Nad Stawem

Zastosowane płytki:
Piaskowa

Biel, beż i pudrowy róż – esencja spokoju i przytulnej atmosfery. Paste-
lowe barwy są miłe dla oka, a przy tym wprowadzają do otoczenia wie-
le spokoju i harmonii. Cały urok radomskiego Osiedla nad Stawem tkwi 
w harmonijnym zestawieniu kolorów, które doskonale uzupełnia Pia-
skowa płytka elewacyjna użyta w przyziemiu budynku mieszkalnego. 
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Жилой комплекс Над прудом
Белый, бежевый и розовая пудра – сама суть спокойной и уютной 
атмосферы. Пастельные цвета приятны для глаз и в то же время, 
привносят в окружающее пространство покой и гармонию. Вся прелесть 
радомского жилого комплекса Над прудом заключается в гармоничном 
сочетании цветов, которое прекрасно дополняет Песчаную фасадную 
плитку, используемую в цокольном этаже жилого дома.

Житловий комплекс Над Ставом
Білий, бежевий і пудровий рожевий – сутність спокійної та затишної 
атмосфери. Пастельні тони приємні для очей, і в той же час вносять спокій 
і гармонію до навколишнього середовища. Вся чарівність радомського 
житлового комплексу Над Ставом знаходиться в гармонійному 
поєднанні кольорів, які чудово доповнює Піщана фасадна плитка, що 
використовується на фундаментній частині житлового будинку.
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Fort Służew
Mieszkania pokazowe

Zastosowane płytki:
Batista Dust | Marengo
Tassero Bianco
Mattina Beige

Fort Służew to wyjątkowe osiedle na warszawskim Ursynowie, łączące 
doskonałą lokalizację, ponadczasową architekturę, zieleń i historyczne 
sąsiedztwo. W aranżacji mieszkań Fortu Służew wykorzystano najmod-
niejsze trendy dekoracyjne - na podłodze w kuchni, przedpokoju oraz ła-
zience ułożono płytki gresowe imitujące beton z kolekcji Batista oraz 
Tassero, zaś na ścianie i podłodze prysznica wykorzystano płytki odzwiercie-
dlające rysunek drewna z kolekcji Mattina. Estetyka i pragmatyzm w jednym!
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Форт Служев – Выставочные дома
Форт Служев – это уникальный жилой комплекс в варшавском районе 
Урсинов, сочетающий отличное местоположение, вневременную 
архитектуру, зелень и историческое соседство. Самые модные 
декоративные тенденции использовались в дизайне Форта Служев - 
керамическая плитка, имитирующая бетон, из коллекций Батиста и 
Тассеро, была уложена на полу в кухне, в прихожей и ванной, так же на 
стене и полу душа использовалась плитка, напоминающая рисунок дерева 
из коллекции Маттина. Эстетика и прагматизм в одном!

Форт Служев – Показові квартири
Форт Служев - це унікальний житловий комплекс в Варшавському районі 
Урсинув, який поєднує в собі ідеальне розташування, вічну архітектуру, 
зелень та історичні райони. Найбільш модні декоративні тенденції 
використано у Форті Служев – на підлозі на кухні, у вітальні та  ванній 
поклали плитку грес, що імітує бетон з колекцій Батіста і Тассеро, а 
на стіні і на підлозі душової - використано плитки, що відображають 
малюнок деревини з колекції Mattina. Естетика та прагматизм в одному!

biancobeige grafitgris

dustdesert steelmarengo

BATISTA

bianco grigio beige

sabbia marrone

MATTINA

TASSERO
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Fort Służew
Mieszkania Pokazowe

Batista Dust | Marengo
Tassero Bianco
Mattina Beige
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Hipermarket 
E.Leclerc

Zastosowane płytki:
Batista Dust | Marengo | Steel
Tassero Grafit
Mattina Sabbia

Rekomendując materiały do wykończenia wnętrz Centrum Handlowe-
go E. Leclerc w Radomiu, wiedzieliśmy, że wybrane przez nas rozwiązania 
muszą być nie tylko funkcjonalne, bezpieczne i niezawodne, ale także wy-
soce estetyczne. Aranżowaną przestrzeń doskonale uzupełniło ponad 
10 tys m2 płytek Cerrad: eleganckie, a zarazem minimalistyczne kolek-
cje Batista dust, marengo, steel i Tassero grafit, połączone z niezwykle 
ciepłym i oryginalnym gresem inspirowanym drewnem - Mattina sabbia.
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Торговый центр E.Leclerc Радом
Рекомендуя материалы для отделки интерьера торгового центра E. 
Leclerc в Радоме, мы знали, что выбранные нами решения должны быть 
не только функциональными, безопасными и надежными, но и очень 
эстетичными. Оформленное пространство было прекрасно дополнено 
более чем 10 тыс. м2 плитки Cerrad: элегантные и в то же время 
минималистские коллекции Batista dust, marengo, steel и Tassero grafit, 
в сочетании с чрезвычайно теплым и оригинальным керамогранитом, 
имитирующим дерево – Mattina sabbia.

