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MORNING

Újrakezdés

Minden reggel egy lehetőség, hogy új oldalt 
kezdj a saját történetedben. A nap finoman 
felébreszt, energiát sugároz, hogy valóra 
váltsd álmaid, meghódítsd a világot és új, 
érdekes tapasztalatokat szerezz. 
A MORNING kollekcióval tökéletes belsőt 
teremthetsz merész, a szenvedélyeid és 
vágyaid szülte terveid megvalósításához. 

Változatos méretek, kazettás falburkolat, a 
carrarai márvány inspirálta finomságok 
megmozgatják a fantáziád, míg a 
kollekcióban uralkodó fehér hagyja, hogy 
gondolataid szabadon áramolhassanak. Az 
egyedi hatszögletű ezüst dekorok fényt 
visznek a szobába, visszatükrözve a reggel 
első sugarait.  Amikor egy ilyen, a 
képzeleteddel teljes harmóniában 
megalkotott térben kezded a napod, tudod, 
hogy sok pozitív élmény vár még rád!



MORNING

Morning bianco struktura połysk 25x75

Morning bianco kształka połysk 5x25

Morning bianco heksagon struktura połysk 
19,8x17,1

Morning silver heksagon struktura połysk 19,8x17,1



Fényes belső terek

Világosabbá teszi a belső teret. Hagyja, 
hogy a fény - legyen napsütés vagy 
lámpafény - hozzon meleget és örömet, 
és feltöltsön pozitív energiával. Hozz létre 
egy helyet, amely hangulatos és ahol 
különlegesnek érzed magad, hogy a 
holnap pozitív hozzáállással és új 
motivációval indulhasson.

Az örök és kifinomult calacatta márvány 
meleg arany árnyalatban, apró, csillogó 
részecskékkel a DAYBREAK Inserto 
kollekcióban tökéletes hátteret biztosít az 
otthonába áramló fény látványához, 
diszkrét, mégis pazar fényt kölcsönözve a 
belső térnek.

DAYBREAK



DAYBREAK

Daybreak Bianco połysk 29,8x59,8

Daybreak Bianco inserto połysk 29,8x59,8

Daybreak Bianco mat 59,8x59,8

Uniwersalna Listwa metalowa połysk profil 2x59,8

Uniwersalna Listwa metalowa mat profil 2x59,8

Uniwersalna Listwa metalowa gold mat profil 2x59,8

Uniwersalna Listwa metalowa oro mat profil 2x59,8



SUNRISE

Meghívó az 1920-as bohém évekből

Érezd a kifinomult belső tér hangulatát 
egy szecessziós városházában. Körülvesz 
az art déco, klasszikusokra utaló, egyedi 
stílussal. Meríts inspirációt, éld és érezd 
a stílusos dizájnt.

A SUNRISE kollekció arany dekor elemei 
és szimmetrikus mintái a kő 
állandóságával együtt a finomság és a 
kifinomultság légkörét teremtik meg. A 
bézs és barna árnyalatai meleg 
ragyogást keltenek minden új nap 
kezdetekor.



SUNRISE 

Sunrise beige połysk 29,8x59,8

Sunrise brown połysk 29,8x59,8

Sunrise beige artdeco połysk 29,8x59,8

Sunrise beige mozaika cięta połysk 
28,1x30,1



A márvány örökkévalósága

Egy, a személyiségedhez tökéletesen illő 
otthonban nyugodtan és védve érzed magad a 
külvilág nyüzsgésétől, és kapcsolatokat 
erősítesz és ápolsz szeretteiddel és 
önmagaddal. Környezeted a személyiséged 
természetes árnyalata.

Akár a szigorú és karakteres, akár a hangulatos 
és meleg belső teret kedveled, a SERENE 
kollekció olyan helyiség kialakításában segít, 
amely tükrözi egyedi ízlésed. A klasszikus, 
elegáns calacatta arany márvány, a bézs 
homokkő és a semleges árnyalatú fa a 
legkifinomultabb és legidőtállóbb trendek 
közé tartoznak. A textúrák kombinációja 
szokatlan elrendezéseket tesz lehetővé, 
amelyek sokáig lépést tarthat a jelenlegi 
trendekkel. A dizájnt jellegzetes, eredeti 
részletek egészítik ki - csillogó arany 
virágmintás betétek vagy meleg bézs vagy fa 
mintázatú háromdimenziós hexagonok.

