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Mirosław Szymański tiszteletbeli 

díjat kap az építőiparban szerzett 

érdemeiért, és a lengyel elnök 

ezüst érdemkereszttel tünteti ki.

2004

1989-ben napi egy raklapról 27 millió m²  

éves termelésre 30 év alatt.

Egyetem befejezése után 

Mirosław Szymański 

egy Opocnoi kerámiai 

gyárban kezd el dolgozni.

1976

A lengyelországi politikai 

változások időszakában négy 

kollégájával megalapította a 

másodlagos égetésű csempéket 

gyártó CERROL céget.

1989

A partnerek megvásárolják 

a CERAMIKA COLOR 

céget. A falicsempe teljes 

gyártási kapacitása eléri 

az évi 6 millió m².

2008

Lengyel partnerek létrehozták a 

CERAMIKA KOŃSKIE céget, amelyhez 

csatlakozott Adriano Frascari, 

egy burkolatalaptestgyártó cég 

tulajdonosa (mázatlan porcelán).

1996

1980

A PRKZ (Kerámiagyár 

Dolgozóinak Szakszervezete) 

„Opocno” főmechanikusa, 

majd műszaki igazgatója lesz.

1994

A CERART STUDIO 

megalakulása, ahol a falilap 

kollekciók dekorelemeinek 

gyártását végzik.

2014

A STARGRES az első gyártó 

Lengyelországban, amely 

megkezdi a 2 cm vastag 

STAR 2.0 kerámiaburkolatok 

gyártását.

2000

Európa legnagyobb 

burkolatalaptestgyártó 

cégének elindítása.

2020

Az új CERAMICA 

BIANCA márka 

megalapítása.

2005

Megalakul a STARGRES, mint 

márka, ahol megkezdődik  

a kerámiaburkolatok 

gyártása, kezdetben csak 

33x33 cm-es formátumban.

A STARGRES  volt az első 

cég Lengyelországban és 

a második a világon, ahol 

bevezették a 3 cm vastag 

STAR 3.0 burkolatokat.

2019
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A Końskie Group több mint 30 éve erősödik és növeli 

súlyát a hidegburkolatok piacán

Csoportként a technológiába, fejlődésbe de mindenekelőtt az alkalmazottainkba fektetünk 

be. A Końskie Group egy családi vállalkozás. A benne uralkodó légkör mentes az egészségtelen 

rivalizálástól. Kollekcióink tervezése a legjobb európai grafikai stúdiók együttműködésének és 

a Końskie Group munkatársai tapasztalatának eredménye. 

A természet szépsége, a kultúra gazdagsága és a művészet sokszínűsége inspirál bennünket. 

Az ebből fakadó széles termékválaszték lehetővé teszi számunkra, hogy végtelen térelrendezést 

alakítsunk ki az otthonokban és azok környékén.

Dinamikus növekedés – modern gyártósorok

A megfelelő időzítésben hozott jó döntések eredményeképpen egy újabb korszerű gyártósor 

indítottak el 2019-ben, amely 3 cm vastag, 90x90 cm-es formátumú, 3 tonnánál is  

nagyobb teherbírású padlóburkolatokat kezdtek el gyártani. Megnövekedett tőkével léptünk ki  

a legfőképpen a COVID-19 járvány okozta nehéz világgazdasági helyzetből. Eltökélt szándékunk 

a további dinamikus fejlődés rövid és hosszútávon is.

2022 áprilisában újabb két gyártósort indítottunk el a 3 cm vastag kerámiburkolatok  gyártására. 

Ezzel a kategória éves termelése évi 1 millió m2-rel növekedett.
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Charlotte Glaser 

2019 German Champion in WKU in the class up to 57 kg

2020 European Champion in WKU in the class up to 60 kg 

2021 European Champion in WKU in the class up to 57 kg

Wiktoria Czyżewska 

2020/2021 European Champion in MMA 

2021 Polish Champion in MMA

2022 Polish Champion in MMA 

Az üzleti kiszámíthatóságnak, a technológiába és az emberekbe történő 

beruházásnak köszönhetően a Końskie Csoport folyamatosan növeli 

forgalmát. Az elmúlt évek során, a számos kulcsfontosságú beszélgetésnek, 

és mindenekelőtt a Csoportként hozott jó döntéseknek köszönhetően 

megnövekedett tőkével gazdagodtunk. 

A fenti tény okán vettük a Stargres márka szárnyai alá a különböző 

küzdősportok két bajnokát - Wiktoria Czyzewska és Charlotte Glaser. 

A sportolók különböző harci stílusokat képviselnek, de közös bennük 

a folyamatos fejlődésre való törekvés, a kitartás és mindenekelőtt  

a kemény munka.

Büszkék vagyunk arra, hogy támogathatjuk a tehetséges hölgyeket, akik 

saját történetükkel tömegeket tudnak inspirálni.
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Az értékesítés 60%-át 51 országba 

exportáljuk

Földrajzi elhelyezkedésünk jó kommunikációt és logisztikai megoldásokat 

tesz lehetővé. A megszakítás nélküli ellátási lánc sok éven át segítette 

termékeink szállítását – tevékenységünk 30 éves ideje alatt a Końskie 

Group a világ 51 országába látogatott el, így minden kontinensen 

aktívak lehetünk.

Termékeink minőségét számos tanúsítvány 

és bizonyítvány igazolja

A kiváló dizájn mellett - vállvetve – ott van a kiváló minőség. Évről évre 

tudatában vagyunk annak, hogy a vevői igények mércéje emelkedik 

– az európai követelményeknek és tanúsítványoknak megfelelően 

korszerűsítjük berendezéseinket. Emellett büszkék lehetünk a III. típusú 

Környezetvédelmi Nyilatkozat (EPD) jóváhagyására is. 

