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LIVING COLOURS STORY

Co wspólnego mają skały ze sztuką renesansową?

Patrząc na niesamowitą gamę kolorów skał, od czerwonych i różowych, przez 
pomarańczowe, żółte, zielone i niebieskie, nietrudno zrozumieć, dlaczego artyści 
z minerałów zawartych w skałach wytwarzali swoje pigmenty. 

Farba z azurytu, minerału na bazie miedzi, służyła florenckim malarzom doby renesansu 
do stworzenia jasnoniebieskich szat postaci np. na freskach. By ją uzyskać, zbierano 
fragmenty skał i wybierano z nich jedynie najszlachetniejsze, najbardziej niebieskie części. 
Następnie kruszono minerał na drobny proszek i mieszano ze spoiwem. Powstała 
mieszanka była ulubioną farbą florenckich artystów.

Azuryt nie jest jedynym minerałem używanym do produkcji farb. Wiele barw używanych 
w malarstwie XIV wieku zostało wykonanych z minerałów. Wyrazistą żółć wytwarzano 
z mineralnego aurypigmentu na bazie arsenu. Subtelną, szarozieloną barwę używaną jako 
warstwa bazowa odcieni skóry, wykonywano z mineralnego terra verde na bazie żelaza, 
zwanego również „zieloną ziemią”. Ultramaryna, kolejny ciemnoniebieski pigment podobny 
do azurytu, pochodzi z półszlachetnego kamienia lapis lazuli odkrytego w Afganistanie. 
Koszt importu tego półszlachetnego kamienia do Europy sprawił, że był on niezwykle 
kosztowny – droższy niż złoto – i w konsekwencji był używany bardzo oszczędnie.

Szeroka paleta barw z XIV-wiecznych obrazów florenckich artystów kryje w sobie wiele 
więcej odcieni, w tym czerwienie, róże, pomarańcze, żółcie i brązy, które powstały dzięki 
różnorodności minerałów. 

Idąc śladem dawnych mistrzów, postanowiliśmy na nowo odkryć bogactwo kolorów 
zaklętych w surowych skałach.

What do rocks and the art of the Renaissance
have in common?

When you look at the amazing range of rock colours: from red and pink through orange, yellow,  
green to blue – it is easy to understand why artists used minerals to manufacture their pigments.

Paint made from azurite, a mineral containing copper, was used by the Florentine Renaissance  
artists to paint light blue robes on frescoes and other surfaces.
To produce the colour, pieces of rocks were gathered and from them, only the noblest and the bluest 
parts were selected. Next, the mineral was crushed to powder and mixed with a binder. The resulting 
mixture was the favourite paint of the Florentine artists.

Azurite is not the only mineral used in paint production. Many paints used by the 14th century artists 
were obtained from minerals. To make bright yellow, mineral orpiment containing arsenic was used.  
The subtle grey and green colour, used to express the shades of the skin, came from the mineral terra 
verde, also referred to as “green soil”.

Ultramarine, another dark blue pigment reminiscent of azurite, comes from lapis lazuli, a semi-precious 
stone discovered in Afghanistan. The cost of importing this mineral to Europe was extremely high and, 
consequently, the stone was more expensive than gold and used in a most economical way. 

The wide range of colours used by the 14th century Florentine artists consisted of many more hues 
including reds, pinks, oranges, yellows and browns which were produced from beautiful and diverse 
minerals. 

Following the old masters, we have decided to rediscover the richness of the colours enshrined 
in austere rocks.
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Pracujemy w kolektywie. Nasz zespół budują osoby związane zarówno

z klasycznym, użytkowym designem, wzornictwem przemysłowym, 

modą oraz architekturą. Wspólnie szukamy rozwiązań, które najlepiej 

oddadzą klimat naszych inspiracji.

Ta inspiracja nigdy się nie kończy, bo jedna inspiracja prowadzi 

do drugiej, a ta do następnej…

We work in a group. The members of our team represent classical, 
applied and industrial design as well as fashion and architecture.  
Together, we seek solutions that will best reflect the ambience 
of our inspirations.

The inspiration never ends because one inspiration leads to another 
and yet another…
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01. Maciej Zień   02. Agnieszka Michalak   03. Anna Skonka-Wojtysiak   04. Maria Marczewska 
05. Anna Janik-Cieśla   06. Katarzyna Fuks   07. Katarzyna Madalińska  08. Katarzyna Malinowska   
09. Małgorzata Sawicka-Wieczorek   10. Tomasz Smus    11. Dominika Zientek-Mróz   12. Katarzyna 
Zaczek  13. Anna Majchrzyk   14. Anna Cieślak   15. Joanna Nowak   16. Piotr Dudkiewicz   17. Krzysztof 
Olczak   18. Henryka Michalak   19. Grzegorz Chorąziak 

5



MONOLITH
120 x 240 cm

”
76

Na bazie minerałów wytwarzano kiedyś najcenniejsze 
barwniki, czerpiąc z różnorodnej palety skalnych 
odcieni. Bogactwo kolorów i malarskość kamieni 
stały się inspiracją dla kolekcji, która w pełni odkrywa 
majestatyczne i niezwykłe królestwo natury.

Minerals were once used to produce the most 
valuable dyes, drawing on the diverse range 
of rock hues. The multitude of colours and the 
picturesque nature of stones were the inspiration 
behind a collection which fully uncovers the majestic 
and extraordinary kingdom of nature.

Skała cenniejsza niż złoto

A rock more valuable than gold



ONICE

ONICE ROSA POL   
płyta gresowa | porcelain slab 

1198  ×  2398 mm

info 59”
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Kojarzona z broszką kamea ma starożytny rodowód. 
Do wyrobu tych misternie rzeźbionych arcydzieł 
używano wyjątkowego kamienia - onyksu.
Tym, co poza niezwykłą barwą cechuje onyks, 
jest przezierność, sprawiająca, że jego struktura 
rozświetla się i nabiera dodatkowej głębi.  
Kolekcja, bazująca na subtelnej, różowej odmianie 
tego minerału, ma w sobie lekkość i zwiewność 
równą biżuteryjnym ozdobom.

Associated with a cameo brooch, its origin 
goes back to ancient times. An extraordinary 
stone – onyx – was used to produce these 
elaborately carved masterpieces.
Beside its unusual colour, onyx is transparent 
which makes its structure luminous and 
penetratingly deep. Based on the subtle, pink 
variety of the mineral, the collection has the 
lightness and ethereal charm of jeweller’s 
ornaments.

Głębia świetlistego minerału

The depth of a luminous mineral



ONICE

ONICE ROSA POL   
płyta gresowa | porcelain slab   1198  ×  2398 mm

info 59
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METAL STONE

METAL STONE BLUE MAT   
płyta gresowa | porcelain slab   1198  ×  2398 mm

info 58
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METAL STONE

METAL STONE BLUE MAT   
płyta gresowa | porcelain slab   1198  ×  2398 mm

info 58
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COLONNATA

COLONNATA POL   
płyta gresowa | porcelain slab   1198  ×  2398 mm

info 48

16 17

MONOLITH



COLONNATA

COLONNATA POL   
płyta gresowa | porcelain slab   1198  ×  2398 mm

info 48
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STONEWAVE

STONEWAVE POL   
płyta gresowa | porcelain slab   1198  ×  2398 mm

info 61
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VEIL

VEIL WHITE MAT   
płyta gresowa | porcelain slab   1198  ×  2398 mm

info 62
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STARDUST

STARDUST BLUE POL   
płyta gresowa | porcelain slab   1198  ×  2398 mm

info 60
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STARDUST

STARDUST BLUE POL   
płyta gresowa | porcelain slab   1198  ×  2398 mm

info 60
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BALANCE STONE
BALANCE STONE BLACK POL   

płyta gresowa | porcelain slab   1198  ×  2398 mm

BALANCE STONE GREY POL   
płyta gresowa | porcelain slab   1198  ×  2398 mm

info 46
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BALANCE STONE

BALANCE STONE BLACK POL   
płyta gresowa | porcelain slab   1198  ×  2398 mm

info 46

BALANCE STONE GREY POL   
płyta gresowa | porcelain slab   1198  ×  2398 mm

info 46
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CRUDE METAL

CRUDE METAL POL   
płyta gresowa | porcelain slab   1198  ×  2398 mm

info 49
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VOYAGE

VOYAGE GREEN POL   
płyta gresowa | porcelain slab   1198  ×  2398 mm

info 64
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VOYAGE

VOYAGE GREEN POL   
płyta gresowa | porcelain slab   1198  ×  2398 mm

info 64
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MANTEC

MANTEC GRAPHITE STR MAT   
płyta gresowa | porcelain slab   1198  ×  2398 mm

MANTEC GREY STR MAT   
płyta gresowa | porcelain slab   1198  ×  2398 mm

info 56
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MANTEC

MANTEC GRAPHITE STR MAT   
płyta gresowa | porcelain slab   1198  ×  2398 mm

info 56

MANTEC GREY STR MAT   
płyta gresowa | porcelain slab   1198  ×  2398 mm

info 56
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ARRAY

ARRAY BLUE POL   
płyta gresowa | porcelain slab   1198  ×  2398 mm

info 44
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Każda płyta gresowa ARRAY jest produkowana w wielu wzorach grafiki, które są kolorystycznie jednakowe. Płyty gresowe pakowane są losowo.
Each of the ARRAY porcelain slab comes in many graphic designs but a single colour. The porcelain slabs are packed randomly.