Торговий центр E.Leclerc Радом
Рекомендуючи матеріали для оздоблення інтер’єру торгового центру 
E. Leclerc в Радомі, ми знали, що обрані нами рішення повинні бути не 
тільки функціональними, безпечними і надійними, але і дуже естетичними. 
Оформлений простір був чудово доповнений більш ніж 10 тис. м2 плитки 
Cerrad: елегантними і в той же час мінімалістськими колекціями Batista 
dust, marengo, steel і Tassero grafit, в поєднанні з надзвичайно теплим і 
оригінальним керамогранитом, що імітує дерево – Mattina sabbia.

dustdesert steelmarengo

BATISTA
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Hipermarket E.Leclerc

Batista Dust | Marengo | Steel
Mattina Sabbia
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Budynek Biurowy

Zastosowane płytki:
Somea Dust
Batista Dust | Steel

Uniwersalność szarości jest niepodważalna – świetnie odnajdzie się za-
równo w wyrafinowanych, nowoczesnych projektach, jak i surowych, in-
dustrialnych klimatach. Wnętrza nowoczesnego budynku biurowego 
w Lublinie oparto o połączenie niezwykle modnej geometrii i stonowa-
nych odcieni płyt Somea Dust oraz Batista w wybarwieniu Dust i Steel. 
Na biegach schodowych zastosowano stopnice nacinane, które w po-
łączeniu z modnymi płytkami podłogowymi tworzą spójną całość, pod-
kreślającą charakter tego nowoczesnego i minimalistycznego wnętrza.
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Офисное здание
Универсальность серого неоспорима – это будет прекрасно выглядеть как 
в современных, современных проектах, так и в сырьевых и промышленных 
климатах. Интерьер современного офисного здания в Люблине, основаный 
на сочетании чрезвычайно модной геометрии и приглушенных оттенков 
Сомэо Дуст и Батиста в пылевых и стальных тонах. На лестницах 
были использованы резные ступени, которые в сочетании с модной 
напольной плиткой образуют единое целое, подчеркивая характер этого 
современного и минималистского интерьера.

Офісний Будинок
Універсальність сірого не викликає жодних сумнівів – вона буде ідеальною 
як в складних, сучасних проектах, так і в суворому, промисловому кліматі. 
Інтер’єр сучасного офісного будинку в Любліні базується на поєднанні 
надзвичайно модної геометрії та тонованих відтінків плит Somea Dust 
і Batista у забарвленні Пилу та Сталі. На сходових маршах застосовано 
прорізані сходинки, які у поєднанні з модними плитами підлоги творять 
цілісну картину, підкреслюючи характер сучасного та мінімалістичного 
інтер’єру.

dustdesert steelmarengo

BATISTA

SOMEA

desert marengodust
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Somea Dust
Batista Dust | Steel
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Enitra Sp. z o. o.

Zastosowane płytki:
City Titanium

Pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz, zwłaszcza dbając o wizerunek 
przedsiębiorstwa, dlatego siedziba spółki Enitra postawiła na dobry design 
już od wejścia. Ponad 3 metrowy pas płytek City Titanium w formacie 60x60, 
użyty do wykończenia elewacji, tworzy doskonały duet z turkusowymi akcen-
tami, wspaniale wpisując się w kamienno - betonowe otocznie obiektu. Całość 
dopełnia wyrazista, jasna fuga korespondująca z górną kondygnacją budynku. 
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Enitra Sp. z o.o.
Первое впечатление можно произвести только один раз, особенно 
заботясь о имидже предприятия, поэтому главный офис компании Eni-
tra сосредоточился на хорошем дизайне, начиная от самого входа. Более, 
чем трехметровый ряд плитки Сити Титаниум в формате 60x60, 
используемый для отделки фасада, создает идеальный дуэт с бирюзовыми 
акцентами, великолепно вписываясь в каменно-бетонное окружение 
объекта. Все дополняется выразительной, яркой фугой, которая 
соответствует верхнему этажу здания.

Фірма Enitra Sp. z o.o.
Перше враження можна зробити лише один раз, особливо турбуючись 
про престиж підприємства, тому головний офіс компанії Enitra 
зосередилась на хорошому дизайні ще від самого входу. Титанова смуга 
з плитки довжиною більше 3 метрів у форматі 60x60, використана для 
обробки фасаду, створює ідеальний дует з бірюзовими акцентами, 
чудово вписується в кам’яно-бетонне оточення об’єкта. Цілість 
доповнюється яскравим світлим швом, який перегукується з верхнім 
ярусом будівлі.

marengobeige titaniumnugat

CITY
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Enitra Sp. z o. o.

City Titanium
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Zastosowane płytki:
Rot

11

Sobienie Królewskie
Golf & Country Club

UA

Golf to sport z historią i nie bez przyczyny kojarzony jest z luksu-
sem, stylem i prestiżem. Dlatego, podczas aranżowania wnętrz So-
bienie Królewskie Golf & Country Club, nie było miejsca na kompro-
misy – każdy element wykończeniowy musiał odznaczać się wysoką 
jakością i niepodważalnymi walorami estetycznymi. Tak, w budynkach 
obsługujących Pole Golfowe zagościła płytka klinkierowa Rot, doskona-
le uzupełniająca wnętrze o stylowym, nieco industrialnym charakterze. 