2021-ben minden a Końskie Group részét képző gyárban ISO 9001:2015 

tanúsítvány formájában minőségirányítási rendszereket vezettünk be  

a kerámia burkolólapok gyártására és értékesítésére.
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A cég sikere mögött az emberi tényező áll

A menedzsmentben távol állunk a vállalati struktúráktól. Ennek legjobb 

bizonyítéka az alacsony munkaerő forgás, aminek köszönhetően  

a Końskie Group állandó, jól képzett munkatársakat tudhat magáénak.  

A jó humántőke-gazdálkodás a bürokrácia csökkenéséhez, és ennek 

eredményeként gyors döntéshozatalhoz és professzionális ügyfél 

kiszolágálásához vezetett.

Sok lengyel cégtől a vezetési stílus különböztet meg minket, melynek filozófiája 

az ügyféllel, szállítóval vagy közvetítővel való közvetlen kapcsolaton alapul. 

Egy alapelv vezérel bennünket - termékeinket az emberek igényeinek szem 

előtt tartásával hozzuk létre.
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A kerámialapok gyártása szorosan 

kapcsolódik a természethez, az ökológiához 

és az erőforrások tiszteletben tartásához

Ügyelve a környezetvédelemre, lehetőség szerint lerövidítjük az 

alapanyagok ellátási láncát a gyártól vállalkozásokig. Az ipari 

folyamat minden szakaszában elérhető modern gyártásitechnológiák 

alkalmazásával minimalizáljuk a légkörbe történő károsanyag 

kibocsájtást és csökkentjük az energiafelhasználást. Gondoskodunk a víz-, 

energiafogyasztás és csomagolóanyag használat optimalizálásáról. Olyan 

megoldásokba fektetünk be, amelyek a gázkibocsájtás csökkentését 

célozzák meg. A Természetvédelmi Csoport erőfeszítéseit megerősíti az 

EN 15804 irányelvek alapján kidolgozott és az ISO 14025 szerint független 

szakértő által hitelesített III. típusú környezetvédelmi nyilatkozat (EPD). 

A ciklus ökológiai minősége lehetővé teszi a természeti erőforrások 

felhasználásának korlátozását és a környezetre gyakorolt káros hatások 

csökkentését.

Garantáljuk, hogy továbbra is törekszünk a termékek, szolgáltatások és 

ügyfélszolgálat fejlesztésére.
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DesignNature & Końskie Group 

Az új környezetvédelmi kihívásokkal szembe nézve úgy látjuk, hogy 

meg kell változtatni a termékgyártással kapcsolatos megközelítésünket. 

Felismerve a környezetre gyakorolt hatásainkat, úgy döntöttünk, hogy 

a DESIGN SUMMER SCHOOL 2022 fő partnerei leszünk. A technológia 

és a kreativitás integrációja megnyitja előttünk az utat, hogy másként 

tekintsünk termékeinkre.

A DesignNature egy, a holisztikus, fenntartható tervezés, a természet 

tisztelete és a jó életre való törekvés közös értékein alapuló közösség, 

amely egyesíti az embereket, a szervezeteket és a vállalkozásokat, hogy 

egyedi kreatív szinergiákat hozzanak létre.

A gyönyörű természeti környezetben elhelyezkedő kreatív laboratórium  

a kreatív gondolkodás ösztönzését és a fejlett technológiai lehetőségeket 

ötvözi. Ez a kombináció teljesen felszerelt, sokoldalú prototípusokat 

tartalmaz nagyszabású interdiszciplináris kutatási és fejlesztési 

folyamatokhoz.
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Tomasz Rygalik Gosia Rygalik

Franek Wardyński

Lia Forslund

Design Summer School 2022 

Jövőképünk szorosan kapcsolódik a környezetvédelemhez és a fenntartható 

fejlődéshez, de mindenekelőtt a természeti erőforrások fenntartható 

használatának filozófiájához. Az, hogy tevékenységi körünk szakértőivel 

vegyük körül magunkat, inspirál minket és támogatja fejlődésünket.

A Tomek és Gosia Rygalik, valamint Lia Forslund és Franek Wardyński által 

vezetett workshopokon a résztvevők a legmodernebb kerámialapokkal való 

munkavégzés gyakorlati folyamatain keresztül vezetik  be a résztvevőket  

a soboli DesignNature campus nyugtató és inspiráló környezetébe.

A Nyári Design Iskola szemináriumának témáját a gyártási folyamat ihlette, 

valamint a négy fő elem: a föld, a víz, a levegő és a tűz. A kerámialapok 

gyártása szorosan kapcsolódik a természethez, az ökológiához és a természeti 

erőforrások tiszteletben tartásához. Itt minden kölcsönösen összefügg, és 

kölcsönösen függ egymástól. A Nyári Design Iskola egy interdiszciplináris 

csapatmunka, amely ösztönzi a koncepcionális és kísérleti tervezési 

folyamatokat a tervek és prototípusok létrehozásához.

