
KoleKcje PłyteK ceramicznych by my Way
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* Rektyfikacja jest obróbką mechaniczną polegającą na frezowaniu krawędzi płytki pod kątem prostym do jej 
powierzchni. Dzięki temu powstałe elementy układać można bez obaw o rozbieżności rozmiarowe, ponieważ w procesie 
rektyfikacji płytki z danej partii uzyskują taki sam wymiar (z dokładnością do 0,2 mm). Ponadto rozwiązanie to pozwala 
na uzyskanie jednolitości powierzchni ułożonej z płytek, gdyż umożliwia zastosowanie minimalnej grubości fugi.

Szanowni Państwo 

Kontynuując ideę wzorowania się na 
naturze i przenoszenia jej najpiękniejszych
detali do wnętrza domów mamy zaszczyt 
zaprezentować nowe linie rektyfikowanych* płytek ceramicznych. 

Są to ekskluzywne, różnorodne kolekcje tworzone z precyzją 
i najwyższą starannością w obrębie designu, jak i kwestii jakościowych. 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.
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WOOD
by my Way

Kolekcja Wood powstała dzięki 
wiernemu odtworzeniu rysunku 
drewna na powierzchni płytki. 
tym razem, dzięki najnowszym 
technologiom, z zachowaniem 
każdego najmniejszego detalu, 
nadaliśmy jej błyszczącą 
powierzchnię.

Wood natural 19,8x119,8 lappato

Wood natural 19,8x119,8 lappato

natural

broWn

19,8x119,8 14,8x119,8
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3
1500

natural_broWn

Wood natural stopnica nacinana 29,8x59,8 laPPato

Wood broWn stopnica nacinana 29,8x59,8 laPPato

Wood natural cokół 7,2x59,8 laPPato

Wood broWn cokół 7,2x59,8 laPPato

Wood natural 19,8x119,8 laPPato

Wood broWn 19,8x119,8 laPPato

Wood natural 14,8x119,8 laPPato

Wood broWn 14,8x119,8 laPPato

Każda płytka w odniesieniu do wzoru jest niepowtarzalna i może charakteryzować się różnicami tonalnymi. płytki pakowane są losowo.

Wood broWn 19,8x119,8 lappato
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eramOsa
by my Way

eramosa beige 59,8x59,8 lappato

daino reale beige
59,8x59,8 lappato

nieograniczona fascynacja 
wzornictwem czerpanym 
wprost z natury doprowadziła 
do stworzenia kolekcji eramosa. 
inspiracją były naturalne 
skamieniałości, ich 
niepowtarzalność i urok.

grys

grafit

beige

ochra

29,8x119,8

59,8x59,8
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mat matlaPPato

4
2100 R93

1500

beige_ochra_grys_grafiteramOsa
by my Way

eramosa beige 59,8x59,8 laPPato

eramosa beige stopnica nacinana 29,8x59,8 mat

eramosa beige cokół 7,2x59,8 laPPato

eramosa ochra stopnica nacinana 29,8x59,8 mat eramosa ochra stopnica nacinana 29,8x59,8 laPPato

eramosa ochra 59,8x59,8 laPPato

eramosa ochra cokół 7,2x59,8 laPPato

eramosa ochra 29,8x119,8 mat

eramosa ochra 29,8x119,8 laPPato

eramosa ochra cokół 7,2x59,8 mat

eramosa ochra 59,8x59,8 mat

eramosa beige 29,8x119,8 laPPato

eramosa beige 29,8x119,8 mat

eramosa beige cokół 7,2x59,8 mat

eramosa beige 59,8x59,8 mat

eramosa beige stopnica nacinana 29,8x59,8 laPPato

Każda płytka w odniesieniu do wzoru jest niepowtarzalna i może charakteryzować się różnicami tonalnymi. płytki pakowane są losowo.
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mat matlaPPato

4
2100 R93

1500

beige_ochra_grys_grafiteramOsa
by my Way

eramosa grys 59,8x59,8 laPPato

eramosa grys stopnica nacinana 29,8x59,8 mat

eramosa grys cokół 7,2x59,8 laPPato

eramosa grafit stopnica nacinana 29,8x59,8 mat eramosa grafit stopnica nacinana 29,8x59,8 laPPato

