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CERSANIT – ŚWIAT DUŻEGO FORMATU 

Marka CERSANIT, przełamując bariery wzor-
nictwa, zaprasza Cię do świata różnorodnych 
faktur, wzorów i stylów zamkniętych w dużych 
formatach płytek. Tworząc je, inspirowaliśmy się 
tętniącym życiem miasta oraz pięknem otacza-
jącej nas przyrody. To połączenie zaowocowało 
kolekcjami umożliwiającymi stworzenie w ła-
zience niekonwencjonalnej przestrzeni, w której 
surowy beton idealnie współgra z naturalnością 
kamienia i błyszczącym pięknem rdzewieją-
cego metalu. Architektura kolekcji pozwala na 
łączenie płytek niezależnie od serii, co daje 
niemal nieograniczone możliwości odważnych 
i niestandardowych aranżacji wszystkim, którzy 
chcą przenieść najnowsze światowe trendy do 
swojego domu.

CERSANIT daje Ci kompleksowe rozwiązania, 
dzięki którym stworzysz w swoim domu gotową, 
w pełni funkcjonalną łazienkę.

CERSANIT – WORLD OF LARGE FORMAT 

The CERSANIT brand, breaking down the bar-
riers of design, invites you to a world of diffe-
rent textures, patterns and styles in large tile 
formats. While creating them, we were inspired 
by the vibrant life of the city and the beauty of 
the surrounding nature. This combination has 
resulted in collections that make it possible to 
create an unconventional space in the bathro-
om, in which raw concrete perfectly matches 
the naturalness of stone and the glittering 
beauty of rusting metal. The architecture of the 
collection allows you to combine tiles regard-
less of the series, which gives almost unlimited 
opportunities for bold and customized arrange-
ments to all those who want to bring the latest 
global trends to their homes.

CERSANIT gives you comprehensive solutions 
to create a finished, fully functional bathroom in 
your home.
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DERN
METAL NA MIARĘ XXI WIEKU
Połysk i metalowe akcenty wpisują się w charakter nowoczesnych łazienkowych przestrzeni, nadając im industrialny styl.

Rdzewiejący metal – to pierwsze, co przychodzi na myśl, kiedy stykamy się z nieoczywistą i niezwykle oryginalną kolekcją DERN. 
Niebanalna stylistyka płytek lappato, inspirowana poprzemysłowymi loftami, skutecznie wzbogaci wnętrza wykorzystujące beton 
oraz klasyczną ceramikę, dodając im stylowego sznytu i elegancji. A to wszystko przy jednoczesnym zachowaniu wygody i funk-
cjonalności pomieszczeń.

METAL FOR THE 21ST CENTURY 
Gloss and metal accents are a perfect match for modern bathroom spaces, giving them an industrial style.

Rusting metal – the first thing that comes to mind when we come into contact with the unobvious and highly original DERN 
collection. The unusual style of lappato tiles, inspired by post-industrial lofts, will effectively enrich interiors using concrete and 
classic ceramics, adding a stylish touch and elegance to them. And all this while maintaining the comfort and functionality of the 
rooms.
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DERN

PŁYTKI 
PÓŁPOLEROWANE 
LAPPATO
LAPPATO TILES

PŁYTKI 
REKTYFIKOWANE
RECTIFIED TILES

PŁYTKI TONALNE
TONAL TILES

40 × 120 MOTYWY    
MOTIVES

KLASA ODPORNOŚCI NA PLAMIENIE
STAIN-RESISTANCE CLASS

MROZOODPORNOŚĆ
FROST-RESISTANT TILE

KLASA ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE
ABRASION-RESISTANCE CLASS

ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ
NON SLIP CLASS

DERN GRAPHITE RUST 
LAPPATO
59,8 × 119,8
W1008-003-1

R105 2

DERN GRAPHITE RUST 
LAPPATO
39,8 × 119,8
W1009-007-1

R105 2

DERN COPPER RUST 
LAPPATO
59,8 × 119,8
W1008-001-1

R105 3

DERN COPPER RUST 
LAPPATO
39,8 × 119,8
W1008-005-1

R105 3

5

R10

3
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DIVENA
DELIKATNA TWARZ SUROWEGO BETONU
Beton, z jego surową elegancją i ponadczasowym stylem, można z powodzeniem wykorzystać w każdym wnętrzu, bez względu 
na jego kubaturę.

