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shadow
kOlekcje PŁyTek elewacyjnych klinkier

76-79 jesienny liÂå / atakama
80-83 gobi
84-87 country wiÂnia
88-91 kalahari 

western
kOlekcje PŁyTek elewacyjnych klinkier

94 alaska
95 dakota
96 nevada
97 montana

98-99 colorado

glazed
kOlekcje PŁyTek elewacyjnych szkliwiOnych

102-103 wiÂniowa
104-105 miodowa
106-107 brÑzowa
108-109 grafitowa

110 zielona
111 aqua

2 oznaczenia płytek
3 zalety płytek

112-113 schemat schodów
114 właÊciwoÊci techniczne
115 normy

116-117 sposoby układania płytek

cegła
kOlekcje PŁyTek elewacyjnych klinkier

38-41 loft brick
42-45 retro brick
46-49 cottage

grey
kOlekcje PŁyTek elewacyjnych klinkier

52-53 nero
54 szara
55 kamienna szaroÂå

56-57 krem

earth
kOlekcje PŁyTek elewacyjnych klinkier

60-63 rot
64-67 burgund
68-69 Piaskowa
70-73 brÑz

kamieƒ
kOlekcje PŁyTek elewacyjnych kamiennych

6-7 kallio
8-9 aragon

10-11 zebrina
12-15 canella
16-17 nigella

18 ciemny gobi
19 stalowy
20 mocca
21 ecru

22-23 caPPucino
24 koral
25 radonit
26 agat
27 nefryt
28 onyks
29 cyrkon
30 Piryt
31 turmalin
32 aragonit
33 toPaz
34 jasPis
35 limonit

spis treÊci

inspiracje do naszych projektów czerpiemy z otaczajàcego nas Êwiata. staramy si´ nadaç pi´knà 
form´ wszystkiemu co nas otacza, stàd nasza pasja do projektowania wn´trz. 

cały czas si´ zmieniamy, poszerzajàc swojà wiedz´ i pogł´biajàc umiej´tnoÊci. wybudowaliÊmy nowà 
fabryk´, dzi´ki czemu mamy nowe mo˝liwoÊci tworzenia jeszcze pi´kniejszych i szlachetniejszych 
wzorów płytek. myÊlimy innowacyjnie, nieustannie szukajàc nowych wyzwaƒ. jednoczeÊnie staramy 
si´ słuchaç waszych opinii, bo wa˝ne sà dla nas potrzeby innych. wszystko po to, by dawaç nowe, 
gotowe rozwiàzania.

Pomysły czerpiemy z dnia codziennego, z tego, co wydawaç si´ mo˝e banalne, a gdy przyjrzymy si´ 
bli˝ej, stanowi prawdziwe arcydzieło. Dzi´ki temu mo˝emy poszczyciç si´ unikatowym wzornictwem  
i niepowtarzalnymi projektami, a jednoczeÊnie prostotà i klasycznym wyglàdem, co sprawia, ˝e efekt 
koƒcowy jest naprawd´ niezwykły. 

zapraszamy do zapoznania si´ z naszymi produktami.

Projektant marki cerraD



PEI 4 R10

oznaczenia płytek

Mrozoodporność

parametr określający odporność 
płytek na temperatury ujemne  
w warunkach wilgotnych.  
płytki mrozoodporne sprawdzają się 
zarówno w pomieszczeniach, jak i na 
zewnątrz, np. na tarasach i balkonach.

Klasa ścieralności
dotyczy płytek podłogowych

pei – metoda badania odporności
podczas ścierania.  

antypoślizgowość
dotyczy płytek podłogowych

parametr istotny dla bezpiecznego
użytkowania powierzchni podłogo-
wych, szczególnie tych narażonych 
na działanie wody i wilgoci, np. 
balkony, tarasy, schody zewnętrzne.

szt.
kg
m2

płytKi podłogowe

przeznaczone na podłogi wnętrz, 
tarasów, balkonów.

paKowanie
dotyczy wszystkich produktów

pełna informacja dotycząca pakowa-
nia podana jest w tabeli przy każdej 
kolekcji.

płytKi ścienne

przeznaczone do wykończenia ścian 
w pomieszczeniach lub na zewnątrz 
budynku.

zalety naszych płytek

natura

płytki wytwarzane są 
z naturalnych surowców.

wytrzyMałość

nasze produkty można stosować w miejscach uży-
teczności publicznej. duża odporność na ścieranie 
oznacza, że zachowają swój wygląd nawet po latach 
eksploatacji. wysokie parametry dla siły łamiącej  
i odporności na zginanie powodują, że nasze płytki 
mogą być używane tam, gdzie zwykła płytka dawno 
by się zniszczyła.

oszczędność  

elewacje i podłogi pokryte naszymi 
płytkami są trwałe i eleganckie,  
nie trzeba ich malować ani impre-
gnować, a dodatkowo podnoszą 
wartość budynku.

łatwe sprzątanie

odporność na zabrudzenia sprawia, że powierzchnie 
pokryte naszymi płytkami są łatwe do czyszczenia. 
sprawdziliśmy to laboratoryjnie (norma pn-en 
iso10545-14). ściany i elewacje pokryte gresem  
są trwałe i eleganckie, nie trzeba ich malować ani impre-
gnować, a dodatkowo podnoszą wartość budynku.

zdrowie

Klinkier i gres są odporne na pleśń  
i grzyby powodujące alergie.

gwarancja  

5 lat gwarancji na nasze  
płytki gresowe. 