eramosa grafit 59,8x59,8 laPPato

eramosa grafit cokół 7,2x59,8 laPPato

eramosa grafit 29,8x119,8 mat

eramosa grafit 29,8x119,8 laPPato

eramosa grafit cokół 7,2x59,8 mat

eramosa grafit 59,8x59,8 mat

eramosa grys 29,8x119,8 laPPato

eramosa grys 29,8x119,8 mat

eramosa grys cokół 7,2x59,8 mat

eramosa grys 59,8x59,8 mat

eramosa grys stopnica nacinana 29,8x59,8 laPPato

Każda płytka w odniesieniu do wzoru jest niepowtarzalna i może charakteryzować się różnicami tonalnymi. płytki pakowane są losowo.
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grys

grafit

beige

ochra

cement grafit 59,8x59,8 mat

cement
by my Way

cement kojarzy się 
z surowym, niedokończonym 
stanem pomieszczenia. nic 
bardziej mylnego. Kolekcja 
cement to ekskluzywne, 
a jednocześnie minimalistyczne 
rozwiązanie dla przestronnych 
powierzchni w naszych domach. 

29,8x119,8

59,8x59,8
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cement beige 59,8x59,8 mat

cement grys 29,8x119,8 mat

cement grafit 59,8x59,8 mat

cement grafit 59,8x59,8 mat

cement grys 
stopnica nacinana 29,8x59,8 mat
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mat matlaPPato

4
2100 R93

1500

beige_ochra_grys_grafitcement
by my Way

cement beige 59,8x59,8 laPPato

cement beige stopnica nacinana 29,8x59,8 mat

cement beige cokół 7,2x59,8 laPPato

cement ochra stopnica nacinana 29,8x59,8 mat cement ochra stopnica nacinana 29,8x59,8 laPPato

cement ochra 59,8x59,8 laPPato

cement ochra cokół 7,2x59,8 laPPato

cement ochra 29,8x119,8 mat

cement ochra 29,8x119,8 laPPato

cement ochra cokół 7,2x59,8 mat

cement ochra 59,8x59,8 mat

cement beige 29,8x119,8 laPPato

cement beige 29,8x119,8 mat

cement beige cokół 7,2x59,8 mat

cement beige 59,8x59,8 mat

cement beige stopnica nacinana 29,8x59,8 laPPato

Każda płytka w odniesieniu do wzoru jest niepowtarzalna i może charakteryzować się różnicami tonalnymi. płytki pakowane są losowo.
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cement
by my Way

cement grys 59,8x59,8 laPPato

cement grys stopnica nacinana 29,8x59,8 mat

cement grys cokół 7,2x59,8 laPPato

cement grafit stopnica nacinana 29,8x59,8 mat cement grafit stopnica nacinana 29,8x59,8 laPPato

cement grafit 59,8x59,8 laPPato

cement grafit cokół 7,2x59,8 laPPato

cement grafit 29,8x119,8 mat

cement grafit 29,8x119,8 laPPato

cement grafit cokół 7,2x59,8 mat

cement grafit 59,8x59,8 mat

cement grys 29,8x119,8 laPPato

cement grys 29,8x119,8 mat

cement grys cokół 7,2x59,8 mat

cement grys 59,8x59,8 mat

cement grys stopnica nacinana 29,8x59,8 laPPato

Każda płytka w odniesieniu do wzoru jest niepowtarzalna i może charakteryzować się różnicami tonalnymi. płytki pakowane są losowo.

mat matlaPPato

4
2100 R93

1500

beige_ochra_grys_grafit
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grys

grafit

beige

ochra

DainO
reale
by my Way

cement grafit 59,8x59,8 mat

daino reale grafit 29,8x119,8 lappato

Kolekcja idealna do przestronnych 
wnętrz, w których doskonale 
zaprezentuje się powierzchnia 
kamiennej posadzki.

dostępna w surowej kolorystyce 
grafitu, chłodnej grysu, ocieplonej 
beige oraz kolorystyce ochra, 
daje nieograniczone możliwości 
aranżacyjne.

29,8x119,8

59,8x59,8
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mat matlaPPato

4
2100 R93

1500

beige_ochra_grys_grafitDainO reale
by my Way

daino reale beige 59,8x59,8 laPPato

daino reale beige stopnica nacinana 29,8x59,8 mat

daino reale beige cokół 7,2x59,8 laPPato

daino reale ochra stopnica nacinana 29,8x59,8 mat daino reale ochra stopnica nacinana 29,8x59,8 laPPato

daino reale ochra 59,8x59,8 laPPato

daino reale ochra cokół 7,2x59,8 laPPato

daino reale ochra 29,8x119,8 mat

daino reale ochra 29,8x119,8 laPPato

daino reale ochra cokół 7,2x59,8 mat

daino reale ochra 59,8x59,8 mat

daino reale beige 29,8x119,8 laPPato

daino reale beige 29,8x119,8 mat

daino reale beige cokół 7,2x59,8 mat

daino reale beige 59,8x59,8 mat

daino reale beige stopnica nacinana 29,8x59,8 laPPato

Każda płytka w odniesieniu do wzoru jest niepowtarzalna i może charakteryzować się różnicami tonalnymi. płytki pakowane są losowo.
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mat matlaPPato

