PŁYTKI INSPIROWANE DREWNEM
TILES INSPIRED BY WOOD

WOOD CONCEPT

INSPIRACJA
PŁYNĄCA Z NATURY
INSPIRATION FLOWING FROM NATURE

Wood Concept to wyjątkowa oferta płytek inspirowanych designem naturalnego
drewna, stworzona by rozwinąć możliwości
aranżowania otaczającej nas przestrzeni.
Nasi projektanci skomponowali unikalną
linię odcieni, która powstała z fascynacji
dwoma rodzajami drewna: dębu i jesionu. Ich naturalne usłojenie i zróżnicowana
faktura zostały perfekcyjnie odwzorowane
w nowych płytkach marki Opoczno.
W procesie kreowania konceptu Wood designerzy czerpali inspiracje wprost z natury,
obserwując i fotografując naturalne drewno. Estetyczne walory drewna połączone
z wyjątkową trwałością i odpornością płytek dały niezwykle piękny produkt o doskonałych właściwościach użytkowych.

Wood Concept is a unique collection of tiles
inspired by natural wood designs, created
to expand the options for how we arrange
our surroundings. Our designers have composed an inimitable line of hues, based on
a fascination with two types of wood: oak
and ash. Their natural ring structures and
varied textures have been perfectly recreated in the new Opoczno brand tiles. For
the “Wood” concept the designers drew
inspiration straight from nature, observing
and photographing natural woods. The
aesthetic value of wood, combined with the
exceptional durability and strength of tiles,
has produced an inspiring product with ideal functional properties.

KONCEPT WOOD
WIĘCEJ NIŻ DREWNO
THE WOOD CONCEPT
MORE THAN JUST WOOD

Gres tiles with the natural appearance of wood fit
perfectly into virtually any residential space. They
can be laid in rooms intended for dining, sleeping,
dressing or relaxing, as well as kitchens and bathrooms. They are both an excellent form of decoration and a highly practical solution for organising
the flooring for terraces and patios. Aside from residential areas, they work equally well in commercial
locations, such as restaurants and cafes.

BEZ KONSERWACJI
I WYSIŁKU

WYTRZYMAŁOŚĆ

EVEN EDGES

NO MAINTENANCE,
NO EFFORT

PRZYSTOSOWANE
DO OGRZEWANIA
PODŁOGOWEGO
FLOOR HEATING READY

Wszystkie płytki konceptu Wood w ramach jednego koloru mają niepowtarzalną grafikę. Dzięki temu każda płytka jest
inna i po ułożeniu na podłodze tworzy
naturalny efekt drewnianego parkietu.

Brzegi każdej płytki są docinane z dokładnością do 0,3mm. To pozwala na zastosowanie minimalnej fugi. Delikatne podziały nie
zakłócają wyglądu jednolitej powierzchni
podłogi.

Płytki gresowe nie wymagają impregnacji ani żadnych specjalnych zabiegów
pielęgnacyjnych. Są łatwe do utrzymania w czystości i doskonale się prezentują nawet po wielu latach użytkowania.

W przeciwieństwie do paneli i desek
drewnianych, płytki ceramiczne doskonale sprawdzają się w parze z ogrzewaniem podłogowym.

All Wood concept tiles within a given
colour range have unique patterns. This
means that each tile is different, creating
the natural appearance of wooden parquet when laid on the floor.

The edges of each tile are cut to an accuracy of 0.3 mm. This minimises the need for
grout, so that the fine divisions between the
tiles do not disrupt the uniform appearance
of the floor.

Gres tiles do not require impregnation
or any special maintenance procedures.
They are easy to keep clean and retain
their striking appearance even after
many years of use.

Gresy są odporne na duże obciążenia
oraz inne czynniki związane z użytkowaniem, takie jak uderzenia czy zarysowania. Jak żaden inny materiał
wytrzymują próbę czasu, zarówno przy
zastosowaniach wewnętrznych, a dzięki
odporności na czynniki atmosferyczne
również na zewnątrz.

