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Oferta obejmuje kolekcje m.in. Marmi 

Moderni, Quarzite, Sabbia, Tradizioni, 

Travertino, Stone Life, które zdobienia-

mi i struktur  przypominaj  naturalne ka-

mienie oraz kolekcje metalizowane Inox,

Reflex.

Produkty Nowa Gala maj  bardzo szerokie 

mo liwo ci zastosowania w budownictwie 

mieszkaniowym, w pomieszczeniach biu-

rowych, handlowych oraz u yteczno ci pu-

blicznej czy halach produkcyjnych. P ytki 

s  niezast pione zarówno wewn trz do a-

zienek, kuchni, holów, salonów, ale tak e

na zewn trz na schody, tarasy, balkony czy 

elewacje budynków. P ytki Nowa Gala -

cz  w sobie pi kno, indywidualno , s  nie-

zwykle wytrzyma e, odporne na plamienie 

czy dzia anie warunków atmosferycznych. 

Gres Nowa Gala poprzez oryginale wzornic-

two, niepowtarzaln  struktur  powierzch-

ni pozwala urz dzi  wn trza w ka dym sty-

lu. Bogata oferta asortymentowa Ceramiki 

Nowa Gala dodatkowo jest wzbogacona 

o elementy specjalne – coko y i stopnice – 

oraz dekoracje, m.in. mozaiki, rozety, listwy. 

Szeroka gama formatów, ciekawa paleta ko-

lorów oraz ekskluzywne wyko czenia po-

wierzchni daj  praktycznie nieograniczone 

mo liwo ci aran acyjne architektom, pro-

jektantom oraz inwestorom. 

Produkty Nowa Gala wyró nia innowa-

cyjno . Technologia full body sprawia, e

struktura p ytek gresowych jest absolut-

nie jednorodna w przekroju na ca ej gru-

bo ci. Umo liwia to produkowanie w wa-

runkach przemys owych p ytek gresowych, 

które zdobieniami, struktur  oraz ogólnym 

wygl dem przypominaj  naturalne grani-

ty i marmury. W 2006 r. firma wprowadzi-

a innowacyjn  technologi  suchego szkliwa 

w produkcji gresu szkliwionego – kolek-

cje Sabbia czy Travertino. Dzi ki tej techni-

ce p ytki oprócz doskona ych parametrów 

technicznych maj  unikalny i niepowtarzal-

ny wzór. Ka da p ytka gresowa podlega ba-

daniom jako ciowym tzw. kontroli inspek-

cyjnej, co gwarantuje spe nianie wymaga

normy PN-EN 14411.

W 2004 r. Ceramika Nowa Gala S.A. we-

sz a na gie d  papierów warto ciowych, 

a z dniem 24 sierpnia 2007 r. firma naby a

100% akcji spó ki Ceramika Gres, staj c si

jedynym jej akcjonariuszem i w a cicielem.

P ytki gresowe
Ceramika Nowa Gala S.A. jest wiod cym producentem p ytek 

gresowych w Polsce. Na przestrzeni ponad trzynastu lat firma 

poprzez kompetentn , kreatywn  i rzeteln  polityk  sprzeda y

stworzy a sie  sprawdzonych partnerów handlowych dzia aj cych 

na terenie ca ego kraju. Profesjonalny zespó  ludzi oferuje pomoc na 

ka dym etapie realizacji zamówienia, a produkty opracowywane s

zgodnie z rzeczywistymi potrzebami klienta.
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