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Zakład Produkcyjny Opoczno

Zakład Produkcyjny Wielka Wola

Zakłady Produkcyjne w Tomaszowie Maz. (Ceramika Paradyż Sp. z o.o. oraz Paradyż Sp. z o.o.) Centrum Handlowo - Logistyczne „Paradyż Logistics & Trade”
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Marka globalna
Od 28 lat tworzymy produkty, które zyskują uznanie klientów w 50 
krajach na całym świecie. Obecny potencjał rynkowy Grupy Paradyż to 
ponad 1600 pracowników, pięć zakładów produkcyjnych wyposażonych 
w nowoczesny i zaawansowany park maszynowy oraz centrum hand-
lowo-logistyczne. Ofertę naszej firmy wyróżnia nowatorski DESIGN, 
dbałość o dopracowanie detali oraz szeroka gama kompletnych 
kolekcji ścienno-podłogowych i elementów zdobniczych w wielu for-
matach. Jako MARKA GLOBALNA rokrocznie jesteśmy obecni m.in. na 
Międzynarodowych Targach Ceramiki i Wyposażenia Wnętrz „Cersaie” 
w Bolonii, gdzie nieprzerwanie od 2001 roku (wtedy jako pierwszy 
producent z Polski), prezentujemy swoje portfolio.

Zaawansowane technologie
Produkty Grupy Paradyż powstają obecnie w 5 zakładach produ- 
kcyjnych zlokalizowanych na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej, w samym sercu Polski. Każdy z nich posiada NOWOCZESNY 
PARK MASZYNOWY i specjalizuje się w określonej produkcji asorty-
mentowej, na którą składa się około 240 kompleksowych kolekcji, 
wyprodukowanych w różnych TECHNOLOGIACH i formatach. Dziś  
realizujemy dla naszych Klientów również usługi cięcia i zdobienia drukiem 
cyfrowym płytek ceramicznych oraz SZKŁA z użyciem nanopigmentów.  

Specjalistyczny sprzęt oraz wysoko wykwalifikowana kadra spec-
jalistów są dla Państwa gwarantem wysokiej jakości realizacji  
każdego zamówienia.
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Dynamiczny Rozwój
Grupa Paradyż była zawsze pionierem w rozwoju poprzez 
wprowadzane INNOWACJE. To w jej zakładach powstały 
pierwsze w Polsce mrozoodporne płytki szkliwione, płytki 
rektyfikowane, mozaiki prasowane, a także pierwszy na rynku 
pełny program schodowy dla klinkieru. Firma nieustannie 
się ROZWIJA, rozszerzając zasięg i profil działalności.

LAT

28
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Jakość
Mamy świadomość, że JAKOŚĆ naszych produktów i świadczonych 
usług jest najważniejszym kryterium kształtującym poziom zadowolenia 
klientów. Dlatego też wszystkie procesy zachodzące w Grupie Paradyż 
koordynujemy w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jako-
ścią, Środowiskowego oraz BHP. Badania płytek i dekoracji ceramicznych 
z poszczególnych partii produkcyjnych wykonywane są nie tylko przez 
wykwalifikowanych pracowników firmy, ale też w akredytowanych 
laboratoriach zewnętrznych, co potwierdzają odpowiednie atesty 
i certyfikaty. Systemy zarządzania DOSKONALIMY poprzez wdrażanie 
nowych narzędzi między innymi LEAN MANUFACTURING 5S, KAIZEN, 
SMED, TPM, MES - Systemy zarządzania produkcją.

Społeczna odpowiedzialność
Odpowiedzialność społeczna i ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ stanowią 
integralną część naszej polityki biznesowej. Aktywnie uczestniczy-
my w życiu nie tylko lokalnych społeczności, ale także wspieramy 
ogólnopolskie inicjatywy, szczególnie te związane z kulturą i sztuką.  
Od 10 lat jako Mecenas Główny wspieramy Międzynarodowy Łódź Design 
Festiwal. Od 2012 roku wspólnie z Fundacją Architektury prowadzimy 
akcję społeczną „Ratujemy Mozaiki”, której celem jest zapobieganie 
degradacji i dewastacji mozaik, zainteresowanie społeczeństwa zagad-
nieniami kształtowania przestrzeni publicznej oraz ochrona dziedzictwa 
architektonicznego i plastycznego. Jesteśmy laureatem prestiżowej 
Regional Forbes CSR Awards – nagrody przyznawanej firmom, które 
stanowią wzór do naśladowania dla całego rynku i dbają o najwyższe 
standardy odpowiedzialnego biznesu. Grupa Paradyż jest innowatorem, 
wdrażającym przyjazne otoczeniu technologie i rozwiązania biznesowe. 
W firmie realizowanych jest wiele projektów nastawionych na OCHRONĘ 
ŚRODOWISKA i recycling. Myślenie proekologiczne towarzyszy całemu 
procesowi produkcji – gotowe płytki ceramiczne dystrybuowane są 
w opakowaniach z materiałów wtórnych.