2022. év a vállalkozásunk és a minket körülvevő világ újszerű megértésének 

éve. Nagy örömmel tölt el bennünket, hogy alkalmunk nyílik kihasználni az 

iparágunkban rejlő lehetőségeket a kerámialapokhoz közvetlenül kapcsolódó 

új megoldások kidolgozására.
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alpi  collection

30x90 rektifikált
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alpi collection

alpi grey 30x90 rektifikált 

5903943502639 CCR83

listwa super silver 2x90 

5907222081730

listwa super silver 1x90 

5904365031042

alpi grey onda 30x90 rektifikált 

5903943502653 CCR84

platinum glass mosaic 25x25 

5905669631617 

alpi grey onda 30x90

30x90 rektifikált

/rektifikált /

divedro cream 30x90 rektifikált 

5903943502493 CCR62
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alapján Stargres

betonhatás

alpi collection

stark white lappato 60x60 rektifikált

5901503206195



arabescato  collection

30x90 rektifikált
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arabescato collection

arabescato 30x90 rektifikált 

5903943502417  CCR60

listwa super gold 2x90 

5905669631662

listwa super gold 1x90 

5904365031066

deep blue 30x90 rektifikált 

5903943502455  CCR86

arabescato 30x90

30x90 rektifikált

/rektifikált /

caro deep ocean A-11,8

5903240004614 

gold glass mosaic 25x25  

5905669631419 
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arabescato collection

stark white lappato 60x60 rektifikált

5901503206195

alapján Stargres

betonhatás



bell rock  collection

30x90 rektifikált
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bell rock collection

bell rock 30x90 rektifikált 

5903943502479  CCR61

divedro cream 30x90 rektifikált 

5903943502493 CCR62

divedro cream chevron 30x90 rektifikált 

5903943502516  CCR63

listwa super copper 2x90 

5902706503258 

listwa super copper 1x90 

5904365031059 

copper glass mosaic 25x25  

5905669631624 

bell rock 30x90

30x90 rektifikált

/rektifikált /
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alapján Stargres

fahatás

bell rock collection

suomi white 20x120 rektifikált

5901503222164



deep blue  collection

30x90 rektifikált
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deep blue 30x90 rektifikált 

5903943502455   CCR86

grout 30x90 rektifikált 

5903943503674  CCR73

red koi 2 decor 30x90 rektifikált 

5902027040272 

red koi 1 decor  30x90 rektifikált 

5902027040265 

deep blue  collection

caro deep ocean A-11,8 

5903240004614 

red koi decor 30x90

30x90 rektifikált

/rektifikált /

listwa super gold 2x90 

5905669631662

listwa super gold 1x90 

5904365031066
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deep blue  collection

stark white lappato 60x60 rektifikált

5901503206195

alapján Stargres

betonhatás



deep green  collection

30x90 rektifikált
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deep green  collection

white mat 30x90 rektifikált 

5903943502837 

deep green 30x90 rektifikált 

5903943502691  CCR85

caro emerald forest A-11,8

5903240004621 

deep green / white mat 30x90

30x90 rektifikált

/rektifikált /

listwa black mat 1x90 

5902706503432 
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alapján Stargres

kőhatás

deep green  collection

white sugar lappato 60x60 rektifikált

5901503209394



divedro cream  collection

30x90 rektifikált
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divedro cream 30x90 rektifikált 

5903943502493  CCR62 

white glossy 30x90 rektifikált 

5903943502356 

divedro cream chevron 30x90 rektifikált 

5903943502516  CCR63

divedro cream  collection

crystal black glass 15x30 

5902706502978

crystal black glass 15x15

5902706502985

divedro cream/white glossy 30x90

30x90 rektifikált

/rektifikált /

listwa super gold 2x90 

5905669631662

listwa super gold 1x90 

5904365031066
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alapján Stargres

kőhatás

divedro cream  collection

terazzo white 60x60 rektifikált

5901503221044



divedro cream/deep green  collection

30x90 rektifikált
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divedro cream/deep green  collection

deep green 30x90 rektifikált 

5903943502691  CCR85

deep green/divedro cream chevron 30x90

30x90 rektifikált

/rektifikált /

divedro cream 30x90 rektifikált 

5903943502493  CCR62 

divedro cream chevron 30x90 rektifikált 

5903943502516  CCR63

listwa super gold 2x90 

5905669631662

listwa super gold 1x90 

5904365031066
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divedro cream/deep green  collection

walk soft grey 60x60 rektifikált

5901503201404

alapján Stargres

betonhatás



grout  collection

30x90 rektifikált
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grout 30x90 rektifikált 

5903943503674  CCR73

grout  collection

deep green 30x90 rektifikált 

5903943502691  CCR85

3D inox mosaic  25x31  5902706502411 

grout 30x90

30x90 rektifikált

/rektifikált /

listwa black mat 1x90 

5902706503432 

caro emerald forest A-11,8

5903240004621 

listwa super silver 2x90 

5907222081730

listwa super silver 1x90 

5904365031042
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grout  collection

alapján Stargres

betonhatás

stark white lappato 60x60 rektifikált

5901503206195



jungle  collection

30x90 rektifikált
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jungle dekor 1 30x90 rektifikált 

