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GRUPA PARADYŻ
 

to ponad 25 lat doświadczenia w projektowaniu, produkcji i sprzedaży płytek ceramicznych. 

Bogata oferta - dostosowana do różnych gustów i oczekiwań - znajomość rynku, dynamicznie 

rozwijająca się sieć sprzedaży obejmująca swoim zasięgiem niemal 40 krajów na świecie, a także 

uznanie i zaufanie klientów, mają bezpośredni wpływ na dzisiejszą pozycję fi rmy - jednego z naj-

ważniejszych przedstawicieli polskiej branży płytek ceramicznych.

Markę PARADYŻ wyróżnia nowatorstwo wzornicze, dbałość o dopracowanie detali oraz szeroka 

oferta kompletnych kolekcji ścienno-podłogowych i elementów dekoracyjnych w wielu formatach. 

Dzięki temu, klienci na całym świecie mają możliwość aranżowania własnej przestrzeni mieszkal-

nej w ramach bardzo indywidualnych upodobań.

Produkty Grupy Paradyż cechuje najwyższa jakość, potwierdzana licznymi certyfi katami i nagro-

dami, wzornictwo na światowym poziomie i innowacyjność w zakresie technologii wytwarzania.

Na przestrzeni ponad dwóch dekad fi rma wdrożyła wiele nowych rozwiązań - m.in. jako pierw-

szy producent w Polsce i jeden z nielicznych na świecie zastosowaliśmy technologię zdobienia 

płytek przy wykorzystaniu precyzyjnego druku cyfrowego a także oferuje usługi cięcia i zdobie-

nia m.in. szkła na indywidualne zamówienia.
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GRUPA PARADYŻ
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Dynamicznie rozwijająca się sieć sprzedaży Grupy Paradyż oparta jest na zaufaniu do wysokiej jakości produktów oraz  na profesjonalnych standardach współpracy. 

Obecnie na rynku krajowym - w ramach każdego województwa - działa kilkadziesiąt salonów ekspozycyjnych i mniejszych punktów sprzedaży. Również współpraca 

z kontrahentami z zagranicy zwiększa swój wymiar - dzisiaj produkty Grupy Paradyż można nabyć w blisko 40 krajach świata. Szeroko rozwinięte kierunki dystrybucji to 

rezultat istniejącego potencjału połączonego z wysoką efektywnością działań handlowych, bazujących na dostosowaniu oferty produktowej do specyfi cznych potrzeb 

każdego z rynków. 

SIEĆ SPRZEDAŻY

 

1) NIEMCY 2) LITWA 3) ŁOTWA 4) ESTONIA 5) FEDERACJA ROSYJSKA 6) RUMUNIA 7) WĘGRY 8) BUŁGARIA 9) UKRAINA 10) BIAŁORUŚ 11) SŁOWACJA 12) SERBIA 13) STANY 

ZJEDNOCZONE AMERYKI 14) FRANCJA 15) SZWECJA 16) BELGIA 17) NORWEGIA 18) WIELKA BRYTANIA 19) MOŁDAWIA 20) REPUBLIKA CZESKA 21) KAZACHSTAN 22) DANIA 

23) WŁOCHY 24) BOŚNIA I HERCEGOWINA 25) KIRGISTAN 26) GRUZJA 27) ARMENIA 28) AUSTRIA 29) HOLANDIA 30) SZWAJCARIA 31) BUŁGARIA 32) KOSOWO 33) IRLANDIA 

34) UZBEKISTAN 35) CZARNOGÓRA 36) AZERBEJDŻAN 37) FINLANDIA 38) ISLANDIA 39) LUKSEMBURG

STREFA I1

tel. 509 299 689

DYREKTOR STREFY INWESTYCJI

tel. 506 016 630

STREFA I4

tel. 504 264 640

STREFA I5 

tel. 506 016 591

STREFA I6

tel. 506 016 598

STREFA I2

tel. 506 016 619
STREFA I3

tel. 506 016 047

OBSŁUGA DZIAŁU INWESTYCJI
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ZAKŁADY PRODUKCYJNE

Grupa Paradyż to pięć nowoczesnych zakładów dysponu-

jących mocami produkcyjnymi na poziomie 30 mln m² roz-

legła sieć dystrybucji obejmująca 40 krajów na całym świe-

cie oraz 1700 wykwalifi kowanych pracowników - wśród nich 

skuteczni menedżerowie z najwyższej kadry zarządzającej, 

nagradzani przez prestiżowe instytucje za profesjonalizm 

i sprawność w kierowaniu przedsiębiorstwem.

CERAMIKA PARADYŻ SP. Z O.O. - „TOMASZÓW 1”

Zakład produkcyjny „Tomaszów 1” produkuje gres technicz-

ny i płytki ścienne dużych formatów oraz kolekcje gresów 

w podwójnym zasypie. Uruchomiony w 1999 roku sukcesyw-

nie zwiększa wydajność produkcyjną, od 2008 roku jest rozbu-

dowywany i modernizowany.

ZAKŁAD PRODUKCYJNY „TOMASZÓW 2”

Zakład produkcyjny „Tomaszów 2” jest wyspecjalizowany 

w produkcji płytek rektyfi kowanych dużych formatów. Uru-

chomiony w 2004 roku. Obecnie produkuje dla dwóch ma-

rek - Paradyż i My Way Paradyż Group (m.in. płytki pocieniane 

w formacie  32.5 x 97.7 cm).

