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Decyzja o remoncie zapadła, ba nawet

znalazły się na to środki i wolny czas (od

czego mamy urlop). Przed nami, wydawa-

łoby się, rzecz błaha i przyjemna – zaku-

py. Dobrze jeśli mamy wybrane już płyt-

ki, lub zrobił to za nas architekt. Ale jeśli

chcemy wybrać je sami, ot tak idąc do sa-

lonu, to przed nami nie lada problem.

W każdym z szanujących się salonów wy-

specjalizowanych w płytkach ceramicz-

nych do wyboru mamy co najmniej kilka-

dziesiąt jeśli nie kilkaset wzorów płytek

różnych producentów. Jeśli jeszcze w do-

datku jesteśmy obdarzeni dobrym gustem

i nie chcemy powielać pomysłów sąsia-

dów czy znajomych to sprawa wyboru

ładnych i dobrych płytek może zająć nam

całkiem sporo czasu.

Propozycją, jaką na 2006 rok przygo-

tował czeski producent płytek, firma

Lasselsberger, to płytki z powierzchnią

lappato – czyli powierzchnią na której

doskonale widoczny jest kontrastowy

efekt połączenia mat – poler. 

Powierzchnia lappato jest pośrednim

rozwiązaniem pomiędzy płytkami mato-

wymi a płytkami polerowanymi. Nierów-

ną, pofalowaną powierzchnię z delikat-

nym połyskiem uzyskuje się przez prze-

polerowanie płytki za pomocą elastycznie

osadzonych tarcz, co przy reliefowej fak-

turze płytki powoduje że wszystkie zeszli-

fowane wypukłości uzyskują widoczny

połysk, a wgłębienia płytki pozostają ma-

towe. Dodatkowo wszystkie płytki z po-

wierzchnią lappato są płytkami rektyfiko-

wanymi, co umożliwia ich układanie

z wąską spoiną, a w efekcie daje wrażenie

jednolitej powierzchni.

Sam pomysł z wytwarzaniem płytek

półpolerowanych jest nowy i rzadko sto-

sowany, natomiast serie płytek, w których

powierzchnię tę zastosowano, zdążyły już

zaistnieć na naszym rynku. Efekt końco-

wy jaki osiągnęli czescy projektanci łą-

cząc nową technologię i sprawdzone płyt-

ki może śmiało konkurować z najlepszym

wzornictwem. 

W ofercie firmy Lasselsberger znaj-

dziemy 3 serie z powierzchnią lappato:

Seria Sandstone Lappato; występuje

w kolorach: kość słoniowa, ochra, szary

i ciemnoszary. Rozmiary: 295x595 mm

i 295x295 mm. Serie uzupełniają dwa ro-

dzaje bordiur oraz cokół i listwa schodo-

wa. Dzięki swoim parametrom płytki

z serii Sandstone Lappato mogą być za-

stosowane również na zewnątrz, a także

na posadzkach, gdzie występuje stosun-

kowo duże obciążenie ścierające. 

Seria Travertin Lappato doskonale

imituje naturalny trawertyn. Dostępna

jest w kolorach: kość słoniowa, beż,

ochra i brąz. Rozmiary 295x595 mm

i 295x295 mm, płytki są mrozoodporne.

Klasa ścieralności PEI 4.

Seria Gabro Lappato. Płytki z tej

serii produkowane są tylko w rozmiarze

295x295 mm. Typowe kolory ziemi: sza-

ry, zielony i ciemnoszary oraz „młotko-

wana” faktura powierzchni powodują, że

płytka do złudzenia przypomina oblo-

dzony kamień. Uzupełnieniem serii są

ciekawe mozaikowe bordiury oraz listwy

schodowe.

Wszytkie trzy serie lappato to gres

szkliwiony (gres porcellanato smaltato),

mogą być z powodzeniem zastosowane na

posadzkach zarówno we wnętrzach jak

i na zewnątrz. Oczywiście nic, oprócz na-

szej wyobraźni, nie stoi na przeszkodzie,

aby takie płytki zastosować też na ścianie. 

I  jednego możemy być pewni – ła-

zienki wyłożonej wielkoformatowymi

płytkami gresowymi z powierzchnią lap-

pato raczej nie zobaczymy u wszystkich

sąsiadów w okolicy.  

Borys Nogacki

Biuro Informacyjne

ul. Krasińskiego 29  40-019 Katowice

tel. 032 203 93 50

www.lasselseberger.com

Lista dystrybutorów dostępna na:

www.kerpol.pl
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