5902027040210 

jungle  collection

jungle dekor 2 30x90 rektifikált 

5902027040227 

jungle dekor 3 30x90 rektifikált 

5902027040234 

jungle dekor 4 30x90 rektifikált 

5902027040241 

jungle dekor 5 30x90 rektifikált 

5902027040258 

jungle dekor 30x90

30x90 rektifikált

/rektifikált /

listwa super gold 2x90 

5905669631662

listwa super gold 1x90 

5904365031066

white glossy 30x90 rektifikált 

5903943502356 

divedro cream 30x90 rektifikált 

5903943502493  CCR62 
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alapján Stargres

fahatás

jungle  collection

taiga brown 30x120 rektifikált

5901503218709



perla pink  collection

30x90 rektifikált
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perla pink  collection

perla pink 30x90 rektifikált  

5903943503896  CCR74

perla pink onda 30x90 rektifikált  

5903943503919  CCR75

veneziana 30x90 rektifikált 

5903943502530  CCR87

perla pink onda 30x90

30x90 rektifikált

/rektifikált /

listwa super silver 2x90 

5907222081730

listwa super silver 1x90 

5904365031042
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Stargres

betonhatás

perla pink  collection

stark graphite 60x60 rektifikált

5907641446929



perla white  collection

30x90 rektifikált
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perla white  collection

listwa black mat 1x90 

5902706503432 

arabeska perla 12,2x14,5

5902706503067 

perla white onda 30x90

30x90 rektifikált

/rektifikált /

perla white 30x90 rektifikált  

5903943502790  CCR70

perla white onda 30x90 rektifikált  

5903943502813  CCR71

divedro cream 30x90 rektifikált 

5903943502493  CCR62 

listwa super silver 2x90 

5907222081730

listwa super silver 1x90 

5904365031042
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alapján Stargres

kőhatás

perla white  collection

icon 60x120 rektifikált

5901503221028



shabby chic  collection

30x90 rektifikált
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shabby chic  collection

shabby chic carpet 30x90 rektifikált 

5903943502738  CCR65 

shabby chic 30x90 rektifikált 

5903943502714 CCR64

listwa super copper 2x90 

5902706503258 

listwa super copper 1x90 

5904365031059 

copper glass mosaic 25x25  

5905669631624 

shabby chic 30x90

30x90 rektifikált

/rektifikált /
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alapján Stargres

szőnyeghatás

shabby chic  collection

bohemy natural 60x60 rektifikált

5901503220757



tiffany  collection

30x90 rektifikált
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tiffany  collection

listwa black mat 1x90 

5902706503432 

tiffany black dekor 30x90

30x90 rektifikált

/rektifikált /

tiffany white dekor 30x90 rektifikált 

5902027040296 

tiffany black dekor 30x90 rektifikált 

5902027040302 

black glossy 30x90 rektifikált 

5903943502370  CCR72

white glossy 30x90 rektifikált 

5903943502356 

listwa super silver 2x90 

5907222081730

listwa super silver 1x90 

5904365031042
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tiffany  collection