SERENE



SERENE

Serene bianco mat 25x75

Serene bianco struktura mat 25x75

Serene bianco inserto mat 25x75

Serene beige mat 25x75

Serene beige struktura mat 25x75

Serene brown mat 25x75

Serene beige 
heksagon struktura 
mat 19,8x17,1

Serene brown 
heksagon struktura 
mat 19,8x17,1



SERENE



SILENCE

A csendes menedéked

Egy eseménydús nap után szükséged van 
egy helyre, ahol megnyugodhatsz és 
feltöltheted az akkumulátorokat. Az élet 
egyensúlyának és személyes 
kiteljesedésének alappillére az otthonod - 
egy oázis, ahol pihenhetsz és erőt 
gyűjthetsz a további cselekvésekhez. A 
SILENCE kollekcióval díszített belső tér, 
annak két aspektusával lehetővé teszi, 
hogy visszanyerd belső harmóniád.

A klasszikus, bézs színű travertin ihlette 
meleg színek és érdekes minták időtlen, 
megnyugtató jelleget kölcsönöznek a 
belső térnek. A modernebb elrendezés 
alapja a fényes felületű cement és a 
keleti szőnyeg egyedi mintázatának 
szokatlan kombinációja, amelynek 
vonalait a nap folyamán változó fény még 
inkább kihangsúlyozza.



SILENCE

Silence beige połysk 25x75

Silence beige struktura połysk 25x75

Silence silver połysk 25x75

Silence silver carpet połysk 25x75

Silence beige mat 59,8x59,8

Uniwersalna Listwa metalowa połysk profil 2x75

Uniwersalna Listwa metalowa mat profil 2x75

Uniwersalna Listwa metalowa gold mat profil 2x75

Uniwersalna Listwa metalowa oro mat profil 2x75

Silence beige mozaika romb pillow mat 20,6x23,7



SILENCE



EFFECT

Modern és elegáns

Fejezd ki modern önmagad. Használd a 
legújabb trendeket, és hozz létre egy 
helyet, amely elvarázsolja családod és 
vendégeid. Ne félj kísérletezni a 
különböző felületekkel és mintákkal, 
amelyek a világítástól függően 
változtatják meg a belső teret.

Az EFFECT termékcsalád ötvözi a beton 
nyers szerkezetét finom részletekkel, 
amelyek a divatos terrazzo stílusra 
utalnak. A szürke tónusú burkolatok 
eredeti struktúra elemekkel válnak 
sokoldalúvá. A kollekciót patchwork 
dekorációk egészítik ki, amelyek finoman 
csillognak a fényben, feltűnő, egyedi 
jelleget kölcsönözve a belső térnek.



EFFECT

Effect grys mat 29,8x59,8

Effect grafit mat 29,8x59,8

Effect grys patchwork dekor mat 29,8x59,8

Effect grys struktura mat 29,8x59,8

Effect grys mozaika prasowana mat 29,8x29,8



A természet által tervezve

Lépj be a természet ihlette vonalak és 
minták, a szél rajzolta homok, a 
mozdulatlan hullámok világába. Ez az 
élmény harmóniát hoz majd neked és 
segíti a kikapcsolódást. 

A letisztult, egyenes vonalú és 
minimalista fehér és grafit struktúrák a 
fény mennyiségétől és irányától 
függően, mélységet adnak az 
építészetnek és valódi 
árnyékbemutatóra hívnak téged. Mindez 
a fémes alapanyagoknak köszönhető, 
amelyek a fénnyel reagálva egyedi 
látványt hoznak létre.

RAY



RAY

Ray bianco struktura mat 25x75

Ray grafit struktura mat 25x75

Ray silver inserto mat 25x75

Ray bianco struktura mat 19,8x19,8

Ray grafit struktura mat 19,8x19,8



FREEDOM

Tengernyi lehetőség

A szépség, mely nap mint nap körülvesz 
kimeríthetetlen forrása az örömnek és a 
cselekvés energiájának. Az otthonod 
egyben a szabadság erődje is, ahol 
kifejezheted magad, és sugallataid 
sikertörténetekké alakíthatod. Találd meg 
inspirációs szikrád, és élvezd az eredeti 
burkolási megoldásokat a FREEDOM 
kollekcióval.

A dél-európai eredetű mintás patchwork 
dekor itt mély és matt kékkel, apró, 
szikrázó részecskékkel ötvöződik. A fény 
az élénk vonalakban és rozsdaszínű 
dekorokban is remekül érvényesül. Finom 
díszítések megtörik a természet színeinek 
nyugalmát, és arra ösztönöznek téged, 
hogy minden nap új élményeket keress.