ZAKŁAD PRODUKCYJNY OPOCZNO

Zakład w Opocznie produkuje mozaiki, dekoracje, m.in. ele-

menty szklane oraz płytek małych i średnich formatów.

ZAKŁAD PRODUKCYJNY WIELKA WOLA

W tym zakładzie produkowane są wysoko przetworzone gre-

sy polerowane w dużych formatach oraz klinkier. To drugi 

z najstarszych zakładów Ceramiki Paradyż Sp. z o.o. W maju 

2011 zakończony został I etap jego rozbudowy i moderniza-

cji. Nowy, innowacyjny park maszynowy pozwolił na podnie-

sienie atrakcyjności wzorniczej nowej oferty w marce Paradyż 

oraz premium - My Way Paradyż Group. 

PARADYŻ SP. Z O.O. 

ZAKŁAD W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

Zakład produkcyjny Paradyż Sp. z o.o. zlokalizowany w Toma-

szowie Mazowieckim specjalizuje się w produkcji płytek pod-

łogowych średniego formatu. Funkcjonuje od 2001 roku, czyli 

od czasu, kiedy Spółka Paradyż została zarejestrowana.

WSZYSTKIE ZAKŁADY PRODUKCYJNE GRUPY PARADYŻ ZLOKALIZOWANE SĄ 

W OBRĘBIE ŁÓDZKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ. TO POŁOŻENIE

MA BEZPOŚREDNI WPŁYW NA ROZWÓJ POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCI, 

JAK I CAŁEGO REGIONU

TOMASZÓW 

MAZOWIECKI

OPOCZNO

WIELKA WOLA
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Wizjonerskie propozycje dedykowane osobom o nieprzecięt-

nym, aczkolwiek zdecydowanym guście. W myśl hasła prze-

wodniego My Way Paradyż Group: „Wyraź siebie” kolekcje 

tworzone są specjalnie z myślą o tych, których nie zadowala 

pójście na kompromis. Jest więc odważnie, nowatorsko, ale 

przede wszystkim oryginalnie. Unikalne wzornictwo przeło-

żone na największe formaty płytek ściennych, innowacyjną 

technologię lappato oraz najwyższą jakość druku cyfrowego 

zaskakuje wiernością oddania idei przewodniej wszystkich 

kolekcji należących do tej ekskluzywnej marki. 

 

MY WAY 

PARADYŻ GROUP
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Ponad dwadzieścia pięć lat doświadczenia w tworzeniu pro-

duktów charakteryzujących się niepowtarzalnym wzornic-

twem na światowym poziomie. Najbardziej rozbudowana 

marka w ofercie Grupy Paradyż skupiająca produkty o róż-

norodnych formatach oraz technologii wykonania, przezna-

czone do zastosowania w każdym pomieszczeniu. Szeroki 

przekrój asortymentowy oraz niepowtarzalny design charak-

teryzują niezliczoną ilość wyjątkowych kolekcji, które dzięki 

swojemu unikatowemu urokowi zapadają w pamięci klien-

tów na długie lata.

MARKA PARADYŻ
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Propozycja stworzona dla klientów poszukujących tradycyj-

nego wzornictwa o wielkości płytek świetnie odnajdujących się 

w standardowym rozmiarze polskich mieszkań. Szeroka oferta 

kolekcji łazienkowych i salonowych, uzupełniona o gresy prze-

znaczone do zastosowania w najcięższych warunkach użytko-

wania stwarza wiele możliwości wyboru. Stonowane kolory, 

oszczędna ornamentyka oraz popularny format to doskonała 

recepta na zaaranżowanie ciekawego wnętrza własnego domu 

na całe pokolenia.

MARKA KWADRO CERAMIKA
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Dekoracje Grupy Paradyż są realizowane metodą druku cyfro-

wego przy jednoczesnym wykorzystaniunaj nowszych rozwiązań 

technologicznych. Tematyka przelanych na szkło obrazów może 

być nieskończona, tak jak nieograniczone są zdolności do kre-

owania otaczającej nas rzeczywistości, czyli zaczynając od zala-

minowania zdjęć z ważnych momentów w naszym życiu poprzez 

najbardziej abstrakcyjne i nierealne wzory. Szkło dostępne jest 

w szerokiej gamie kolorystycznej z możliwością ciekawego fazo-

wania krawędzi. W ofercie fi rmy znajdują się również gotowe 

dekoracje szklane, do natychmiastowego wykorzystania, w for-

matach m.in. 20x20, 25x25, czy też 25x75. Ponadto Grupa Para-

dyż realizuje również niestandardowe pomysły na elementy 

szklane służące wykończeniu i wyposażeniu wnętrz.

Szkło laminowane – połączenie dwóch lub więcej tafl i szklanych. 

Ta technologia zapewnia uzyskanie określonej klasy bezpieczeń-

stwa dla użytkownika i stanowi jednocześnie jeden ze sposobów 

zabezpieczenia dekoracji przed uszkodzeniem. Najchętniej doko-

nywany wybór przez klientów, szczególnie przy realizacjach wiel-

koformatowych elementów szklanych. 