alapján Stargres

kőhatás

prestige 60x120 rektifikált

5901503221198



25x75 rektifikált

100 botanica

106 carrara sky

112 cesaria

118 concrete

124 hexagon

130 icon

136 marble

142 mix slate

148 next

154 premium

160 prestige

166 pulpis

172 quadra

178 rebeca

184 royal gold

190 royal grey

196 santi

202 travertin

208 vena bella

214 venis

collection



botanica  collection

25x75 rektifikált



102 103

botanica  collection

botanica 25x75

25x75 rektifikált

/rektifikált /

caro emerald forest A-11,8

5903240004621 

gold glass mosaic 25x25  

5905669631419 

botanica 25x75 rektifikált 

5902027038040 

emerald forest 25x75 rektifikált 

5903943501373 

listwa super silver 2,5x75 

5907222081631 

listwa super silver 1x75 

5907222081686 

listwa super gold 2,5x75 

5907222081655 

listwa super gold 1x75 

5907222081709 



104 105

botanica  collection

alapján Stargres

fahatás

dreamwood 20x120 rektifikált

5901503209493



carrara sky  collection

25x75 rektifikált



108 109

carrara sky  collection

carrara sky axis/carrara sky 25x75

25x75 rektifikált

/rektifikált /

listwa super gold 2,5x75 

5907222081655 

listwa super gold 1x75 

5907222081709 

carrara sky 25x75 rektifikált 

5903943501335 

carrara sky axis 25x75 rektifikált 

5903943501311 

deep ocean 25x75 rektifikált 

5903943501298 

caro deep ocean A-11,8   

5903240004614 

listwa super copper 2,5x75 

5907222081648 

listwa super copper 1x75 

5907222081693 

gold glass mosaic 25x25   

5905669631419 

copper glass mosaic 25x25

5905669631624 



110 111

alapján Stargres

kőhatás

carrara sky  collection

black sugar lappato 60x60 rektifikált

5901503210031

white sugar lappato 60x60 rektifikált

5901503209394



cesaria  collection

25x75 rektifikált



114 115

cesaria  collection

cesaria light 25x75

25x75 rektifikált

/rektifikált /

listwa super copper 2,5x75 

5907222081648 

listwa super copper 1x75 

5907222081693 

cesaria light 25x75 rektifikált 

5903943500208 

cesaria dark  25x75 rektifikált 

5903943500222 

copper glass mosaic 25x25 

5905669631624 

copper glass hexagon mosaic 25x25,8

5905669631082 



116 117

cesaria  collection

alapján Stargres

fahatás

dreamwood 20x120 rektifikált

5901503209493



concrete  collection

25x75 rektifikált



120

concrete  collection

121

concrete patchwork/concrete grey 25x75

25x75 rektifikált

/rektifikált /

concrete patchwork 25x75 rektifikált 

5902627438950 

retro brick green mat 8,1x25 

5902706503081 

concrete grey 25x75 rektifikált 

5902627439773 

concrete grey quadra 25x75 rektifikált 

5902627439797 

listwa super silver 2,5x75 

5907222081631 

listwa super silver 1x75 

5907222081686 

platinum glass mosaic 25x25 

5905669631617 



122 123

alapján Stargres

kőhatás

concrete  collection

max sugar lappato 60x60 rektifikált

5901503220498



hexagon  collection

25x75 rektifikált



126 127

hexagon  collection

hexagon white 25x75

25x75 rektifikált

/rektifikált /

hexagon white 25x75 rektifikált 

5902627439056  CCR12

carvallo honey 25x75 rektifikált 

5902627438875 

mono white 25x75 rektifikált 

5902627438813 CCR10 

carvallo honey premium 25x75 rektifikált 

5902627438899 

carvallo natural premium 25x75 rektifikált 

5902627438851 

listwa super silver 2,5x75 

5907222081631 

listwa super silver 1x75 

5907222081686 

3D inox mosaic 25x31   

5902706502411 

carvallo natural 25x75 rektifikált 

5902627438837 

platinum glass mosaic 25x25

5905669631617  



128 129

hexagon  collection

inspired by

fahatás

wood essence honey 20x120 rektifikált

5901503209523



icon  collection

25x75 rektifikált



132 133

icon  collection

icon natural 25x75

25x75 rektifikált

/rektifikált /

listwa super copper 2,5x75 

5907222081648 

listwa super copper 1x75 

5907222081693 

icon natural 25x75 rektifikált 

5902627439018 

icon natural dekor 25x75 rektifikált 

5902027038064 

copper glass mosaic 25x25 

5905669631624 

copper glass hexagon mosaic 25x25,8

5905669631082 



134 135

icon  collection

inspired by

fahatás

wood essence natural 20x120 rektifikált

5901503209516



marble  collection

25x75 rektifikált



138 139

marble  collection

marble grey/carvallo honey 25x75

25x75 rektifikált

/rektifikált /

carvallo honey  25x75 rektifikált 

5902627438875 

listwa super copper 2,5x75  

5907222081648 

listwa super copper 1x75 

5907222081693 

marble grey 25x75 rektifikált 

5902627439650 

copper glass mosaic 25x25 

5905669631624 

copper glass hexagon mosaic 25x25,8

5905669631082 



140 141

marble  collection

inspired by

fahatás

wood essence honey 20x120 rektifikált

5901503209523



mix slate  collection

25x75 rektifikált



144 145

mix slate  collection

mix slate ribbon 25x75

25x75 rektifikált

/rektifikált /

mix slate 25x75 rektifikált 

5902627439117 

black scale mosaic 31,5x30

5902706503098 

listwa super silver 2,5x75 

5907222081631 