Centrum Handlowo Logistyczne
Zamówienia docelowo realizujemy 24 godziny na dobę, 7 dni  
w tygodniu. Zapewniamy naszym Klientom wysoki poziom dostęp-
ności towaru, mierzony wskaźnikiem realizacji zamówień. W obszarze 
konfekcjonowania dostaw, centrum zapewnia unikalne rozwiązania 
i wyznacza nowy kierunek rozwoju w branży budowlanej na świecie. 
„Paradyż Logistics & Trade” w Tomaszowie Mazowieckim to najnow-
ocześniejszy w Europie magazyn wysokiego składowania z systemem 
kompletacji i wysyłki wyrobów gotowych, centralizujący nasze procesy 
magazynowe. Charakteryzuje się wysokim stopniem automatyzacji  
ze strefą kompletacji zamówień, działającą na zasadzie: GTM – Goods To 
Man („towar do operatora”). Nasze Centrum posiada jedną z najlepszych 
w Europie lokalizacji logistycznych - przy węźle drogowym w centrum 
Polski, przy skrzyżowaniu głównych tras komu-
nikacyjnych - autostrad środkowoeuropejskich 
A-1 (Gdańsk-Wiedeń) i A-2 (Berlin-Moskwa) oraz 
dróg ekspresowych S-8 i S-14.
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Eksport 
Grupa Paradyz ma dziś ugruntowaną pozycję na rynkach 
międzynarodowych, przede wszystkim dzięki odpowiednio 
budowanym relacjom z potencjalnymi kontrahenta-
mi i firmami współpracującymi. Nasi partnerzy mogą 
liczyć na pełne wsparcie marketingowe oraz narzędzia  
wspomagające promocję i budowę marki Paradyż na 
rynkach zagranicznych. Osiągamy sukcesy nie tylko 
na arenie europejskiej, ale i m.in. w Kanadzie, Algierii, 
Kazachstanie, Izraelu oraz w Katarze. Eksport stanowi 
dziś ponad 1/3 udziału naszej globalnej sprzedaży, 
która przez ostatnią dekadę zwiększyła się aż dwukrotnie.

Eksport zachód
Słowacja / Czechy / Niemcy / Austria / Węgry / Serbia  
Słowenia / Chorwacja / Bośnia i Hercegowina / Kosowo  
Macedonia / Czarnogóra / Szwajcaria / Francja / Holandia  
Belgia / Anglia / Dania / Szwecja / Norwegia / Finlandia  
Hiszpania / Algieria / Maroko / USA / Kanada / Katar 
Arabia Saudyjska / RPA / Nowa Zelandia

Eksport Wschód
Litwa / Łotwa / Estonia / Białoruś / Ukraina / Mołdawia 
Rumunia / Bułgaria / Grecja / Rosja / Gruzja / Tadżykistan
Uzbekistan / Kirgistan / Kazachstan / Azerbejdżan 
Mongolia / Izrael
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Trakt 75x75 
kolekcja płytek ceramicznych

RED DOT Design Award 
w kategorii „Product Design 2016” 
Najważniejsza, międzynarodowa nagroda w dziedzinie wzornictwa 
przemysłowego. Jury konkursu doceniło Ceramikę Paradyż - za kolekcję 
wielkoformatowego gresu szkliwionego TRAKT. Red Dot to największy 
na świecie i najbardziej prestiżowy konkurs w dziedzinie designu. 
Nagrody przyznawane są od 1955 r. przez Design Zentrum Nordrhein 
Westfalen za rozwiązania na najwyższym poziomie, wyróżniające  
się jakością wykonania i doskonałym wzornictwem. Zdobywców nagród 
wybiera międzynarodowe jury złożone z 41 niezależnych ekspertów 
w dziedzinie designu. Do ostatniej edycji konkursu zgłoszono ponad 
5 200 produktów reprezentujących 57 krajów świata.

Ceramika Paradyż na Red Dot Design Award
od lewej: Prezes Zarządu - Adam Tępiński,

Menadżer Produktu: Beata Dela
i Dyrektor Departamentu Marketingu - Rafał Domaradzki
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iF DESIGN Award 2017
dla grupy Paradyż
 
Grupa Paradyż po raz kolejny została doceniona na arenie międzynar-
odowej za wyjątkowe wzornictwo przemysłowe. Nagrodę iF Design 
Award 2017 otrzymała kolekcja płytek ściennych ELANDA / ELANDO.  
 
Produkty wyróżnione tą nagrodą uznawane są za symbol doskonałości pro- 
jektowej na całym świecie. Grupa Paradyż jest pierwszym polskim produ-
centem płytek ceramicznych, który otrzymał to prestiżowe wyróżnienie.

iF Design to prestiżowy, międzynarodowy konkurs, który od ponad 60 lat 
pozwala wyłonić produkty odznaczające się wyjątkowym designem. Każde-
go roku iF przyciąga ponad 5500 zgłoszeń z około 70 krajów. Produkty 
oceniane są przez najlepszych specjalistów z całego świata, w edycji 2017 
oceniało je 58- osobowe jury.

