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Idealne rozwiązania podłogowe

Katarzyna Zaczek
Architekt marki Domino

Idealnie zaprojektowane
wnętrze to umiejętne zestawienie
estetyki i funkcjonalności.
Przedstawiamy pomysły,
które w praktyce realizują
połączenie tych elementów.
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Fuente NOWOŚĆ
Velo Bianco NOWOŚĆ
Lilo bianco MAT NOWOŚĆ
Lilo bianco POL NOWOŚĆ
Alabaster Shine NOWOŚĆ
Harper NOWOŚĆ
Alveo NOWOŚĆ
Amparo NOWOŚĆ
Piuma NOWOŚĆ
Micare NOWOŚĆ
Remos grey LAP NOWOŚĆ
Remos grey MAT
Remos white
Silano
Hass
Entina
Marbel
Bonella
Fino
Pillaton
Terini
Cobro
Olea
Salia
Tali
Aspen
Fargo
Oak
Walnut
Willow

FUENTE
NOWOŚĆ

Intensywnie niebieskie płytki
wzbogacone o charakterystyczne
użylenie to propozycja dla
miłośników klasycznej elegancji.
Polerowana powierzchnia tworzy
złudzenie tafli wody, spod której
przebija szlachetny minerał.
Fuente doskonale komponuje
się ze złotymi dodatkami.

Płytka gresowa Fuente blue POL
1198 × 598 mm / 8 mm

1,43 m2

Fuente blue
POL
klasa ścieralności

FUENTE

—

mrozoodporność

tak

powierzchnia

4

—

antypoślizgowość

poler

Płytka gresowa Fuente blue POL
598 × 598 mm / 8 mm

1,43 m2
5

VELO BIANCO
NOWOŚĆ

Płytki o delikatnej strukturze
tkanego płótna. Uzupełnieniem
aranżacji jest czteroelementowy
obraz.

Płytka gresowa Velo Bianco
1198 × 598 mm / 8 mm

1,43 m2

Mozaika gresowa
Velo Bianco
210 × 190 mm/15 mm

Velo Bianco

VELO BIANCO

6

klasa ścieralności

IV

antypoślizgowość

—

mrozoodporność

tak

powierzchnia

mat

Płytka gresowa Velo Bianco
598 × 598 mm / 8 mm

1,43 m2
7

Szkic kwiatów wypełniony
złotymi akcentami nadaje
wnętrzu subtelny i elegancki
charakter.

NOWOŚĆ

VELO BIANCO
OBRAZ GRESOWY
Dekoracja ścienna dedykowana do kolekcji podłogowej

Obraz gresowy
Element 4
Velo Bianco Flowers
1198 x 598 mm

Obraz gresowy
Element 3
Velo Bianco Flowers
1198 x 598 mm

Obraz gresowy
Element 2
Velo Bianco Flowers
1198 x 598 mm

Obraz gresowy
Element 1
Velo Bianco Flowers
1198 x 598 mm

VELO BIANCO – OBRAZ GRESOWY

8

9

LILO BIANCO MAT
NOWOŚĆ

Elegancka i ekskluzywna
odsłona najlepszych salonowych
wnętrz. Kamień carrara
w otoczeniu klasycznych
złotych dodatków i szykownych
materiałów zachwyci
ponadczasowym pięknem.

Płytka gresowa Lilo Bianco MAT
1198 × 598 mm / 8 mm

1,43 m2

Lilo Bianco
MAT

LILO BIANCO MAT

10

klasa ścieralności

IV

antypoślizgowość

—

mrozoodporność

tak

powierzchnia

mat

Płytka gresowa Lilo Bianco MAT
598 × 598 mm / 8 mm

1,43 m2
11

LILO BIANCO POL
NOWOŚĆ

Charakterystyczny wzór
marmuru z wyrazistą rudą żyłą
i szlachetnym wykończeniem
w polerze. To maksymalizm,
który nie ogranicza się tylko
do jednej powierzchni
i swobodnie czuje się pośród
złota.