listwa super silver 1x75 

5907222081686 

mix slate ribbon 25x75  

5902627439445 

platinum glass mosaic 25x25

5905669631617  

crystal black glass 15x30 

5902706502978

crystal black glass 15x15

5902706502985



146 147

mix slate  collection

universal soft grey 60x60 rektifikált

5901503209264

alapján Stargres

betonhatás



next  collection

25x75 rektifikált



150 151

next  collection

next grey/ next grey hexagon 25x75

25x75 rektifikált

/rektifikált /

next grey 25x75 rektifikált 

5902627433344  CCR12

next grey hexagon 25x75 rektifikált 

5902627433757 

next grey dekor 25x75 rektifikált   

5903978235793 CCR10 

carvallo natural 25x75 rektifikált 

5902627438837 

listwa super silver 2,5x75 

5907222081631 

listwa super silver 1x75 

5907222081686 

3D inox mosaic  25x31   

5902706502411 

carvallo hexagon 12,5×14,5  

5902706502565

platinum glass mosaic 25x25

5905669631617  



152 153

next  collection

inspired by

fahatás

wood essence natural 20x120 rektifikált

5901503209516



premium  collection

25x75 rektifikált



156 157

premium  collection

carvallo honey premium/premium white 25x75

25x75 rektifikált

/rektifikált /

listwa super silver 2,5x75 

5907222081631 

listwa super silver 1x75 

5907222081686 

garden tropik decor A, B, C 25x75 rektifikált 

A 5903978235960

B 5903978235977 

C 5903978235984 

premium white 25x75 rektifikált 

5902627439032  CCR11

carvallo honey  25x75 rektifikált 

5902627438875 

mono white 25x75 rektifikált 

5902627438813 CCR10 

carvallo honey premium 25x75 rektifikált 

5902627438899 

platinum glass mosaic 25x25

5905669631617  

listwa black mat  2,5x75 

5902706502893 



158 159

premium  collection

inspired by

fahatás

wood essence honey 20x120 rektifikált

5901503209523



prestige  collection

25x75 rektifikált



162 163

prestige  collection

prestige white 25x75

25x75 rektifikált

/rektifikált /

prestige white axis  25x75 rektifikált 

5903943503513

prestige white  25x75 rektifikált 

5902627439896 

listwa black mat  2,5x75 

5902706502893 

listwa black mat 1x75 

5902706503050 

listwa black glass 1x75 

5907222081747 

listwa super silver 2,5x75 

5907222081631 

listwa super silver 1x75 

5907222081686 

Prestige black glass mosaic 25,8x25,8

5907222081754 



164 165

alapján Stargres

kőhatás

prestige  collection

black sugar lappato 60x60 rektifikált

5901503210031

white sugar lappato 60x60 rektifikált

5901503209394



pulpis  collection

25x75 rektifikált



168 169

pulpis  collection

pulpis /listwa pulpis glass 25x75

25x75 rektifikált

/rektifikált /

pulpis 25x75 rektifikált 

5902627439094 

listwa pulpis glass 12,5x75 rektifikált 

5902706502886 

pulpis axis 25x75 rektifikált 

5902627439759 

pulpis dekor 25x75 rektifikált 

5903978235953 

listwa super silver 2,5x75 

5907222081631 

listwa super silver 1x75 

5907222081686 



170 171

alapján Stargres

kőhatás

pulpis  collection

black sugar lappato 60x60 rektifikált

5901503210031

white sugar lappato 60x60 rektifikált

5901503209394



quadra  collection

25x75 rektifikált



174 175

quadra  collection

quadra white mat 25x75

25x75 rektifikált

/rektifikált /

quadra white mat  25x75 rektifikált 

5902627439070  CCR15

crystal black glass 15x30 

5902706502978

crystal black glass 15x15 

5902706502985

dreamwood mat  25x75 rektifikált 

5902627439971 

dreamwood glossy  25x75 rektifikált 

5902627438974 

mono white mat 25x75 rektifikált 

5902627438813 CCR38

listwa super silver 2,5x75 

5907222081631 

listwa super silver 1x75 

5907222081686 



176 177

quadra  collection

alapján Stargres

fahatás

dreamwood 20x120 rektifikált

5901503209493



rebeca  collection

25x75 rektifikált



180 181

rebeca  collection

rebeca cream geo/ rebeca cream 25x75

25x75 rektifikált

/rektifikált /

rebeca cream geo 25x75 rektifikált 

5902627439698 

rebeca cream 25x75 rektifikált 

5902627439674 

listwa super silver 2,5x75 

5907222081631 

listwa super silver 1x75 

5907222081686 

listwa super gold 2,5x75 

5907222081655 

listwa super gold 1x75 

5907222081709 



182 183

rebeca  collection

universal cream 60x60 rektifikált

5901503206188

alapján

betonhatás



royal gold  collection

25x75 rektifikált



186 187

royal gold  collection

royal gold 25x75

25x75 rektifikált

/rektifikált /

royal gold 25x75 rektifikált 

5902627439810 

royal gold art 25x75 rektifikált 

5902627439834 

carvallo honey 25x75 rektifikált 

5902627438875 

listwa super gold 2,5x75  

5907222081655 

listwa super gold 1x75  

5907222081709 

gold glass mosaic 25x25

5905669631419 



188 189

alapján Stargres

kőhatás

royal gold  collection

black sugar lappato 60x60 rektifikált

5901503210031

white sugar lappato 60x60 rektifikált

5901503209394



royal grey  collection

25x75 rektifikált



192 193

royal grey  collection

royal grey 25x75

25x75 rektifikált

/rektifikált /

listwa black mat  2,5x75 