Fazowanie – proces polegający na załamywaniu wzdłuż krawędzi 

powierzchni szkła. Specjalna maszyna zaprojektowana do tego 

celu, pozwala uzyskać na krawędzi tafl i szklanej szeroką, ozdobną 

fazę, która wzbogaca walory estetyczne oraz rezultat wizualny 

elementu.

CERAMIKA PARADYŻ / SZKŁO
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CAD Decor Paradyż to kompleksowy program do projektowania łazienek oraz wnętrz, w których do aranżacji użyto płytek ceramicznych. Apli-

kacja pozwala na dowolne kształtowanie przestrzeni, stworzenie pełnej wyceny materiału ceramicznego dedykowanego do projektowanego 

wnętrza, a także kompletu dokumentacji technicznej dla wykonawców projektu oraz kupującego płytki.

W programie Cad Decor Paradyż możemy wykonać całość prac projektowych i kosztorysowych związanych z zaprojektowaniem, aranżacją 

i wizualizacją pomieszczeń, w szczególności z całościowym projektem ułożenia płytek (sposób ułożenia, liczba użytych płytek, optymalizacja 

ułożenia). Program umożliwia również wstawienie i wycenę armatury i innych elementów uzupełniających wnętrze.

Przystępując do projektowania możemy korzystać z istniejącej bazy płytek Grupy Paradyż. Możemy także stworzyć swoją bazę danych - wpro-

wadzając do niej płytki innych producentów. Ponadto korzystać możemy z gotowych baz elementów wnętrzarskich wielu producentów, a na-

wet samodzielnie projektować obiekty trójwymiarowe.

W ramach programu do dyspozycji mamy wiele opcji - płytki oraz poszczególne dekoracje z wybranych kolekcji możemy układać pod dowol-

nym kątem, pojedynczo, w pasach i na całej powierzchni. Możemy dobierać grubość i kolorystykę fug, a także tworzyć fototapety. Dodatek Ren-

der Pro dzięki specjalistycznemu mechanizmowi przeliczania światła pozwala na fotorealistyczne zwizualizowanie całego pomieszczenia, a na-

wet wyświetlenie go w technologii 3D w specjalnie przygotowanych do tego studiach.

Końcowym etapem tworzenia projektu w programie jest stworzenie raportu wykorzystanych płytek z wyceną oraz możliwość samodzielnego 

sporządzenia dokumentacji technicznej zawierającej widoki każdej ściany pomieszczenia oraz zwymiarowanie i opisanie rzutów.

Program będący w pełni profesjonalnym narzędziem, dedykowany jest zarówno projektantom, jak i doradcom klienta pracującym w salonach 

sprzedaży produktów Grupy Paradyż.

CAD DECOR PARADYŻ
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SPIS TREŚCI

20-33   OBIEKTY HANDLOWE

    OUTLET PTAK / RZGÓW
    CENTRUM HANDLOWE ATLAS / SIEDLCE

    CENTRUM HANDLOWE JAN BURKAT / WADOWICE

    GALERIA HANDLOWA REVIA PARK / ZAMOŚĆ

34-67   OBIEKTY HOTELOWE

    HOTEL BROWAR SULEWSKI / HRUBIESZÓW

    DOM WCZASOWY SĄDELSKI DWÓR / MURZASICHLE

    PAŁAC KROTOSZYCE / KROTOSZYCE

    PAŁAC ŁAGÓW / ŁAGÓW

    HOTEL AUSTERIA CONFERENCE & SPA / CIECHOCINEK

    OSTOJA TATRZAŃSKA / ZAKOPANE

    PENSJONAT TOPORÓW / BIAŁKA TATRZAŃSKA

    BALTIC CLIFF APARTMENTS SPA & WELLNESS / NIECHORZE

68-97   OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

    CENTRUM ZDROWIA DR MASTEJ / JASŁO

    STAROSTWO POWIATOWE / TOMASZÓW MAZOWIECKI

    UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI / SZCZECIN

    STACJA BENZYNOWA / WYMYSŁÓW    

    MUZEUM NARODOWE / WARSZAWA 

    EXPO / KRAKÓW 

    OSIEDLE POD PLATANAMI / WROCŁAW

    APARTAMENTY WIELICKA / KRAKÓW

    SALON PLAY / WARSZAWA

    BIUROWIEC / PASŁĘK 

    GMINNY OŚRODEK KULTURY / NIEWIADÓW 

    STACJA BIZNES / OPOCZNO

    VILLA AVANTI / JÓZEFÓW K. OTWOCKA

98-115   OBIEKTY SPORTOWE

    OSIR WROCŁAW / WROCŁAW

    OSIR TORUŃ / TORUŃ

    TERMY MALTAŃSKIE / POZNAŃ

    ATLAS ARENA / ŁÓDŹ

    TERMY CIEPLICKIE / JELENIA GÓRA

116-134   PREZENTACJE KOLEKCJI MARKI PARADYŻ

    ARKESIA

    DOBLO

    MISTRAL

    TARANTO

    INWESTA/INWEST

    BAZO
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OBIEKTY 
INWESTYCYJNE

OBIEKTY HANDLOWE
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OUTLET PTAK

RZGÓW

Położony w podłódzkim Rzgowie outlet oferuje produkty 

wielu znanych i cenionych marek i już od samego progu 

wita tropiących zakupowych okazji klientów szachowni-

cą ułożoną z gresu Lavitas. Strefy łazienkowe wyłożone zo-

stały kolekcją półpolerowanego gresu Taranto, oferujące-

go wizję zaimplementowanego na ceramice beżu i brązu.
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CENTRUM HANDLOWE