PERFEKCYJNE
ODWZOROWANIE

PŁYTKI
TONALNE

RÓWNE
KRAWĘDZIE

PERFECT REPRODUCTION

TONAL TILES

Gresy z seriii Wood to idealne odwzorowanie wzoru i faktury drewna. Inspiracje
prosto z natury zostały wiernie przeniesione na płytki, tworząc wyjątkowo
atrakcyjną ofertę dla zwolenników naturalnych motywów.
Gres tiles based on the Wood concept
perfectly reproduce the patterns and
textures we find in wood. Inspirations
drawn directly from nature have been accurately transferred to the tiles, creating
a particularly attractive range for those
who prefer natural motifs.

Gresy o wyglądzie naturalnego drewna wkomponują się idealnie w przestrzeń praktycznie każdego
pomieszczenia mieszkalnego. Można je układać
w salonach, kuchniach, jadalniach, holach, sypialniach i garderobach, a także w łazienkach. Będą
również ozdobą i bardzo praktycznym rozwiązaniem na aranżację podłogi na tarasach i werandach.
Poza powierzchnią mieszkalną, sprawdzą się także
w obiektach komercyjnych, takich jak restauracje
i kawiarnie.

STRENGTH

Gres tiles are resistant to high loads and
other use-related factors, such as impacts or scratching. They stand the test
of time like no other material, both in
indoors and, thanks to their resistance
to weather conditions, outdoors.

Unlike panels and wooden boards, ceramic tiles work perfectly when paired
with underfloor heating.

Stylowa kuchnia o skandynawskim charakterze, z nutką vintage.
Jasne, delikatnie postarzane płytki tworzą ciekawy kontrast z ciemnymi elementami mebli.

Nordic Oak white

A smart kitchen in a Scandinavian natural style, with a touch of vintage. Bright, softly aged tiles to create an interesting contrast with
dark furniture elements.

Vintage udomowiony
Vintage tamed

odcień
tone

wzór
design

Nordic Oak white

Tonacja jasna
Bright tone

Słoneczna weranda. Rozbielony, lekko opalizującey wzór płytek
Classic Oak white doskonale podkreśla romantyczny styl wnętrza
salonu i werandy.

Classic Oak white

A sunny patio. The whitened, slightly opalescent pattern of Classic
Oak White tiles perfectly highlights the romantic style of patios and
living room interiors.

W romantycznym stylu
In a romatnic style

odcień
tone

Tonacja Jasna
Bright tone

wzór
design

Classic Oak white

Naturalny koloryt Selected Oak cream rozświetla wnętrze. Jasna
podłoga idealnie komponuje się zarówno z białym wyposażeniem
łazienki jak i ciemnymi brązami przylegającej grderoby.

Selected Oak cream

The natural colours of Selected Oak Cream brighten the interior.
Bright floors perfectly match both the white fittings in a bathroom
and the dark browns of an adjoining dressing room.

Poranek w stylu eco

Eco style morning

Kameralne wnętrze, w stonowanej kolorystyce beżów i ciepłych szarości, nabrało interesującego charakteru dzięki stylowej podłodze.
Rustykalne płytki Classic Oak beige, z naturalnymi pęknieciami
i sękami tworzą niepowtarzalny klimat restauracji.

Classic Oak beige

An intimate interior in a toned down palette of beiges and warm
greys gains an interesting character thanks to stylish flooring. The
rustic Classic Oak Beige tiles with natural cracks and knots create the
unique atmosphere of a restaurant.

Podłoga z charakterem
Flooring with character
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wzór
design

Classic Oak beige

Tonacja naturalna
Natural tone

Kwintesencja stylu contemporary. Naturalny odcień pięknie cieniowanej, jesionowej podłogi spaja wizualnie otwartą przestrzeń salonu,
kuchni i jadalni.

Natural Ash beige

The quintessence of contemporary style. The natural hues of beautifully shaded ash flooring visually binds the open space of living
rooms, kitchens and dining rooms.

Odcienie codzienności
Shades of everyday

odcień
tone

Tonacja naturalna
Natural tone

wzór
design

Natural Ash beige

Industrialny styl w wersji soft. Przemysłowe elementy wystroju złagodzone ciepłą kolorystyką i fakturami naturalnych materiałów.
Płytki Nordic oak w ciemnej tonacji znakomicie dopełniają surową
przestrzeń.

Nordic Oak brown

Industrial style in a softer form. Industrial decorative elements softened with warm colours and the textures of natural materials. Nordic Oak tiles in a dark colour palette complement rough spaces.