PL

Sobienie Królewskie Golf & Country Club
Гольф – это спорт с историей и недаром связан с роскошью, стилем и 
престижем. Поэтому при организации интерьера Sobienie Królewskie Golf 
& Country Club, не было места для компромиссов – каждый завершающий 
элемент должен характеризоваться высоким качеством и неоспоримыми 
эстетическими ценностями. Таким образом, в зданиях, обслуживающих 
поле для гольфа, господствует керамическая плитка «Рот», прекрасно 
дополняя интерьер стильным, слегка индустриальным
характером.

Sobienie Królewskie Golf & Country Club
Гольф – це спорт з історією і не без причини пов’язаний з розкішшю, стилем 
і престижем. Тому під час оформлення інтер’єру Sobienie Królewskie Golf & 
Country Club не було місця для компромісів - кожен елемент обробки повинен 
характеризуватися високою якістю та незаперечними естетичними 
цінностями. Так, у будівлях, що обслуговують поле для гольфу, з’явилася 
клінкерна плитка Rot, яка чудово надає інтер’єру стильного, трохи 
індустріального характеру.
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ROT

gładka
cieniowana

rustykalna

gładka

rustykalna
cieniowana

фасадная рустикальная 
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Sobienie Królewskie 
Golf & Country Club

Rot 
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|  Tatry Apart

ZAKOPANE

50

Zastosowane płytki:
Mattina Sabbia

12

Tatry Apart

Jak połączyć charakterystyczny styl podhalański z nowoczesnym wzornic-
twem? Podczas aranżowania apartamentów Tatry Aparthotel, położonego 
w malowniczej i spokojnej części Zakopanego, kluczem stał się szacunek 
do tradycji i kreatywność współczesnego designu. Tło dla tych niezwykłych 
wnętrz stanowi ceramiczna deska – Mattina sabbia, która dzięki swoim wła-
ściwościom i walorom estetycznym łączy wnętrze w ciekawą i spójną całość. 

PL

UA

bianco grigio beige

sabbia marrone

Tatry Apart
Как совместить характерный для Подгалья стиль с современным дизайном? 
При дикорировании апартаментов Tatry Aparthotel, расположенном в 
живописной и спокойной части г. Закопане, ключевым решением стало 
уважение к традициям и креатив современного дизайна. Фоном для 
этих необычных интерьеров является керамическая доска – Маттана 
саббиа, которая, благодаря своим свойствам и эстетической ценности, 
объединяет интерьер в интересную и гармоничную целостность.

Tatry Apart
Як поєднати характерний підхалянський стиль з сучасним дизайном? 
При виборі декорацій апартаментів Tatry Aparthotel, розташованих в 
мальовничій і тихій частині Закопаного, ключем стало ставлення до 
традицій та творчість сучасного дизайну. Фоном для цих надзвичайних 
інтер’єрів є керамічна дошка – Mattina sabbia, яка, завдяки своїм 
естетичним якостям та особливостям, поєднує в собі інтер’єр в одне ціле 
– цікаве і гармонійне.

MATTINA

51
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Tatry Apart

Mattina Sabbia
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|  Bukowy Park Hotel & Restauracja

SZCZECIN

54

Zastosowane płytki:
Cortone Crema

13

Bukowy Park Hotel & Restauracja

crema grigio beige

Bukowy Park to jeden z najpiękniejszych hoteli  w Polsce, łączą-
cy kojące otoczenie natury i stylowe wnętrza, w których elegan-
cja nowoczesnych kompozycji wspaniale współgra z niepowta-
rzalnymi elementami, zainspirowanymi historią tego niezwykłego 
miejsca. Doskonałe tło dla oryginalnego, efektownego wystroju stano-
wi kolekcja płytek Cortone o wyrazistym, szlachetnym rysunku usłojenia. 

PL

UA

Bukowy Park Hotel & Restauracja
Буковый парк  – одир из самых красивых отелей в Польше, который
сочетает в себе успокаивающее окружение природы и стильные 
интерьеры, в которых элегантность современные композиции прекрасно 
гармонирует с уникальными элементами, вдохновленными историей этого 
удивительного места. Идеальный фон для оригинального, впечатляющего 
интерьера – это коллекция плиток «Кортоне» с выразительным 
благородным рисунком зерна.

Bukowy Park Hotel & Restauracja
Bukowy Park - це один з найкрасивіших готелів у Польщі, що поєднує в собі 
заспокійливе оточення  природи та стильні інтер’єри, в яких елегантність 
сучасних композицій поєднується з унікальними елементами, натхненими 
історією цього надзвичайного місця. Ідеальним фоном для оригінального, 
привабливого дизайну є колекція плитки Cortone з відмітним, шляхетним 
малюнком слоїв.

