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SYCYLIA

Sycylia to p³ytki matowo-b³yszcz¹ce,
sprawiaj¹ wra¿enie naturalnego kamie-
nia – w³oskiego trawertynu. Dekoracje
z kolekcji Sycylia (listwy i centra) to
ciekawe po³¹czenie metalu szlachet-
nego z kamieniem, co sprawia wra¿e-
nie przestrzennego odlewu. Kolekcja
Sycylia dostêpna jest w formacie:
25x35 cm, w ciep³ych barwach natury:
krem, piasek, bia³y i be¿. POMONA

Pomona to p³ytka b³yszcz¹ca, o stono-
wanej i jednolitej fakturze. Kolekcjê
uzupe³niaj¹ dekoracje: klasyczna
nawi¹zuj¹ca do egzotycznej stylistyki
kwiatu palmy i nowoczesna – geome-
tryczna. Kolekcja Pomona dostêpna
jest w formacie 25x35 cm, w kolorach:
¿ó³tym, koralowym i zielonym.
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Firma Opoczno S.A. wdro¿y³a system
zarz¹dzania jakoœci¹ spe³niaj¹cy
wymagania miêdzynarodowej normy
ISO 9001:2000 (certyfikat nadany
przez DET NORSKE VERITAS).
Firma Opoczno S.A. udziela 5-letniego
okresu gwarancji na p³ytki i dekoracje
ceramiczne marki Opoczno w I ga-
tunku.

ADRES  F IRMY:

DAMASCO

Gres o aksamitnej powierzchni pod-
kreœlaj¹cej szlachetnoœæ nowoczesne-
go wzoru. Kolekcjê wyró¿niaj¹ asce-
tyczne dekoracje mozaikowe wykona-
ne z ciêtych p³ytek oraz w stylu tech-
no – po³¹czone z metalem. Dostêpny
w nowym formacie 33,3 x 33,3 cm,
w kolorach: mocca, cappuccino, wani-
lia, grafitowym, antracytowym. Dama-
sco to p³ytki o wysokiej, IV klasie œcie-
ralnoœci, mo¿na je stosowaæ wewn¹trz
i na zewn¹trz budynków.

SATURN

Gres o niepowtarzalnym wzorze imitu-
j¹cym marmur, o satynowej lub pole-
rowanej powierzchni. Kolekcjê Saturn
uzupe³niaj¹ dekoracje œcienne oraz
polerowane listwy i naro¿niki pod³ogo-
we. Dostêpny jest w formatach:
29,5 x 29,5; 29,5 x 59,5; 44,8 x 44,8 cm,
w kolorach: bia³ym, czarnym, be¿owym,
terakoty, malachitowym i piaskowym.
Do stosowania wewn¹trz i na zewn¹trz
budynków.

ISTRIA

Istria to nowoczesna p³ytka bêd¹ca
doskona³ym odwzorowaniem faktury
p³ótna o satynowym wykoñczeniu
powierzchni. Stylistyka dekoracji
(listwy i centra) nawi¹zuje do delikat-
nych nadmorskich traw. Kolekcja Istria
dostêpna jest w formacie 25x35 cm,
w naturalnych tonacjach od ciep³ego
piasku przez be¿ do kawowej.
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