ATLAS

SIEDLCE

Siedlecka galeria handlowa Atlas - podobnie jak inne 

obiekty o takim przeznaczeniu, czeka otwarcie na tłumy 

klientów każdego dnia. Tłumy zwabionych szalonymi pro-

mocjami zakupowiczów podążać będą tysiącami ścieżek, 

których jednak nie będą w stanie wydeptać w odpornym 

na ścieranie, ubranym w różne odcienie szarości gresie 

nieszkliwionym Lavitas.
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CENTRUM 

HANDLOWE 

JAN BURKAT

WADOWICE

W mieszczącym się w Wadowicach centrum handlowym

Jan zastosowano gres nieszkliwiony Doblo, który zesta-

wiono aż z trzech różnych kolorystyk: bianco, grys oraz

nero. Jego wysokie parametry odpornościowe bez cienia

wątpliwości potwierdzą jego niezawodność w tak inten-

sywnie użytkowanym miejscu.
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GALERIA HANDLOWA

REVIA PARK 

ZAMOŚĆ

Wjeżdżając do Zamościa od północnej strony napotkamy 

centrum handlowe Revia Park. W ciągach komunikacyj-

nych oraz strefach sanitarnych zastosowano gres Arkesia, 

zaaranżowany w różnych kolorach i typach powierzchni. 

Zabieg ten pozwolił na nadanie temu miejscu indywidual-

nego charakteru, sprzyjającego zakupowemu szaleństwu.
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OBIEKTY HOTELOWE

OBIEKTY 
INWESTYCYJNE
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HOTEL BROWAR SULEWSKI

HRUBIESZÓW

Ponad 110-letni budynek będący niegdyś kasynem woj-

skowym przybrał formę unikatowego browaru, w którym 

oprócz degustacji miejscowego piwa zmęczeni przybysze 

mogą nasycić głód w serwującej bawarskie dania restaura-

cji oraz wypocząć w przygotowanych dla nich pokojach ho-

telowych. Takie kolekcje jak Sophistic oraz Antiquer pozwa-

lają zachować wiekowy charakter tego miejsca, zaś Mistral 

i Delicate/Touch dodają mu wysublimowanej gracji.



4040 4141



4242 4343

DOM WCZASOWY 

SĄDELSKI DWÓR

MURZASICHLE

Ulokowany w naszych pięknych Tatrach Sądelski Dwór 

- jak przystało na góralski zwyczaj - gości przyjezdnych 

czym chata bogata. Jego wnętrza zaprojektowano i wy-

konano bez żadnych kompromisów: najwyższej jakości 

produkty My Way Paradyż Group, czyli Calacatta, Crema 

Marfi l oraz Rovere pokrywają posadzkę sali bankietowej, 

holu i restauracji. W łazienkach hotelowych spotkamy ele-

ganckie kolekcje Sabro/Silon oraz Genezo/Enezi.
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PAŁAC KROTOSZYCE 

Mieszczące się w pałacu basen oraz strefa SPA wyłożone zosta-

ły gresem Arkesia w kolorystyce grys oraz grafi t, które w cie-

kawy sposób korespondują z pokrywającą ściany Piumettą. 

Zestawienie będące złotym środkiem pomiędzy pragmaty-

zmem a właściwym dla stref wypoczynkowych spokojem za-

gwarantowanym przez stonowane, pastelowe kolory.
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PAŁAC ŁAGÓW 

Będący perłą przygranicznego Łagowa pałac zagościł u sie-

bie kolekcję Mistral, która idealnie wpasowała się w klimat 

tego miejsca - sala bankietowa w beżach oraz brązach spra-

wia imponujące wrażenie. Na domiar w łazienkach zastoso-

wano nie mniej atrakcyjne Ricoletta/Ricoletto, Sabro/Silon 

oraz ekskluzywne Belat/Belato oraz Agat by My Way poka-

zany w niecodziennej, przełamującej schematy kompozycji.
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HOTEL AUSTERIA

CONFERENCE & SPA

CIECHOCINEK

Efektowne i nowoczesne wnętrza Hotelu Austeria w zna-

nym z uzdrowiskowego przeznaczenia Ciechocinku, po-

wstały dzięki zastosowaniu elementów kolekcji Masto 

(recepcja) oraz Arkesia (hol). W łazienkach zobaczymy ta-

kie bestsellery jak Ricoletta/Ricoletto i Amiche/Amici, zaś 

prawdziwą wisienką na torcie jest zagospodarowanie stref 

wypoczynkowych przez Ebano by My Way.
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OSTOJA TATRZAŃSKA

ZAKOPANE

Tradycyjne górskie budownictwo przedstawione zostało 

w ulrtanowoczesnym wydaniu - Ostoja Tatrzańska swoim 

wyglądem nawiązuje do góralskiego folkloru, przenosząc 

go jednocześnie w XXI wiek. Wnętrza kontynuują zamysł 

architekta, serwując pomieszczenia będące fuzją dostoj-

nych szarości spod znaku Taranto i Pulso oraz tradycyjnych, 

ciepłych kolorów drewna, dumnie reprezentowanego przez 

Noce Naturale by My Way.
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PENSJONAT TOPORÓW