3



54

kallio
aragon
zebrina
canella
nigella
ciemny gobi
stalowy
mocca
ecru 
caPPucino
koral
kOlekcje kamiennych PŁyTek elewacyjnych

radonit
agat
nefryt 
onyks     
cyrkon 
Piryt     
turmalin  
aragonit   
toPaz 
jasPis 
limonit

kamieƒ



KALLIO 
 amBer nr 3775

76

kallio 
kOlekcja kamiennych PŁyTek elewacyjnych

450x150

Każdy kolor ma 5 różnych grafik. 

Kallio creaM klinkier
450x150x9 mm, nr 3768

Kallio Marengo klinkier
450x150x9 mm, nr 3737

Kallio aMber klinkier
450x150x9 mm, nr 3775

Kallio rust klinkier
450x150x9 mm, nr 3720

Kallio terra klinkier
450x150x9 mm, nr 3751

Kallio tar klinkier
450x150x9 mm, nr 3690

PEI 4 PEI 4

PEI 4 PEI 4

PEI 4 PEI 4

szt. m2 kg

9 0,60 10,3

kallio



nIgeLLA 
 Dark nr  6859

ArAgOn 
 sanD nr 8846

98

aragon 
kOlekcja kamiennych PŁyTek elewacyjnych

450x150

Każdy kolor ma 5 różnych grafik. 

aragon sand klinkier
450x150x9 mm, nr 8846

aragon Marengo klinkier
450x150x9 mm, nr 8877

aragon savanna klinkier
450x150x9 mm, nr 8853

aragon forest klinkier
450x150x9 mm, nr 8839

aragon beige klinkier
450x150x9 mm, nr 8860

PEI 4

PEI 4PEI 4

PEI 4

PEI 4

szt. m2 kg

9 0,60 10,3

aragon



zebrInA 
 fOresT nr 6514

zebrina Marengo klinkier
600x175x9 mm, nr 6637

PEI 4

zebrina forest klinkier
600x175x9 mm, nr 6514

PEI 4

1110

zebrina 
kOlekcja kamiennych PŁyTek elewacyjnych

600x175

Każdy kolor ma 6 różnych grafik. 

zebrina beige klinkier
600x175x9 mm, nr 6682

zebrina pastel klinkier
600x175x9 mm, nr 6644

zebrina wood klinkier
600x175x9 mm, nr 6491

zebrina rust klinkier
600x175x9 mm, nr 6507

PEI 4

PEI 4

PEI 4

PEI 4

szt. m2 kg

8 0,84 16,5

zebrina



cAneLLA 
 DeserT nr 6804

1312

canella 
kOlekcja kamiennych PŁyTek elewacyjnych

490x300

Każdy kolor ma 5 różnych grafik. 

canella desert klinkier
490x300x10 mm, nr 6804

canella diuna klinkier
490x300x10 mm, nr 7498

canella natura klinkier
490x300x10 mm, nr 6811

canella terra klinkier
490x300x10 mm, nr 6798

PEI 4

PEI 4

PEI 4

PEI 4

szt. m2 kg

6 0,88 18,5

canella



cAneLLA 
 sTeel nr 7511

canella steel klinkier
490x300x10 mm, nr 7511

PEI 4

1514

canella 
kOlekcja kamiennych PŁyTek elewacyjnych

490x300

Każdy kolor ma 5 różnych grafik. 

canella ginger klinkier
490x300x10 mm, nr 7504

canella darK klinkier
490x300x10 mm, nr 6781

PEI 4

PEI 4

szt. m2 kg

6 0,88 18,5

canella



nIgeLLA 
 naTura nr 6880

1716

nigella 
kOlekcja kamiennych PŁyTek elewacyjnych

490x300

Każdy kolor ma 4 różne grafiki. 