Płytka gresowa Lilo Bianco POL
1198 × 598 mm / 8 mm

1,43 m2

Lilo Bianco
POL
klasa ścieralności

LILO BIANCO POL

—

mrozoodporność

tak

powierzchnia

12

—

antypoślizgowość

poler

Płytka gresowa Lilo Bianco POL
598 × 598 mm / 8 mm

1,43 m2
13

ALABASTER
SHINE

Płytka gresowa Alabaster Shine MAT
1198 × 598 mm / 8 mm

NOWOŚĆ

Ciepła tonacja beżu i naturalny
kamienny wzór zachęcają
do tworzenia różnorodnych
kompozycji. W połączeniu
z roślinami i drewnianymi
dodatkami wnętrze boho
jest na wyciągnięcie ręki.

1,43 m2

Mozaika gresowa
Alabaster Shine MAT
210 × 190 mm/15 mm

Alabaster Shine
MAT

ALABASTER SHINE MAT

14

klasa ścieralności

IV

antypoślizgowość

—

mrozoodporność

tak

powierzchnia

mat

Płytka gresowa Alabaster Shine MAT
598 × 598 mm / 8 mm

1,43 m2
15

NOWOŚĆ

ALABASTER SHINE

Imponująca dekoracja ścienna
w dużym formacie urzeka
wieloma odcieniami zieleni
i tropikalną roślinnością. Jest
pięknym uzupełnieniem kolekcji
i z łatwością może się stać
centralnym punktem aranżacji.

OBRAZ GRESOWY
Dekoracja ścienna dedykowana do kolekcji podłogowej

Obraz gresowy
Element 4
Alabaster Shine
leaves A
1198 x 598 mm

Obraz gresowy
Element 4
Alabaster Shine
leaves B
1198 x 598 mm

Obraz gresowy
Element 3
Alabaster Shine
leaves A
1198 x 598 mm

Obraz gresowy
Element 3
Alabaster Shine
leaves B
1198 x 598 mm

Obraz gresowy
Element 2
Alabaster Shine
leaves A
1198 x 598 mm

Obraz gresowy
Element 2
Alabaster Shine
leaves B
1198 x 598 mm

Obraz gresowy
Element 1
Alabaster Shine
leaves A
1198 x 598 mm

Obraz gresowy
Element 1
Alabaster Shine
leaves B
1198 x 598 mm

ALABASTER SHINE — OBRAZ GRESOWY

16

17

HARPER
NOWOŚĆ

Wyjątkowość prostych
połączeń tkwi w łagodności
stylistycznej. Subtelny kamień
w beżowym odcieniu o lekko
mieniącej się powierzchni
lappato stworzy spokojne,
kojące wnętrze.

Płytka gresowa Harper beige LAP
1198 × 598 mm / 8 mm

1,43 m2

Harper beige
LAP

HARPER BEIGE LAP

klasa ścieralności

IV

antypoślizgowość

R9

mrozoodporność
powierzchnia

18

tak
lappato

Płytka gresowa Harper beige LAP
598 × 598 mm / 8 mm

1,43 m2
19

ALVEO
NOWOŚĆ

Delikatny kamienny wzór
osadzony w klasycznej szarości
stanowi dobrą bazę do aranżacji
przedpokoju czy kuchni.
Zdecydowane kolory ożywią
wnętrze i dodadzą mu
nowoczesnego charakteru.

Płytka gresowa Alveo grey LAP
1198 × 598 mm / 8 mm

1,43 m2

Alveo grey
LAP

ALVEO GREY LAP

klasa ścieralności

III

antypoślizgowość

R9

mrozoodporność
powierzchnia

20

tak
lappato

Płytka gresowa Alveo grey LAP
598 × 598 mm / 8 mm

1,43 m2
21

AMPARO
NOWOŚĆ

Gres świetnie sprawdzi się
również jako wykończenie
ściany. Intensywna barwa ziemi
z efektem lappato to sposób
na harmonijne wnętrze w stylu
japońskim, pełne równowagi,
jednolitości i spójnej formy.

Płytka gresowa Amparo LAP
1198 × 598 mm / 8 mm

1,43 m2

Amparo
LAP

AMPARO LAP

klasa ścieralności

IV

antypoślizgowość

R9

mrozoodporność
powierzchnia

22

tak
lappato

Płytka gresowa Amparo LAP
598 × 598 mm / 8 mm

1,43 m2
23

PIUMA
NOWOŚĆ

Wysublimowane zestawienie
jasnej szarości z drewnem
i dyskretnymi akcentami
kolorystycznymi. To połączenie
nie wymaga dużej dekoracyjności
i sprawdzi się w każdym
wnętrzu.