Każda płyta gresowa ARRAY jest produkowana w wielu wzorach grafiki, które są kolorystycznie jednakowe. Płyty gresowe pakowane są losowo.
Each of the ARRAY porcelain slab comes in many graphic designs but a single colour. The porcelain slabs are packed randomly.

6 mm 6 mm

A R R AY A R R AY
1 2 0  ×  2 4 0 1 2 0  ×  2 4 0

ARRAY BLUE POLER  |  POLISHED ARRAY GREY STR MAT  |  MATT
ARRAY GREY LAPPATO

ARRAY GRAPHITE STR MAT  |  MATT
ARRAY GRAPHITE LAPPATO

ARRAY WHITE STR MAT  |  MATT
ARRAY WHITE LAPPATO

[ p h ot o _ 4 2 ]

44 45
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Każda płyta gresowa BALANCE STONE jest produkowana w wielu wzorach grafiki, które są kolorystycznie jednakowe. Płyty gresowe pakowane są losowo.
Each of the ARRAY porcelain slab comes in many graphic designs but a single colour. The porcelain slabs are packed randomly.

Każda płyta gresowa BALANCE STONE jest produkowana w wielu wzorach grafiki, które są kolorystycznie jednakowe. Płyty gresowe pakowane są losowo.
Each of the ARRAY porcelain slab comes in many graphic designs but a single colour. The porcelain slabs are packed randomly.

6 mm 6 mm

B A L A N C E  S T O N E B A L A N C E  S T O N E
1 2 0  ×  2 4 0 1 2 0  ×  2 4 0

BALANCE STONE BLACK POLER  |  POLISHEDBALANCE STONE BEIGE POLER  |  POLISHED MAT  |  MATT BALANCE STONE GREY POLER  |  POLISHED MAT  |  MATT

[ p h ot o s _ 2 8 - 3 1 ]

46 47
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Każda płyta gresowa CRUDE METAL jest produkowana w wielu wzorach grafiki, które są kolorystycznie jednakowe. Płyty gresowe pakowane są losowo.
Each of the CRUDE METAL porcelain slab comes in many graphic designs but a single colour. The porcelain slabs are packed randomly.

Każda płyta gresowa COLONNATA jest produkowana w wielu wzorach grafiki, które są kolorystycznie jednakowe. Płyty gresowe pakowane są losowo.
Each of the COLONNATA porcelain slab comes in many graphic designs but a single colour. The porcelain slabs are packed randomly.

6 mm

C O L O N N ATA C R U D E  M E TA L
1 2 0  ×  2 4 0 1 2 0  ×  2 4 0

COLONNATA POLER  |  POLISHED

[ p h ot o s _ 1 6 -1 9] [ p h ot o s _ 3 2 - 3 3]

6 mm

CRUDE METAL POLER  |  POLISHED

48 49
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Każda płyta gresowa HONEY WOOD jest produkowana w wielu wzorach grafiki, które są kolorystycznie jednakowe. Płyty gresowe pakowane są losowo.
Each of the HONEY WOOD porcelain slab comes in many graphic designs but a single colour. The porcelain slabs are packed randomly.

Każda płyta gresowa ELEGANT WOOD jest produkowana w wielu wzorach grafiki, które są kolorystycznie jednakowe. Płyty gresowe pakowane są losowo.
Each of the ELEGANT WOOD porcelain slab comes in many graphic designs but a single colour. The porcelain slabs are packed randomly.

6 mm 6 mm

E L E G A N T WO O D H O N E Y W O O D
1 2 0  ×  2 4 0 1 2 0  ×  2 4 0

ELEGANT WOOD GREY MAT  |  MATT ELEGANT WOOD LAMEL MAT  |  MATT HONEY WOOD MAT  |  MATT

50 51
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Każda płyta gresowa GRAND CAVE jest produkowana w wielu wzorach grafiki, które są kolorystycznie jednakowe. Płyty gresowe pakowane są losowo.
Each of the GRAND CAVE porcelain slab comes in many graphic designs but a single colour. The porcelain slabs are packed randomly.

Każda płyta gresowa GRAND CAVE jest produkowana w wielu wzorach grafiki, które są kolorystycznie jednakowe. Płyty gresowe pakowane są losowo.
Each of the GRAND CAVE porcelain slab comes in many graphic designs but a single colour. The porcelain slabs are packed randomly.

6 mm 6 mm

G R A N D  C AV E G R A N D  C AV E
1 2 0  ×  2 4 0 1 2 0  ×  2 4 0

GRAND CAVE WHITE LAPPATOGRAND CAVE GRAPHITE LAPPATO GRAND CAVE GREY LAPPATO

52 53
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Każda płyta gresowa JOLI jest produkowana w wielu wzorach grafiki, które są kolorystycznie jednakowe. Płyty gresowe pakowane są losowo.
Each of the JOLI porcelain slab comes in many graphic designs but a single colour. The porcelain slabs are packed randomly.

6 mm 6 mm

J O L I M A R M O  N E R O
1 2 0  ×  2 4 0 1 2 0  ×  2 4 0

JOLI MAT  |  MATT MARMO NERO POLER  |  POLISHED

Każda płyta gresowa MARMO NERO jest produkowana w wielu wzorach grafiki, które są kolorystycznie jednakowe. Płyty gresowe pakowane są losowo.
Each of the MARMO NERO porcelain slab comes in many graphic designs but a single colour. The porcelain slabs are packed randomly.

54 55
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Wszystkie kolory MANTEC są barwione w masie.
All MANTEC colours are coloured body.

Każda płyta gresowa MANTEC jest produkowana w wielu wzorach grafiki, które są kolorystycznie jednakowe. Płyty gresowe pakowane są losowo.
Each of the MANTEC porcelain slab comes in many graphic designs but a single colour. The porcelain slabs are packed randomly.

Każda płyta gresowa MANTEC jest produkowana w wielu wzorach grafiki, które są kolorystycznie jednakowe. Płyty gresowe pakowane są losowo.
Each of the MANTEC porcelain slab comes in many graphic designs but a single colour. The porcelain slabs are packed randomly.

6 mm

M A N T E C M A N T E C
1 2 0  ×  2 4 0 1 2 0  ×  2 4 0

MANTEC WHITE STR MAT  |  MATT MANTEC GREY STR MAT  |  MATT

[ p h ot o _ 3 8 - 4 1 ]

6 mm

MANTEC GRAPHITE STR MAT  |  MATT

56 57
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Każda płyta gresowa ONICE jest produkowana w wielu wzorach grafiki, które są kolorystycznie jednakowe. Płyty gresowe pakowane są losowo.
Each of the ONICE porcelain slab comes in many graphic designs but a single colour. The porcelain slabs are packed randomly.

Każda płyta gresowa METAL STONE jest produkowana w wielu wzorach grafiki, które są kolorystycznie jednakowe. Płyty gresowe pakowane są losowo.
Each of the METAL STONE porcelain slab comes in many graphic designs but a single colour. The porcelain slabs are packed randomly.

6 mm 6 mm

M E TA L S T O N E O N I C E
1 2 0  ×  2 4 0 1 2 0  ×  2 4 0

METAL STONE GOLD MAT  |  MATT METAL STONE BLUE MAT  |  MATT ONICE ROSA POLER  |  POLISHED ONICE BIANCO POLER  |  POLISHED

[ p h ot o _ 1 2 -1 5 ] [ p h ot o s _ 8 -1 1 ]

58 59
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Każda płyta gresowa STONEWAVE jest produkowana w wielu wzorach grafiki, które są kolorystycznie jednakowe. Płyty gresowe pakowane są losowo.
Each of the STONEWAVE porcelain slab comes in many graphic designs but a single colour. The porcelain slabs are packed randomly.

Każda płyta gresowa STARDUST jest produkowana w wielu wzorach grafiki, które są kolorystycznie jednakowe. Płyty gresowe pakowane są losowo.
Each of the STARDUST porcelain slab comes in many graphic designs but a single colour. The porcelain slabs are packed randomly.