DISCIPLINE PRODUCT

Tiles ELANDA/ELANDO

Ceramic tiles collection

DESIGN
Ceramika Paradyż Sp. z o.o.
Opoczno, Poland

MANUFACTURER
Ceramika Paradyż Sp. z o.o.
Opoczno, Poland

31
8-

1-
20

75
04

Elanda/Elando 25x75 
kolekcja płytek ceramicznych
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Nagrody – dowód uznania
Uhonorowaniem naszych działań są nagrody i wyróżnienia zdobyte 
w prestiżowych konkursach np. Złote Godło QI Product w konkursie 
Najwyższa Jakość Quality International, Medal Europejski czy Red 
Dot Design Award 2016.

MEDAL EUROPEJSKI nadany przez Business Centre Club we współpra-
cy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i pod honorowym patro-
natem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. W tym 
konkurise wyróżniane są wysokiej jakości, innowacyjne wyroby i usłu-
gi, które odpowiadają standardom europejskim, spełniają wyma-
gane prawem normy oraz posiadają odpowiednie licencje i patenty.  
Otrzymały go kolekcje BAIMA oraz Intero.

WIELKA PERŁA CERAMIKI UE 2016 Z DIAMENTAMI konkurs jest 
jednym z najważniejszych wydażeń branżowych, którego celem jest 
wyłonienie najpiękniejszych i wyróżniających się najwyższą jakością 
kolekcji płytek ceramicznych dostępnych na polskim rynku. Prestiżowy 
plebiscyt odbywa się pod honorowym patronatem Stowarzyszenia 
Architektów Polskich oraz Polskiego Stowarzyszenia Projektantów 
Wnętrz. Wielka Perła każdego roku trafia do firmy, która zdobyła 
najwięcej nominacji i nagród w danej edycji konkursu.

LIDER POLSKIEJ GOSPODARKI za budowanie pozycji polskiej marki  
na światowych rynkach. Nagroda przyznana w ramach ogólnopol-
skiego programu Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki. Organizatorem 
Programu jest Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług, przy 
wsparciu m.in. Ministerstwa Gospodarki oraz Polskiej Agencji Informacji 
i Inwestycji Zagranicznych S.A.

ZŁOTE GODŁO QI PRODUCT W KONKURSIE NAJWYŻSZA JAKOŚĆ 
QUALITY INTERNATIONAL - nagroda ta przyznawana jest firmom 
i instytucjom, które zapewniają klientom produkty o najwyższym 
standardzie. Najwyższa Jakość Quality International to ogólnop-
olski program, który nagradza firmy i instytucje wyróżniające  
się skutecznymi metodami zarządzania jakością. Konkurs realizowa-
ny jest pod patronatem Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa 
Infrastruktury i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczoś-
ci, Klubu Polskie Forum ISO oraz Prezydenta Miasta St. Warszawy.

Budowlana Firma Roku 2016 prestiżowe wyróżnienie przyznawane 
firmom działającym na polskim rynku budowlanym, które w sposób 
szczególny wpływają na potencjał branży.

NAGRODY ZA EKSPORT, M.IN. 

ORŁY EKSPORTU w trzech kategoriach: Najlepszy Eksporter, Eksportowy 
Produkt oraz Najdynamiczniejszy Eksporter Województwa Łódzkiego. 
Patronat honorowy nad konkursem objęło Ministerstwo Gospodarki 
oraz Minister Spraw Zagraniczny. 

WYRÓŻNIENIE W KATEGORII STABILNY EKSPORTER otrzymane 
w Warszawie, gdzie nagrodzono najlepsze firmy rozwijające  
się w dziedzinie eksportu. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęło 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

NAJLEPSZY EKSPORTER. Podczas I Międzynarodowego Forum Inwest-
orów i Eksporterów w Łodzi, wręczono statuetki dla najlepszych przed-
siębiorców. Partnerami wydarzenia byli między innymi: Ministerstwo 
Gospodarki, Ministerstwo Infrastruktury i Polska Agencja Informacji 
i Inwestycji Zagranicznych. 
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GRES NIESZKLIWIONY 
Posiada powierzchnię bardzo odporną na działanie czynników me-
chanicznych. Przewidziany przede wszystkim do zastosowań inwes- 
tycyjnych, choć obecnie coraz częściej stosowany w pomieszcze-
niach mieszkalnych. Produkowany w technologii pojedynczego lub 
podwójnego zasypu.  

GRES TECHICZNY
Rodzaj gresu nieszkliwionego o wysokich parametrach odpornościo-
wych i jednorodnej strukturze. Jest idealnym wyborem dla miejsc  
o bardzo dużym natężeniu ruchu.

GRES SZKLIWIONY
Najpopularniejsza obecnie okładzina podłogowa, do wszystkich zasto-
sowań wewnętrznych i zewnętrznych, o bardzo dobrych parametrach 
użytkowych, takich jak: niska nasiąkliwość, wysoka wytrzymałość 
na zginanie, wysoka twardość i odporność na ścieranie. Występuje 
w rożnych rodzajach powierzchni: matowej, półpolerowanej oraz lap-
pato. Szkliwienie pozwala na uzyskanie zróżnicowanych parametrów 
użytkowych, efektów wizualnych oraz nanoszenie dowolnej grafiki.