4
2100 R93

1500

beige_ochra_grys_grafitDainO reale
by my Way

daino reale grys 59,8x59,8 laPPato

daino reale grys stopnica nacinana 29,8x59,8 mat

daino reale grys cokół 7,2x59,8 laPPato

daino reale grafit stopnica nacinana 29,8x59,8 mat daino reale grafit stopnica nacinana 29,8x59,8 laPPato

daino reale grafit 59,8x59,8 laPPato

daino reale grafit cokół 7,2x59,8 laPPato

daino reale grafit 29,8x119,8 mat

daino reale grafit 29,8x119,8 laPPato

daino reale grafit cokół 7,2x59,8 mat

daino reale grafit 59,8x59,8 mat

daino reale grys 29,8x119,8 laPPato

daino reale grys 29,8x119,8 mat

daino reale grys cokół 7,2x59,8 mat

daino reale grys 59,8x59,8 mat

daino reale grys stopnica nacinana 29,8x59,8 laPPato

Każda płytka w odniesieniu do wzoru jest niepowtarzalna i może charakteryzować się różnicami tonalnymi. płytki pakowane są losowo.
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W dobie minimalizmu 
i powrotu do tradycji znalazło się 
również miejsce na nowoczesne 
rozwiązania. szkło w swojej 
prostocie i uniwersalności 
daje nieprzebrane możliwości.

projektując inserta szklane 
rust w oryginalnym formacie 
29,8x119,8 wzięliśmy pod  
uwagę funkcjonalność
i estetykę tego materiału, 
a jednocześnie możliwość 
przełożenia każdego wzoru 
w najwyższej jakości druku 
cyfrowego. inserta w intensywnych 
kolorach azurro i rosso z rdzawym 
nadrukiem idealnie wpasują się  
w surowy klimat miejskich 
loftów, a także rustykalnych, 
tradycyjnych domów.

rust
uniWersalne 
insertO szklane

uniWersalne inserto szKlane rust 29,8x119,8 azurro

uniWersalne inserto szKlane rust 29,8x119,8 rosso

uniWersalne inserto szKlane rust 29,8x119,8 azurro

uniWersalne inserto szKlane rust 29,8x119,8 rosso

azurro_rosso

Każda płytka w odniesieniu do wzoru jest niepowtarzalna i może charakteryzować się różnicami tonalnymi. płytki pakowane są losowo.

uniWersalne inserto szKlane 
rust 29,8x119,8 azurro
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niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. 
rzeczywisty wygląd płytek może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach.

objaśnienie symboli

płytki podłogowe

płytki ścienne

mrozoodporność

odporność na ścieranie (pei) / liczba obrotów 4
2100

antypoślizgowość R9

płytki tonalne

dostęPne formaty KoleKcji

płytKi podstaWoWe deKoracje

29,8x119,8 19,8x119,8 14,8x119,8 59,8x59,8 stopnica nacinana
29,8x59,8 

cokół
7,2x59,8

PaKoWanie WyrobóW gotoWych

Wymiary płytki 
[cm]

grubość płytki 
[cm]

liczba płytek 
w kartonie

liczba m2 
w kartonie

Waga kartonu 
z płytkami [kg]

liczba kartonów 
na palecie

liczba m2 
na palecie

Waga 
palety [kg]

29,8x119,8 1,1 4 1,43 36,68 24 34,32 905,3

19,8x119,8 1,1 5 1,19 30,52 36 42,84 1123,85

14,8x119,8 1,1 6 1,06 27,19 40 42,4 1112,56

59,8x59,8 1,1 4 1,43 36,68 24 34,32 905,3

29,8x59,8 1,1 4 - 16,04 52 - 859,08

7,2x59,8 1,1 9 - 9,18 72 - 685,96

infOrmacje 
techniczne



Ceramika Paradyż Sp. z o.o.
ul. Piotrkowska 61, 
26-300 Opoczno, Polska
tel.: +48 (44) 736 41 00
fax: +48 (44) 736 41 06
infolinia: 800 55 66 77
e-mail: info@paradyz.com.pl

www.myway-paradyz.com
www.paradyz.com