nigella desert klinkier
490x300x10 mm, nr 6873

nigella natura klinkier
490x300x10 mm, nr 6880

nigella terra klinkier
490x300x10 mm, nr 6866

nigella darK klinkier
490x300x10 mm, nr 6859

PEI 4

PEI 4

PEI 4

PEI 4

szt. m2 kg

6 0,88 18,5

nigella



ciemny gobi 
kOlekcja PŁyTek elewacyjnych klinkier

300x148

cieMny gobi cer 5 kamień elewacyjny
300x148x9 mm, nr 7276

cieMny gobi cer 5  bis kamień elewacyjny
300x74x9 mm, nr 7764

stalowy 
kOlekcja PŁyTek elewacyjnych klinkier

300x148

stalowy cer 7 kamień elewacyjny
300x148x9 mm, nr 7290

stalowy cer 7 bis kamień elewacyjny
300x74x9 mm, nr 7788

szt. m2 kg

300x148 12 0,53 8,85

300x74 22 0,48 8,20

ciemny gobi/stalowy

stALOwy cer 7 
 nr  7290

cIemny gObI cer 5 
 nr  7276

1918



mocca
kOlekcja PŁyTek elewacyjnych klinkier

300x148

Mocca cer 8 kamień elewacyjny
300x148x9 mm, nr 7306

Mocca cer 8 bis kamień elewacyjny
300x74x9 mm, nr 7795

ecru 
kOlekcja PŁyTek elewacyjnych klinkier

300x148

ecru cer 10 kamień elewacyjny
300x148x9 mm, nr 7320

ecru cer 10 bis kamień elewacyjny
300x74x9 mm, nr 7818

szt. m2 kg

300x148 12 0,53 8,85

300x74 22 0,48 8,20

mocca/ecru

ecru cer 10 
 nr  7320

mOccA cer 8 
 nr  7795

2120



caPPucino
kOlekcja PŁyTek elewacyjnych klinkier

300x148

cappucino cer 11 kamień elewacyjny
300x148x9 mm, nr 7337

cappucino cer 11 bis kamień elewacyjny
300x74x9 mm, nr 7825

szt. m2 kg

300x148 12 0,53 8,85

300x74 22 0,48 8,20

caPPucino

cAppucInO cer 11
 nr  7337

2322



koral 
kOlekcja PŁyTek elewacyjnych klinkier

300x148

Koral cer 21 kamień elewacyjny
300x148x9 mm, nr 7344

radonit
kOlekcja PŁyTek elewacyjnych klinkier

300x148

radonit cer 22 kamień elewacyjny
300x148x9 mm, nr 7351

szt. m2 kg

300x148 12 0,53 8,85

koral/radonit

rAdOnIt cer 22 
 nr  7351

KOrAL cer 21
 nr  7344

2524



agat 
kOlekcja PŁyTek elewacyjnych klinkier

300x148

agat cer 23 kamień elewacyjny
300x148x9 mm, nr 7368

nefryt
kOlekcja PŁyTek elewacyjnych klinkier

300x148

nefryt cer 25 kamień elewacyjny
300x148x9 mm, nr 7382

szt. m2 kg

300x148 12 0,53 8,85

agat/nefryt

nefryt cer 25 
 nr  7382

AgAt cer 23
 nr  7368

2726



OnyKs cer 26 
 nr  7399

cyrkon
kOlekcja PŁyTek elewacyjnych klinkier

300x148

cyrKon cer 27 kamień elewacyjny
300x148x9 mm, nr 7405

szt. m2 kg

300x148 12 0,53 8,85

cyrkon/onyks

cyrKOn cer 27 
 nr  7405

onyks 
kOlekcja PŁyTek elewacyjnych klinkier

300x148

onyKs cer 26 kamień elewacyjny
300x148x9 mm, nr 7399

2928



Piryt 
kOlekcja PŁyTek elewacyjnych klinkier

300x148

piryt cer 28 kamień elewacyjny
300x148x9 mm, nr 7412

szt. m2 kg

300x148 12 0,53 8,85

Piryt/turmalin

turmalin
kOlekcja PŁyTek elewacyjnych klinkier

300x148

turMalin cer 29 kamień elewacyjny
300x148x9 mm, nr 7429

turmALIn cer 29 
 nr  7429

pIryt cer 28 
 nr  7412

3130



aragonit 
kOlekcja PŁyTek elewacyjnych klinkier

300x148

aragonit cer 30 kamień elewacyjny
300x148x9 mm, nr 7436

szt. m2 kg

300x148 12 0,53 8,85

argonit/toPaz

toPaz
kOlekcja PŁyTek elewacyjnych klinkier

300x148

topaz cer 31 kamień elewacyjny
300x148x9 mm, nr 7443

tOpAz cer 31 
 nr  7443

ArAgOnIt cer 30
 nr  7436

3332



jasPis 
kOlekcja PŁyTek elewacyjnych klinkier

300x148

jaspis cer 32 kamień elewacyjny
300x148x9 mm, nr 7450

szt. m2 kg

300x148 12 0,53 8,85

jasPis/limonit

limonit
kOlekcja PŁyTek elewacyjnych klinkier

300x148

liMonit cer 33 kamień elewacyjny
300x148x9 mm, nr 7467

LImOnIt cer 33 
 nr  7467

jAspIs cer 32
 nr  7450

3534



3736

loft brick
retro brick
cottage 
kOlekcje PŁyTek elewacyjnych klinkier

cegła



LOft brIcK 
 curry nr 2112

3938

loft brick 
kOlekcja PŁyTek elewacyjnych klinkier

245x65

Każdy kolor ma 60 różnych grafik. 

loft bricK curry klinkier
245x65x8 mm, nr 2112

loft bricK salt klinkier
245x65x8 mm, nr 2075

loft bricK pepper klinkier
245x65x8 mm, nr 2099

PEI 4

PEI 4

PEI 4

szt. m2 kg

38 0,60 10,4

loft brick



LOft brIcK
 carDamOn nr 2129

4140

loft brick 
kOlekcja PŁyTek elewacyjnych klinkier

245x65

Każdy kolor ma 60 różnych grafik. 

loft bricK Masala klinkier
245x65x8 mm, nr 2082

loft bricK chili klinkier
245x65x8 mm, nr 2105

loft bricK cardaMoM klinkier
245x65x8 mm, nr 2129

PEI 4

PEI 4

PEI 4

szt. m2 kg

38 0,60 10,4

loft brick



retrO brIcK 
 salT nr 1931

4342

retro brick 
kOlekcja PŁyTek elewacyjnych klinkier

245x65

Każdy kolor ma 60 różnych grafik. 

retro bricK curry klinkier
245x65x8 mm, nr 1979

retro bricK salt klinkier
245x65x8 mm, nr 1931

retro bricK pepper klinkier
245x65x8 mm, nr 1955

PEI 4

PEI 4

PEI 4

szt. m2 kg

38 0,60 10,4

retro brick



retrO brIcK
 masala nr 1948

4544

retro brick 
kOlekcja PŁyTek elewacyjnych klinkier

245x65

Każdy kolor ma 60 różnych grafik. 