Wyjątkowa kolekcja płytek DIVENA ukazuje zupełnie nową, nieco romantyczną twarz tego surowego materiału. Matowa  faktura 
płytek wzbogacona o niewielkie detale odbijające światło oraz ascetyczna grafika cementu zostały urozmaicone subtelnym 
orientalnym wzorem. Dzięki tym innowacjom płytki doskonale współgrają z różnymi stylami wyposażenia wnętrz, stanowiąc 
 jednocześnie doskonałą bazę do stworzenia stylowej, funkcjonalnej i wygodnej łazienki dla całej rodziny.

THE DELICATE FACE OF RAW CONCRETE
Concrete, with its raw elegance and timeless style, can be successfully used in any interior, regardless of its cubic area.

The unique DIVENA tile collection shows a completely new, slightly romantic face of this raw material. The matt texture of the 
tiles enriched with small light-reflecting details and ascetic cement graphics have been adorned with a subtle oriental pattern. 
Thanks to these innovations, the tiles blend in perfectly with the various styles of interior design and provide the perfect basis 
for creating a stylish, functional and comfortable bathroom for the whole family.
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DIVENA

PŁYTKI MATOWE
MATT TILES

PŁYTKI 
REKTYFIKOWANE
RECTIFIED TILES

PŁYTKI TONALNE
TONAL TILES

40 × 120 BETON
CONCRETE

OXFORDWOOD BEIGE 
19,8 × 119,8 
W485-004-1

5 R94

METAL SILVER BORDER MATT 
1 × 119,8 
WD929-016

METAL GRAPHITE BORDER MATT 
1 × 119,8 
WD929-017 

DIVENA GRYS MATT 
39,8 × 119,8 
W1009-003-1

5 R94

DIVENA CARPET MATT 
39,8 × 119,8 
W1009-001-1

5 R94

DIVENA LIGHT GRYS MATT 
39,8 × 119,8
W1009-005-1

5 R94

5

R9

4KLASA ODPORNOŚCI NA PLAMIENIE
STAIN-RESISTANCE CLASS

MROZOODPORNOŚĆ
FROST-RESISTANT TILE

KLASA ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE
ABRASION-RESISTANCE CLASS

ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ
NON SLIP CLASS
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HIKA
TERAZZO WRACA DO GRY
Współczesne łazienki stanowią nierzadko atrakcyjny miks różnorodnych stylów, materiałów i faktur. W ten trend idealnie wpisuje 
się lastriko w swojej nowoczesnej odsłonie.

Unikalna kolekcja płytek ceramicznych HIKA to gres o wyglądzie jasnego kamienia terazzo, który sprawdza się zarówno w nie-
wielkich, minimalistycznych wnętrzach, jak i w dużych, kolorowych przestrzeniach. A w wersji mix colors można go łatwo połączyć 
z wieloma modnymi kolorami (granat, zieleń), jak również z dodatkami wykorzystującymi motyw betonu, drewna czy metalu. 
Stwarza to duże możliwości aranżacyjne, naturalnie wpisujące się w najnowsze światowe wzornictwo.

TERRAZZO IS BACK IN THE GAME
Modern bathrooms are often an attractive mix of various styles, materials and textures. This trend is a perfect match for terrazzo 
in its modern version.

The unique collection of HIKA ceramic tiles are made of gres with the look of a bright terrazzo stone, which works well both in 
small, minimalist interiors and in large, colourful spaces. And in the mix colors version it can be easily combined with many fashio-
nable colours (navy blue, green), as well as accessories utilizing the motif of concrete, wood or metal. This creates great arrange-
ment possibilities, naturally in keeping with the latest trends in global design.
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HIKA