6 mm

S TA R D U S T S T O N E WAV E
1 2 0  ×  2 4 0 1 2 0  ×  2 4 0

STARDUST BLUE POLER  |  POLISHED STARDUST BROWN POLER  |  POLISHED STONEWAVE POLER  |  POLISHED

[ p h ot o s _ 24 - 2 7 ] [ p h ot o s _ 2 0 - 2 1 ]

6 mm

60 61
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Każda płyta gresowa ZIMBA jest produkowana w wielu wzorach grafiki, które są kolorystycznie jednakowe. Płyty gresowe pakowane są losowo.
Each of the ZIMBA porcelain slab comes in many graphic designs but a single colour. The porcelain slabs are packed randomly.

Każda płyta gresowa VEIL jest produkowana w wielu wzorach grafiki, które są kolorystycznie jednakowe. Płyty gresowe pakowane są losowo.
Each of the VEIL porcelain slab comes in many graphic designs but a single colour. The porcelain slabs are packed randomly.

6 mm

V E I L Z I M B A
1 2 0  ×  2 4 0 1 2 0  ×  2 4 0

VEIL BLACK LAPPATO POLER  |  POLISHED VEIL WHITE LAPPATO MAT  |  MATT POLER  |  POLISHED

[ p h ot o _ 2 2 ]

ZIMBA GRAPHITE MAT  |  MATT

6 mm

62 63
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Każda płyta gresowa VOYAGE jest produkowana w wielu wzorach grafiki, które są kolorystycznie jednakowe. Płyty gresowe pakowane są losowo.
Each of the VOYAGE porcelain slab comes in many graphic designs but a single colour. The porcelain slabs are packed randomly.

6 mm 6 mm

VOYAG E VOYAG E
1 2 0  ×  2 4 0 1 2 0  ×  2 4 0

VOYAGE BROWN POLER  |  POLISHED VOYAGE GREEN POLER  |  POLISHED VOYAGE LIGHT POLER  |  POLISHEDVOYAGE DEEP BLUE POLER  |  POLISHED

[ p h ot o s _ 3 4 - 3 7 ]

Każda płyta gresowa VOYAGE jest produkowana w wielu wzorach grafiki, które są kolorystycznie jednakowe. Płyty gresowe pakowane są losowo.
Each of the VOYAGE porcelain slab comes in many graphic designs but a single colour. The porcelain slabs are packed randomly.

64 65

MONOLITH



Projektując kolekcje płytek, zawsze starałem się, 
by nawiązywały one do mody. Tak też stało się tym razem. 
Moja ceramika romansuje z obecnie dominującymi 
stylami modowymi – boho, sophisticated, timeless  
i funky. Charakterystyczne dla nich elementy trafiają 
prosto z wybiegów do wnętrz.

When designing collections of tiles, I have always aimed  
at referring to fashion. This collection is no exception.  
My ceramics are now flirting with the prevailing fashion 
trends: boho, sophisticated, timeless and funky.  
The characteristic elements make their way straight  
from the catwalk to interiors.

Designed by Maciej Zień

” 6766



BOHO
Boho to jeden z moich ulubionych stylów, niezmiennie zachwycający 
mnie lekkością i oryginalnością. Jego wyjątkowa różnorodność 
z jednej strony akcentuje etniczną naturalność, z drugiej śmiało 
manifestuje luz i nonszalancję. Maciej Zień

Boho is among my favourite styles, invariably delighting me with its 
lightness and originality. On the one hand, the style’s extreme diversity 
highlights the ethnic natural note, at the same time boldly manifesting 
ease and nonchalance. Maciej Zień

”

68 69

DESIGNED BY MACIEJ ZIEŃ



BOHO

SCORIA BLACK   
płytka ścienna | wall tile   898  ×  328 mm

WOOD GRAIN RED STR
płytka gresowa | porcelain tile   1798  ×  230 mm

Moja osobista potrzeba swobody i naturalności ma 
swoje korzenie w meksykańskim Tulum. Zanurzone w dżungli 
miasteczko hipnotyzuje odwiedzających zmysłowym 
zapachem żywicznych kadzideł copal, spirytualną muzyką
i kultywowaną od wieków atmosferą kultury szamańskiej. 
Obecny tu klimat, dopełnił moją interpretację boho jako stylu 
lekkich, niebanalnych połączeń... 

My personal need of freedom and everything natural goes 
back to Tulum, Mexico. The village, immersed in a jungle, 
hypnotises the visitors with its sensuous fragrance of the 
copal resin incense, spiritual music and the shaman culture 
cultivated for centuries. The local ambience completed 
my interpretation of boho as a style of light, original 
combinations...

”
71

DESIGNED BY MACIEJ ZIEŃ



BOHO

BOHO BRICK   
dekor ścienny | wall decoration   237  ×  78 mm

TIMELESS BLACK STR
płytka ścienna | wall tile   328  ×  898 mm 

TIMELESS BLACK 1
listwa ścienna | wall strip   328  ×  42 mm 

TIMELESS BLACK 2
listwa ścienna | wall strip   328  ×  74 mm 

TIMELESS BLACK 3
listwa ścienna | wall strip   328  ×  160 mm 

WOOD GRAIN RED STR
płytka gresowa | porcelain tile   1798  ×  230 mm

info 88-89

72

DESIGNED BY MACIEJ ZIEŃ



BOHO BRICK   
dekor ścienny | wall decoration   237  ×  78 mm
 
info 88-89

BOHO

Moim ulubionym elementem kolekcji są nieregularne, 
nierównomiernie szkliwione cegiełki Boho Brick.
Przypominają mi meksykańskie cenotes, nazywane 
„oczami ziemi”. Mienią się w świetle wieloma odcieniami 
turkusu, zupełnie jak woda w wapiennych jeziorkach.

My favourite element of the collection are irregular, 
unevenly glazed Boho Brick. They remind me of the 
Mexican cenotes, referred to as “the eyes of the earth”. 
They sparkle in the light with numerous shades of 
turquoise, just like the water in the limestone sinkholes.

”
75

DESIGNED BY MACIEJ ZIEŃ



BOHO   
płytka gresowa | porcelain tile   598  ×  598 mm

info 88-89

BOHO

Na tle jasnych, boazeryjnych paneli wyrazistym wzornictwem 
odznacza się płytka przypominająca spłowiały jeans. 
Motyw, inspirowany orientalnym wzornictwem o delikatności 
koronki, poprzez dodanie jako tła niebieskości oraz faktury 
tkaniny pozwolił uzyskać zaskakujący, etniczny efekt.

A tile, reminiscent of faded denim, when placed against 
the bright panelling, represents distinct design.
The motif, inspired by the oriental, lace-like delicate design, 
brings about a surprising, ethnic effect by adding blue  
in the background and the texture of a textile.

”

76 77

DESIGNED BY MACIEJ ZIEŃ



BOHO   
płytka gresowa | porcelain tile   598  ×  598 mm

TIMELESS WHITE STR
płytka ścienna | wall tile   328  ×  898 mm 

TIMELESS WHITE 1
listwa ścienna | wall strip   328  ×  42 mm 

TIMELESS WHITE 2
listwa ścienna | wall strip   328  ×  74 mm 

TIMELESS WHITE 3
listwa ścienna | wall strip   328  ×  160 mm 

WOOD GRAIN RED STR 
płytka gresowa | porcelain tile   1798  ×  230 mm

BOHO 1   
element mozaikowy | mosaic element   210  ×  182 mm

 
BOHO 7   

element mozaikowy | mosaic element   254  ×  72 mm

info 88-89

BOHO

W kolekcji Boho nie mogło zabraknąć drewna, chyba najbardziej 
bliskiego naturze materiału. Ciepłe brązy, o wyraźnym rysunku 
usłojenia, doskonale korespondują z błękitną płytką i idealnie 
wpisują się w konwencję naturalnego stylu.

A must in the Boho collection is wood, a material probably closest 
to nature. Warm browns with distinct growth rings correspond 
perfectly with the blue tile and connect ideally with the natural 
style principle.

”
7978

DESIGNED BY MACIEJ ZIEŃ



FASHION 2   
mozaika gresowa | porcelain mosaic   298  ×  298 mm

WOOD GRAIN RED STR 
płytka gresowa | porcelain tile   1798  ×  230 mm

info 88-89

BOHO

By podkreślić różnorodność korzeni i inspiracji stylu 
boho oraz jego swobodę, potrzeba wielu różnych 
składników. Doskonałym dodatkiem do kolekcji są 
czarno-białe mozaiki, inspirowane stylem
nowojorskim, gdzie wolność boho wyrażana jest 
w kontrastowym geometrycznym miszmaszu. 