Płytka gresowa Piuma grey LAP
1198 × 598 mm / 8 mm

1,43 m2

Piuma grey
LAP

PIUMA GREY LAP

klasa ścieralności

IV

antypoślizgowość

R9

mrozoodporność
powierzchnia

24

tak
lappato

Płytka gresowa Piuma grey LAP
598 × 598 mm / 8 mm

1,43 m2
25

MICARE
NOWOŚĆ

Biel i niepozorne lastryko,
które zmieniają przestrzeń
w nieformalną, modną i pełną
zabawy aranżację. Kontrasty
kolorystyczne są tu mile
widziane, nie tylko na ścianie,
ale także w formie
nowoczesnych mebli.

Płytka gresowa Micare
1198 × 598 mm / 8 mm

1,43 m2

Micare

MICARE

26

klasa ścieralności

IV

antypoślizgowość

R9

mrozoodporność

tak

powierzchnia

mat

Płytka gresowa Micare
598 × 598 mm / 8 mm

1,43 m2
27

REMOS GREY LAP
NOWOŚĆ

Szare płytki wdzięcznie
prezentują się razem
z drewnem i finezyjnie
połyskującą powierzchnią
kamienia. To rozwiązanie dla
miłośników przytulnych
i uniwersalnych przestrzeni.

Płytka gresowa Remos grey LAP
1198 × 598 mm / 8 mm

1,43 m2

Remos grey
LAP

REMOS GREY LAP

klasa ścieralności

IV

antypoślizgowość

R9

mrozoodporność
powierzchnia

28

tak
lappato

Płytka gresowa Remos grey LAP
598 × 598 mm / 8 mm

1,43 m2
29

Płytka przypominająca kamień
to wzór ponadczasowy.
Zastosowana w dużym
formacie stanowi współczesną
wariację na temat klasyki,
dodając wnętrzu elegancji.

REMOS GREY MAT

Płytka gresowa Remos grey MAT
1198 × 598 mm / 8 mm

1,43 m2

Remos grey
MAT

REMOS GREY MAT

30

klasa ścieralności

IV

antypoślizgowość

R9

mrozoodporność

tak

powierzchnia

mat

Płytka gresowa Remos grey MAT
598 × 598 mm / 8 mm

1,43 m2
31

Delikatne żyłki i jasnoszara
kolorystyka nawiązująca
do naturalnego kamienia.
Płytka funkcjonalna i wyjątkowo
uniwersalna. Sprawdzi się
wszędzie, nawet w najbardziej
nietypowej przestrzeni!

REMOS WHITE

Płytka gresowa Remos white
1198 × 598 mm / 8 mm

1,43 m2

Remos white
klasa ścieralności

REMOS WHITE

32

IV

antypoślizgowość

–

mrozoodporność

tak

powierzchnia

mat

Płytka gresowa Remos white
598 × 598 mm / 8 mm

1,43 m2
33

SILANO

Płytka wykorzystująca wzór
jasnobeżowego kamienia
wyróżnia się wyrafinowanym
stylem. Jest jednocześnie
klasyczna i nowoczesna.
Doskonale sprawdzi się nie tylko
na podłodze, ale również jako
ściana w kuchni.

Płytka gresowa Silano beige
1198 × 598 mm / 8 mm

1,43 m2

Silano beige
klasa ścieralności

SILANO BEIGE

34

IV

antypoślizgowość

–

mrozoodporność

tak

powierzchnia

mat

Płytka gresowa Silano beige
598 × 598 mm / 8 mm

1,43 m2
35

HASS

Płytka w jasnym odcieniu
z motywem klasycznej, francuskiej
jodełki jest nie tylko elegancka,
ale również bardzo uniwersalna.
Tu zastosowana została zarówno
na podłodze, jak i na ścianie jako
pas roboczy aneksu kuchennego.

Płytka gresowa Hass brown
1198 × 598 mm / 8 mm

1,43 m2

Hass brown

HASS BROWN

36

klasa ścieralności

IV

antypoślizgowość

R9

mrozoodporność

tak

powierzchnia

mat

Płytka gresowa Hass brown
598 × 598 mm / 8 mm

1,43 m2
37

Szara płytka wygląda świetnie
nie tylko w przedpokoju.
To również doskonała baza do
stylistycznych eksperymentów.
Łącząc różne materiały, kolory
i dodatki, sprawia, że wnętrze
zmienia swój charakter.