BIAŁKA TATRZAŃSKA

Przepiękny marmur od zawsze stanowił symbol dostojności 

i bogactwa. Crema Marfi l by My Way jest tego doskonałym 

przykładem - zastosowanie jej w tak urokliwym miejscu jak 

Pensjonat Toporów z góry gwarantuje wszystkim gościom 

udany i zasłużony wypoczynek, po pełnych emocji chwi-

lach spędzonych na stoku narciarskim.
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BALTIC CLIFF APARTMENTS 

SPA&WELLNESS

NIECHORZE

Bogato wyposażone apartamenty położone w malowni-

czej scenerii morskiej, podkreślonej przez obecność pobli-

skiej latarnii muszą zaoferować najwyższy standard pobytu. 

Ciągi komunikacyjne pokrywają Arkesia i Doblo, w gabine-

tach odnowy biologicznej zobaczymy Rovere by My Way, zaś 

w łazienkach nacieszymy oczy najdelikatniejszymi z kolekcji 

łazienkowych - kobiecą Queridą/Querido oraz mistycznym 

Secret/Edeno. Na elewacji obiektu zastosowano płytki klin-

kierowe z kolekcji Natural Rosa.
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OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

OBIEKTY 
INWESTYCYJNE
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CENTRUM ZDROWIA 

DR MASTEJ

JASŁO

Wnętrze budynku o nowoczesnej, stalowoszarej elewacji 

skrywa w sobie klasyczny design z trawertynem w roli głów-

nej. Wykonany w technologii lappato Travertino by My Way 

nadaje całemu wnętrzu niezwykle wysokiej klasy, witając od 

progu pacjentów jakością najwyższych lotów.
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STAROSTWO POWIATOWE 

TOMASZÓW MAZOWIECKI

Budynek Starostwa jest doskonałym przykładem na uni-

wersalność kolekcji Arkesia - jej elementy zastosowano do 

wykończenia łazienek oraz jako pokrycie posadzki ciągów 

komunikacyjnych i holi. Na dodatek płytki te użyte zostały 

również na elewacji budynku, wynosząc go do rangi maje-

statycznej budowli w mieście.
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UNIWERSYTET 

SZCZECIŃSKI 

SZCZECIN

Przepiękny, wyróżniający się w architekturze miasta budy-

nek Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersyte-

tu Szczecińskiego wyłożony został niezwykle odpornym na 

użytkowanie gresem nieszkliwionym Lavitas. W łazienkach 

znajdziemy dedykowaną zastosowaniom inwestycyjnym 

kolekcję Inwesta, której niewielki format i zróżnicowana ko-

lorystyka otwierają niezwykle bogate możliwości aranża-

cyjne.
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Satynowa powierzchnia gresu Arkesia świetnie sprawdza 

się jako pokrycie posadzki stacji benzynowej, gdzie oprócz 

uzupełnienia zapasów można zaczerpnąć chwili odpo-

czynku w trudach długiej podróży. Nieprzemijający wzór 

piaskowca w grafi towym kolorze nadaje temu obiektowi 

uroku niespotykanego w miejscach o podobnym przezna-

czeniu.

 

STACJA BENZYNOWA 

WYMYSŁÓW
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MUZEUM NARODOWE 

WARSZAWA

Miejsce użyteczności publicznej o wyjątkowym przeznacze-

niu - bo przekazujące wszystkim pokoleniom zawiłą historię 

Polski. W łazienkach muzeum zastosowano koleckję Galvo/ 

Endo, o nowoczesnym wzorze inspirowanym włóknem wę-

glowym, podkreślającym poprzez swoją kolorystykę powa-

gę miejsca.
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EXPO KRAKÓW

Neutralny wystrój ciągów komunikacyjnych Międzynaro-

dowego Centrum Handlowo-Targowego Expo w Krakowie, 

wykończono przeznaczonym specjalnie do wymagajcych 

warunków gresem Lavitas. Dla przełamania monotonii suro-

wych hal wystawienniczych pomieszczenia sanitarne ude-

korowano żywymi barwami wesołej kolekcji Vivida/Vivido.
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APARTAMENTY WIELICKA 

KRAKÓW

Zaprojektowane w duchu modernizmu ekskluzywne osiedle 

w centrum Krakowa ugości u siebie nawet najbardziej wy-

magajacych mieszkańców tego pięknego miasta. Ułożony 

w ciagach komunikacyjnych gres Mistral pozwoli niejedne-

mu pokoleniu dorastać w warunkach nie tylko wygodnych, 

ale przede wszystkim bezpiecznych.

OSIEDLE POD PLATANAMI 

WROCŁAW

Elewacje budynków nowoczesnego osiedla Pod Platanami 

pokrywa gres Arkesia w grafi towym kolorze. Zastosowa-

nie jej w parterowej części w zestawieniu z jasnymi, żywy-

mi kolorami tworzy ciekawą, aczkolwiek niezwykle wywa-

żoną kolorystycznie kompozycję.
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SALON PLAY

WARSZAWA

Miłośnicy technologii mobilnych z całą pewnością docenią 

wylustrzony wygląd podłogi salonów telefonii komórkowej 

Play. Polerowana powierzchnia gresu Mistral optycznie po-

większa wnętrze i rozświetla je poprzez odbijanie padającego 

nań światła, wywołując na klientach oszałamiające wrażenie.
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Czołowy polski producent folii PVC zdecydował się na ze-

stawienie we wnętrzach swojego biurowca Doblo bianco 

oraz Taranto umbra, co dało zaskakujący i ciekawy wzorni-

czo efekt aranżacyjny. Wiernie odzwierciedlające drewno 

orzecha Noce Naturale by My Way ułożono w strefach sa-

nitarnych dając dowód temu, że z pozoru prosty budynek 

może być elegancki.  