It takes many different components to emphasise 
the diverse roots and inspirations of the boho style 
and its inherent ease. Black and white mosaics 
are an excellent element of the collection, inspired 
by the New York style where the boho freedom is 
expressed in the contrasted, haphazard geometrical 
combination.

”
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FASHION 2   
mozaika gresowa | porcelain mosaic   298  ×  298 mm

info 88-89

BOHO
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FASHION 1   
mozaika gresowa | porcelain mosaic   288  ×  249 mm

WOOD GRAIN RED STR 
płytka gresowa | porcelain tile   1798  ×  230 mm

info 88-89

BOHO
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FASHION BLACK
płytka ścienna | wall tile   328  ×  898 mm 

TIMELESS BLACK STR
płytka ścienna | wall tile   328  ×  898 mm 

TIMELESS BLACK 1
listwa ścienna | wall strip   328  ×  42 mm 

TIMELESS BLACK 2
listwa ścienna | wall strip   328  ×  74 mm 

TIMELESS BLACK 3
listwa ścienna | wall strip   328  ×  160 mm 

BOHO 7   
element mozaikowy | mosaic element   254  ×  72 mm

 
BOHO 8   

element mozaikowy | mosaic element   254  ×  72 mm

info 88-89

BOHO

Eklektyczne wnętrza łączą w sobie wiele trendów, inspiracji, 
kultur. Są nieskrępowane, pełne swobody i ekspresji. 
Takie właśnie jest boho – komponujące w niezwykłą całość 
wpływy etniczne, egzotyczne, rękodzieło, naturę. 

Eclectic interiors combine many trends, inspirations  
and cultures. They are free, full of ease and expression. 
This is boho – bringing down ethnic, exotic, hand-made  
and natural effects into an unusual whole. 

”
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FASHION BLACK
płytka ścienna   | wall tile
898 × 328 × 10 mm MAT | MATT

FASHION WHITE
płytka ścienna   | wall tile
898 × 328 × 10 mm MAT | MATT

FASHION 1
mozaika gresowa | porcelain mosaic
288 × 249 × 10 mm POLER  +  MAT | POLISHED  +  MATT

BOHO 5
element mozaikowy | mosaic element
254 × 72 × 11 mm MAT | MATT

BOHO 1
element mozaikowy | mosaic element
210 × 182 × 11 mm MAT | MATT

BOHO 7
element mozaikowy | mosaic element
254 × 72 × 11 mm MAT | MATT

BOHO 3
element mozaikowy | mosaic element
210 × 182 × 11 mm MAT | MATT

BOHO 6
element mozaikowy | mosaic element
254 × 72 × 11 mm MAT | MATT

BOHO 2
element mozaikowy | mosaic element
210 × 182 × 11 mm MAT | MATT

BOHO 8
element mozaikowy | mosaic element
254 × 72 × 11 mm POLER | POLISHED

BOHO 4
element mozaikowy | mosaic element
210 × 182 × 11 mm POLER | POLISHED

FASHION 2
mozaika gresowa | porcelain mosaic
298 × 298 × 10 mm POLER  +  MAT | POLISHED  +  MATT

BOHO
płytka gresowa | porcelain tile
598 × 598 × 11 mm MAT | MATT

BOHO BOHO

WOOD GRAIN RED STR
płytka gresowa | porcelain tile
1798  ×  230  ×  10 mm MAT | MATT
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BOHO BOHO
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Wzór ułożenia elementów mozaikowych BOHO.
Specimen: arrangement of the BOHO mosaic elements.



SOPHISTICATED
Na pokazach haute couture dominuje styl wyrafinowany i elegancki, 
ale też bardzo artystyczny. Kreacje wykonane z najwyższej jakości 
tkanin szyte są i drapowane ręcznie. Najbardziej inspirująca w nich jest 
dla mnie dbałość o detal, szlachetność i unikalność oraz fakt, że trzeba 
włożyć niesłychanie dużo pracy, by móc osiągnąć efekt. Maciej Zień

At haute couture shows, the sophisticated and elegant style prevails, 
accompanied by very artistic notes. . Clothes made from top quality 
fabrics are hand-sewn and draped. I am most inspired by their 
attention to detail, grandeur and uniqueness and the fact that it takes  
a lot of work to achieve a sophisticated result. Maciej Zień

”
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FASHION BLACK
płytka ścienna | wall tile   328  ×  898 mm 

SOPHISTICATED BLACK
dekor szklany | glass decor   328  ×  898 mm 

TIMELESS GREEN STR
płytka ścienna | wall tile   328  ×  898 mm 

TIMELESS GREEN 1
listwa ścienna | wall strip   328  ×  42 mm 

TIMELESS GREEN 2
listwa ścienna | wall strip   328  ×  74 mm 

TIMELESS GREEN 3
listwa ścienna | wall strip   328  ×  160 mm 

info 104-107

SOPHISTICATED

At the basis of this collection is marble in two variants. 
The dark variety, in bottle-green, oozes sophisticated 
elegance and sports unique veins. 
The glass used in the collection emphasises the amazing 
depth of the tile and brings about the effect of a noble, 
polished stone.

Bazą dla kolekcji był marmur w dwóch różnych odsłonach. 
Ciemna odmiana o odcieniu butelkowej zieleni charakteryzuje 
się wyrafinowaną elegancją i wyjątkowym żyłkowaniem. 
Szkło, na którym została wykonana, podkreśla niesamowitą 
głębię płytki i wprowadza efekt szlachetnego, 
wypolerowanego kamienia.

”
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SOPHISTICATED WHITE
płytka ścienna | wall tile   328  ×  898 mm 

SOPHISTICATED BLACK L, R
listwa ścienna | wall strip   417  ×  98 mm 

SOPHISTICATED WHITE L, R
listwa ścienna | wall strip   417  ×  98 mm 

STEEL GOLD POL
listwa ścienna | wall strip   328  ×  23 mm 

TIMELESS BLACK 2
listwa ścienna | wall strip   328  ×  74 mm 

TIMELESS BLACK 3
listwa ścienna | wall strip   328  ×  160 mm 

SOPHISTICATED WHITE
płytka gresowa | porcelain tile   598  ×  598 mm 

info 104-107

Charakterystyczna jodła francuska 
przyciąga wzrok kontrastowym 
zestawieniem białego marmuru 
z czarną, litą płytką. 
Zrównoważenie poszczególnych 
elementów daje wrażenie 
szlachetności i niewymuszonego 
luksusu.

The characteristic French fir attracts
the eye with white marble contrasted 
with the black, solid tile. 
The balance between the specific 
elements makes an impression 
of noble nature and unassuming 
luxury.

”
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SOPHISTICATED

FASHION BLACK
płytka ścienna | wall tile   328  ×  898 mm 

SOPHISTICATED BRICK BLACK
płytka ścienna | wall tile   237  ×  78 mm  

TIMELESS GREEN STR
płytka ścienna | wall tile   328  ×  898 mm 

SOPHISTICATED GREEN
dekor ścienny | wall decoration   328  ×  898 mm

TIMELESS GREEN 1
listwa ścienna | wall strip   328  ×  42 mm 

TIMELESS GREEN 2
listwa ścienna | wall strip   328  ×  74 mm 

TIMELESS GREEN 3
listwa ścienna | wall strip   328  ×  160 mm 

SOPHISTICATED WHITE
płytka gresowa | porcelain tile   598  ×  598 mm 

info 104-107 
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SOPHISTICATED

TIMELESS GREEN STR
płytka ścienna | wall tile   328  ×  898 mm 

SOPHISTICATED GREEN
dekor ścienny | wall decoration   328  ×  898 mm 

TIMELESS GREEN 1
listwa ścienna | wall strip   328  ×  42 mm 

TIMELESS GREEN 2
listwa ścienna | wall strip   328  ×  74 mm 

TIMELESS GREEN 3
listwa ścienna | wall strip   328  ×  160 mm 

info 104-107

Głęboka zieleń, w odcieniu eleganckiego aksamitu,
choć nawiązuje do stylu historycznego art déco, doskonale 
wpasowuje się we współczesne wnętrza. Podkreśla 
szykowność angielskiej boazerii. Zaznacza się delikatnym 
akcentem w marmurze. Uwodzi intensywną, szlachetną 
barwą w motywie stylizowanego liścia palmety.

”
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While deep green, reminiscent of elegant velvet, is a reference 
to the historical art deco style, it connects perfectly with 
contemporary interiors. It emphases the chic of the English 
panelling. It leaves a subtle mark in the marble and seduces 
with an intense, noble colour with the palmetto motif.