FREEDOM

Freedom grys mat 25x75

Freedom blue mat 25x75

Freedom beige mat 25x75

Freedom grys dekor mat 25x75 Freedom rust dekor mat 25x75



FREEDOM



Otthon, édes otthon

Keress egy helyet a kikapcsolódásra egy 
nehéz munkahelyi nap után, egy nyugodt 
helyet a mozgalmas világból. A CALM 
kollekció lehetővé teszi, hogy olyan teret 
hozz létre, ahol kifújhatod és valóban 
otthon érezheted magad. A meleg 
szürkék visszafogott árnyalatait divatos 
fémes villanásokkal színezték, könnyű és 
modern egészet alkotva.

A fény irányától függően a fém dekorok 
változó intenzitással csillognak. A CALM 
kollekció finom kialakítása lehetővé teszi, 
hogy olyan belső tereket hozz létre, 
amelyek minimalista, de nyilvánvaló 
eleganciával hatnak.

CALM



CALM 

Calm Taupe dekor połysk 29,8x59,8   

Calm Silver dekor połysk 29,8x59,8   Calm beige mat 29,8x59,8   

Calm beige struktura mat 19,8x19,8



CALM



AFTERNOON

Tökéletes páros

Vegyél egy levegőt, és keresd meg a saját 
nyugalmadnak és a pihenésednek szánt 
helyet. Vedd körül magad hangulatos és 
nyugtató színű fával és kővel, amelyek 
lehetővé teszik, hogy kicsit elmenekülj a 
város nyüzsgésétől.

Az AFTERNOON kollekció két világot hoz 
össze. A semleges, időtlen kőfelületeket 
szürke árnyalatokban, másrészt a nemes 
fa rajzolatát csíkos és divatos chevron 
dekorok kíséretében. Kombinációjuk 
tökéletes párosítás, amely meleg és 
otthonos menedékké változtatja a belső 
teret. 



AFTERNOON

Afternoon brown struktura A mat 29,8x59,8

Afternoon brown struktura B mat 29,8x59,8

Afternoon silver mozaika prasowana 
romb pillow mat 20,6x23,7

Afternoon silver mat 29,8x59,8

Afternoon grys połysk 29,8x59,8

Afternoon silver struktura mat 29,8x59,8



AFTERNOON



FEELINGS

A geometria harmóniája

Válassz nemes szépségű teret, amely segít 
visszanyerni belső egyensúlyod. A tónusos 
színek és a kifinomult geometria nyugtató 
tulajdonságai remek hangulatba hoznak.

A FEELINGS kollekció lehetővé teszi, hogy 
eredeti, elegáns karakterrel alkothasd meg 
álmaid terét. Az időtlen fehér csempéket 
háromdimenziós minták díszítik, amelyek 
modern, dinamikus megjelenést 
kölcsönöznek a szobának. Négy egyedi, 
minimalista struktúra tesz minden 
elrendezést abszolút egyedivé. Ide tartoznak 
a zöld és fehér lágy árnyalatú négyzet alakú 
lapok, amelyek további mélységet és 
egyediséget hoznak a belső térbe.



FEELINGS

Feelings bianco dekor mat 29,8x59,8

Feelings green mat 29,8x59,8

Feelings bianco struktura A połysk 29,8x59,8

Feelings bianco struktura B połysk 29,8x59,8

Feelings bianco struktura C połysk 29,8x59,8Feelings green 
struktura 
19,8x19,8

Feelings bianco 
struktura 
19,8x19,8



FEELINGS



NIGHTWISH

Akvarell álom

Hozz létre egy innovatív teret magad 
körül, ahol a színek vannak a 
középpontban. Élénk zöld, intenzív 
sötétkék vagy a klasszikus fehér mellett 
döntesz? Az egyes burkolatok eredetisége a 
kifinomult belső terek szerelmeseit fogja 
megörvendeztetni.

A NIGHTWISH kollekcióra jellemző ombre-
effektus lágy átmenetet kínál a színek 
között, ezáltal az elrendezési lehetőségek 
széles skáláját biztosítja. A beton ihletett 
sötétkék burkolat a csillagképek világába 
vezet, míg a zöld változat a ködben lévő 
erdőt juttatja eszünkbe. A kollekció 
egyedülálló eleme a kékek teljes 
palettáját bemutató üvegpanel - 
azúrkéktől a zafírig - csillogó arany 
erezettel.



NIGHTWISH

Nightwish navy green tonal struktura mat 25x75 Nightwish navy green struktura mat 25x75

Nightwish navy blue tonal struktura mat 25x75 Nightwish navy blue struktura mat 25x75

Nightwish bianco struktura A mat 25x75

Nightwish bianco struktura B mat 25x75

Nightwish green mat 25x75

Nightwish blue mat 25x75

Uniwersalny panel szklany navy 3x25x75

Uniwersalna mozaika szklana 
sky romb 20,5x23,8



NIGHTWISH
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