CORTONE
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Bukowy Park Hotel & Restauracja

Cortone Crema
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|  Hotel Roś, Apartamenty nad jeziorem Roś

PISZ

58

Hotel Roś - położony w malowniczym zakątku Polski, nad rzeką Pisą, to pe-
rełka na turystycznej mapie Warmii i Mazur. Komfortowo i stylowo urzą-
dzony Apartament oparto na dwóch kolekcjach naszego projektu. Ścianę w 
pokoju dopełniają płytki Piatto terra, imitujące starą cegłę w niebanalnym 
układzie w „jodełkę” z wyraźną fugą, zaś o wykończenie podłóg i ścian ła-
zienki dbają płytki Montego dust oraz desert. Efekt jest naprawdę magiczny!

Отель Roś – Апартаменты на озере Рось
Отель Roсь- расположенный в живописном уголке Польши, на реке Пиза, 
является жемчужиной на туристической карте Вармии и Мазур. Удобное 
и стильное оформление апартаментов основано на двух коллекциях 
нашего проекта. Стены в комнате дополнены плитами Пиатто тэрра, 
имитирующими старый кирпич в оригинальной компоновке в „елочку” 
с выразительной фугой, а за отделку полов и стен ванной комнаты 
отвечает плитка Монтего, оттенков пыль и пустыня. Эффект 
действительно волшебный!

Готель Roś – Апартаменти на озері Roś
Готель Roś, що знаходиться в мальовничому закутку Польщі, на річці Піса, 
є перлиною на туристичній карті Вармії і Мазурів. Комфортабельні та 
стильно умебльовані апартаменти базуються на двох колекціях нашого 
проекту. Стіну в кімнаті доповнюєт плитка Piatto terra, що імітуює 
оригінально розміщену „ялинкою” стару цеглу з виразним швом, тоді як 
про оформлення підлоги і стін ванної кімнати дбає плитка Montego dust і 
desert . Ефект дійсно чарівний!

PL

UA

Zastosowane płytki:
Piatto Terra
Montego Dust | Desert

14

Hotel Roś
Apartamenty nad jeziorem Roś

red

gris

terra gris honey

sand antracyt

desert

grafit

dust

antracyt

PIATTO

MONTEGO
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Hotel Roś
Apartamenty nad jeziorem Roś

Piatto Terra
Montego Dust | Desert

60

H
o

te
l R

o
ś,

 A
p

ar
ta

m
en

ty
 n

ad
 je

zi
o

re
m

 R
o

ś

61



|  Hula Kula - Rozrywkowe Centrum Miasta

WARSZAWA

62

UA

Industrialnie, niezwykle oryginalnie, a przede wszystkim bezpiecznie – nieba-
nalny charakter wnętrz warszawskiego klubu Hula Kula doskonale uzupełnia 
niezastąpiony duet płytek Cerrad. Nieco surowe wnętrze ociepla kolekcja Loft 
Brick, która przywodzi na myśl surową powierzchnię fabrycznego muru, zaś 
imitujące beton płytki Batista nadają kompozycji nieco wielkomiejskiego szyku, 
spełniając jednocześnie wysokie wymagania miejsc o dużym natężeniu ruchu. 

PL

Zastosowane płytki:
Batista Steel | Marengo | Grafit
Loft Brick Chili

15

Hula Kula
Rozrywkowe Centrum Miasta

Hula Kula – Развлекательный центр города
Промышленно, чрезвычайно оригинально и, прежде всего, безопасно 
– экстравагантный характер интерьеров варшавского клуба Hula 
Kula прекрасно дополняет незаменимый дуэт плитки Керрад. Немного 
суровый интерьер утепляет коллекция Лофт Брик, которая напоминает 
простую поверхность заводской стены, при этом имитируящая бетон 
плитка Батист, придает композиции немного шика большого города, 
удовлетворяя высоким требованиям мест с высокой интенсивностью 
движения.

Hula Kula – Розважальний Центр Міста
Промисловий, надзвичайно оригінальний і, перш за все, безпечний - 
оригінальний характер інтер’єрів варшавського клубу Hula Kula прекрасно 
доповнює незамінний дует плиток Cerrad. Дещо суворий інтер’єр зігріває 
колекція Loft Brick, яка нагадує сиру поверхню фабричної стіни, а імітуюча 
бетон плитка Batista дає композиції трохи міського шику, відповідаючи 
високим вимогам місць з інтенсивним рухом.

curry masala salt chili

pepper cardamom

LOFT BRICK

dustdesert steelmarengo

BATISTA
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Hula Kula
Rozrywkowe Centrum Miasta

Batista Steel | Marengo | Dust
Loft Brick Chili
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|  Park Wodny

ŁOMŻA

66

Zastosowane płytki:
Grafitowa

16

Park Wodny

Błękit i szarość to duet idealny, dlatego szklano – aluminiową fasadę 
Pływalni Miejskiej w Łomży, utrzymaną w odcieniach przejrzystego nie-
ba, wspaniale uzupełnia płytka elewacyjna Grafitowa w zdecydowanym, 
głębokim kolorze. Wszak estetyczna, ciekawa wzorniczo elewacja to 
swoista wizytówka, która dba o integralność i oryginalny wymiar pro-
jektu całego budynku. A klinkier sprawdza się tu naprawdę doskonale! 
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Аквапарк
Синий и серый – идеальный дуэт, поэтому стеклянно–алюминиевый фасад 
городского бассейна в Ломже, выполненый в оттенках прозрачного неба, 
отлично дополненный «Графитной» фасадной плиткой глубокого цвета. В 
конце концов, эстетический, интересный дизайн фасада – это своего рода 
визитка, которая заботится о целостности и оригинальном измерении 
дизайна всего здания. А клинкер делает это место идеальным !