BIUROWIEC

PASŁĘK
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GMINNY OŚRODEK KULTURY

NIEWIADÓW

Posadzkę ośrodka pokrywa gres Arkesia skomponowany 

w różnych kolorach i typach powierzchni, wypełniając prze-

stronne i estetyczne wnętrza piękną kompozycją o fi nezyj-

nym, piaszczystym wzorze. Żywa kolorystyka Vividy/Vivido 

wypełnia wnętrza toalet. Inwestycja potwierdzająca dynami-

kę rozwoju niewielkich miejscowości w nowoczesnej Polsce.
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STACJA BIZNES

OPOCZNO

Ulokowany w centrum Opoczna biurowiec stanowi nieja-

ko przekrój oferty produktowej Grupy Paradyż: czy jest to 

inwestycyjny Mistral, delikatne Secrte/Edeno czy też eleganc-

kie Wenge Antracite i Travertino by My Way - wszystko dosko-

nale odnalazło swoje miejsce, by zachwycać klientów swoim 

zróżnicowaniem i bogactwem.



9696 9797

VILLA AVANTI

JÓZEFÓW K. OTWOCKA

Efektowna grafi ka o niepowtarzalnym charakterze, na którą 

składają się ukierunkowane pasy i miękkie linie to wzornicze 

atuty gresu Arkesia. Satynowe wykończenie i system stopnic 

to idealne rozwiązanie na korytarzach i klatkach schodowych.



9999

OBIEKTY SPORTOWE

OBIEKTY 
INWESTYCYJNE
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OSIR WŁOCŁAWEK

Minimalistyczny wystrój wnętrza ośrodka idealnie kore-

sponduje z jego wyglądem zewnętrznym. Nowoczesna, 

geometryczna bryła zagościła w środku satynową i struk-

turalną wersję gresu Doblo, dzięki czemu całość stanowi 

spójną koncepcję i doskonale wpisuje się w trend moder-

nizmu w architekturze.
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OSIR TORUŃ

Założenie przyświecające powstaniu Hali Sportowo-Wido-

wiskowej w Toruniu to wizja przestrzeni publicznej o pro-

stej i czystej formie, w całości dedykowanej społecznemu 

przeznaczeniu. Futurystyczna forma budynku zaprasza do 

odwiedzenia jego wnętrza i zachęca do korzystania z jego 

dobrodziejstw. Dla potwierdzenia priorytetu użyteczności 

ciągi komunikacyjne wyłożono gresem Doblo, zaś w łazien-

kach użyto płytek z kolekcji Rino.
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STADION NARODOWY

WARSZAWA

Stadion Narodowy w Warszawie to inwestycja o wyjątko-

wym charakterze, dlatego łazienki w tym obiekcie wyłożo-

no mozaiką zaprojektowaną specjalnie na tę okazję.
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Obiekty basenowe wymagają zastosowania materiałów 

o podwyższonych parametrach technicznych. Te właściwo-

ści posiadają mozaiki z kolekcji Estepona/Marbella. Doskona-

łym rozwiązaniem są również posadzki z gresu Arkesia, czy 

wielkoformatowe płytki kolekcji Mistral w głównym holu. 

W miejscach o dużym natężeniu ruchu, jak ciągi komunika-

cyjne, zastosowano gres techniczny Neon.

TERMY MALTAŃSKIE

POZNAŃ
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ATLAS ARENA

ŁÓDŹ

Niezwykle ważne na mapie Polski miejsce wielu wydarzeń 

artystycznych i sportowych. Czy jest to koncert uwielbianej 

od najmłodszych lat gwiazdy estrady, czy też pełne emo-

cji mecze naszych narodowych reprezentacji, Atlas Arena 

z całą pewnością spełnia pokładane w niej nadzieje. Po-

sadzka wyłożona grafi tową wersją satynowej Arkesia jest 

prawdziwym powodem do dumy dla każdej osoby związa-

nej z Grupą Paradyż i sprawia, że każde zwycięstwo biało-

czerwonych odniesione w Arenie smakuje podwójnie.
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TERMY CIEPLICKIE

JELENIA GÓRA

Przepiękne, przeszklone i jedyne w swoim rodzaju Termy 

Cieplickie to bardzo rygorystyczna inwestycja - wymaga 

bowiem zastosowania materiałów specjalistycznych, de-

dykowanych pod konkretne rozwiązania technologiczne.