ENTINA

Płytka gresowa Entina grey MAT
1198 × 598 mm / 8 mm

1,43 m2

Entina grey
MAT

ENTINA GREY MAT

38

klasa ścieralności

IV

antypoślizgowość

R10B

mrozoodporność

tak

powierzchnia

mat

Płytka gresowa Entina Grey MAT
598 × 598 mm / 8 mm

1,43 m2
39

Szarość pozostawia dużą
swobodę aranżacji. Pięknie
komponuje się nie tylko
z drewnem i białą cegiełką,
ale też znakomicie wygląda
w towarzystwie czarnych
dodatków.

ENTINA

Płytka gresowa Entina grey MAT
1198 × 598 mm / 8 mm

1,43 m2

Entina grey
MAT

ENTINA GREY MAT
40

klasa ścieralności

IV

antypoślizgowość

R10B

mrozoodporność

tak

powierzchnia

mat

Płytka gresowa Entina grey MAT
598 × 598 mm / 8 mm

1,43 m2
41

Odważne zestawienia
kolorystyczne wymagają
bardziej spokojnego tła.
Ciepła całej aranżacji dodaje
tutaj beżowa płytka, która
podkreśla urodę i siłę kontrastu.

MARBEL

Płytka gresowa Marbel beige MAT
1198 × 598 mm / 8 mm

1,43 m2

Marbel beige
MAT

MARBEL BEIGE MAT

42

klasa ścieralności

IV

antypoślizgowość

R9

mrozoodporność

tak

powierzchnia

mat

Płytka gresowa Marbel beige MAT
598 × 598 mm / 8 mm

1,43 m2
43

Klasyka w postaci płytki
z rysunkiem białego marmuru
stanowi idealny balans dla
ciemnych elementów wystroju.
To kanon ponadczasowej
elegancji, który świetnie
uzupełnia nowoczesny design.

BONELLA

Bonella white

BONELLA WHITE

44

klasa ścieralności

IV

antypoślizgowość

R9

mrozoodporność

tak

powierzchnia

mat

Płytka gresowa Bonella white
598 × 598 mm / 8 mm

1,43 m2
45

FINO

Mocny wzór szarego kamienia
przejawia się w charakterystycznym
dynamicznym rysunku.
To doskonałe rozwiązanie do wnętrz
zdominowanych przez kolory
pastelowe lub bardziej wyraziste,
np. turkus.

Fino grey
klasa ścieralności

FINO GREY

46

IV

antypoślizgowość

–

mrozoodporność

tak

powierzchnia

mat

Płytka gresowa Fino grey
598 × 598 mm / 8 mm

1,43 m2
47

Płytka, której wzór nawiązuje do
delikatnego, beżowego kamienia,
to rozwiązanie bardzo uniwersalne.
Jej ciepła kolorystyka i brak mocnych
akcentów stwarza przestrzeń
do szaleństwa na poziomie mebli,
dodatków i koloru ścian.

PILLATON

Pillaton beige
klasa ścieralności

PILLATON BEIGE
48

IV

antypoślizgowość

–

mrozoodporność

tak

powierzchnia

mat

Płytka gresowa Pillaton beige
598 × 598 mm / 8 mm

1,43 m2
49

TERINI

Luksusowy charakter wnętrza
zobowiązuje! Efekt dekoracyjny
sztukaterii doskonale
koresponduje z ciemną płytką.
Jej mocno zarysowany wzór
przypomina grafitowo-brązowy
kamień o wyraźnym, naturalnym
użyleniu.

Terini graphite
klasa ścieralności

TERINI GRAPHITE

50

III

antypoślizgowość

–

mrozoodporność

tak

powierzchnia

mat

Płytka gresowa Terini graphite
598 × 598 mm / 8 mm

1,43 m2
51

NOWOŚĆ

COBRO
Spokojne monokolorowe wnętrze
i mocny akcent na podłodze.
Płytka z wyraźnym rysunkiem drewna
doskonale współgra z pastelową
aranżacją nowoczesnej kuchni.