Аквапарк
Синій і сірий кольори – ідеальний дует, тому скляно-алюмінієвий фасад 
Міського басейну у Ломзі, витриманий у відтінках прозорого неба, чудово
завершує Графітова фасадна плитка чіткого, глибокого кольору. Зрештою, 
естетичний, цікавий дизайнерський фасад – це свого роду візитна картка, 
яка дбає про цілісність та оригінальність проекту всієї будівлі. А клінкер 
виконує це завдання досконало!

67
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Park Wodny

Grafitowa
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|  Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Nr 1

RADOM

70

17

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Nr 1

Zastosowane płytki:
Batista Marengo
Cortone Crema 
Urban Steel
Szara

Projekty wnętrz szkół i przedszkoli to bardzo wymagające i odpowiedzial-
ne zadania – poza walorem estetycznym, przy wykończeniu powierzchni 
szczególny nacisk kładzie się na funkcjonalność i bezpieczeństwo. Dosko-
nałym wyborem do wykończenia wnętrz Dwujęzycznej Szkoły Podstawo-
wej Nr 1 stały się efektowne płytki Batista Marengo, Cortone Crema, Urban 
Steel oraz Szara, które wykazują wysoką odporność na ścieranie, zaryso-
wania, spełniają wysokie wymagania antypoślizgowości, a do tego stano-
wią niezwykle estetyczne dopełnienie kompozycji szkolnych przestrzeni. 
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Двуязычная начальная школа № 1
Дизайн интерьера школ и детских садов – очень требовательное и 
ответственное задание – помимо эстетической ценности, при отделке 
поверхности акцент делается на функциональность и безопасность. 
Правильным выбором для завершения интерьеров Двуязычной начальной 
школы № 1 стала эффективная плитка Батиста Маренго, Кортоне Крема, 
Урбан Стил и Серая, которая характеризируется высокой устойчивостью 
к истиранию, царапинам, соответствует требованиям антискольжения 
и к тому же, является чрезвычайно эстетичным завершением композиции 
школьных помещений.

Двомовна початкова школа № 1
Внутрішній дизайн шкіл та дитячих садків – дуже вимогливе і відповідальне 
завдання: окрім естетичної цінності, під час обробки поверхні до 
уваги береться перш за все функціональність та безпека. Досконалим 
вибором для обробки інтер’єру Двомовної початкової школи № 1 стала 
ефективна плитка Batista Marengo, Cortone Crema, Urban Steel та Szara, 
які демонструють високу стійкість до стирання, подряпин, відповідають 
високим вимогам опору ковзання і створюють  естетичне доповнення до 
композиції шкільного простору.

crema grigio beige

steelmist titanium

CORTONE

dustdesert steelmarengo

BATISTA

URBAN
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Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Nr 1

Batista Marengo
Cortone Crema
Urban Steel
Szara 
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|  Komenda Miejska Powiatowej Straży Pożarnej

RADOM

74

18

Komenda Miejska 
Powiatowej Straży Pożarnej

Zastosowane płytki:
Szara

Szarość we współczesnym projektowaniu nie ma nic wspólnego z mo-
notonią znaną z wszechobecnych niegdyś płyt chodnikowych. Bogac-
two odcieni – od nasyconego grafitu, przez odcienie stali i srebra, oraz 
szeroki wybór materiałów i wykończeń pozwolą nadać powierzchniom 
stylowy i estetyczny wymiar. Elewacja budynku Komendy Miejskiej PSP, 
utrzymana w monochromatycznej tonacji z użyciem Szarej płytki ele-
wacyjnej o niewielkim rozmiarze, pozwoliła na zastosowanie „cegiełki” 
na okrągłych elementach obiektu, tworząc efektowną, spójną całość. 

PL

UA

Муниципальный штаб районной пожарной бригады
Серый цвет в современном дизайне не имеет ничего общего с 
монотонностью, известной из некогда вездесущих тротуаров. Богатство 
оттенков – от насыщенного графита, через оттенки стали и серебра, 
а также широкий выбор материалов и отделки придаст поверхности 
стильные и эстетические ноты. Фасад здания муниципального штаба 
Государственной пожарной службы, поддерживаемый в монохромной
тонировке с использованием „Серой” малогабаритной фасадной плитки, 
которая позволяла использовать «кирпич» на округленных элементах 
объекта, создавая эффектную, гармоничную целостность.