Sprostaliśmy jej dedykując do stref basenowych mozai-

kę Estepona/Marbella oraz gres Inwest, hole wykładając 

Mistralem i Arkesią, a w miejscach o najwyższym natężeniu 

ruchu stosując gres techniczny Neon.
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PREZENTACJE 
KOLEKCJI 
MARKI PARADYŻ
ARKESIA

DOBLO

MISTRAL

TARANTO

INWESTA / INWEST

BAZO

P
KOLEKCJE MARKI PARADYŻ
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P
KOLEKCJE MARKI PARADYŻ
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KOLEKCJA ARKESIA

59,8 x 59,8 

44,8 x 44,8 / 44,8 x 89,8 / 29,8 x 59,8 

ARKESIA GRYS cokół poler, satyna 7,2x44,8

ARKESIA GRYS listwa C 7,9x44,8 ARKESIA GRYS narożnik C 7,9x7,9

ARKESIA GRYS listwa C 7,9x29,8

ARKESIA GRYS MOCCA/BEIGE 

rozeta 89,6x89,6

Rozety dostępne są na zamówienie.

Rozety przedstawione w skali 1:20.

ARKESIA GRYS / GRAFIT

ARKESIA BEIGE /BROWN

BROWN/MOCCA

mozaika mix poler 29,8x29,8

PŁYTKI SATYNOWE R10

STOPNICA R10

PŁYTKI STRUKTURALNE R12

 

ARKESIA GRYS poler, satyna, struktura 59,8x59,8

ARKESIA GRYS listwa 9,8x44,8 ARKESIA GRYS 

narożnik 9,8x9,8

ARKESIA GRYS inserto 44,8x44,8

ARKESIA GRYS poler, satyna 44,8x59,8

ARKESIA GRYS poler, satyna, struktura 29,8x59,8

ARKESIA GRYS stopnica satyna 29,8x59,8

ARKESIA GRYS cokół poler, 

satyna 7,2x44,8

ARKESIA GRYS poler, satyna, 

struktura 44,8x44,8 

ARKESIA GRYS listwa mix paski 20x52

ARKESIA GRYS narożnik A 9,8x9,8ARKESIA GRYS listwa A 9,8x44,8 ARKESIA GRYS listwa A 9,8x29,8

ARKESIA GRYS listwa B 9,8x44,8

ARKESIA GRYS listwa B 9,8x29,8

ARKESIA GRYS narożnik B 9,8x9,8

BIANCO

GRIGIO

BEIGE

BROWN

GRYS

MOCCA

GRAFIT

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA

Każda płytka w odniesieniu do wzoru jest niepowtarzalna

i może charakteryzować się różnicami tonalnymi.
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59,8 x 59,8 

44,8 x 44,8 / 29,8 x 59,8

KOLEKCJA DOBLO

BIANCO

GRYS

GRAFIT

NERO

DOBLO BIANCO poler, satyna, 

struktura 59,8 x 59,8

DOBLO BIANCO poler, satyna, 

struktura 29,8x59,8

DOBLO BIANCO cokół poler, 

satyna 7,2 x 44,8

DOBLO BIANCO cokół poler, satyna 7,2 x 59,8

DOBLO BIANCO poler, satyna, 

struktura 44,8x44,8

DOBLO BIANCO satyna, 29,8 x 59,8

DOBLO BIANCO mozaika poler, 

satyna 29,8 x 29,8

kostka 4,8 x 4,8

DOBLO BIANCO 

listwa mix paski 20x52

PŁYTKI SATYNOWE R10 

PŁYTKI STRUKTURALNE R11

STOPNICA R10

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA

Każda płytka w odniesieniu do wzoru jest niepowtarzalna

i może charakteryzować się różnicami tonalnymi.
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KOLEKCJA MISTRAL

59,8 x 59,8 

29,8 x 29,8 / 39,8 x 39,8 / 29,8 x 59,8

BEIGE

OCHRA

BROWN

GRYS

GRAFIT

NERO

MISTRAL GRYS poler, satyna 59,8x59,8

MISTRAL GRYS poler, satyna 29,8x59,8

MISTRAL GRYS, BEIGE

rozeta 79,6x79,6. Rozety dostępne są na zamówienie.

Rozety przedstawione w skali 1:20.

MISTRAL GRYS, BEIGE, rozeta 119,6x119,6

Rozety dostępne są na zamówienie. 

Rozety przedstawione w skali 1:20.

PŁYTKI SATYNOWE R10

STOPNICA R10

MISTRAL GRYS poler, 

satyna 39,8x39,8

MISTRAL półpoler, 

mat  7,2x39,8

MISTRAL GRYS

listwa A 9,8x39,8

MISTRAL GRYS

listwa B 9,8x39,8

MISTRAL GRYS

BEIGE mozaika mix poler, 

satyna 29,8x29,8

kostka 3,15x3,15

MISTRAL GRYS

poler, satyna 29,8x29,8

MISTRAL GRYS

stopnica satyna 29,8x29,8

MISTRAL GRYS

cokół poler, satyna 7,2x29,8

MISTRAL GRYS

listwa A 9,8x29,8

MISTRAL GRYS

listwa B 9,8x29,8

MISTRAL GRYS

narożnik 9,8x9,8

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA

Każda płytka w odniesieniu do wzoru jest niepowtarzalna

i może charakteryzować się różnicami tonalnymi.
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KOLEKCJA TARANTO