KLINKIER
Wypalany w wysokiej temperaturze uzyskuje dużą odporność 

na obciążenia mechaniczne i na mróz co wraz z niską nasiąkli-
wością, czyni go doskonałym wyborem do montażu w strefach 

wejściowych, holach i korytarzach, a także na tarasach, schodach, 
elewacjach, parapetach oraz ogrodzeniach. Produkowany w wersji 

szkliwionej oraz nieszkliwionej.

MONOCOTTURA
Płytki ceramiczne produkowane w technologii jednokrotnego wyp-
alania przeznaczone do wykładania podłóg. Charakteryzują się mro-
zoodpornością oraz odpornością na ścieranie. Zawsze występują 
w wersji szkliwionej, dzięki czemu można nadawać im zróżnicowane 
wzory i grafiki.

MONOPOROZA
Płytki ścienne szkliwione oraz dekoracje ścienne szkliwione, produ-

kowane w technologii monoporozy przeznaczone są do wykładania 
ścian wewnątrz budynków w warunkach oddziaływania temperatur 

powyżej 0 stopni C.

SZKŁO
Bazą do produkcji szklanych elementów jest szkło wiodących produ-

centów na świecie. Dekoracje szklane produkowane są metodą  
na zimno (lakierowanie), na ciepło (poddawanie obróbce ter-
micznej) lub też metodą łączącą dwie poprzednie. Dekoracje 

szklane produkowane w Grupie Paradyż to: listwy, mozaiki, inserta 
oraz wielkoformatowe panele szklane.

Kategorie produktowe
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Splot
zdarzeń

Attiya
Niezwykła kolekcja płytek ściennych zaprojektowana przede wszystkim 
z myślą o wnętrzach w stylu eko. W tle stonowane, matowe kafle 
o przetartej grafice w ciepłych kolorach beżu i brązu, a na pierwszym 
planie… patchworkowe dekory, idealnie odwzorowujące różne sploty 
tkanin. 

20x60 cm
8x24”

beige umbra

rozmiar 
kolekcji

kolor 
kolekcji
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Skandynawska
neutralnosc

Segura
Jeśli marzysz o jasnym, rozświetlonym wnętrzu, urządzonym prosto 
i funkcjonalnie – kolekcja Segura jest właśnie dla Ciebie. Źródeł projektu 
doszukujmy się w stylistyce skandynawskiej, gdzie naturalne mate-
riały przeplatają się z barwami ziemi, tworząc wnętrza zapraszające 
do wypoczynku. W skład kolekcji wchodzą matowe płytki gładkie 
i strukturalne, mozaiki oraz inserta dekoracyjne z subtelnym, geo- 
metrycznym, lekko połyskującym motywem, który przepięknie ożywia 
i ociepla nieco surowy charakter kolekcji.

beige brown

20x60 cm
8x24”

rozmiar 
kolekcji

kolor 
kolekcji

´ ´
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Elegancja
struktur  

Esten
Zawsze modny kontrast i operowanie delikatnymi strukturami  
to najważniejsze cechy minimalistycznej kolekcji płytek ściennych Esten. 
Ta, inspirowana geometrycznymi formami zaczerpniętymi ze świata 
natury propozycja, świetnie sprawdza się w jasnych, przestronnych 
wnętrzach nowoczesnych łazienek i kuchni.

29,5x59,5 cm
12x24”

bianco grafit

rozmiar 
kolekcji

kolor 
kolekcji



2726

Kalejdoskopwrazen

Enya
Kolekcja płytek ściennych do aranżacji ciekawych, nowoczesnych 
wnętrz. Bazę stanowią tu modne kafle o tonalnej powierzchni w kolorze 
złamanej bieli, cementowej szarości oraz przetartego brązu. Te same 
barwy tworzą niesamowicie dynamiczny, „kalejdoskopowy” wzór 
dekorów oraz patchworkowej, geometrycznej mozaiki.

umbrabianco grafit

30x60 cm
12x24”

rozmiar 
kolekcji

kolor 
kolekcji´
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Fascynacja
 Graffiti 

Kolekcja inspirowana „sztuką uliczną”, stworzona do nowoczesnych 
wnętrz w stylu wielkomiejskim. Oryginalna, muralowa grafika cyfrowo 
nadrukowana na szklanych insertach pokrywających ścianę salonu, 
łazienki lub kuchni, świetnie prezentuje się w surowych aranżacjach, 
w których stanowi ona wyrazisty, awangardowy akcent wystroju. 
Płytki zaprojektowane w estetyce graffiti zestawione są w tej kolekcji 
z matowymi, tonalnymi kaflami w kolorach złamanej bieli, przetartego 
brązu, beżu i szarości.

brownbeigebianco grys

30x60 cm
12x24”

Ermeo / Ermo

rozmiar 
kolekcji

kolor 
kolekcji
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Energia
blekitu