Муніципальний штаб Районної пожежної служби
Сірий у сучасному дизайні не має нічого спільного з одноманітністю, знаною 
з колись всюдисущих тротуарних плиток. Багатство відтінків – від 
насиченого графіту та відтінків сталі та срібла, а також широкий вибір 
матеріалів і обробки, надасть поверхні стильний та естетичний вимір.
Фасад будівлі Муніципального штабу Районної пожежної служби 
утримано в монохромному стилі з використанням невеликої  за розміром 
Сірої фасадної плитки, вона дала можливість використання „цеглинки” на 
круглих елементах об’єкта, створюючи гармонійну цілісність.
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Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej

Szara 
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|  Państwowa Straż Pożarna

KRYNICA - ZDRÓJ

78

19

Państwowa Straż Pożarna

Zastosowane płytki:
Rot

Czerwień - czy istnieje kolor, który lepiej sprawdzi się podczas wykoń-
czenia elewacji budynku Państwowej Straży Pożarnej? Płytka klinkie-
rowa z kolekcji Rot w soczystym, wyrazistym odcieniu doskonale pod-
kreśla charakter obiektu, idealnie komponując się z kolorystyką dachu i 
fasady na piętrze. Połączenie tradycji i nowoczesności? To nic trudnego! 

PL
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Государственная пожарная служба
Красный – есть ли более подхожящий цвет для отделки фасада здания 
Государственной пожарной службы? Клинкерная плитка из коллекции Рот 
в сочном, выразительном оттенке прекрасно подчеркивает характер 
объекта, идеально сочетается с цветами крыши и фасадом на первом 
этаже. Соединение традиции и современности? Ничего сложного!

Державна пожежна служба
Червоний – чи існує колір, який краще підходить до дизайну фасаду будівлі 
Державної пожежної служби? Клінкерна плитка з колекції Rot соковитого, 
виразного відтінку ідеально підкреслює характер об’єкта, ідеально пасує 
до кольорів даху та фасаду на першому поверсі. Поєднання традиції і 
сучасності? Це не складно! 
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|  Straż Miejska

RYBNIK
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Straż Miejska

Zastosowane płytki:
Wiśniowa

Klasyka w niebanalnym wydaniu – szkliwiona płytka elewacyjna Wiśnio-
wa, położona na znaczniej części elewacji oraz murkach i balustradach, 
tworzy doskonały duet z bielą drugiej kondygnacji budynku Straży Miej-
skiej w Rybniku. Poszczególne elementy wykończeniowe musiały zo-
stać starannie dobrane, by końcowy efekt stanowił spójną całość oraz 
harmonizował z otoczeniem miejskiej zabudowy. Zadanie wykonane!

PL
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Муниципальная полиция
Классика в оригинальном исполнении – фасадная эмалированная плитка 
Вишневая, расположенная на значительной части фасада, стен и 
баллюстрад, создает отличный дуэт с белизной второго этажа 
Муниципальной гвардии в Рыбнике.Отдельные отделочные элементы 
должны быть тщательно отобраны, чтобы окончательный эффект 
был согласованным целым и гармонизировал с окружающей средой
городских построек. Задание выполнено!

Муніципальна Поліція
Класика в оригінальному виданні – засклена фасадна плитка Wiśnio-
wa, розміщена на значній частині фасаду, стін та балюстрад, створює 
чудовий дует з білизною другого поверху будинку Муніципальної Поліції 
в Рибніку. Окремі елементи обробки потрібно було ретельно відібрати, 
щоб остаточний ефект був цілісним і гармонійним відносно середовища 
міських будівель. Завдання виконано!
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|  Przychodnia Lekarska Almed

WARSZAWA

82

Zastosowane płytki:
Vicino Beige

21

Przychodnia Lekarska Almed

UA

Nowoczesne wnętrza przychodni Almed to zupełnie świe-
że spojrzenie na aranżację przestrzeni publicznych. Podłoga w ta-
kim miejscu musi być nie tylko estetyczna, ale przede wszystkim 
bezpieczna, trwała i łatwa do utrzymania w  czystości. Tę niezwykle nowo-
czesną i jasną kompozycję doskonale uzupełnia płytka podłogowa Vicino 
w stylowej, stonowanej kolorystyce kremowego beżu. Całość dopełniają 
pasujące stopnice nacinane, które w połączeniu z zastosowaną na podło-
gach i cokołach płytką, tworzą spójną kompozycję o charakterze total look. 

PL

Медицинская клиника Альмед
Современный интерьер клиники Альмед– совершенно новый взгляд на
организацию общественных помещений. Пол в таком месте должен быть 
не только эстетичный, но, прежде всего, безопасный, прочный и простой 
в поддерживании чистоты. Эту чрезвычайно современную и яркую 
композицию прекрасно дополняет плитка для пола «Вицино» в стильном, 
приглушенно-кремовом бежевом цвете. Все дополняется ступеньками, 
которые в комбинации с плиткой, используемой на полах и плинтусах, 
образовывают общую идеально соответствующую композицию.