Cobro brown
STR

COBRO BROWN STR
52

klasa ścieralności

III

antypoślizgowość

R9

mrozoodporność

tak

powierzchnia

mat

Płytka podłogowa Cobro brown STR
598 × 148 mm / 8 mm

0,9 m2
53

NOWOŚĆ

OLEA
Stworzenie przestrzeni, która będzie
miejscem domowej ucieczki,
ułatwi mariaż naturalnych materiałów
i etnicznych wzorów. Całość idealnie
dopełni płytka wykorzystująca delikatny
wzór bielonego drewna.

Olea beige
STR

OLEA BEIGE STR
54

klasa ścieralności

IV

antypoślizgowość

R10

mrozoodporność

tak

powierzchnia

mat

Płytka podłogowa Olea beige STR
598 × 148 mm / 8 mm

0,9 m2
55

NOWOŚĆ

SALIA
Nowoczesna aranżacja nie wyklucza
klasycznych elementów. Podłoga
o ciepłej kolorystyce i szlachetnym
rysunku drewna pięknie koresponduje
z barwą ścian. Jej urodę podbija układ
płytek w tradycyjną jodełkę.

Salia beige
STR

SALIA BEIGE STR
56

klasa ścieralności

III

antypoślizgowość

R9

mrozoodporność

tak

powierzchnia

mat

Płytka podłogowa Salia beige STR
598 × 148 mm / 8 mm

0,9 m2
57

NOWOŚĆ

TALI
Różnorodny, a jednocześnie
spójny wzór drewna, przyciąga uwagę,
ale nie przytłacza. Taka podłoga to
świetna baza dla odważniejszych
eksperymentów aranżacyjnych.

Tali beige
STR

TALI BEIGE STR
58

klasa ścieralności

III

antypoślizgowość

R9

mrozoodporność

tak

powierzchnia

mat

Płytka podłogowa Tali beige STR
598 × 148 mm / 8 mm

0,9 m2
59

ASPEN

Wnętrze pełne drewna zaprasza do
odpoczynku. Mocny kolor i wyraźną
strukturę podłogi uzupełniają jasne
meble i delikatny odcień ścian.

Aspen grey STR

ASPEN BROWN STR

60

Aspen beige STR
Aspen brown STR

klasa ścieralności

V

IV

antypoślizgowość

R10

R10

mrozoodporność

tak

tak

powierzchnia

mat

mat

Płytka podłogowa Aspen grey STR
598 × 148 mm / 8 mm

0,9 m2

Cokół Aspen grey STR
598 × 70 mm / 8 mm

14 szt.

Płytka podłogowa Aspen beige STR
598 × 148 mm / 8 mm

0,9 m2

Cokół Aspen beige STR
598 × 70 mm / 8 mm

14 szt.

Płytka podłogowa Aspen brown STR
598 × 148 mm / 8 mm

0,9 m2

Cokół Aspen brown STR
598 × 70 mm / 8 mm

14 szt.
61

ASPEN
Biel spotyka biel. Spójna kolorystyka
wzbogacona o zróżnicowane faktury
wraz z delikatnym rysunkiem drewna
na podłodze nadaje łazience
przytulny charakter.

Aspen grey STR

ASPEN GREY STR

62

Aspen beige STR
Aspen brown STR

klasa ścieralności

V

IV

antypoślizgowość

R10

R10

mrozoodporność

tak

tak

powierzchnia

mat

mat

Płytka podłogowa Aspen grey STR
598 × 148 mm / 8 mm

0,9 m2

Cokół Aspen grey STR
598 × 70 mm / 8 mm

14 szt.

Płytka podłogowa Aspen beige STR
598 × 148 mm / 8 mm

0,9 m2

Cokół Aspen beige STR
598 × 70 mm / 8 mm

14 szt.

Płytka podłogowa Aspen brown STR
598 × 148 mm / 8 mm

0,9 m2

Cokół Aspen brown STR
598 × 70 mm / 8 mm

14 szt.
63

FARGO

Już od progu domu wita
wchodzących miła atmosfera.
Ułożenie płytek w klasyczną jodełkę
podkreśla elegancję wnętrza.

Fargo beige

FARGO GOLD

64

Fargo gold

klasa ścieralności

IV

III

antypoślizgowość

R9

R9

mrozoodporność

tak

tak

powierzchnia

mat

mat

Płytka podłogowa Fargo beige
598 × 148 mm / 8 mm

0,9 m2

Cokół Fargo beige
598 × 70 mm / 8 mm

14 szt.