44,8 x 89,8 

14,8 x 59,8 / 29,8 x 59,8 / 59,8 x 59,8 / 44,8 x 44,8

BEIGE

BROWN

GRYS

GRAFIT

UMBRA

TARANTO GRAFIT 

mozaika cięta 

półpoler 29,8x29,8

kostka 3,15x4,8

TARANTO GRAFIT 

listwa mix paski 20x52

R10  PŁYTKI MATOWE

R10  PŁYTKI PÓŁPOLEROWANE

4
2100

3
1500

TARANTO GRAFIT półpoler, 

mat 59,8x59,8

TARANTO GRAFIT półpoler, mat 14,8x59,8

TARANTO GRAFIT półpoler, mat  7,2x59,8

TARANTO GRAFIT stopnica nacinana 

mat 29,8x59,8

TARANTO GRAFIT półpoler, mat 29,8x59,8 TARANTO GRAFIT półpoler, 

mat 44,8x44,8

TARANTO GRAFIT cokół półpoler, 

mat 7,2x44,8

TARANTO GRAFIT półpoler, 

mat 44,8x89,8

A

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA

Każda płytka w odniesieniu do wzoru jest niepowtarzalna

i może charakteryzować się różnicami tonalnymi.
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KOLEKCJA INWESTA / INWEST

19,8 x 19,8 

PŁYTKI PODŁOGOWEPŁYTKI ŚCIENNE

INWESTA BIAŁA

błyszcząca 19,8x19,8
GRES INWEST BIAŁY

mat 19,8x19,8

GRES INWEST BEŻOWY

mat 19,8x19,8

GRES INWEST GRAFITOWY

mat 19,8x19,8

GRES INWEST NIEBIESKI

mat 19,8x19,8

GRES INWEST SZARY

mat 19,8x19,8

INWESTA BRĄZOWA

błyszcząca 19,8x19,8

INWESTA CZERWONA

błyszcząca 19,8x19,8

INWESTA NIEBIESKA

błyszcząca 19,8x19,8

INWESTA ZIELONA

błyszcząca 19,8x19,8

INWESTA BIAŁA

matowa 19,8x19,8
GRES INWEST BIAŁY

struktura 19,8x19,8

GRES INWEST BEŻOWY

struktura 19,8x19,8

GRES INWEST GRAFITOWY

struktura 19,8x19,8

GRES INWEST NIEBIESKI

struktura 19,8x19,8

GRES INWEST SZARY

struktura 19,8x19,8

INWESTA BRĄZOWA

matowa 19,8x19,8

INWESTA CZERWONA

matowa19,8x19,8

INWESTANIEBIESKA

matowa 19,8x19,8

INWESTA ZIELONA

matowa 19,8x19,8

INWESTA BEŻOWA

błyszcząca 19,8x19,8

INWESTA CZARNA

błyszcząca 19,8x19,8

INWESTA GRAFITOWA

błyszcząca 19,8x19,8

INWESTA SZARA

błyszcząca 19,8x19,8

INWESTA ŻÓŁTA

błyszcząca 19,8x19,8

INWESTA BEŻOWA

błyszcząca 19,8x19,8

INWESTA CZARNA

matowa 19,8x19,8

INWESTA GRAFITOWA

matowa 19,8x19,8

INWESTA SZARA

błyszcząca 19,8x19,8

INWESTA ŻÓŁTA

matowa 19,8x19,8

ELEMENTY SPECJALNE

19
8
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8
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Profi l wklęsły

40 4040

21
,5

40

Narożnik zewnętrzny Narożnik wklęsły Narożnik wypukły

Profi l wypukły
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KOLEKCJA BAZO

BEIGE

GRYS

MOCCA

NERO

BAZO BEIGE

monokolor/sól-pieprz

30x30x0,72

BAZO MOKA

monokolor/sól-pieprz

30x30x0,72

BAZO GRYS

monokolor/sól-pieprz

30x30x0,72

BAZO NERO

monokolor/sól-pieprz

30x30x0,72

BAZO BEIGE, MOKA, GRYS,NERO

monokolor/sól-pieprz

30x30x0,72

30 x 30

19,8 x 19,8

BAZO BEIGE

monokolor/sól-pieprz

19,8x19,8x0,75

19,8x19,8x1,3

BAZO BEIGE

struktura

19,8x19,8x0,83

BAZO MOKA

monokolor/sól-pieprz

19,8x19,8x0,75

19,8x19,8x1,3

BAZO MOKA

struktuta

19,8x19,8x0,83

BAZO GRYS

monokolor/sól-pieprz

19,8x19,8x0,75

19,8x19,8x1,3

BAZO GRYS

struktuta

19,8x19,8x0,83

BAZO NERO

monokolor/sól-pieprz

19,8x19,8x0,75

19,8x19,8x1,3

BAZO NERO

struktuta

19,8x19,8x0,83

PRODUKTY NA ZAMÓWIENIE

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA

Cokół wywinięty ostro (B)

Profi l wypukły (C) Profi l wklęsły (D)

Cokół wywinięty ostro (A)

ELEMENTY SPECJALNE
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MISTRAL / GRES SZKLIWIONY 

Charakterystyka techniczna płytek / Technical characteristics of tiles

ARKESIA / GRES NIESZKLIWIONY PODWÓJNEGO ZASYPU  

DOBLO / GRES NIESZKLIWIONY PODWÓJNEGO ZASYPU   
TARANTO / GRES SZKLIWIONY
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INWESTA / INWEST / GRES SZKLIWIONY

BAZO / GRES NIESZKLIWIONY




