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P³ytki ceramiczne

Na posadzki nara¿one na du¿e obci¹¿enia,

z za³o¿enia stosuje siê bardzo wytrzyma³e,

mrozo- i chemoodporne p³ytki z gresu nie-

szkliwionego. Niestety, mo¿liwoœci nadania

takim p³ytkom atrakcyjnego wygl¹du s¹

dosyæ ograniczone. Jeœli zatem zale¿y nam

równie¿ na wygl¹dzie p³ytek, mo¿emy wy-

braæ p³ytki gresowe szkliwione. Szkliwienie

powierzchni zdecydowanie poprawia este-

tykê, a do tego u³atwia utrzymanie p³ytki

w czystoœci. Niestety, szkliwo jest mniej od-

porne na œcieranie powierzchniowe, ni¿

sam gres i przy d³u¿szym, intensywnym

u¿ytkowaniu spod

szkliwa mog¹ wyzie-

raæ plamy ceramicz-

nego czerepu.   

Rozwi¹zaniem pro-

blemu doboru p³ytek

odpowiednio wytrzy-

ma³ych, a przy tym

o interesuj¹cym

wzornictwie, mo¿e

byæ seria Essencia.

Jest to seria p³ytek

pod³ogowych z gre-

su szkliwionego, bar-

wionego w masie.

Gresowy czerep 

ceramiczny p³ytki

jest zabarwiony na

kolor niemal iden-

tyczny, jak kolor

szkliwa. Odpornoœæ

p³ytki, a w³aœciwie

warstwy szkliwa, na

œcieranie powierzch-

niowe jest najwiêk-

sza – wynosi PEI 5.

W przypadku, gdyby jednak dosz³o do

czêœciowego wytarcia szkliwa, jednakowy

kolor szkliwa i czerepu pod nim sprawi, ¿e

uszkodzenie to bêdzie praktycznie niezau-

wa¿alne. Oprócz standardowej powierzch-

ni p³ytki z serii Essencia wystêpuj¹ równie¿

z powierzchni¹ lappato (pó³poler) z rektyfi-

kowanymi krawêdziami. P³yt-

ki schodowe dostêpne s¹ w

rozmiarze 60x30 cm, z ryflem

naciêtym wzd³u¿ d³u¿szej

krawêdzi. P³ytki maj¹ wy-

miary 45x45 oraz 30x60 cm

i dostêpne s¹ w szeœciu kolo-

rach. Seria Essencia dedy-

kowana jest do wyk³adania

presti¿owych wnêtrz (hole

banków, galerie centrów han-

dlowych itp.), jak równie¿ dla

wszystkich klientów ceni¹-

cych wysok¹ jakoœæ i eksklu-

zywny wygl¹d.

Rozszerzeniem idei przedsta-

wionej powy¿ej jest seria Geo,

która jako jedyna w ofercie

koncernu Lasselsberger ma

powierzchniê pokryt¹ transpa-

rentnym szkliwem. PrzeŸro-

czyste szkliwo powoduje, ¿e

ewentualne jego uszkodzenie w ¿aden spo-

sób nie odbija siê na estetyce p³ytek i u³o¿o-

nej z nich powierzchni. Kolor p³ytek w serii

Geo (czarny lub koœæ s³oniowa) jest faktycz-

nie kolorem gresowej masy p³ytki. 

Szkliwo w tym przypadku jest bardziej war-

stw¹ ochronn¹ p³ytki ni¿ efektem zdobni-

czym. Znacznie rozszerzaj¹ siê natomiast

mo¿liwoœci zastosowania p³ytek – oprócz

wyk³adania œcian i posadzek, wewn¹trz lub

na zewn¹trz obiektów mieszkalnych, p³ytki

z serii Geo z powodzeniem mo¿na zasto-

sowaæ w obiektach u¿ytecznoœci publicz-

nej, wszêdzie tam gdzie oprócz estetyki

wymagana jest najwy¿sza wytrzyma³oœæ

na warunki zewnêtrzne (mrozoodpornoœæ,

odpornoœæ chemiczna, odpornoœæ na œcie-

ranie powierzchniowe). P³ytki dostêpne s¹ 

w wymiarach 30x30, 30x60, 45x45 cm. 
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ADRES  F IRMY:

Produkty koncernu Lasselsberger

mog¹ byæ stosowane zarówno na ze-

wn¹trz budynków – na elewacjach, ta-

rasach i balkonach jak i we wnêtrzach.

Koncern oferuje ciekawie skompono-

wane, kompletne serie p³ytek œcien-

nych i pod³ogowych, które doskonale

sprawdzaj¹ siê zarówno w domach

i mieszkaniach, jak i w obiektach u¿y-

tecznoœci publicznej. 

K E R P O L

P
£

Y
T

K
I

 
C

E
R

A
M

I
C

Z
N

E

Kerpol.qxd  2007-12-12  11:55  Page 167