Медична клініка Almed
Сучасний інтер’єр клініки Almed – це абсолютно новий погляд на 
організацію простору в громадських місцях. Підлога в такому місці повинна 
бути не тільки естетичною, але насамперед - безпечною, міцною і легкою 
в утриманні чистоти. Цю надзвичайно сучасну та яскраву композицію 
ідеально доповнює плитка для підлоги Vicino в стильній, пастельній 
кольористиці кремового бежового. Усе доповнено відповідними вирізними 
ступенями, які в поєднанні з плиткою на підлозі і плінтусах, утворюють 
гармонійну композицію в стилі total look.

biancobeige grafitgris

VICINO
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Przychodnia Lekarska Almed

Vicino Beige
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|  Studio Urody Sakura

KROSNO

86

UA

Zastosowane płytki:
Setim Mist

22

Studio Urody Sakura
i inne pomieszczenia

Profesjonalne studio urody - tutaj każdy szczegół ma znaczenie. Wła-
ściwie dobrane materiały zapewniają pożądany komfort, a wystrój 
buduje odpowiednią atmosferę. Klimatowi relaksu i spokoju sprzy-
ja użycie nowoczesnych elementów wykończeniowych, które spełnia-
ją wysokie wymagania estetyczne i funkcjonalne. Naturalna forma de-
ski Setim w przyjemnej, jasnej tonacji doskonale zagrała z kompozycją 
studia Sakura – zarówno z uwagi na oryginalne wzornictwo, jak i odpor-
ność na środki chemiczne czy łatwość utrzymania czystości powierzchni.

PL

Студия красоты Сакура и другие помещения
Профессиональная студия красоты – здесь важна каждая деталь 
Правильно подобранные материалы обеспечивают желаемый комфорт, 
а дизайн способствует соответствующей атмосфере. Атмосфере 
расслабления и умиротворения благоприятствует использование 
современных отделочных элементов, отвечающих высоким эстетическим 
и функциональным требованиям. Естественная форма доски »Сетим» в 
приятном, ярком тоне, отлично играет в композиции студии «Сакура» как 
из-за оригинального дизайна, а также из-за устойчивости к химическим 
веществам и простоты в поддержании чистоты поверхности.

Салон краси Сакура та інші приміщення
Професійна студія краси – тут кожна деталь має значення. Правильно 
підібрані матеріали забезпечують бажаний комфорт, а декор створює 
правильну атмосферу. Клімат релаксації та спокою сприяє використанню 
сучасних декоративних елементів, які відповідають високим естетичним 
вимогам, та водночас функціональних. Натуральна форма дошки Setim в 
приємному, світлому тоні прекрасно заграла з композицією студії Сакура 
– з погляду на оригінальний дизайн, а також стійкість до хімічних речовин 
або легкість утримання чистоти поверхні.

desert honey mist nugat

SETIM
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Studio Urody Sakura

Setim Mist
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 |  Kościół pw. Bożego Ciała

WRZOSOWA
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Kościół pw. Bożego Ciała

Zastosowane płytki:
CER 10 Ecru

Projekt kościoła pw. Bożego Ciała to synonim nowoczesnej elegan-
cji – odejścia od strefy skojarzeń z typowym budownictwem sakral-
nym. Tę niezwykłą bryłę uzupełnia kamień elewacyjny Ecru Cer 10, 
który nie tylko doskonale prezentuje się na dużych, geometrycznych 
płaszczyznach, ale wspaniale harmonizuje z kamiennymi elementami, 
użytymi do zagospodarowania przestrzeni wokół rybnickiego kościoła. 
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Костёл Тела Господня
Проект костёла Тела Господня – это синоним современной элегантности 
– отход от череды ассоциаций с типичным сакральным строительством. 
Эту удивительную постройку дополняет фасадный камень Ecru Cer 
10, который не только идеально представляет себя на больших 
геометрических плоскостях, но и великолепно гармонизирует с каменными 
элементами, используемыми для благоустройства пространства вокруг  
костёла в г. Рыбник.

Костел Тіла і Крові Христових
Проект костелу Тіла і Крові Христових – це синонім сучасної елегантності 
- відхід від стереотипів типової сакральної архітектури. Цю незвичайну 
споруду доповнює фасадний камінь Ecru Cer 10, який не тільки чудово 
виглядає на великих геометричних площинах, але також прекрасно 
поєднується з кам’яними елементами, використаними для створення 
простору навколо рибніцького костелу.
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Design, który odmieni Twoje wnętrze

ULTIME

Od ponad dwudziestu lat tworzymy wyjątkowe produkty odpowiadające najwyższym 
standardom zarówno pod względem wzornictwa, jak i jakości. Nasze projekty przełamu-
ją stereotypy, burzą bariery i otwierają wnętrza na zupełnie nowe możliwości. Z dumą 
i ogromną przyjemnością prezentujemy unikatową serię płyt gresowych ULTIME, w niespo-
tykanym dotąd na polskim rynku rozmiarze. Kolekcje Concrete, Marquina oraz Statuario to 
niezwykłe piękno surowego betonu oraz pełnego klasy marmuru, zamknięte w płycie o wy-
miarach 162x324 cm i grubości zaledwie 6 mm. Nadszedł czas aranżacji wielkiego formatu!

