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Płytki ceramiczne
i gresy OPOCZNO

WYPOSA¯ENIE  WWNÊTRZ

P R E Z E N TA C J A

INFORMACJE DODATKOWE
Kraj produkcji: Polska
Dystrybucja: przez sieæ sprzeda¿y w ca³ym kraju
Gwarancja: 5 lat
Aprobaty i certyfikaty: ISO 9001:2000
Pozosta³a oferta: p³ytki kamionkowe, gresy szkliwione i nieszkliwione,
gresy polerowane, satynowane oraz pe³ny wybór dekoracji ceramicznych

OPOCZNO SSA

ul. Przemys³owa 5, 26-300 Opoczno 

tel. 044 754 81 00, faks 044 755 34 26

www.opoczno.com, e-mail: info@opoczno.com

GRES ARENISCA

Œcienno-pod³ogowa kolekcja do stosowania wewn¹trz i na zewn¹trz.
Powierzchnia p³ytek jest wiernym odwzorowaniem naturalnego
piaskowca. W jej sk³ad wchodzi trójkolorowa mozaika i trzy rodzaje
dekoracji: nowoczesne strukturalne imituj¹ce metal, ciête zdobione
platyn¹ i z³otem oraz mozaikowe z elementem metalowym. Wymiary
p³ytek: 29,7/29,7 oraz 29,7/59,8 cm. Kolory: kremowy, be¿owy 
i mocca. Ceny sugerowane: 54 z³/m2 i 63 z³/m2 (w zale¿noœci od for-
matu), dekoracje i mozaika 24-40 z³/szt.

ORGANIC

Nowoczesna kolekcja o delikatnej strukturze, matowa, w natural-
nych, ciep³ych i zdecydowanych kolorach. Wzór nawi¹zuje do faktu-
ry tkanin, a kolekcja doskonale sprawdza siê w aran¿acji kuchni 
i ³azienek. Wymiary: 25/35 cm (œciany); 35/35 cm (pod³oga). Kolory:
krem, grafit, ¿ó³ty, niebieski, orange, br¹zowy, ró¿owy. Ceny suge-

rowane: p³ytki œcienne – 55 z³/m2, p³ytki pod³ogowe – 58 z³/m2,
dekory – 13-35 z³/szt.

MAGICA

Œcienno-pod³ogowa kolekcja ³azienkowa. Wzorem i struktur¹ nawi¹-
zuje do drewna i tapet. Poza p³ytkami bazowymi do kolekcji nale¿¹
równie¿ p³ytki „Flower”  zadrukowane na ca³ej swojej powierzchni
delikatnym motywem kwiatowym, dwa komplety  dekoracji oraz
gresowe p³ytki pod³ogowe. Wymiary: p³ytki œcienne – 25/35 cm,
p³ytki gresowe – 33,3/33,3 cm. Kolory: kremowy, bursztynowy, br¹-
zowy, turkusowy, czerwony. Ceny sugerowane: p³ytki œcienne:
54 z³/m2, gresowe: 55 z³/m2, dekoracje: 13-33 z³/szt.

WOOD&CEMENT

Matowa, g³adka powierzchnia p³ytek wiernie oddaje charakter drew-
na i cementu. Dekoracje z realistycznym motywem kwiatowym pod-
kreœlaj¹ naturalny charakter kolekcji. Wymiary: 25/35 i 33,3/33,3 cm.
Kolory: br¹zowy, orange, kremowy. Ceny sugerowane: p³ytki œcien-
ne Wood&Cement – 52 z³/m2, Gres Wood – 53 z³/m2, dekoracje –
13-24 z³/szt. 
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