Płytka podłogowa Fargo gold
598 × 148 mm / 8 mm

0,9 m2

Cokół Fargo gold
598 × 70 mm / 8 mm

14 szt.
65

OAK
Finezję klasycznych dodatków
wzbogaca subtelna kolorystyka
i prosty wzór płytek inspirowanych
drewnem. Trudno o lepsze
towarzystwo.

Oak beige

OAK BEIGE
66

klasa ścieralności

IV

antypoślizgowość

R9

mrozoodporność

tak

powierzchnia

mat

Płytka podłogowa Oak beige
598 × 148 mm / 8 mm

0,9 m2

Cokół Oak beige
598 × 70 mm / 8 mm

14 szt.
67

WALNUT
Podłoga przechodzi w ścianę...
czemu nie?! Płytki z wyraźną
strukturą szlachetnego drewna
wprowadzają swojski klimat
do przedpokoju.

Walnut red STR
Walnut brown STR

WALNUT RED STR
68

klasa ścieralności

III

antypoślizgowość

R9

mrozoodporność

tak

powierzchnia

mat

Płytka podłogowa Walnut red STR
598 × 148 mm / 8 mm

0,9 m2

Cokół Walnut red STR
598 × 70 mm / 8 mm

14 szt.

Płytka podłogowa Walnut brown STR
598 × 148 mm / 8 mm

0,9 m2

Cokół Walnut brown STR
598 × 70 mm / 8 mm

14 szt.
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WILLOW

W nowoczesnym miejscu pracy liczy się
nie tylko jego funkcjonalna użytkowość,
ale i nastrój. Tutaj zbudowany naturalną
kolorystyką ścian i podłogi.

Willow beige STR

WILLOW BEIGE STR
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Willow brown STR

klasa ścieralności

IV

III

antypoślizgowość

R10

R10

mrozoodporność

tak

tak

powierzchnia

mat

mat

Płytka podłogowa Willow beige STR
598 × 148 mm / 8 mm

0,9 m2

Cokół Willow beige STR
598 × 70 mm / 8 mm

14 szt.

Płytka podłogowa Willow brown STR
598 × 148 mm / 8 mm

0,9 m2

Cokół Willow brown STR
598 × 70 mm / 8 mm

14 szt.
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WILLOW
Siłę wrażenia określa tu kontrast.
Płytki na podłodze, inspirowane
naturalnym drewnem w ciepłej tonacji,
jak ożywcza siła stanowią
przeciwwagę do szarości ścian.

Willow beige STR

WILLOW BROWN STR
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Willow brown STR

klasa ścieralności

IV

III

antypoślizgowość

R10

R10

mrozoodporność

tak

tak

powierzchnia

mat

mat

Płytka podłogowa Willow beige STR
598 × 148 mm / 8 mm

0,9 m2

Cokół Willow beige STR
598 × 70 mm / 8 mm

14 szt.

Płytka podłogowa Willow brown STR
598 × 148 mm / 8 mm

0,9 m2

Cokół Willow brown STR
598 × 70 mm / 8 mm

14 szt.
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Twoja łazienka. Twój styl.

Jak urządzić kuchnię ze smakiem?

Zainspiruje, podpowie, pomoże... stworzyć łazienkę
najlepiej dopasowaną do Twojego charakteru.
Katalog płytek łazienkowych to poradnik stylistyczny,
w którym znajdziesz mnóstwo oryginalnych projektów.

Najlepiej sięgając po płytki z bogatej kolekcji Domino.
Pięknie dobrane barwy i wzory oraz praktyczne
rozwiązania aranżacyjne w przystępnych cenach
znajdziesz na naszej stronie internetowej w zakładce
- kuchnia.

Kolekcje Domino z najlepszej strony:
www.ceramika-domino.pl
Wyjątkowa, praktyczna czy efektowna?
Tu znajdziesz uniwersalne aranżacje,
sprawdzone w każdej łazience.
Pomysł na przytulną kuchnię?
Do wyboru niedrogie i funkcjonalne
rozwiązania, które dodadzą wnętrzu uroku.
Płytki podłogowe dobrane do koloru
i charakteru wnętrza? Sięgnij po niecodzienne
pomysły na Twój kawałek podłogi.

Wejdź na stronę
www.ceramika-domino.pl
i skorzystaj z porad naszych
projektantów.