Zapraszamy na stronę internetową:
http://www.ultimecerrad.pl

Дизайн, который изменит ваш интерьер

Более двадцати лет мы создаем уникальные продукты, соответствующие самым 
высоким стандартам дизайна и качества. Наши проекты ломают стереотипы, 
разрушают барьеры и открывают совершенно новые возможности интерьера. С 
гордостью и огромной радостью мы рады представить уникальную серию керамических 
плиток Ультайм, в новом, не встречающемся  до сих пор на польском рынке размере. 
Коллекции Concrete, Marquina и Statuario – это необычайная красота сырого бетона и 
высококлассность мрамора, заключенные в плиту с размерами 162x324 см и толщиной 
всего 6 мм. Пришло время для  декора большого формата!

Приглашаем на наш сайт: 
http://www.ultimecerrad.pl

Дизайн, який змінить ваш інтер’єр

Протягом більше двадцяти років ми створюємо унікальні продукти, що відповідають 
найвищим стандартам як у дизайні, так і в якості. Наші проекти порушують 
стереотипи, знімають бар’єри та дають дизайну інтер’єру абсолютно нові 
можливості. Ми з гордістю і з величезним задоволенням представляємо унікальну серію 
плитки грес ULTIME, розміру, якого ще не було на польському ринку. Колекція Concrete, 
Marquina та Statuario – це надзвичайна краса необробленого бетону та повноцінного 
мармурового класу, укладена на плиті розмірами 162х324 см та товщиною лише 6 мм. 
Настав час влаштувати великий формат!

Запрошуємо відвідати веб-сторінку:
http://www.ultimecerrad.pl
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Lista obiektów przy realizacji, których wykorzystano płytki firmy Cerrad.

OSIEDLA MIESZKANIOWE, MIESZKANIA

• Budynki Mieszkalne, WARSZAWA
• Budynki Mieszkalne, WROCŁAW
• Budynki Mieszkalne, ORNETA
• Budynki Mieszkalne, ZĄBKI
• Budynki Mieszkalne, RZESZÓW
• Budynki Mieszkalne, MIELEC
• Osiedle Lawendowe Ogrody, WARSZAWA
• Osiedle Bursztynowe, WARSZAWA
• Osiedle nad Stawem, RADOM
• Osiedle Zielona Italia, WARSZAWA
• Osiedle Jesienny Zakątek, WROCŁAW
• Osiedle Wielorodzinne, OLECKO
• Mieszkania Pokazowe - Fort Służew, WARSZAWA

HOTELE, RESTAURACJE

• Tatry Apart, ZAKOPANE
• Bukowy Park Hotel & Restauracja, SZCZECIN
• Hotel Roś, PISZ
• Express Hotel, WAŁBRZYCH
• Restauracja „Pod Lipą”, GORZÓW ŚLĄSKI
• Restauracja „Gruba Ryba”, KONSTANCIN - JEZIORNA

INSTYTUCJE EDUKACYJNE

• Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa nr 1, RADOM
• Gimnazjum nr 5, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
• Żłobek nr 15, WROCŁAW

KOŚCIOŁY

• Kościół Św. Jana Chrzciciela, JAWORKI
• Kościół Pw. Św. Rafała Kalinowskiego, RADOM
• Kościół Pw. Bożego Ciała, WRZOSOWA

OBIEKTY SPORTOWE I REKREACYJNE

• Pływalnia Miejska, ŁOMŻA
• Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Jeździectwie, ZAKRZÓW
• Sobienie Królewskie Golf & Country Club, SOBIENIE - JEZIORY
• Hula Kula - Rozrywkowe Centrum Miasta, WARSZAWA

POZOSTAŁE

• Szpital Powiatowy, LUBACZÓW
• Straż Miejska, RYBNIK
• Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, RADOM
• Państwowa Straż Pożarna, KRYNICA - ZDRÓJ
• Przychodnia Lekarska Almed, WARSZAWA
• Studio Urody „Sakura”, SZCZECIN
• Budynek Biurowy, LUBLIN
• Budynek Biurowy, STARACHOWICE
• Enitra Sp z o. o., WAŁBRZYCH
• Centrum Księgowości i Finansów, KONSTANCIN - JEZIORNA
• Hipermarket E.Leclerc, RADOM
• Obiekt handlowo - usługowy HOP STOP, ZAMOŚĆ
• Firma PMM, PIĄTNICA
• Piekarnia EMMA, Galeria Centrum Zakupów, BIELSK PODLASKI
• Oddział La Lorraine, Bakery Group, NOWY DWÓR MAZOWIECKI

OBIEKTY REFERENCYJNE

95



CERRAD Sp. z o. o.
ul. Radomska 49b

27-200 Starachowice
cerrad@cerrad.com
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