retro bricK Masala klinkier
245x65x8 mm, nr 1948

retro bricK chili klinkier
245x65x8 mm, nr 1962

retro bricK cardaMon klinkier
245x65x8 mm, nr 1986

PEI 4

PEI 4

PEI 4

szt. m2 kg

38 0,60 10,4

retro brick



4746

szt. m2 kg

8 0,72 14,3

cottage

cottage 
kOlekcja PŁyTek PODŁOgOwych klinkier

300x300

Każdy kolor ma 12 różnych grafik. 

cottage Masala klinkier
300x300x9 mm, nr 2433

cottage salt klinkier
300x300x9 mm, nr 2426

cottage curry klinkier
300x300x9 mm, nr 2464

cottage pepper klinkier
300x300x9 mm, nr 2440

cottage chili klinkier
300x300x9 mm, nr 2457

cottage cardaMoM klinkier
300x300x9 mm, nr 2471

PEI 4
R10

PEI 4
R10

PEI 4
R10

PEI 4
R10

PEI 4
R10

PEI 4
R10

cOttAge 
 chili nr 2457



4948

cottage 
kOlekcja PŁyTek PODŁOgOwych klinkier

300x320

cOttAge 
 carDamOm stopnica V-shape nr 0705

szt. m2 kg

4 - 11,7

cottage

cottage Masala stopnica v-shape
300x320/50x9 mm, nr 0668

cottage curry stopnica v-shape
300x320/50x9 mm, nr 0699

cottage pepper stopnica v-shape
300x320/50x9 mm, nr 0675

cottage chili stopnica v-shape
300x320/50x9 mm, nr 0682

cottage cardaMoM stopnica v-shape
300x320/50x9 mm, nr 0705

cottage salt stopnica v-shape
300x320/50x9 mm, nr 0651

PEI 4
R10/11

PEI 4
R10/11

PEI 4
R10/11

PEI 4
R10/11

PEI 4
R10/11

PEI 4
R10/11



5150

nero
szara
kamienna szaroÂå
krem 
kOlekcje PŁyTek elewacyjnych klinkier

grey



5352

nero 
kOlekcja PŁyTek elewacyjnych klinkier

245x65

nero płytka gładka
245x65x6,5 mm, nr 9706

nero płytka parapetowa
350x148x13 mm, nr 7603

nero płytka parapetowa
245x135x13 mm, nr 1748

nero płytka parapetowa
300x148x13 mm, nr 1731

nero płytka parapetowa
200x100x13 mm, nr 1717

szt. m2 kg

245x65 32 0,50 7,3

200x100 25 - 15

245x135 20 - 19,7

300x148 11 - 14,35

350x148 11 - 17

nero

nerO 
 nr 9706



5554

szara 
kOlekcja PŁyTek elewacyjnych klinkier

245x65

szara płytka gładka
245x65x6,5 mm, nr 9744

szt. m2 kg

32 0,50 7,3

szara/kamienna szaroÂå

kamienna  
szaroÂå 
kOlekcja PŁyTek elewacyjnych klinkier

245x65

KaMienna szarość płytka gładka
245x65x6,5 mm, nr 9935

szArA 
 nr 9744

KAmIennA szArOÂå
 nr 9935



5756

krem 
kOlekcja PŁyTek elewacyjnych klinkier

245x65

KreM płytka gładka
245x65x6,5 mm, nr 9720

KreMowy cer 9 bis kamień elewacyjny 
300x74x9 mm, nr 7801

KreM płytka rustykalna
245x65x6,5 mm, nr 9737

KreMowy cer 9 kamień elewacyjny 
300x148x9 mm, nr 7313

szt. m2 kg

245x65 32 0,50 7,3

300x74 22 0,48 8,2

300x148 12 0,53 8,85

krem

Krem 
 nr 9737



5958

rot
burgund
Piaskowa
brÑz
kOlekcje PŁyTek elewacyjnych klinkier

earth



6160

rot 
kOlekcja PŁyTek elewacyjnych klinkier

245x65

rot płytka elewacyjna rustykalna 
245x65x6,5 mm, nr 9522

rot płytka elewacyjna gładka 
245x65x6,5 mm, nr 9515

rot płytka elewacyjna rustykalna cieniowana 
245x65x6,5 mm, nr 9539

rot płytka elewacyjna gładka cieniowana 
245x65x6,5 mm, nr 9546

szt. m2 kg

245x65 32 0,50 7,3

200x100 25 - 15

245x135 20 - 19,7

300x148 11 - 14,35

350x148 11 - 17

rot

rOt 
 nr 9515

rot płytka parapetowa
350x148x13 mm, nr 4992

rot płytka parapetowa
245x135x13 mm, nr 1809

rot płytka parapetowa
300x148x13 mm, nr 1793

rot płytka parapetowa
200x100x13 mm, nr 1892



6362

rot
płytka stopnicowa
300x300x11 mm, nr 5616

rot 
kOlekcja PŁyTek uniwersalnych klinkier

300x300

szt. m2 kg

300x300* 8 0,72 14,3

300x300 8 0,72 17,9

300x148 16 0,71 17,7

200x100 50 1,0 14,5

300x320 4 - 11,7

320x320 2 - 6,5

rot