Praktyczne pomysły na aranżację łazienki

Floris
NOWOŚĆ

Esencja wyszukanego stylu

7,25 m2

2,90 m

2,80 m

Łazienka o nieregularnym kształcie
z wanną wolnostojącą i prysznicem
o wymiarach 120 x 110 cm.

Przytulnie
i stylowo
Owalne formy, miękkie obicia
i dodatki w złoto-miedzianej
tonacji są pełnoprawnymi
elementami aranżacji.

Połączenie szlachetnego rysunku marmuru z bielą i czernią, w otoczeniu imponującej .
egzotycznej dekoracji, to sposób na luksusowe i wyrafinowane wnętrze. Propozycja dla .
miłośników odważnych aranżacji, bogatych zdobień i niezwykłej urody rajskich kwiatów. .

14

15

Credo
NOWOŚĆ

Na styku luksusu i industrializmu

5,1 m2

Łazienka na planie prostokąta z oknem.
Prysznic o wymiarach 120 x120 cm.

2,40 m

2,22 m

Graficzne przetarcia
Wyraziste dekoracje o geometrycznym
wzorze przyjmują formę nowoczesnego
muralu. Ożywiają ścianę i nadają jej
drogocennego połysku.

Inspiracja industrialnymi wnętrzami, która przeplata się .
z zamiłowaniem do naturalnych surowców, akcentów w stylu .
boho i blasku złota. To mix różnorodnych estetyk – loftowej, .
prostej formy z przygaszonymi barwami ziemi i odrobiną luksusu.

10

74

11

75

76

NORMY TECHNICZNE PŁYTEK CERAMICZNYCH

NORMY TECHNICZNE PŁYTEK CERAMICZNYCH

Właściwości fizyczne i chemiczne

Wymiary i jakość powierzchni

Norma

Wymagania normy

Wartość uzyskana

Norma

Wymagania normy

Wartość uzyskana

Nasiąkliwość wodna (w % masy)

PN EN ISO 10545-3

Eb ≤ 0,5

Eb < 0,2

Dopuszczalne odchylenie w wymiarach długości i szerokości (%)

PN EN ISO 10545-2

±0,6% (nie więcej niż ±2 mm)

±0,5

Siła łamiąca ≥ 7,5 mm (N)

PN EN ISO 10545-4

nie mniej niż 1300

min. 2500

Dopuszczalne odchylenie w grubości (%)

PN EN ISO 10545-2

±5% (nie więcej niż ±0,5 mm)

±0,3

Wytrzymałość na zginanie (N/mm²)

PN EN ISO 10545-4

min. 35

min. 40

Odchylenie boków od linii prostej w odniesieniu do wymiarów
roboczych (%)

PN EN ISO 10545-2

±0,5% (nie więcej niż ±1,5 mm)

±1,0

Odporność na ścieranie powierzchniowe płytek szkliwionych

PN EN ISO 10545-7

klasa ścieralności

III-V

Maksymalne odchylenie od kąta prostego (%)

PN EN ISO 10545-2

±0,5 (nie więcej niż ±2 mm)

±1,2 mm

Odporność na szok termiczny

PN EN ISO 10545-9

wymagana

odporne

Płaskość powierzchni (%)

PN EN ISO 10545-2

±0,5 (nie więcej niż ±2 mm)

±1,5 mm

Mrozoodporność

PN EN ISO 10545-12

wymagana

odporne
Jakość powierzchni (%)

PN EN ISO 10545-2

min. 95% nie powinno mieć widocznych
wad powodujących pogorszenie wyglądu
powierzchni płytek

zgodnie z normą

Odporność na plamienie płytki szkliwionej

PN EN ISO 10545-14

Odporność chemiczna:
- na kwasy i zasady o niskim stężeniu
- na kwasy i zasady o wysokim stężeniu
- na środki domowego użytku i dodatki do wody basenowej

PN EN ISO 10545-13

Poślizg

CET/TS 16165:2012

min. klasa 3

klasa 4-5

wartość deklarowana

min. klasa LB

wartość deklarowana

min. klasa HB

minimum klasa B

klasa A

-

zgodnie z kartą
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Katalog ma charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów
kodeksu cywilnego. Z uwagi na technikę druku przedstawione tutaj produkty mogą nieznacznie
różnić się od rzeczywistych. Zabrania się reprodukcji całości i fragmentów niniejszego katalogu
bez zgody Tubądzin Management Group.

Twój sprzedawca płytek Domino

