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NATURALNIE
PI KNE
Nasz dom odzwierciedla potrzeb  spokojnej przystani, jakiej 
poszukujemy w po piechu dnia powszedniego. Naturalne 
drewno, ciep e be e i rustykalne pod ogi sprawiaj ,
e w subtelnym wn trzu chce si  przebywa  i odpoczywa .

B ogo , spokój i relaks – w a nie to Ceramica Marconi oferuje 
swoim klientom: naturalne pi kno.
P ytki gresowe pojawiaj  si  coraz cz ciej na salonach. 
Ich wytrzyma o , komfort u ytkowania, a tak e nowoczesne 
wzornictwo sprawiaj , e to produkt idealny dla przestrzeni tak e
takich, jak pokój dzienny czy jadalnia. Seria pod ogowa Natura,
to multiformatowy gres uniwersalny o charakterze w oskiego cotto, 
jednak e w subtelnych odcieniach be u i szaro ci. Kolekcj
urozmaicaj  geometryczne patchworki, zmi kczone nieregularnymi 
przetarciami i niekontrastow  barw . Dzi ki temu kolekcja idealnie 
uzupe nia wn trza nowoczesne oraz nawi zuj ce do stylu retro. 

Drewno od zawsze zajmowa o wa ne miejsce w domu. 
Ten szlachetny materia  doskonale imituje p ytka z kolekcji 
Sherwood, która ociepli i roz wietli ka dy salon swoimi naturalnymi 
kolorami be u, br zu i nostalgicznej szaro ci. Wyra ne 
odwzorowanie s ojów drewna i s ków na p ytce dodaje jej 
prawdziwo ci, a rektyfikacja brzegów umo liwia wizualnie 
bezfugowy monta  – dzi ki temu trudno odró ni  je od parkietu. 
Wielbiciele postarza ego drewna tak e znajd  dla siebie rozwi zanie 

na pod og  – w kuchni, w salonie, w azience czy na tarasie. 
Uniwersalny gres z kolekcji Nuova, to interpretacja stylu rustykalnego, 
który nada wn trzu swojskiego ciep a, ale pozwoli unikn  nudy 
i powtarzalno ci zwyk ego drewna. P ytki z serii Nuova s  imitacj
bielonej deski, pokrytej… rdz . Metaliczne przetarcia dodaj  jej 
charakteru i wyrazisto ci, jednocze nie nie zabieraj c naturalnego 
uroku postarza ej deski. Jej uniwersalno  pozwala na zastosowanie 
w ka dym miejscu domu, nawet tego nara onego na wilgo  czy 
wzmo ony ruch lub zmiany temperatury. 
P ytki ceramiczne zyskuj  coraz wi ksz  liczb  wielbicieli – s  wygodne 
w u ytkowaniu, wytrzyma e, a tak e doskonale imituj  materia y
trudniejsze w utrzymaniu lub dro sze. To ju  nie tylko domena azienek 
– teraz p ytki pojawiaj  si  w sypialniach i na salonach. Ceramica 
Marconi rekomenduje uniwersalne p ytki gresowe, które 
odnajduj  si  zarówno na cianie, jak i na pod odze, w 
ka dym pomieszczeniu. Naturalnie dobre, naturalnie 
wyprodukowane, naturalnie pi kne.
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