rot
płytka uniwersalna rustykalna
300x300x9 mm, nr 5425

rot
stopnica v-shape
300x320/50x11 mm, nr 0514

rot
stopnica narożna v-shape
320x320/50x11 mm, nr 0729

rot
płytka stopnicowa narożna
300x300x11 mm, nr 5814

rot
płytka elewacyjna
200x100x6,5 mm, nr 2561

rot 
płytka podłogowa
300x300x11 mm, nr 5241

rot 
płytka podłogowa
300x148x11 mm, nr 6538

PEI 4
R10

PEI 4
R10

PEI 4
R10/11

PEI 4
R10/11

PEI 4
R10/11

PEI 4
R10/11

PEI 4
R10

PEI 4

rOt 
 nr 5241

* płytka uniwersalna rustykalna 



6564

burgund 
kOlekcja PŁyTek elewacyjnych klinkier

245x65

burgund płytka elewacyjna rustykalna 
245x65x6,5 mm, nr 9577

burgund płytka elewacyjna gładka 
245x65x6,5 mm, nr 9553

burgund płytka elewacyjna rustykalna cieniowana 
245x65x6,5 mm, nr 9584

burgund płytka elewacyjna gładka cieniowana 
245x65x6,5 mm, nr 9560

burgund 
 4039,  nr 5258

szt. m2 kg

245x65 32 0,50 7,3

200x100 25 - 15

245x135 20 - 19,7

300x148 11 - 14,35

350x148 11 - 17

burgund

burgund płytka parapetowa
350x148x13 mm, nr 7108

burgund płytka parapetowa
245x135x13 mm, nr 4015

burgund płytka parapetowa
300x148x13 mm, nr 4039

burgund płytka parapetowa
200x100x13 mm, nr 4022



* płytka uniwersalna rustykalna

6766

burgund 
kOlekcja PŁyTek uniwersalnych klinkier

300x300

szt. m2 kg

300x300* 8 0,72 14,3

300x300 8 0,72 17,9

300x148 16 0,71 17,7

200x100 50 1,0 14,5

300x320 4 - 11,7

burgund

burgund
płytka uniwersalna rustykalna
300x300x9 mm, nr 5432

burgund
płytka stopnicowa
300x300x11 mm, nr 5623

burgund
stopnica v-shape
300x320/50x11 mm, nr 0637

burgund
płytka stopnicowa narożna
300x300x11 mm, nr 5821

burgund
płytka elewacyjna
200x100x6,5 mm, nr 6026

burgund 
płytka podłogowa
300x300x11 mm, nr 5258

burgund 
płytka podłogowa
300x148x11 mm, nr 6545

PEI 3
R10

PEI 3
R10

PEI 3
R10/11

PEI 3
R10/11

PEI 3
R10/11

PEI 3
R10

PEI 3

burgund 
  nr 5258 / 5623 / 5821
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Piaskowa 
kOlekcja PŁyTek elewacyjnych klinkier

245x65

piasKowa płytka gładka
245x65x6,5 mm, nr 9669

piasKowa płytka elewacyjna
200x100x6,5 mm, nr 6088

piasKowa płytka rustykalna
245x65x6,5 mm, nr 9676

szt. m2 kg

245x65 32 0,50 7,3

200x100 50 1 14,5

Piaskowa

pIAsKOwA 
 nr 9669
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brÑz 
kOlekcja PŁyTek elewacyjnych klinkier

245x65

brąz płytka elewacyjna gładka
245x65x6,5 mm, nr 9683

brąz płytka elewacyjna rustykalna
245x65x6,5 mm, nr 9690

szt. m2 kg

245x65 32 0,50 7,3

200x100 25 - 15

245x135 20 - 19,7

300x148 11 - 14,35

350x148 11 - 17

brÑz

brÑz 
  nr 9683

brąz płytka parapetowa
350x148x13 mm, nr 7580

brąz płytka parapetowa
245x135x13 mm, nr 2011

brąz płytka parapetowa
300x148x13 mm, nr 0437

brąz płytka parapetowa
200x100x13 mm, nr 1977



* płytka uniwersalna rustykalna

7372

brÑz 
kOlekcja PŁyTek uniwersalnych klinkier

300x300

szt. m2 kg

300x300* 8 0,72 14,3

300x300 8 0,72 17,9

300x148 16 0,71 17,7

brÑz

brąz
płytka uniwersalna rustykalna
300x300x9 mm, nr 5487

brąz 
płytka podłogowa
300x300x11 mm, nr 5302

brąz 
płytka podłogowa
300x148x11 mm, nr 6576

PEI 3
R10

PEI 3
R10

PEI 3
R10

brąz
płytka stopnicowa
300x300x11 mm, nr 5678

brąz
płytka stopnicowa narożna
300x300x11 mm, nr 5876

PEI 4
R10/11

PEI 4
R10/11

brÑz 
  nr 9683 /  nr 5302 
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jesienny liÂå
atakama
gobi
country wiÂnia
kalahari 
kOlekcje PŁyTek elewacyjnych klinkier