SOPHISTICATED

SOPHISTICATED STONE
płytka ścienna | wall tile   328  ×  898 mm 

SOPHISTICATED STONE 1
mozaika ścienna | wall mosaic   149  ×  129 mm 

SOPHISTICATED STONE POL
płytka gresowa | porcelain tile   598  ×  598 mm 

info 104-107

Jasny onyks charakteryzuje wyjątkowo 
piękna barwa – niezwykłe połączenie bieli, 
szarości, czerni z delikatną nutą w odcieniu 
pistacji. Na szlachetnym kamieniu, równocześnie 
delikatnym i trwałym, pięknym akcentem
zaznacza się tajemniczy motyw 
sześcioramiennej rozety.

Bright onyx has an extremely beautiful colour: 
an extraordinary combination of the colour white, 
grey, black with a subtle pistachio note. 
The mysterious motif of a six-pointed rosette 
marks its delicate and lasting presence in the 
noble stone.

”
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SOPHISTICATED WHITE
płytka ścienna   | wall tile
328 × 898 × 10 mm
POŁYSK | GLOSS

SOPHISTICATED STONE
płytka ścienna   | wall tile
328 × 898 × 10 mm
POŁYSK | GLOSS

SOPHISTICATED BLACK
dekor szklany  |  glass decor
328 × 898 × 10 mm
POŁYSK | GLOSS

SOPHISTICATED GREEN
dekor ścienny  |  wall decoration
328 × 898 × 10 mm
MAT | MATT

SOPHISTICATED WHITE R
listwa ścienna  |  wall strip 
417 × 98 × 10 mm
POŁYSK | GLOSS

SOPHISTICATED BLACK R
listwa ścienna  |  wall strip 
417 × 98 × 10 mm
MAT | MATT

SOPHISTICATED WHITE L
listwa ścienna  |  wall strip 
417 × 98 × 10 mm
POŁYSK | GLOSS

SOPHISTICATED BLACK L
listwa ścienna  |  wall strip 
417 × 98 × 10 mm
MAT | MATT

SOPHISTICATED SOPHISTICATED

TIMELESS GREEN 1
listwa ścienna   | wall strip
328  ×  42  ×  18 mm MAT | MATT

TIMELESS GREEN 2
listwa ścienna   | wall strip
328  ×  74  ×  12 mm MAT | MATT

TIMELESS GREEN 3
listwa ścienna   | wall strip
328  ×  160  ×  18 mm MAT | MATT

TIMELESS GREEN STR
płytka ścienna   | wall tile
328 × 898 × 10 mm
MAT | MATT
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SOPHISTICATED STONE POL
płytka gresowa | porcelain tile
598 × 598 × 11 mm POLER | POLISHED

SOPHISTICATED WHITE
płytka gresowa | porcelain tile
598 × 598 × 11 mm POLER | POLISHED

BLACK PULPIS 1 
listwa ścienna | wall strip 
898 × 39 × 10 mm POLER | POLISHED

SOPHISTICATED STONE 1
mozaika ścienna | wall mosaic
149 × 129 × 10 mm POŁYSK | GLOSS

SOPHISTICATED STONE 2
mozaika ścienna | wall mosaic
149 × 129 × 10 mm POŁYSK | GLOSS

STEEL BRASS
listwa ścienna   | wall strip
898  ×  23  ×  10 mm MAT  +  POŁYSK | MATT  +  GLOSS

STEEL GOLD POL
listwa ścienna  |  wall strip
898  ×  23  ×  10 mm POLER | POLISHED

SOPHISTICATED SOPHISTICATED

SOPHISTICATED BRICK WHITE
płytka ścienna   | wall tile
237 × 78 × 11,5 mm MAT | MATT

SOPHISTICATED BRICK BLACK
płytka ścienna   | wall tile
237 × 78 × 11,5 mm MAT | MATT106 107
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TIMELESS
W czym szukać ponadczasowego piękna? Najlepiej w klasycznej 
elegancji i prostocie formy. W mojej interpretacji to doskonałe 
krawiectwo i świetnej jakości tkaniny. Kreacje, które nie przestają 
być modne po jednym sezonie. Projekty, które mimo upływu czasu 
nie starzeją się, niezmiennie zachwycając i wyrażając osobowość
tego, dla kogo zostały stworzone. Maciej Zień

Where do you look for timeless beauty? Classical 
elegance and simplicity of the form are the answer. 
In my interpretation, it revolves around excellent 
couture and top quality fabrics. It is about clothing 
which does not cease to be fashionable after one 
season; designs which do not become outdated 
despite the passage of time, invariably delighting 
and expressing the personality of whoever they 
were created for. Maciej Zień

”
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TIMELESS

TIMELESS CHECK
dekor ścienny | wall decoration   328  ×  898 mm 

TIMELESS STONE
płytka gresowa | porcelain tile   598  ×  598 mm 

info 122-123

Ojczyzną stylu timeless jest Wielka Brytania. 
Angielski smak unika demonstracyjnej krzykliwości. 
Docenia klasyczne formy i stonowane barwy, 
łagodne, ale ożywcze jak popołudniowa herbata 
z mlekiem. W definicję tej ponadczasowej elegancji 
doskonale wpisuje się arystokratyczna, ikoniczna 
krata. Wygląda tak, jakby szkocki tartan rozmyty 
został w londyńskiej mgle.

The United Kingdom is the mother country of the 
timeless style. The English shy away from the 
ostentatious and garish. They appreciate classical 
forms and muted colours: soft but invigorating like 
an afternoon tea with milk. This timeless elegance 
combines perfectly well with the aristocratic, iconic 
checks. It looks as if the Scottish tartan got blurred 
in the London fog.

”
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TIMELESS

TIMELESS CHECK
dekor ścienny | wall decoration   328  ×  898 mm 

TIMELESS WHITE STR
płytka ścienna   | wall tile   328  ×  898 mm

TIMELESS WHITE 1
listwa ścienna | wall strip   328  ×  42 mm 

TIMELESS WHITE 2
listwa ścienna | wall strip   328  ×  74 mm 

info 122-123

Charakterystyczna krata wykorzystywana jest 
przez modowe marki z uwielbieniem równym miłości 
do samej królowej. Nasza ceramika do złudzenia 
przypomina wytworną tkaninę, podkreślając brytyjski 
charakter kolekcji.

The characteristic checks are used by fashion brands 
with adoration as strong as the love for the queen 
herself. Our ceramics bring about associations with 
an elegant fabric, emphasizing the British nature of 
the collection.

”
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TIMELESS

TIMELESS CHECK
dekor ścienny | wall decor   328  ×  898 mm 

info 122-123

114 115

DESIGNED BY MACIEJ ZIEŃ



TIMELESS

TIMELESS STONE
płytka ścienna | wall tile   328  ×  898 mm 

SANT MARTI 6A
płytka ścienna | wall tile   223  ×  73 mm 

info 122-123

Kolorystyka jest prosta i uniwersalna, niesłychanie 
wysmakowana. W aranżacjach dominują czerń 
i biel oraz stonowany odcień herbaty z mlekiem. 
Wypolerowany kamień o subtelnym rysunku 
z pogranicza perłowej masy i trawertynu emanuje 
naturalnością i organicznością.

The colours are simple and universal, extremely 
sophisticated. In the arrangement, black and white 
prevail, coupled with a muted shade of tea with 
milk. The polished stone with a subtle silhouette, 
bordering on mother of pearl and travertine, oozes 
natural and organic vibes.

”
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TIMELESS

PALAZZO 1 
płytka ścienna | wall tile   598  ×  298 mm

SANT MARTI 6D 
płytka gresowa | porcelain tile   448  ×  448 mm

SANT MARTI 1C 
płytka gresowa | porcelain tile   73  ×  73 mm

Jasne kasetony to jeszcze jedno nawiązanie 
do stylistyki rodem z wysp. Oryginalna boazeria,
w wariancie czarnym i białym, przywodzi  
na myśl londyńskie butikowe hoteliki.

Bright coffers are yet another reference to the 
British style. The original panelling, in the black  
and white varieties, is reminiscent of London’s 
boutique hotels.