5902706502893 

listwa black mat 1x75 

5902706503050 

royal grey  25x75 rektifikált 

5902627439858 

royal grey art 25x75 rektifikált 

5902627439872 

carvallo natural 25x75 rektifikált 

5902627438837 

crystal black glass 15x30

5902706502978

crystal black glass 15x15 

5902706502985

listwa super silver 2,5x75 

5907222081631 

listwa super silver 1x75 

5907222081686 



194 195

royal gold  collection

alapján Stargres

kőhatás

black sugar lappato 60x60 rektifikált

5901503210031

white sugar lappato 60x60 rektifikált

5901503209394



santi  collection

25x75 rektifikált



198

santi  collection

retro brick green 8,1x25    

5902706503074 

199

santi white canetta 25x75

25x75 rektifikált

/rektifikált /

santi white 25x75 rektifikált 

5902627439933 

santi tropic 25x75 rektifikált 

5902027038057 

santi white cannetta 25x75 rektifikált 

5902627439957 

dreamwood glossy 25x75 rektifikált 

5902627438974

listwa black mat  2,5x75 

5902706502893 

listwa black mat 1x75 

5902706503050 



200 201

santi  collection

alapján Stargres

fahatás

dreamwood 20x120 rektifikált

5901503209493



travertin  collection

25x75 rektifikált



204 205

travertin  collection

travertin cream 25x75

25x75 rektifikált

/rektifikált /

travertin cream 25x75 rektifikált 

5903943500017 

travertin cream cannetta 25x75 rektifikált 

5903943500031 

dreamwood glossy 25x75 rektifikált 

5902627438974

listwa black mat  2,5x75 

5902706502893 

listwa black mat 1x75 

5902706503050 



206 207

travertin  collection

alapján Stargres

fahatás

dreamwood 20x120 rektifikált

5901503209493



vena bella  collection

25x75 rektifikált



210 211

vena bella  collection

vena bella 25x75

25x75 rektifikált

/rektifikált /

listwa super copper 2,5x75 

5907222081648 

listwa super copper 1x75 

5907222081693 

carvallo honey  25x75 rektifikált 

5902627438875 

vena bella 25x75 rektifikált 

5902627438936 

arabeska perla 12,2x14,5

5902706503067 

listwa super gold 2,5x75 

5907222081655 

listwa super gold 1x75 

5907222081709 



212 213

alapján Stargres

kőhatás

vena bella  collection

black sugar lappato 60x60 rektifikált

5901503210031

white sugar lappato 60x60 rektifikált

5901503209394



venis  collection

25x75 rektifikált



216 217

venis  collection

venis/dreamwood mat 25x75

25x75 rektifikált

/rektifikált /

venis 25x75 rektifikált 

5902627438912 

dreamwood mat 25x75 rektifikált 

5902627439971 

listwa super gold 2,5x75   

5907222081655 

listwa super gold 1x75  

5907222081709 

black scale mosaic 31,5x30 

5902706503098 

gold glass mosaic 25x25

5905669631419 



218 219

alapján Stargres

fahatás

dreamwood 20x120 rektifikált

5901503209493

venis  collection



220

222 gallery mosaic

228 gallery



222 223

gallery mosaic

arabeska perla 

carval lo hexagon

retro brick green mat  8,1x25

5902706503081 

arabeska perla 12,2x14,5 

5902706503067 

retro brick green 8,1x25    

5902706503074 

carvallo hexagon 12,5×14,5  

5902706502565

retro brick green retro brick green mat

12,5x14,5  •  8,1x25



224 225

gold glass mosaic

gallery mosaic

3D inox mosaic  25x31            

5902706502411 
platinum glass mosaic 3D inox mosaic

copper glass mosaic

25x25 •  25x31

gold glass mosaic 25x25      

5905669631419 

platinum glass mosaic 25x25  

5905669631617 

copper glass mosaic 25x25

5905669631624 

copper glass hexagon mosaic 25x25,8

5905669631082 



226 227

caro emerald forest

gallery mosaic

crystal black glass 15x30  5902706502978

crystal black glass 15x15   5902706502985

black scale mosaic 31,5x30  

5902706503098 

caro emerald forest A-11,8

5903240004621 

caro deep ocean black scale mosaic

crystal black glass

11,8  •  15x30 •  15x15 •  31,5x30

caro deep ocean A-11,8 

5903240004614 



228 229

gallery

listwa super silver 2x90 

5907222081730

listwa super silver 1x90 

5904365031042

listwa super gold 2x90 

5905669631662

listwa super gold 1x90 

5904365031066

listwa super copper 2x90 

5902706503258 

listwa super copper 1x90 

5904365031059 

listwa black mat 1x90 

5902706503432 

l istwa black matl istwa super copper

l istwa super s i lver l istwa super gold

2x90•  1x90•  2,5x75•  1x75

listwa super gold 2,5x75   

5907222081655 

listwa super gold 1x75  

5907222081709 

listwa super copper 2,5x75 

5907222081648 

listwa super copper 1x75 

5907222081693 

listwa black mat  2,5x75 

5902706502893 

listwa black mat 1x75 

5902706503050 

listwa super silver 2,5x75 

5907222081631 

listwa super silver 1x75 

5907222081686 

listwa black glass 1x75 

5907222081747 
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232 233

formátum cm  db/doboz 

  
 m²/ doboz 

  

 kg/ doboz 

 

 doboz/raklap 

 

 m²/ raklap 

 

 kg/raklap 

 

greslapok

15,5x62 14 1,34 18,35 64 85,76 1200

30x60 9 1,62 23,7 40 64,8 970

20x120 rektifikált 5 1,20 26 45 54 1200

60x60 rektifikált 4 1,44 28 30 43,20 880

 