shadow
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300x74

jesienny liść cer 3 bis kamień elewacyjny
300x74x9 mm, nr 7740

jesienny liÂå 
kOlekcja PŁyTek elewacyjnych kamie¡

jesienny liść cer 3 kamień elewacyjny
300x148x9 mm, nr 7252

ataKaMa płytka elewacyjna rustykalna
245x65x6,5 mm, nr 9751

szt. m2 kg

245x65 32 0,50 7,3

300x74 22 0,48 8,2

300x148 12 0,53 8,85

jesienny liÂå/atakama

jesIenny LIÂå 
  nr 7252 /  nr 5296 



jesIenny LIÂå 
  nr 5296 

7978

jesienny liÂå 
kOlekcja PŁyTek uniwersalnych klinkier

300x300

jesienny liść
płytka uniwersalna rustykalna
300x300x9 mm, nr 5470

jesienny liść
płytka stopnicowa
300x300x11 mm, nr 5654

jesienny liść
płytka stopnicowa narożna
300x300x11 mm, nr 5852

jesienny liść
płytka podłogowa
300x300x11 mm, nr 5296

jesienny liść
płytka podłogowa
300x148x11 mm, nr 6606

PEI 3
R10

PEI 3
R10

PEI 3
R10/11

PEI 3
R10/11

PEI 3
R11

szt. m2 kg

300x300* 8 0,72 14,3

300x300 8 0,72 17,9

300x148 16 0,71 17,7

300x320 4 - 11,7

320x320 2 - 6,5

jesienny liÂå

jesienny liść
stopnica v-shape
300x320/50x11 mm, nr 0538

jesienny liść
stopnica narożna v-shape
320x320/50x11 mm, nr 0712

PEI 4
R10/11

PEI 4
R10/11

* płytka uniwersalna rustykalna 



gObI 
  nr 9768 /  nr 5272 

8180

245x65 gobi 
kOlekcja PŁyTek elewacyjnych kamie¡

szt. m2 kg

245x65 32 0,50 7,3

gobi

gobi płytka elewacyjna rustykalna
245x65x6,5 mm, nr 9768



gObI 
  nr 9768 /  nr 5272 

8382

gobi 
kOlekcja PŁyTek uniwersalnych klinkier

300x300

szt. m2 kg

300x300* 8 0,72 14,3

300x300 8 0,72 17,9

300x148 16 0,71 17,7

300x320 4 - 11,7

gobi

gobi
płytka uniwersalna rustykalna
300x300x9 mm, nr 5456

gobi
płytka stopnicowa
300x300x11 mm, nr 5647

gobi
stopnica v-shape
300x320/50x11 mm, nr 0576

gobi
płytka stopnicowa narożna
300x300x11 mm, nr 5845

gobi
płytka podłogowa
300x300x11 mm, nr 5272

gobi
płytka podłogowa
300x148x11 mm, nr 6583

PEI 3
R10

PEI 3
R10

PEI 3
R10/11

PEI 3
R10/11

PEI 3
R10/11

PEI 3
R10

* płytka uniwersalna rustykalna



cOuntry wIÂnIA 
  nr 9782

8584

245x65

country wiśnia płytka elewacyjna gładka
245x65x6,5 mm, nr 9805

country wiśnia płytka elewacyjna rustykalna
245x65x6,5 mm, nr 9782

country wiÂnia 
kOlekcja PŁyTek elewacyjnych klinkier

szt. m2 kg

245x65 32 0,50 7,3

country wiÂnia



cOuntry wIÂnIA 
  nr 9782 /  nr 5326 
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country wiÂnia 
kOlekcja PŁyTek uniwersalnych klinkier