”
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TIMELESS
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TIMELESS CHECK
dekor ścienny   | wall decoration
898 × 328 × 10 mm
MAT | MATT

TIMELESS STONE
płytka ścienna   | wall tile
898 × 328 × 10 mm
MAT | MATT

TIMELESS BLACK 1
listwa ścienna   | wall strip
328  ×  42  ×  18 mm MAT | MATT

TIMELESS WHITE 1
listwa ścienna   | wall strip
328  ×  42  ×  18 mm MAT | MATT

TIMELESS BLACK 2
listwa ścienna   | wall strip
328  ×  74  ×  12 mm MAT | MATT

TIMELESS WHITE 2
listwa ścienna   | wall strip
328  ×  74  ×  12 mm MAT | MATT

TIMELESS BLACK 3
listwa ścienna   | wall strip
328  ×  160  ×  18 mm MAT | MATT

TIMELESS WHITE 3
listwa ścienna   | wall strip
328  ×  160  ×  18 mm MAT | MATT

FASHION BLACK
płytka ścienna   | wall tile
898 × 328 × 10 mm MAT | MATT

FASHION WHITE
płytka ścienna   | wall tile
898 × 328 × 10 mm MAT | MATT

TIMELESS BLACK STR
płytka ścienna   | wall tile
898 × 328 × 10 mm MAT | MATT

TIMELESS WHITE STR
płytka ścienna   | wall tile
898 × 328 × 10 mm MAT | MATT

TIMELESS STONE
płytka gresowa | porcelain tile
598 × 598 × 11 mm
MAT | MATT

STEEL GOLD POL
listwa ścienna  |  wall strip
898  ×  23  ×  10 mm
POLER  |  POLISHED

TIMELESS TIMELESS
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FUNKY
Zabawa, ekspresja i pozytywna moc wyrazu, zawarta 
w optymistycznej palecie barw i szalonych, geometrycznych 
wzorach. Tak wspominam modę lat 70. i 80., roztańczoną 
i wymykającą się wszelkim ramom i konwenansom. 
We wnętrzach interpretuję ją nieco subtelniej, choć 
w mieniących się elementach śmiało można dopatrywać się 
migoczącej, kryształowej disco kuli. Maciej Zień

Fun and positive power of expression, encased in an optimistic 
range of colours and crazy geometric patterns. These are my 
memories of the fashion of the 1970s and 80s, fun-loving and 
defying any frameworks or conventions. In interiors I interpret 
it in a slightly more subtle way although the shimmering 
elements are definitely reminiscent of a crystal disco ball. 
Maciej Zień

”
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FUNKY

FUNKY BLUE
płytka ścienna | wall tile   328  ×  898 mm 

FUNKY BLUE 1-5
dekor gresowy | porcelain decoration   198  ×  198 mm 

FASHION WHITE
płytka ścienna   | wall tile   898 × 328 mm

info 142-145

Stylistyka lat 70. i 80. domaga się koloru 
i optymizmu. Podstawę kolekcji stanowi barwne 
lastryko, przypominające wybuchające w powietrzu 
konfetti oraz geometryczny dekor o różnych 
odcieniach, wyglądający jak punktowe oświetlenie 
z kolorofonu na środku parkietu.

The style of the 1970s and 80s calls for colour and 
optimism. At the basis of the collection is colourful 
terrazzo which looks like confetti exploding in the air 
and a geometric deco which comes in various hues, 
like disco pod lights in the middle of a dance floor.

”
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FUNKY

FUNKY BLUE
płytka ścienna | wall tile   898  ×  328 mm 

FUNKY BLUE 1-5
dekor gresowy | porcelain decoration   198  ×  198 mm 

info 142-145
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FUNKY WHITE
płytka ścienna | wall tile   898  ×  328 mm 

GREY PULPIS SAT
płyta gresowa | porcelain slab   1198  ×  2398 mm 

FUNKY WHITE 
płytka gresowa | porcelain tile   598  ×  598 mm

info 142-145

FUNKY
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FUNKY GREEN
płytka ścienna   | wall tile   328  ×  898 mm 

TIMELESS GREEN STR
płytka ścienna   | wall tile   328  ×  898 mm

TIMELESS GREEN 1
listwa ścienna | wall strip   328  ×  42 mm 

TIMELESS GREEN 2
listwa ścienna | wall strip   328  ×  74 mm 

TIMELESS GREEN 3
listwa ścienna | wall strip   328  ×  160 mm 

WOOD GRAIN RED STR   
płytka gresowa | porcelain tile   1798  ×  230 mm

info 142-145

FUNKY

Czarny połysk przynosi skojarzenia z winylową 
płytą i klimatem szalonych imprez disco. Moda 
lat osiemdziesiątych świadomie wychodziła poza 
ustalone wcześniej ramy. Prowokowała uwagę 
błyszczącymi materiałami, lateksem, cekinami 
i wyrazistą biżuterią.

The black shine sparks off associations with 
vinyl records and the ambience of crazy discos. 
The fashion of the 1980s intentionally exceeded its 
frames. It attracted attention with its shiny fabrics, 
latex, sequins and statement jewellery.

”
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FUNKY PINK 1-5
dekor gresowy | porcelain decoration   198  ×  198 mm 

FUNKY PINK
płytka gresowa | porcelain tile   598  ×  598 mm 

info 142-145

FUNKY PINK
płytka ścienna | wall tile   328  ×  898 mm 

info 142-145

FUNKY

Odwaga i energia stylu funky oraz jego 
rytmiczność zostały oddane przy pomocy 
wyrazistych, geometrycznych figur, które 
ciekawie korespondują odcieniami  
ze wzorzystym terazzo. Ogromną zaletą 
motywu jest możliwość komponowania 
go w dowolne układy.

The courage and energy of the funky style 
and its rhythm have been recreated by means 
of distinct, geometric figures which nicely 
correspond with the colours in the patterned 
terrazzo. The motif has a great benefit, 
namely easy and versatile arrangement.

”
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FUNKY PINK
płytka gresowa | porcelain tile   598  ×  598 mm 

info 142-145

FUNKY
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FUNKY

FASHION WHITE
płytka ścienna | wall tile   328  ×  898 mm 

FASHION BLACK
płytka ścienna | wall tile   328  ×  898 mm 

FUNKY 3
mozaika gresowa | porcelain mosaic   298  ×  226 mm 

info 142-145
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FUNKY

FUNKY WHITE
płytka ścienna | wall tile   328  ×  898 mm 

FASHION BLACK
płytka ścienna | wall tile   328  ×  898 mm 

TIMELESS BLACK 1
listwa ścienna | wall strip   328  ×  42 mm 

TIMELESS BLACK 2
listwa ścienna | wall strip   328  ×  74 mm 

TIMELESS BLACK 3
listwa ścienna | wall strip   328  ×  160 mm 

FUNKY WHITE
płytka gresowa | porcelain tile   598  ×  598 mm

STEEL GOLD POL
listwa ścienna | wall strip   898  ×  23 mm 

INDUSTRIO ANTHRAZITE
płytka gresowa | porcelain tile   598  ×  598 mm

info 142-145
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FUNKY GREEN
płytka ścienna   | wall tile
898 × 328 × 10 mm MAT | MATT