Laterizio / Lateriz
Modernistyczna kolekcja płytek do salonu, łazienki lub kuchni, szcze-
gólnie ciekawie prezentująca się w nowoczesnych, przestronnych 
i skromnie urządzonych wnętrzach. Białe i szare, matowe kafle bazowe 
stanowią tu świetne, neutralne tło dla głównych elementów kolek-
cji – szklanych insert z kolorowym, cyfrowym nadrukiem, dającym 
atrakcyjny, wizualny efekt 3D.

grysbianco

30x60 cm
12x24”

rozmiar 
kolekcji

kolor 
kolekcji

~˘
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Zabawageometria 

Orrios / Orrion
Kolekcja matowych płytek ściennych łącząca modną, surową stylistykę 
cementów z intensywnymi, geometrycznymi dekoracjami. Zestawienie 
to doskonale prezentuje się w nowoczesnych łazienkach i kuchniach. 
Trzy różne wzory insert pozwalają na dużą swobodę przy projektowaniu 
wnętrz i tworzeniu własnych kompozycji, można z nich układać pio- 
nowe pasy przypominające tapety, lub szerokie poziome patchworki.

grysbianco

30x60 cm
12x24”

rozmiar 
kolekcji

kolor 
kolekcji

˘
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Stonowaneorigami 

Tonnes
Niezwykle subtelna kolekcja jasnych, błyszczących płytek do nowocze- 
snej łazienki lub kuchni w stylu minimalistycznym. Obok gładkich  
elementów bazowych w kolorze białym i szarym, w zestawie dostępne 
są tonalne kafle dekoracyjne: delikatna kratka oraz wspaniale z nią 
korespondujący motyw geometryczny inspirowany origami. Kolekcja 
Tonnes, nawiązująca do sztuki składania papieru z Dalekiego Wschodu, 
wprowadza do wnętrza elegancki ład i spokojny nastrój.

bianco grys

30x60 cm
12x24”

rozmiar 
kolekcji

kolor 
kolekcji



3736

Płytka
Plytki...do

Tamoe
… aż ułożysz dowolny wzór z ogromnej ilości elementów nowej kolekcji 
Tamoe. Sześć kolorów, cztery różne formaty i dwa rodzaje powierzch-
ni – płaska i delikatnie pofalowana. Wydaje się wręcz niemożliwym, 
że wszystko to idealnie się ze sobą łączy – a jednak! Wciąż za mało? 
To mamy jeszcze szklane inserta z energetyzującymi grafikami, m.in. 
pachnącej kawy. Łącz wszystkie elementy w dowolny sposób, aż każde 
wnętrze stanie się jedynym w swoim rodzaju.

wrzosgrafit lilagrys nerobianco

9,8x19,8 cm
4x8”

9,8x9,8 cm
4x4”

9,8x29,8 cm
4x12”

19,8x19,8 cm
8x8”

rozmiar 
kolekcji

kolor 
kolekcji~
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Moli 
Koronka na ścianie? Czemu nie? Niezwykle oryginalne płytki z kolekcji 
Moli to cudowna propozycja przede wszystkim do klasycznych wnętrz. 
Elegancka kolorystyka (bianco, nero, perla) oraz charakterystyczny, 
ażurowy wzór na insertach prezentujący tradycyjne, ponadczasowe 
koronki, dodają każdej aranżacji lekkości i wykwintności stylu.

perla bianco nero

9,8x19,8 cm
4x8”

Koronkowa
materia 

rozmiar 
kolekcji

kolor  
kolekcji

Favaro
Minimalistyczna kolekcja płytek ściennych zaprojektowana  
w geometrycznej estetyce kryształu. Precyzja i perfekcyjnie  
dobrany format jej niewielkich elementów pozwalają komponować  
aranżacje o niezwykle czystej, zamkniętej formie. To propozycja idealna 
do nowoczesnych wnętrz urządzanych w surowym stylu, w którym świa- 
tło buduje przestrzeń.

nerogrysbeigebianco

9,8x29,8 cm
4x12”

w3Dminiwersji
rozmiar 
kolekcji

kolor 
kolekcji
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Inwesta / Inwest
Aż 10 kolorów, do tego każdy w wersji błyszczącej i matowej. Daje 
to nieograniczone możliwości aranżowania wnętrz i nadawania  
im wymarzonego charakteru. Mieszaj barwy, rodzaje powierzchni i twórz 
niepowtarzalne pomieszczenia. Dopasowane do siebie i uzupełniające 
się płytki ścienne i podłogowe wyczarują pomysłowe i kolorowe wnętrza. 
Świetne parametry techniczne kolekcji pozwalają na jej wykorzystanie 
także w miejscach użyteczności publicznej.