300x300

country wiśnia
płytka uniwersalna rustykalna
300x300x9 mm, nr 5500

country wiśnia
płytka stopnicowa
300x300x11 mm, nr 5708

country wiśnia
płytka stopnicowa narożna
300x300x11 mm, nr 5906

country wiśnia
płytka podłogowa
300x300x11 mm, nr 5326

country wiśnia
płytka podłogowa
300x148x11 mm, nr 6613

PEI 3
R10

PEI 3
R10

PEI 3
R10/11

PEI 3
R10/11

PEI 3
R10

country wiśnia
stopnica v-shape
300x320/50x11 mm, nr 0590

country wiśnia
stopnica narożna v-shape
320x320/50x11 mm, nr 0750

PEI 4
R10/11

PEI 4
R10/11

* płytka uniwersalna rustykalna 

szt. m2 kg

300x300* 8 0,72 14,3

300x300 8 0,72 17,9

300x148 16 0,71 17,7

300x320 4 - 11,7

320x320 2 - 6,5

country wiÂnia



KALAhArI cer 4
  nr 7757 / 7269

8988

300x74

Kalahari cer 4 bis kamień elewacyjny
300x74x9 mm, nr 7757

kalahari 
kOlekcja PŁyTek elewacyjnych kamie¡

szt. m2 kg

245x65 32 0,50 7,3

300x74 22 0,48 8,2

300x148 12 0,53 8,85

kalahari

Kalahari płytka elewacyjna rustykalna
245x65x6,5 mm, nr 9775

Kalahari cer 4 kamień elewacyjny
300x148x9 mm, nr 7269



KALAhArI 
  nr 9775 /  nr 5289 

9190

kalahari 
kOlekcja PŁyTek uniwersalnych klinkier

300x300

szt. m2 kg

300x300* 8 0,72 14,3

300x300 8 0,72 17,9

300x148 16 0,71 17,7

kalahari

Kalahari
płytka uniwersalna rustykalna
300x300x9 mm, nr 5463

Kalahari
płytka stopnicowa
300x300x11 mm, nr 5661

Kalahari
płytka stopnicowa narożna
300x300x11 mm, nr 5869

Kalahari
płytka podłogowa
300x300x11 mm, nr 5289

Kalahari
płytka podłogowa
300x148x11 mm, nr 6590

PEI 3
R10

PEI 3
R10

PEI 3
R10/11

PEI 3
R10/11

PEI 3
R10

* płytka uniwersalna rustykalna



9392

alaska
dakota
nevada
montana
colorado 
kOlekcje PŁyTek elewacyjnych klinkier

western



dAKOtA 
 nr  9607

ALAsKA 
 nr  9652

9594

alaska 
kOlekcja PŁyTek elewacyjnych klinkier

245x65

alasKa płytka elewacyjna rustykalna
245x65x6,5 mm, nr 9652

szt. m2 kg

245x65 32 0,50 7,3

alaska /dakota

dakota 
kOlekcja PŁyTek elewacyjnych klinkier

245x65

daKota płytka elewacyjna rustykalna
245x65x6,5 mm, nr 9607



mOntAnA 
 nr  9638

nevAdA 
 nr  9621

9796

nevada 
kOlekcja PŁyTek elewacyjnych klinkier

245x65

nevada płytka elewacyjna rustykalna
245x65x6,5 mm, nr 9621

montana 
kOlekcja PŁyTek elewacyjnych klinkier

245x65

Montana płytka elewacyjna rustykalna
245x65x6,5 mm, nr 9638

szt. m2 kg

245x65 32 0,50 7,3

nevada/montana



cOLOrAdO 
 nr  9614

9998

colorado 
kOlekcja PŁyTek elewacyjnych klinkier

245x65

colorado płytka elewacyjna rustykalna
245x65x6,5 mm, nr 9614

szt. m2 kg

245x65 32 0,50 7,3

colorado



101100

wiÂniowa
miodowa
brÑzowa
grafitowa
zielona
aqua 
kOlekcje PŁyTek elewacyjnych szkliwiOnych

glazed



wIÂnIOwA 
 nr  9829

103102

wiśniowa płytka parapetowa
245x135x13 mm, nr 1663

wiÂniowa 
kOlekcja PŁyTek elewacyjnych szkliwiOnych

245x65

wiśniowa płytka elewacyjna szkliwiona
245x65x6,5 mm, nr 9829

szt. m2 kg

245x65 32 0,50 7,3

200x100 25 - 15,0

245x135 20 - 19,7

300x148 11 - 14,35

350x148 11 - 17,0

wiÂniowa

wiśniowa płytka parapetowa
300x148x13 mm, nr 1762

wiśniowa płytka parapetowa
350x148x13 mm, nr 5135

wiśniowa płytka parapetowa
200x100x13 mm, nr 1878



mIOdOwA 
 nr  9850

105104

miodowa 
kOlekcja PŁyTek elewacyjnych szkliwiOnych

245x65

Miodowa płytka elewacyjna szkliwiona
245x65x6,5 mm, nr 9850

szt. m2 kg

245x65 32 0,50 7,3

200x100 25 - 15,0

245x135 20 - 19,7

300x148 11 - 14,35

350x148 11 - 17,0

miodowa

Miodowa płytka parapetowa
350x148x13 mm, nr 5159

Miodowa płytka parapetowa
245x135x13 mm, nr 1687

Miodowa płytka parapetowa
300x148x13 mm, nr 1755

Miodowa płytka parapetowa
200x100x13 mm, nr 1861



brÑzOwA 
 nr  9836

107106

brÑzowa 
kOlekcja PŁyTek elewacyjnych szkliwiOnych

245x65

szt. m2 kg

245x65 32 0,50 7,3

200x100 50 1,0 14,5

200x100 25 - 15,0

245x135 20 - 19,7

300x148 11 - 14,35

350x148 11 - 17,0

brÑzowa

brązowa płytka elewacyjna szkliwiona
245x65x6,5 mm, nr 9836

brązowa płytka elewacyjna szkliwiona
200x100x6,5 mm, nr 2578

brązowa płytka parapetowa
350x148x13 mm, nr 7115

brązowa płytka parapetowa
245x135x13 mm, nr 1953

brązowa płytka parapetowa
300x148x13 mm, nr 1946

brązowa płytka parapetowa
200x100x13 mm, nr 1960



grAfItOwA 
 nr  9836

109108

grafitowa 
kOlekcja PŁyTek elewacyjnych szkliwiOnych

245x65

szt. m2 kg

245x65 32 0,50 7,3

200x100 25 - 15,0

245x135 20 - 19,7

300x148 11 - 14,35

grafitowa

grafitowa płytka elewacyjna szkliwiona
245x65x6,5 mm, nr 9867

grafitowa płytka parapetowa
245x135x13 mm, nr 1694

grafitowa płytka parapetowa
300x148x13 mm, nr 1786

grafitowa płytka parapetowa
200x100x13 mm, nr 1854



zIeLOnA 
 nr  9843

111110

zielona 
kOlekcja PŁyTek elewacyjnych szkliwiOnych

245x65

zielona płytka elewacyjna szkliwiona
245x65x6,5 mm, nr 9843

aqua 
kOlekcja PŁyTek BasenOwych

300x148

aqua płytka basenowa
300x148x9 mm, nr 6521

szt. m2 kg

245x65 32 0,50 7,3

300x148 12 0,53 8,85

zielona/aqua
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schody
schemaT PrzygOTOwania PODŁO˚a

warstwa wyrównawcza  
lub/i spadkowa

konstrukcja nośna hydroizolacja klej do płytek

podstopnica

stopnica
prosta

stopnica
narożna

cOttAge 
 curry stopnica V-shape nr 0699
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właÊciwoÊci techniczne

wymiar i PŁaskOÂå POwierzchni
wymiar nOminalny n

7cm ≤n<15 n ≥ 15 cm

ba
da

nia
 w

g
Pn

-e
n 

isO
 10

54
5-

2

długoÊç ± 0,9 mm ± 0,6% i max ± 2,0 mm

szerokoÊç ± 0,9 mm ± 0,6% i max ± 2,0 mm

gruboÊç ± 0,5 mm ± 5% i max ± 0,5 mm

odchylenie od kàta prostego ± 0,75 mm ± 0,5% i max ± 2,0 mm

płaskoÊç powierzchni ± 0,75 mm ± 0,5% i max ± 2,0 mm

normy
warTOÂci wg nOrmy
Pn - en 14411 zał. h oraz deklarowane
Pn - en 14411 zał. g oraz deklarowane