falicsempék

30x90 rektifikált 8 1,89 30 36 68,04 1150

25x75 rektifikált 8 1,50 24 36 54,00 890

mozaikok

formátum cm  db/doboz  m²/ doboz mennyiség per m² a mozaik neve

12,2x14,5 18 ~0,198 ~92 arabeska perla

30x31,5 8 ~0,55 ~15 black scale mosaic

bok A-11,8 24 ~0,288 ~84 caro deep ocean

bok A-11,8 24 ~0,288 ~84 caro emerald forest

12,5x14,5 7 ~0,10 ~68 carvallo hexagon

15x30 7 0,315 22 crystal black glass

15x15 5 0,11 44 crystal black glass

25x25 11 0,687 ~16 gold glass mosaic

25x25 11 0,687 ~16 copper glass mosaic

25x25 11 0,687 ~16 platinum glass mosaic

25x25,8 11 ~0,66 ~16 copper hex. mosaic

25x25,8 11 ~0,66 ~16 platinum hex. mosaic

25x31 10 ~0,60 ~17 3d inox mosaic

8,1x24,8 27 0,54 ~50 retro brick green mat

8,1x24,8 27 0,54 ~50 retro brick green

25x25,8 5 ~0,27 ~18 prestige black mosaic

kollekció neve formátum cm rektifikálás grafikák száma 

home collection 30x90 rektifikált

alpi grey/alpi grey onda 30x90 a 15/15

arabescato/arabescato axis 30x90 a 14/14

bell rock 30x90 a 15

deep blue 30x90 a monokolor

deep green 30x90 a monokolor

divedro cream/diverdo cream chevron 30x90 a 13/7

divedro crem/deep green 30x90 a 13/monokolor

grout 30x90 a 15

perla pink/perla pink onda/veneziana 30x90 a monokolor/monokolor/12

perl white/perla white onda 30x90 a monokolor/monokolor

shabby chic/shaby chic carpet 30x90 a 14/12

tiffany 30x90 a monokolor

home collection 25x75 rektifikált

emerald forest 25x75 a monokolor

carrara sky / carrara sky axis / deep ocean 25x75 a 14/14/monokolor

cesaria light / cesaria dark 25x75 a 13/13

concrete grey / concrete grey quadra / concrete patchwork 25x75 a 12/12/5

carvallo natural / natural premium / honey / honey premium 25x75 a 9/9/9/9

draeamwood 25x75 a 15

hexagon 25x75 a monokolor

icon natural / natural decor 25x75 a 15/15

marble grey 25x75 a 10

mix slate / mix slate ribbon 25x75 a 12/12

next grey / next hexagon 25x75 a 13/13

premium / garden tropic 25x75 a monokolor/3

prestige white 25x75 a 13

pulpis / pulpis axis 25x75 a 12/12

quadra 25x75 a monokolor

rebeca cream / cream geo 25x75 a 10/3

royal grey / royal grey dark 25x75 a 12/12

royal gold / royal gold art 25x75 a 12/12

santi white / santi white cannetta / santi tropic 25x75 a 13/13/13

travertin cream / cream travertin 25x75 a 12/12

vena bella 25x75 a 12

venis 25x75 a 12

csomagolási adatok grafikák száma



234 235

falicsempék 

Érték a szabvány szerint: EN 14411:2012 - group B III

Tanúsítványok: PN-EN ISO 9001; PN-EN ISO 14001

A felület mérete és egyenletessége

Vizsgálati 

 módszerde

Paraméterek

Követelmények Átlagos érték

Hosszúság és szélesség

EN ISO 10545-2

± 0,5% ± 1,0 MM

Vastagság ± 10% ± 0,5 MM

Az oldalak görbülete ± 0,3%  ± 1,0 MM

Derékszög ± 0,5% ± 1,0 MM

A középpont görbülete, az átló hosszához viszonyítva – 0,3%, + 0,5% – 1,5 MM, + 2,0 MM

Az oldalak görbülete az adott mérethez viszonyítva – 0,3%, + 0,5% – 1,5 MM, + 2,0 MM

Eltérés az átló hosszának függvényében ± 0,5% ± 2,0 MM

Tulajdonságok

Vizsgálati 

 módszerde Követelmények Átlagos érték 

Felületminőség EN ISO 10545-2 Elvárt Az EN 14411:2012

Vízfelvétel (%)) EN ISO 10545-3 >10 max.19

Hajlítószilárdság

EN ISO 10545-4

≤ 7,5 mm Min.12 >13

> 7,5 mm Min. 15 >16

Törési erő 

≤ 7,5 mm Min. 200 Min. 300

> 7,5 mm Min. 600 Min. 600

Hőrezisztencia EN ISO 10545-9 Gyártó által megadva Ellenálló 

A zománc ellenállása a hajszálrepedéseknek EN ISO 10545-11 Elvárt Ellenálló

Ellenáll a háztartási vegyszerekkel és a medencesókkal szemben EN ISO 10545-13 Min. B osztály Ellenálló

Ellenállás a foltosodással szemben EN ISO 10545-14 Min. 3. osztály 3-5. osztály

greslapok

A felület mérete és egyenletessége

Vizsgálati  

módszer

N ≥ 15 cm

Követelmények Átlagos érték

Hosszúság

EN ISO 10545-2

± 0,6% ± 0,5%

Szélesség ± 0,6% ± 0,5%

Vastagság ± 5% / 0,5 mm ± 3%  / max 0,5 mm

Szögeltérés ± 0,5% / 2mm ± 0,05% / max 2 mm

Felületi sík ± 0,5% / 2mm ± 0,2% / max 2 mm

Tulajdonságok
Vizsgálati  

módszer
Követelmények Átlagos érték

Vízfelvétel EN ISO 10545-3 E ≤ 0,5% 0,1% - 0,3%

Hajlítószilárdság EN ISO 10545-4

vastagság

< 7,5 mm - ≥ 700 N

≥ 7,5 mm - ≥ 1300 N

950 N

min 1500 N

Törési erő EN ISO 10545-4 ≥ 35 N / mm2 35 N / mm2

Kopásállóság EN ISO 10545-7 a gyártó nyilatkozata szerint III - IV PEI

Hőrezisztencia EN ISO 10545-9 elvárt ellenálló

Hajszálrepedésekkel szembeni ellenállás EN ISO 10545-11 elvárt ellenálló

Fagyállóság EN ISO 10545-12 elvárt ellenálló

Vegyi anyagokkal szembeni ellenállás EN ISO 10545-13  min. B A, LA, HA

Ellenállás a foltosodással szemben EN ISO 10545-14 min. 3 5

Ólom és kadmium kibocsátás  EN ISO 10545-15
Cd 0,07 mg/dm² 

Pb 0,8 mg/dm²

0

0

Csúszásmentesség DIN 51130 a gyártó nyilatkozata szerint R9 - R11

Érték a következő szabvány szerint: EN 14411:2012

Tanúsítvánaok: PN-EN ISO 9001; PN-EN ISO 14001

 műszaki paraméterek műszaki paraméterek
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Ceramica Bianca Szekrény 25x75

szekrény

218x116x80 cm

panel

180x85x1 cm

20 panel

világítási rendszert tartalmaz

bemutatási lehetőségek

további információ a bemutatási lehetőségekről  

a következő címen érhető el www.ceramicabianca.pl
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 katalógus útmutató katalógus útmutató

01

a kollekció neve

02

minta grafikák

03

az elem neve és mérete

04

piktogramok

05

a kollekció mérete

07

név és méret

06

vizualizáció

04

05

0603

01

02

08

a kollekció neve

09

a padlólapok grafikái

10

a kollekció neve és a méret

11

piktogramok

12

imitált hatás

13

vizualizáció

08

09

10 11

12

13

07



A katalógus egyetlen része sem sokszorosítható semmilyen formában digitális eszközökkel sem, beleértve az információ-visszakeresési és tárolási rendszereket 

is, a forgalmazó írásbeli hozzájárulása nélkül. Tilos a termékek műszaki adatainak megváltoztatása vagy módosítása, valamint a katalógus módosítása is. A termékek 

színei a nyomtatási folyamat korlátai miatt eltérhetnek a bemutatott fényképeken láthatóktól.

09/2022



 leírás

falicsempe

padlólap

fagyállóság

üveg

matt

vágás lehetősége

fényes

gyöngy

kopásállóság

sugar lappato

polírozott

egyedi elem
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