Lokalizacja:
Polska: Termy Cieplickie, Jelenia Góra
Uniwersytet Szczeciński, Szczecin

części 
specjalne

kolor  
kolekcji

Inwesta

Inwest
grys

matowa

grys
struktura

bianco
matowa

bianco
struktura

bianco
matowa 

błyszcząca

beige
matowa 

błyszcząca

giallo
matowa 

błyszcząca

blue
matowa 

błyszcząca

verde
matowa 

błyszcząca

brown
matowa 

błyszcząca

grafit
matowa 

błyszcząca

nero
matowa 

błyszcząca

karmazyn
matowa 

błyszcząca

grys
matowa 

błyszcząca

grafit
matowa

grafit
struktura

beige
matowa

beige
struktura

blue
matowa

blue
struktura

R10  PEI 4/2100 R9  PEI 4/2100

R10  PEI 4/6000

R10  PEI 3/750

R13  PEI 3/750

R9  PEI 4/2100

R11  PEI 4/2100

R10  PEI 3/750

R10  PEI 3/750R11  PEI 4/6000

19,8x19,8 cm
8x8”

A

A

D

A A

A

B B
E

B

B

C

rozmiar 
kolekcji
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Doblo gres nieszkliwiony

Kojące zmysły, stonowane odcienie szarości. Każdy z nich: Bianco, 
Grys, Grafit i Nero przykryliśmy trzema różnymi powierzchniami: 
mglistą satyną, szlachetnym polerem i wyraźną strukturą. Wszystkie 
konfiguracje możesz dowolnie łączyć w taki sposób, aby samodzielnie 
wydobyć ich piękno. Jesteśmy pewni, że swoboda w zestawianiu pozwoli  
Ci na wyczarowanie unikatowych wnętrz – zarówno tych niezwykle 
surowych, minimalistycznych, jak i takich które emanować będą 
spokojem domowego zacisza.

Lokalizacja:
Anglia: Salony fryzjerskie Tony & Guy, Londyn 
Węgry: Hotel Marriott, Węgierska Akademia Wojskowa w Budapeszcie, 
Budynki rządowe obok stacji kolejowej, Békéscsaba
Polska: Centrum Sportu, Toruń / Baltic Cliff Apartments Spa&Wellness, 
Niechorze

nero
matowa

grafit
matowa

bianco
matowa

nero
poler

grafit
poler

bianco
poler

nero
struktura

grafit
struktura

bianco
struktura

grys
matowa

grys
poler

grys
struktura

R10

R10

R10

R10

R11

R11

R11

R11

rozmiar 
kolekcji

59,8x59,8 cm
24x24”

29,8x59,8 cm
12x24”

kolor  
kolekcji
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Arkesia gres nieszkliwiony

Arkesia spełni Twoje wymagania dotyczące koloru – do wyboru cały 
przekrój: od jasnego beżu i ciepłego brązu, przez czekoladową moccę, 
aż po subtelny grys i wyrazisty grafit. Dużo? To nie wszystko! Zróżnico- 
waliśmy jeszcze powierzchnię płytek – elegancki poler, delikatna satyna 
i wyraźna struktura. Do tego dekoracje, w tym nawet ogromna rozeta. 
Mieszaj, łącz i baw się stylami, tworząc wymarzone wnętrze!

Lokalizacja:
Anglia: Salon Ferrari, Swindon 
Serbia: Lotnisko, Belgrad  
Węgry: Thermal SPA, Sárvár 
Litwa: Alytaus Arena, Alytus
Polska: Wisła Kraków Stadium, Kraków  / Atlas Arena, Łódź
Gdańsk Centralne Muzeum Morskie

44,8x89,8 cm
18x36”

44,8x44,8 cm
18x18”

grafit
matowa

grys
matowa

mocca
matowa

brown
matowa

grafit
poler

grys
poler

mocca
poler

brown
poler

grafit
struktura

grys
struktura

mocca
struktura

brown
struktura

beige
matowa

beige
poler

beige
struktura

bianco 
matowa

grigio
matowa

bianco 
poler

grigio
poler

R10

R10

R10

R10

R10

R10 R10

R12

R12

R12

R12

R12

59,8x59,8 cm
24x24”

29,8x59,8 cm
12x24”

rozmiar 
kolekcji

kolor  
kolekcji
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Mistral gres nieszkliwiony

Dopasuj wnętrze do swoich potrzeb, do wyboru jest aż 8 różnych 
kolorystyk. Podłoga niczym ciemny żwir? A może pustynny piasek 
lub marmur? Aby jeszcze bardziej zindywidualizować wnętrze, każdy 
kolor dostępny jest w dwóch rodzajach powierzchni – elegancki 
poler i delikatna satyna nadadzą wyrazu każdemu pomieszczeniu.  
Dzięki dekoracyjnym listwom, mozaikom i rozetom, można dodać 
wnętrzu nieco wytwornego charakteru. Nieszkliwione płytki gresowe, 
produkowane w technologii podwójnego zasypu sprawią, że wybrana 
posadzka zagości w salonie lub na tarasie.