Przestrzeń dla niezależnych

Space for independence

odcień
tone

wzór
design

Nordic Oak brown

Tonacja ciemna
Dark tone

Elegancka ciemna podłoga o wzorze wyselekcjonowanego drewna
doskonale wpisuje się w minimalistyczny styl nowoczesnych wnętrz.
Odcienie głębokiego brązu i szarości tworzą klimat do wypoczynku.

Selected Oak wenge

An elegant dark floor with selected wood patterns perfectly blends
into the minimalist styles of modern interiors. Shades of deep brown
and grey create an atmosphere ready for relaxation.

Czas na relaks
Time to relax

odcień
tone

Tonacja ciemna
Dark tone

wzór
design

Selected Oak wenge

Komfortowa przestrzeń sypialni połaczonej z garderobą i łazienką.
Ciemna tonacja Selected oak brown podkreśla wysmakowany styl
wnętrza.

Selected Oak brown

Intended for those comfortable spaces of sleeping rooms combined
with walk-in wardrobes and bathrooms. The dark colour palette of
Selected Oak Brown underscores the refined style of a good interior.

Strefa komfortu

Comfort zone

TONACJA NATURALNA

TONACJA JASNA

Więcej niż drewno

NATURAL TONE

BRIGHT TONE

Wood concept

TONACJA CIEMNA
DARK TONE
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Nordic oak white 22,1 x 89

OP459-001-1

Natural ash beige 22,1 x 89

OP460-002-1

Nordic oak wenge 22,1 x 89

OP459-011-1

Nordic oak white 14,7 x 89

OP459-007-1

Natural ash beige 14,7 x 89

OP460-006-1

Nordic oak wenge 14,7 x 89

OP459-012-1

More than just wood

Perfekcyjne odwzorowanie
Perfect reproduction
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4

Płytki rektyfikowane
Rectified tiles
Płytki strukturalne*
Structural tiles*

4

klasa ścieralności
abrasion-resistance class

R10

antypoślizgowość
non-slip class

mrozoodporność
frost resistant tile

4

4

OP457-001-1

Selected oak orange 22,1 x 89

OP458-013-1

Selected oak wenge 22,1 x 89

OP458-001-1

Classic oak white 14,7 x 89

OP457-006-1

Selected oak orange 14,7 x 89

OP458-014-1

Selected oak wenge 14,7 x 89

OP458-009-1

Płytki tonalne
Tonal tiles

Przystosowane
do ogrzewania podłogowego
Floor heating ready

R10

Classic oak white 22,1 x 89

*Nie dotyczy płytek Natural Ash
Not applicable to Natural Ash tiles

Mrozoodporność
Frost resistant tiles
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Classic oak cream 22,1 x 89

OP457-010-1

Classic oak beige 22,1 x 89

OP457-008-1

Nordic oak brown 22,1 x 89

OP459-003-1

Classic oak cream 14,7 x 89

OP457-007-1

Classic oak beige 14,7 x 89

OP457-012-1

Nordic oak brown14,7 x 89

OP459-010-1
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Selected oak cream 22,1 x 89

OP459-002-1

Classic oak brown 22,1 x 89

OP457-011-1

Selected oak brown 22,1 x 89

OP458-012-1

Selected oak cream 14,7 x 89

OP459-009-1

Classic oak brown 22,1 x 89

OP457-009-1

Selected oak brown 14,7 x 89

OP458-008-1
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4

Natural ash cream 22,1 x 89

OP460-001-1

Selected oak beige 22,1 x 89

OP458-011-1

Nordic oak ochra 22,1 x 89

OP458-002-1

Natural ash cream 14,7 x 89

OP460-005-1

Selected oak beige 14,7 x 89

OP458-007-1

Nordic oak ochra 14,7 x 89

OP458-010-1

WWW.OPOCZNO.EU

Katalog jest materiałem poglądowym. Producent zastrzega
sobie prawo zmian w ofercie przedstawionej w katalogu.
Ze względu na stosowaną technikę druku rzeczywisty wygląd
produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach.
This catalogue is demonstrative material. Manufacturer reserves
the right to introduce changes in offer presented in the catalogue.
Owning to the printing technique the real apperance of products
may be slightly different than the products presented in the pictures.

