ALABAMA, CLIO
p³ytki kuchenne

SKÓRA
p³ytki
³azienkowe

ALABAMA to p³ytka strukturalna, matowa z prostymi krawêdziami. Wystêpuje
w pastelowych kolorach be¿u, szaroœci
i ¿ó³ci. Ca³oœæ uzupe³niaj¹ drukowane
listwy z motywem kwiatowym podkreœlone z³otem.
CLIO (format 15x15 cm) to wzór matowy, g³adki, charakteryzuj¹cy siê nierównymi brzegami, dostêpny w ciep³ych
pastelowych kolorach ecru i wanilii. Do
ka¿dego z kolorów proponujemy trzy
rodzaje dekoracji, co pozostawia Klientom du¿¹ swobodê dzia³ania.

Seria p³ytek strukturalnych
o wymiarze 25x33,3 cm,
dostêpna w dwóch zestawieniach kolorystycznych (bia³ykremowy lub bia³y-popielaty).
Skóra bia³a oraz kremowa
z wycinanymi szklanymi
dekoracjami stworzy nowoczesne wnêtrze. Komplet
Skóry bia³ej i popielatej uzupe³niaj¹ dwa rodzaje metalizowanych listew.
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£AZIENKOWE

Produkcjê p³ytek ceramicznych rozpoczêliœmy w 1996 roku w Koñskich jako
firma z udzia³em kapita³u w³oskiego. Od
samego pocz¹tku stawiamy sobie za
cel oddaæ do Pañstwa dyspozycji wyroby trwa³e, estetyczne, urzekaj¹ce
bogactwem wzornictwa. Taka kompozycja umo¿liwia nam rozpoczêcie konkurencji nie tylko cenowej i jakoœciowej,
ale przede wszystkim wzorniczej z wiod¹cymi importowanymi produktami,
zarówno na rynku krajowym jak i w krajach by³ego Zwi¹zku Radzieckiego oraz
wielu krajach zachodniej Europy. Stworzyliœmy dla Pañstwa szerok¹ gamê p³ytek w rozmiarach od 15x15 do 25x40
cm. Produkcja specjalna to ciêta mozaika, dwukrotnego wypa³u, o wymiarach
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W tym roku wprowadziliœmy na
polski rynek bardzo modne we
W³oszech oraz Hiszpanii p³ytki typowo
kuchenne w formacie 15x15 cm.

20x20 cm w rzadko spotykanych na
rynku intensywnych kolorach: czerwonym, granatowym, szaro-stalowym
i ¿ó³tym.
W tym roku postawiliœmy na rozwój
dekoracji. Obok popularnych profili
typu: london, sigaro, echo wprowadzamy bardzo zaawansowane technologicznie ozdoby wykonane przy
zastosowaniu barwionych mas gresowych, past metalicznych, vitromasy
szk³a oraz metalu.
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P³ytka ceramiczna matowa o formacie
25x33,3 cm w stonowanych, ciep³ych
barwach kremu, br¹zu i zieleni.
Wzór doskonale komponuje siê z ciêt¹
mozaik¹ z³o¿on¹ z trzech kolorów p³ytki podstawowej oraz metalizowan¹
listw¹.