Lokalizacja:
Węgry: Węgierska Akademia Nauk, Budapeszt 
Polska: Auto Club, Poznań / Pałac, Łagów
Uniwersytet Poznański, Poznań

nero
poler

grafit
matowa

beige
matowa

grafit
poler

beige
poler

nero
matowa

brown
matowa

brown
poler

grys
matowa

grys
poler

R10

R10

R10 R10

R10

29,8x29,8 cm
12x12”

rozmiar 
kolekcji

59,8x59,8 cm
24x24”

29,8x59,8 cm
12x24”

kolor  
kolekcji
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prostotySiła

Duroteq gres nieszkliwiony

Kolekcja Duroteq to propozycja aż ośmiu odsłon kolorystycznych, 
trzech typów powierzchni i dwóch formatów do wyboru, które można 
ze sobą mieszać i łączyć, tworząc własne kompozycje aranżacyjne. 
Zwolennicy pięknych i praktycznych rozwiązań z pewnością zakochają 
się w tej kolekcji. Wysokie parametry techniczne płytek są nie tylko 
gwarancją trwałości i satysfakcji z użytkowania, ale pozwalają również 
na zaaranżowanie z ich użyciem dowolnego pomieszczenia.

bianco beige mocca brown grys grafit nero perla

poler

struktura
R11

matowa
R10

59,8x59,8 cm
24x24”

29,8x59,8 cm
12x24”

rozmiar 
kolekcji

kolor  
kolekcji
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W odpowiedzi na zapotrzebowanie inwestorów stworzyliśmy kolekcję 
wielkoformatowego gresu nieszkliwionego o stonowanej kolorystyce 
i minimalistycznym wzornictwie. Format 59,8 x 119,8 dla płytek  
bazowych, czy też 29,8 x 119,8 dla płytek stropnicowych jest tym, 
czego projektanci poszukują najbardziej,

Bazo gres techniczny

beige 
monokolor

matowa

beige 
sól-pieprz
struktura

beige 
sól-pieprz
matowa

beige 
monokolor
struktura

R10 R11R10 R12

moka 
monokolor

matowa

moka 
sól-pieprz
struktura

moka 
sól-pieprz
matowa

moka 
monokolor
struktura

R10 R12R10 R12

grys 
monokolor

matowa

grys 
sól-pieprz
struktura

grys 
sól-pieprz
matowa

grys 
monokolor
struktura

R10 R12R10 R12

nero 
monokolor

matowa

nero 
sól-pieprz
struktura

nero 
sól-pieprz
matowa

nero 
monokolor
struktura

R10 R12R10 R12

Intero gres nieszkliwiony

kolor  
kolekcji

silver grys nero grafit

44,8x89,8 cm
18x36”

rozmiar 
kolekcji

59,8x59,8 cm
24x24”

29,8x59,8 cm
12x24”

59,8x119,8 cm
24x47”

bianco beige brownmocca

30x30 cm
12x12”
7,2 mmgrubość

19,8x19,8 cm
8x8”
7,5 mm

19,8x19,8 cm
8x8”
8,3 mm

19,8x19,8 cm
8x8”
13 mm - tylko na zamówienie

rozmiar 
kolekcji

części  
specjalne

B B

D

A C A

R10 R10 R10 R10

R10 R10 R10 R10

kolor  
kolekcji

kiedy w grę wchodzą przestronne 
wnętrza holi, patio i ciągów komu-
nikacyjnych. 

Lokalizacja:
Węgry: Wszystkie 
50 Apartamentów, Székesfehérvár 
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Zaawansowana

technologia

bianco beige grys grafit silver nero

Tecniq gres szkliwiony

Idea dostarczenia projektantom wnętrz produktu unikatowego wizualnie, lecz 
o wysokich parametrach technicznych przybrała formę gresu szkliwionego, 
którego twarz odkryta została w dwóch rodzajach powierzchni i aż w sześciu 
kolorystykach. Tecniq czaruje swoim wyglądem od pierwszego kontaktu, 
ujawniając prawdziwą wartość w aranżowaniu wnętrz - świeży powiew 
nowoczesnego designu osiągnięty przy zastosowaniu technologicznych 
nowinek to rzeczywiste osiągnięcie na polu produktów inwestycyjnych.

44,8x89,8 cm
18x36”

59,8x59,8 cm
24x24”

29,8x59,8 cm
12x24”

rozmiar 
kolekcji

kolor  
kolekcji

matowa
R10

pół-poler
R10

PEI 5/12000
PEI 5/12000

PEI 4/6000
PEI 5/12000

MATOWA
PÓŁ-POLEROWANY

PEI 5/12000
PEI 4/6000

PEI 4/2100
PEI 4/2100

PEI 4/6000
PEI 4/2100

PEI 3/750
PEI 3/750



5554

Taranto gres szkliwiony

Bądź zawsze na czasie! Kolekcja Taranto idzie z duchem czasu i w takie 
też zamienia Twoje pomieszczenia. Nowoczesny, znaczy też postępowy! 
Oznacza to, że poszerzyliśmy kolorystykę kolekcji, rodzaje struktur 
powierzchni i elementy kolekcji. Teraz każde pomieszczenie możesz 
zamienić w ponadczasowe. Pokój, łazienka, salon, kuchnia? Co tylko 
chcesz! Do wyboru masz wiele kolorów: grys, grafit, beż i brąz, więc  
na pewno znajdziesz coś, co według Ciebie będzie najbardziej na czasie!