BPOsiaDane cerTyfikaTy: zgodnoÊç z normà Pn-en 14411; na znak bezpieczeƒstwa         ; en isO 9001.

wŁaÂciwOÂci fizyczne
Pn - en 14411 zaŁ. h oraz deklarowane Pn - en 14411 zaŁ. g oraz deklarowane

wymagania Êrednia wartoÊç uzyskiwana wymagania Êrednia wartoÊç uzyskiwana

nasiàkliwoÊç wodna
badania wg Pn-en isO 10545-3 0,5%  <  e  ≤  3% 0,5%  <  e  ≤ 2,6%    e  ≤  0,5% 0,1% - 0,2%

siła łamiàca
badania wg Pn-en isO 10545-4

dla gruboÊci < 7,5 mm - ≥ 700 n
dla gruboÊci ≥ 7,5 mm - ≥ 1100 n

850 n
2000 n

dla gruboÊci < 7,5 mm - ≥ 700 n
dla gruboÊci ≥ 7,5 mm - ≥ 1300 n

950 n
2200 n

wytrzymałoÊç na zginanie
badania wg Pn-en isO 10545-4 > 30 n / mm2 38 n / mm2 > 35 n / mm2 45 n / mm2

OdpornoÊç na Êcieranie
badania wg Pn-en isO 10545-7 wg deklaracji producenta kl. 3 - 4 wg deklaracji producenta kl. 3 - 4

mrozoodpornoÊç
badania wg Pn-en isO 10545-12 wymagana odporne wymagana odporne

OdpornoÊç chemiczna
badania wg Pn-en isO 10545-13

-  na kwasy i zasady o słabym st´˝eniu
- na Êrodki domowego u˝ytku / sole do basenów

- wg klasyfikacji producenta
- min. gB, uB

- gla, ula
- ga, ua

- wg klasyfikacji producenta
- min. gB

- gla
- ga

antypoÊlizgowoÊç
badania wg Din 51130 

+ procedury uzupełniajàce
wg deklaracji producenta

powierzchnia gładka  
i rustykalna - r-9 - r 10

powierzchnia z ryflami - r 11
wg deklaracji producenta powierzchnia gładka

i rustykalna - r 9 - r 10

uwalnianie ołowiu i kadmu
 Pn-en isO 10545-15

wymagania dyrektywy komisji 2005/31/we
≤ 0,2 mg/ litr dot. ołowiu
≤ 0,02 mg/ litr dot. kadmu

0
0

wymagania dyrektywy komisji 2005/31/we
≤ 0,2 mg/ litr dot. ołowiu
≤ 0,02 mg/ litr dot. kadmu

0
0

PromieniotwórczoÊç naturalna
wg instrukcji iTB 455/2010 brak wymagaƒ poni˝ej dopuszczalnych wartoÊci brak wymagaƒ poni˝ej dopuszczalnych wartoÊci

OdpornoÊç na plamienie
badania wg Pn-en isO 10545-14 min. 3 kl (gl) kl. 5 min. 3 kl (gl) kl. 5
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sposoby układania płytek

wIÑzAnIe wOzówKOwe 1
przesuni´cie o ½ płytki

wIÑzAnIe wOzówKOwe 2
przesuni´cie o ¼ płytki

wIÑzAnIe wOzówKOwe 3
przesuni´cie skoÊne o ¼ płytki

wIÑzAnIe wOzówKOwe 4
przesuni´cie zygzak o 4/3 płytki

wIÑzAnIe bLOKOwO-płytKOwe 1
równe

wIÑzAnIe bLOKOwO-płytKOwe 2
z przesuni´ciem

wIÑzAnIe płytKOwe
kombinowane 1

wIÑzAnIe płytKOwe
kombinowane 2

wIÑzAnIe płytKOwe
poziome

wIÑzAnIe płytKOwe
pionowe

wIÑzAnIe bLOKOwe 1
2+2 przesuni´cie o ½ płytki

wIÑzAnIe bLOKOwe 2
1+2 przesuni´cie o ½ płytki

ułO˚enIe
w krat´

ułO˚enIe
w krat´ 1+1 i ½

ułO˚enIe
płytki ½ z przesuni´ciem o ½

ułO˚enIe
płytkowe

ułO˚enIe
płytka 30x14,8 cm + ci´ta płytka 30x14,8 cm

ułO˚enIe
podwójne naprzemienne

ułO˚enIe
w jodełk´

ułO˚enIe
w karo

ułO˚enIe
z przesuni´ciem o ½



mAttInA 
 marrOne nr 9425 

tAsserO 
 Beige  nr 8800

mAttInA 
 saBBia nr 9388 

odkryj kolekcje  
Płytek gresowych

wi¢cej insPiracji
w katalogu
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g r e s
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notatki



cerrAd sp. z o.o.

ul. radomska 49 B,
27-200 starachowice

infolinia 800 23 77 23
tel. +48 41 275 54 33 

cerrad@cerrad.com
www.cerrad.com