FUNKY PINK
płytka ścienna   | wall tile
898 × 328 × 10 mm MAT | MATT

FUNKY BLUE
płytka ścienna   | wall tile
898 × 328 × 10 mm MAT | MATT

FUNKY WHITE
płytka ścienna   | wall tile
898 × 328 × 10 mm MAT | MATT

FUNKY 1
mozaika gresowa   | porcelain mosaic
298 × 226 × 11 mm MAT | MATT

FUNKY 2
mozaika gresowa   | porcelain mosaic
298 × 226 × 11 mm MAT | MATT

FUNKY 3
mozaika gresowa   | porcelain mosaic
298 × 226 × 11 mm MAT | MATT

FUNKYFUNKY
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FUNKYFUNKY

FUNKY WHITE 1
dekor gresowy
porcelain decoration
198 × 198 × 11 mm
MAT | MATT

FUNKY BLUE 1
dekor gresowy
porcelain decoration
198 × 198 × 11 mm
MAT | MATT

FUNKY PINK 1
dekor gresowy
porcelain decoration
198 × 198 × 11 mm
MAT | MATT

FUNKY GREEN 1
dekor gresowy
porcelain decoration
198 × 198 × 11 mm
MAT | MATT

FUNKY WHITE 3
dekor gresowy
porcelain decoration
198 × 198 × 11 mm
MAT | MATT

FUNKY BLUE 3
dekor gresowy
porcelain decoration
198 × 198 × 11 mm
MAT | MATT

FUNKY PINK 3
dekor gresowy
porcelain decoration
198 × 198 × 11 mm
MAT | MATT

FUNKY GREEN 3
dekor gresowy
porcelain decoration
198 × 198 × 11 mm
MAT | MATT

FUNKY WHITE 2 
dekor gresowy
porcelain decoration
198 × 198 × 11 mm
MAT | MATT

FUNKY BLUE 2 
dekor gresowy
porcelain decoration
198 × 198 × 11 mm
MAT | MATT

FUNKY PINK 2 
dekor gresowy
porcelain decoration
198 × 198 × 11 mm
MAT | MATT

FUNKY GREEN 2 
dekor gresowy
porcelain decoration
198 × 198 × 11 mm
MAT | MATT

FUNKY WHITE 4
dekor gresowy
porcelain decoration
198 × 198 × 11 mm
MAT | MATT

FUNKY BLUE 4
dekor gresowy
porcelain decoration
198 × 198 × 11 mm
MAT | MATT

FUNKY PINK 4
dekor gresowy
porcelain decoration
198 × 198 × 11 mm
MAT | MATT

FUNKY GREEN 4
dekor gresowy
porcelain decoration
198 × 198 × 11 mm
MAT | MATT

FUNKY WHITE 5
dekor gresowy
porcelain decoration
198 × 198 × 11 mm
MAT | MATT

FUNKY BLUE 5
dekor gresowy
porcelain decoration
198 × 198 × 11 mm
MAT | MATT

FUNKY PINK 5
dekor gresowy
porcelain decoration
198 × 198 × 11 mm
MAT | MATT

FUNKY GREEN 5
dekor gresowy
porcelain decoration
198 × 198 × 11 mm
MAT | MATT

FUNKY WHITE
płytka gresowa | porcelain tile
598 × 598 × 11 mm MAT | MATT

FUNKY BLUE
płytka gresowa | porcelain tile
598 × 598 × 11 mm MAT | MATT

FUNKY PINK
płytka gresowa | porcelain tile
598 × 598 × 11 mm MAT | MATT

FUNKY GREEN
płytka gresowa | porcelain tile
598 × 598 × 11 mm MAT | MATT
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Uroda minerałów sprawia, że bywają one nie tylko wymarzoną 
ozdobą wnętrza, ale i głównym tematem ceramicznej kolekcji. 
Zróżnicowane pod względem formatu, faktur, kolorów i wzorów 
skalne światy są niezwykle bogate w inspiracje. Czasem tematem 
staje się szlachetny blask kamienia, czasem zapisana w nim 
geologiczna przeszłość, często majestatyczna i spokojna natura,

The beauty of minerals makes them a dream interior decoration as well 
as a major theme of the ceramic collection. Rock worlds, diverse with 
respect to the format, textures and patterns, are extremely rich sources 
of inspiration. Sometimes, the subject is the noble shine of the stone, 
sometimes its geological past, oftentimes its majestic and quiet nature.

”
COLLECTIONS

30 x 60   30 x 75   33 x 90   60 x 120 cm
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30×75 COLLECTIONS

FADMA

FADMA WHITE
płytka ścienna | wall tile   748  ×  298

FADMA BLUE
płytka ścienna | wall tile   748  ×  298

FADMA
dekor ścienny | wall decoration   748  ×  298

FADMA BLUE
płytka gresowa | porcelain tile   598  ×  598

Maroko zachwyca swoją różnorodnością. 
Każde miasto posiada własny klimat, a nawet 
niepowtarzalną kolorystykę. Fadma szuka
inspiracji w słońcu, etniczności i architekturze, 
olśniewającej subtelnymi dekoracjami 
i kunsztownym wykończeniem każdego detalu.

Morocco delights with its diversity. Each city has 
its own ambience and even inimitable colours. 
Fadma looks for inspiration in the sun, ethnicity 
and architecture, dazzling with the subtle 
decorations and the sophisticated finishing touch 
of every detail.

”
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FADMA BLUE
płytka ścienna | wall tile   748  ×  298

FADMA
mozaika ścienna | wall mosaic   264  ×  246

STEEL COPPER 2
listwa ścienna   | wall strip   748  ×  23

FADMA

Rozpalona do białości i przeglądająca się 
w morzu, zachwycająca architektura Casablanki 
znajduje swoje odzwierciedlenie w szaroniebieskiej 
kolorystyce kamienia. Charakterystyczne dla tego 
egzotycznego świata barwy mienią się odcieniami 
w motywie marokańskiej koniczyny.

The sizzling and delightful architecture of 
Casablanca, looking at its reflection in the sea, 
has been transferred onto the grey and blue 
colour of the stone. The hues, characteristic 
of this exotic world, shimmer with shades in  
the motif of the Moroccan clover.

”
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FADMAFADMA

FADMA WHITE
płytka ścienna   | wall tile
748  ×  298  ×  10 mm POŁYSK | GLOSS

FADMA
dekor ścienny   | wall decoration
748  ×  298  ×  10 mm POŁYSK | GLOSS

FADMA BLUE
płytka ścienna   | wall tile
748  ×  298  ×  10 mm POŁYSK | GLOSS

FADMA
mozaika ścienna   | wall mosaic
264  ×  246  ×  10 mm POŁYSK | GLOSS

STEEL COPPER 2
listwa ścienna | wall strip 
748  ×  23  ×  10 mm POŁYSK | GLOSS

FADMA BLUE
płytka gresowa | porcelain tile
598 × 598 × 11 mm POŁYSK | GLOSS



120×60 COLLECTIONS
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ALABASTER SHINE

ALABASTER SHINE MAT
płytka gresowa   | porcelain tile
1198  ×  598  ×  11 mm
MAT | MATT

ALABASTER SHINE
mozaika gresowa   | porcelain mosaic
210  ×  190  ×  12 mm
MAT | MATT
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ALABASTER SHINE

ALABASTER SHINE MAT
płyta gresowa | porcelain tile   1198  ×  598 mm

ALABASTER SHINE LEAVES
obraz gresowy | picture on porcelain   1198  ×  598 mm

ELEMENT 4ELEMENT 4

ELEMENT 2ELEMENT 2

ELEMENT 3ELEMENT 3

ELEMENT 1ELEMENT 1

ALABASTER SHINE LEAVES A
obraz gresowy   | picture on porcelain
1198  ×  598  ×  11 mm MAT | MATT

Zdjęcie produktu w skali 65% w stosunku do pozostałych produktów.
Size of the product photo: 65% of the other products.

ALABASTER SHINE LEAVES B
obraz gresowy   | picture on porcelain

1198  ×  598  ×  11 mm MAT | MATT

156



158

33×90 COLLECTIONS33×90 COLLECTIONS

159

CALACATTA GREEN GLASS
dekor ścienny szklany   | glass wall decor
898 × 328 × 10 mm MAT | MATT

OLIVE GLASS A
dekor ścienny szklany   | wall glass decor
200 × 200 × 8 mm POŁYSK | GLOSS

GREEN GLASS A
dekor ścienny szklany   | wall glass decor
200 × 200 × 8 mm POŁYSK | GLOSS

OLIVE GLASS C
dekor ścienny szklany   | wall glass decor
200 × 100 × 8 mm POŁYSK | GLOSS

GREEN GLASS C
dekor ścienny szklany   | wall glass decor
200 × 100 × 8 mm POŁYSK | GLOSS

OLIVE GLASS B
dekor ścienny szklany   | wall glass decor
200 × 200 × 8 mm POŁYSK | GLOSS

GREEN GLASS B
dekor ścienny szklany   | wall glass decor
200 × 200 × 8 mm POŁYSK | GLOSS

OLIVE GLASS D
dekor ścienny szklany   | wall glass decor
200 × 100 × 8 mm POŁYSK | GLOSS

GREEN GLASS D
dekor ścienny szklany   | wall glass decor
200 × 100 × 8 mm POŁYSK | GLOSS

CALACATTA GREEN
płytka ścienna   | wall tile
898 × 328 × 10 mm SATYNA | SATIN

CALACATTA GREEN

CALACATTA WHITE
mozaika ścienna   | wall mosaic
163 × 201 × 10 mm POŁYSK | GLOSS

STEEL BRASS
listwa ścienna   | wall strip
898  ×  23  ×  10 mm  PÓŁMAT | SEMI-MATT

CALACATTA GREEN

CALACATTA GREEN
płytka gresowa | porcelain tile
598 × 598 × 11 mm POŁYSK | GLOSS
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33×90 COLLECTIONS33×90 COLLECTIONS
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GOLD MOON LIGHT
płytka ścienna   | wall tile
898 × 328 × 10 mm SATYNA | SATIN

GOLD MOON DARK
mozaika ścienna   | wall mosaic
328 × 258 × 10 mm MAT  +  POŁYSK | MATT  +  GLOSS

GOLD MOON DARK
płytka ścienna   | wall tile
898 × 328 × 10 mm SATYNA | SATIN

GOLD MOON DARK
płytka gresowa | porcelain tile
598 × 598 × 11 mm LAPPATO

STEEL COPPER 3 
listwa ścienna   | wall strip
898 × 23 × 10 mm POŁYSK | GLOSS

GOLD MOON

SOPHI ORO 2
dekor ścienny   | wall decoration
898 × 328 × 10 mm POŁYSK | GLOSS

SOPHI ORO 3
dekor ścienny   | wall decoration
898 × 328 × 10 mm
MAT  +  POŁYSK | MATT  +  GLOSS