Lokalizacja:
Polska: Hotel, Ostoja Tatrzańska, Zakopane / Biurowiec Pasłęk

kolor  
kolekcji

umbra
pół

poler

grafit
matowa

beige
matowa

grafit
pół

poler

beige
pół

poler

umbra
matowa

brown
matowa

brown
pół

poler

grys
matowa

grys
pół

poler

R10   PEI 4/2100

R10   PEI 4/2100

R10   PEI 4/2100

R10   PEI 4/2100

R10   PEI 4/2100R10   PEI 4/2100

R10   PEI 3/1500

R10   PEI 3/1500

R10   PEI 3/1500

R10   PEI 3/1500

44,8x89,8 cm
18x36”

59,8x59,8 cm
24x24”

29,8x59,8 cm
12x24”

rozmiar 
kolekcji

Nowoczesność
góra!˘
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Herrera gres szkliwiony

Kolekcja drewnopodobnych płytek podłogowych ze stylowego, ma-
towego gresu szkliwionego, który wspaniale oddaje ciepłą i przy-
jazną fakturę drewna. Herrera sprawdza się zarówno w aranżacjach 
bardziej tradycyjnych (w stylu rustykalnym lub vintage), jak i tych 
nowoczesnych, na przykład w modnym obecnie, „rozświetlonym” 
klimacie skandynawskim.

rozmiar 
kolekcji

kolor  
kolekcji

bianco nero

14,8x89,8 cm / 6x35”

19,8x119,8 cm / 8x47”

Drewno
duszaz

R9  
PEI 5/12000

R9 
PEI 3/750

19,8x119,8 cm / 8x47” 14,8x89,8 cm / 6x35”

14,8x119,8 cm / 6x47”

Almonte by My Way gres szkliwiony

Podążająca za trendem Eko kolekcja, zaproponowana w kolorystyce 
brązu oraz naturalnego odcienia drewna. Będzie idealnie współgrać 
z jasnymi dodatkami, tworząc otoczenie charakteryzujące się zarówno 
surowością natury, jak i nowoczesnym podejściem do projektowa-
nia przestrzeni. Minimalizm, przestronność i prostolinijność formy  
to doskonała recepta na wprowadzenie do pomieszczenia oddechu, 
którego tak często brakuje w atmosferze ciągłego pośpiechu.

brownnaturalInspirowane
trendemEco

29,8x119,8 cm / 12x47”

R10 
PEI 4/6000

R10 
PEI 3/1500

rozmiar 
kolekcji

kolor  
kolekcji˘
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Życieenergiai

Tigua by My Way gres szkliwiony

Czy wielkomiejski industrializm w odważnym mariażu z tradycyjną 
majoliką może odnaleźć się w dzisiejszych trendach wnętrzarskich? Gres 
szkliwiony utrzymany w stylistyce surowego, przemysłowego klimatu 
jawi się niczym esencja postmodernizmu w ceramicznym wydaniu, 
zaś jaskrawe, geometryczne inserta o plemiennych naleciałościach 
wprowadzają do niego pierwiastek życia i energii.         

59,8x119,8 cm
24x47”

59,8x59,8 cm
24x24”

29,8x59,8 cm
12x24”

29,8x119,8 cm
12x47”

beige brown bianco grys grafit

R10  
PEI 4/12000

R10  
PEI 3/750

R10  
PEI 5/12000

R10  
PEI 4/2100

R10  
PEI 3/750

rozmiar 
kolekcji

kolor  
kolekcji
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Trophy gres szkliwiony

Intrygująca kolekcja gresu szkliwionego, dla której inspiracją 
było stare, wielokrotnie malowane drewno, poddane następ-
nie zabiegowi głębokiej rewitalizacji. Dodatkowe podkreślenie 
właściwej mu struktury nie tylko przybliża nas do szlachetnego 
oryginału, ale przede wszystkim nadaje powierzchni doskonałych 
parametrów antypoślizgowych.

bianco brownbeige

rozmiar 
kolekcji

20x60 cm
8x24”

21,5x98,5 cm
8x38”

R10 
PEI 5/12000

R10 
PEI 5/12000

R10 
PEI 4/2100

30x30 cm
12x12”

Heksagon
26x26 cm
10x10”

Semir klinkier

Pachnąca trawa, polne kolorowe kwiaty, szumiące brzozy, a pośród 
tego krajobrazu uroczy, ceglany domek. Piękny krajobraz? Z płytkami 
z kolekcji Semir możesz za chwilę przenieść się w to cudowne oto-
czenie. Wszystko dlatego, że odwzorowują one wygląd i strukturę 
starych, rożnokolorowych cegieł. Poszczególne odcienie dopasujesz 
do swojego własnego krajobrazu lub wnętrza – brąz, beż, grafit  
i delikatna czerwień na pewno zdobędą Twoje uznanie.

rozmiar 
kolekcji

kolor  
kolekcji

grafitrosabrownbeige
Ceglany

dom R10R10 R10R10
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www.paradyz.com