SOPHI ORO 1
dekor ścienny   | wall decoration
898 × 328 × 10 mm POŁYSK | GLOSS

SOPHI ORO

TIMELESS WHITE 1
listwa ścienna   | wall strip
328  ×  42  ×  18 mm
MAT | MATT

TIMELESS WHITE 2
listwa ścienna   | wall strip
328  ×  74  ×  12 mm
MAT | MATT

TIMELESS WHITE 3
listwa ścienna   | wall strip
328  ×  160  ×  18 mm
MAT | MATT

FASHION WHITE
płytka ścienna   | wall tile
898 × 328 × 10 mm
MAT | MATT

TIMELESS WHITE STR
płytka ścienna   | wall tile
898 × 328 × 10 mm
MAT | MATT
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TISSUE STONE
płytka ścienna   | wall tile
898 × 328 × 10 mm SATYNA  +  MAT | SATIN  +  MATT

TISSUE WHITE
płytka ścienna   | wall tile
898 × 328 × 10 mm SATYNA | SATIN

TISSUE GREEN
płytka ścienna   | wall tile
898 × 328 × 10 mm MAT  +  POŁYSK | MATT  +  GLOSS

TISSUE

STEEL GOLD POL
listwa ścienna  |  wall strip
898  ×  23  ×  10 mm POLER  |  POLISHED

HONEY WOOD 
płytka gresowa | porcelain tile  
1198 × 190 × 10 mm MAT | MATT

UNIT PLUS WHITE 
płytka ścienna | wall tile 
898  ×  328  ×  10 mm SATYNA | SATIN

REEF
dekor ścienny   | wall decoration
898 × 328 × 10 mm MAT | MATT

STEEL COPPER 3 
listwa ścienna   | wall strip
898 × 23 × 10 mm POŁYSK | GLOSS

REEF

TISSUE OLIVE DRAW HEX
dekor ścienny   | wall decoration
221 × 191 × 10 mm MAT  +  POŁYSK | MATT  +  GLOSS

TISSUE OLIVE HEX
dekor ścienny   | wall decoration
221 × 191 × 10 mm MAT | MATT

TISSUE STRIP OLIVE
mozaika ścienna   | wall mosaic
220 × 200 × 10 mm MAT | MATT

TISSUE STRIP GREEN
mozaika ścienna   | wall mosaic
220 × 200 × 10 mm MAT | MATT



30×60 COLLECTIONS
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30×75 COLLECTIONS

BOARD FORMAT

CANVAS WHITE 
płytka gresowa | porcelain tile  
1198 × 190 × 10 mm MAT  +  POŁYSK | MATT  +  GLOSS

METAL STONE BLUE 
płytka gresowa | porcelain tile  
1198 × 190 × 10 mm MAT | MATT

CANVAS GREY 
płytka gresowa | porcelain tile  
1198 × 190 × 10 mm MAT  +  POŁYSK | MATT  +  GLOSS

METAL STONE GOLD
płytka gresowa | porcelain tile  
1198 × 190 × 10 mm MAT | MATT

HONEY WOOD 
płytka gresowa | porcelain tile  
1198 × 190 × 10 mm MAT | MATT

ALIENTO

ALIENTO WHITE
płytka ścienna   | wall tile
598 × 298 × 10 mm MAT  +  POŁYSK | MATT  +  GLOSS

ALIENTO WOOD
płytka ścienna   | wall tile
598 × 298 × 10 mm MAT | MATT

ALIENTO
dekor ścienny   | wall decoration
598 × 298 × 10 mm MAT  +  POŁYSK | MATT  +  GLOSS

ALIENTO WOOD STR
płytka ścienna   | wall tile
598 × 298 × 10 mm MAT | MATT

STEEL 10 
listwa ścienna   | wall strip
598 × 15 × 10 mm POŁYSK | GLOSS
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FANCY

FANCY WHITE
płytka ścienna   | wall tile
598 × 298 × 10 mm MAT | MATT

FANCY BLUE
płytka ścienna   | wall tile
598 × 298 × 10 mm MAT | MATT

FANCY COLOUR
płytka ścienna   | wall tile
598 × 298 × 10 mm MAT | MATT

FANCY BOW
dekor ścienny   | wall decoration
598 × 298 × 10 mm MAT | MATT

FANCY BOW
listwa ścienna   | wall strip
598 × 98 × 10 mm MAT | MATT

STEEL COPPER 5 POL 
listwa ścienna   | wall strip
598 × 20 × 10 mm POŁYSK | GLOSS

KONDA

KONDA WHITE
płytka ścienna   | wall tile
598 × 298 × 10 mm MAT | MATT

KONDA BROWN
płytka ścienna   | wall tile
598 × 298 × 10 mm MAT | MATT

KONDA
dekor ścienny   | wall decoration
598 × 298 × 10 mm MAT  +  POŁYSK | MATT  +  GLOSS

KONDA ORIENT
dekor ścienny   | wall decoration
598 × 298 × 10 mm MAT  +  POŁYSK | MATT  +  GLOSS

KONDA
mozaika ścienna   | wall mosaic
290 × 193 × 10 mm MAT  +  POŁYSK | MATT  +  GLOSS

STEEL COPPER 5 POL 
listwa ścienna   | wall strip
598 × 20 × 10 mm POŁYSK | GLOSS
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LIBERTE
mozaika ścienna   | wall mosaic
298 × 298 × 10 mm POŁYSK | GLOSS

LIBERTE

LIBERTE WHITE
płytka ścienna   | wall tile
598 × 298 × 10 mm POŁYSK | GLOSS

LIBERTE BROWN
płytka ścienna   | wall tile
598 × 298 × 10 mm POŁYSK | GLOSS

MADAME

MADAME WHITE
płytka ścienna   | wall tile
598 × 298 × 10 mm POŁYSK | GLOSS

MADAME BLUE
płytka ścienna   | wall tile
598 × 298 × 10 mm POŁYSK | GLOSS

MADAME FLOWER
obraz ścienny   | wall picture
598 × 598 × 10 mm MAT  +  POŁYSK | MATT  +  GLOSS

MADAME MODELE
dekor ścienny   | wall decoration
148 × 148 × 10 mm POŁYSK | GLOSS

STEEL 10 
listwa ścienna   | wall strip
598 × 15 × 10 mm POŁYSK | GLOSS

STEEL 10 
listwa ścienna   | wall strip
598 × 15 × 10 mm POŁYSK | GLOSS
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MOOD

MOOD BLACK
płytka ścienna   | wall tile
598 × 298 × 10 mm MAT  +  POŁYSK | MATT  +  GLOSS

MOOD WHITE
płytka ścienna   | wall tile
598 × 298 × 10 mm MAT  +  POŁYSK | MATT  +  GLOSS

MOOD
mozaika ścienna   | wall mosaic
568 × 380 × 10 mm MAT  +  POŁYSK | MATT  +  GLOSS

STEEL COPPER 5 POL 
listwa ścienna   | wall strip
598 × 20 × 10 mm POŁYSK | GLOSS

ROCHELLE

ROCHELLE WHITE
płytka ścienna   | wall tile
598 × 298 × 10 mm POŁYSK | GLOSS

ROCHELLE BROWN
płytka ścienna   | wall tile
598 × 298 × 10 mm POŁYSK | GLOSS

ROCHELLE
dekor ścienny   | wall decoration
598 × 298 × 10 mm POŁYSK | GLOSS

ROCHELLE
mozaika ścienna   | wall mosaic
298 × 298 × 10 mm POŁYSK | GLOSS

STEEL COGNAC 
listwa ścienna   | wall strip
598 × 20 × 10 mm POŁYSK | GLOSS



Podczas sesji zdjęciowych wykorzystano produkty dostarczone przez firmy:

During the photo sessions, products were used, delivered by the following companies:

LE PUKKA, lepukka.pl 
Monolith: ONICE, METAL STONE, COLONNATA, STONEWAVE, VEIL, STARDUST, BALANCE STONE, CRUDE METAL, VOYAGE, ARRAY
Designed by Maciej Zień: SOPHISTICATED, TIMELESS, FUNKY

SALT Home & Style, salt.com.pl
Designed by Maciej Zień: BOHO

WESTWING COLLECTION, westwingnow.pl
Monolith: ONICE, METAL STONE, STONE WAVE, VEIL, CRUDE METAL, ARRAY, MANTEC
Designed by Maciej Zień: BOHO, FUNKY, SOPHISTICATED

ZARA HOME, zarahome.com/pl
Monolith: COLONNATA, VEIL

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.

The Catalogue is to be regarded as a demonstration material and is not a quotation, as defined by the Civil Code.
Because of the printing technique, the presentations may slightly differ from the original products.
Neither any part of this Catalogue nor its entire contents may be copied in any way without permission
of the Tubądzin Management Group.

Tubądzin Management Group Sp. z o.o.
Cedrowice Parcela 11, 95-035 Ozorków
tel. +48 42 710 37 00, www.tubadzin.pl
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