PŁYTKI 
REKTYFIKOWANE
RECTIFIED TILES

PŁYTKI TONALNE
TONAL TILES

PŁYTKI 
PÓŁPOLEROWANE 
LAPPATO
LAPPATO TILES

40 × 120 KAMIEŃ
STONE

HIKA TERAZZO 
MIX COLORS LAPPATO
39,8 × 119,8
W1010-002-1

5 R94

OXFORDWOOD BEIGE
19,8 × 119,8
W485-004-1

5 R94

HIKA WHITE LAPPATO
39,8 × 119,8
W1010-006-1

5 R94

METAL COPPER BORDER MATT
1 × 119,8
WD929-018

KLASA ODPORNOŚCI NA PLAMIENIE
STAIN-RESISTANCE CLASS

MROZOODPORNOŚĆ
FROST-RESISTANT TILE

KLASA ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE
ABRASION-RESISTANCE CLASS

ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ
NON SLIP CLASS

5

R9

4
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MARATONA
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MARATONA
PRZEŁAMUJE BARIERY WZORNICTWA
Minimalistyczne wnętrza, których jedyną ozdobą są dopasowane połączenia kolorów, materiałów oraz faktur, doskonale pasują do 
współczesnego życia.

W ten oszczędny, aczkolwiek niebanalny, styl idealnie wpisuje się odważna kolekcja MARATONA, która łączy kamień w wersji 
lappato z tekstylną grafiką o matowej powierzchni, wykończoną błyszczącą pastą. To nieoczywiste połączenie pozwala stworzyć 
subtelne, choć niepozbawione wyrazu, tło dla prostych, a jednak zdecydowanych w formie elementów wyposażenia łazienki.

IT BREAKS DOWN DESIGN BARRIERS
Minimalist interiors, the only decoration of which is a matching combination of colours, materials and textures, befit modern life 
perfectly.

The bold MARATONA collection, which combines lappato stone with matte textile graphics, finished with glossy paste, is a great 
match for this frugal, yet original style. This unobvious combination allows you to create a subtle, yet expressive background for 
simple, yet decisive elements in the form of bathroom furnishings.
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MARATONA

MARATONA LIGHT LAPPATO 
39,8 × 119,8
W1014-017-1 

5 R94

MARATONA STONE LAPPATO  
39,8 × 119,8 
W1014-011-1  

5 R94

METAL COPPER BORDER MATT 
1 × 119,8 
WD929-018 

PŁYTKI MATOWE
MATT TILES

PŁYTKI 
REKTYFIKOWANE
RECTIFIED TILES

PŁYTKI TONALNE
TONAL TILES

40 × 120 KAMIEŃ I MOTYWY
STONE & MOTIVES

MARATONA TEXTILE 
WHITE MATT 
39,8 × 119,8
W1014-015-1 

5 R94

MARATONA LIGHT LAPPATO 
59,8 × 59,8  
W1014-019-1

5 R94

MARATONA STONE LAPPATO 
59,8 × 59,8 
W1014-001-1 

5 R94

MARATONA TEXTILE 
BROWN MATT 
39,8 × 119,8 
W1014-008-1

5 2 R9

OXFORDWOOD BEIGE 
19,8 × 119,8 
W485-004-1 

5 R94

METAL SILVER BORDER MATT 
1 × 119,8 
WD929-016 

5

R10

4KLASA ODPORNOŚCI NA PLAMIENIE
STAIN-RESISTANCE CLASS

MROZOODPORNOŚĆ
FROST-RESISTANT TILE

KLASA ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE
ABRASION-RESISTANCE CLASS

ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ
NON SLIP CLASS
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REST
HARMONIA Z NUTĄ EKLEKTYZMU 
Łazienka to pomieszczenie, które jak żadne inne ma służyć relaksowi i odpoczynkowi. Dlatego warto wprowadzić do niej harmo-
nię i spokój.

Biel i szarość naturalnego matowego kamienia zastosowanego w kolekcji płytek REST, połączona z lekko błyszczącymi geome-
trycznymi dekoracjami, stanowi idealną bazę do stworzenia przestrzeni utrzymanych w różnorodnej stylistyce. Płytki doskonale 
komponują się zarówno z elementami roślinnymi, jak i z designerskim wyposażeniem w odważnych kolorach, każdorazowo two-
rząc wnętrza będące połączeniem elegancji z prostotą i ponadprzeciętną wygodą w codziennym użytkowaniu.

HARMONY WITH A TOUCH OF ECLECTICISM 
The bathroom is a room that, like no other room, is to serve for relaxation and rest. That is why it is worth to bring harmony and 
peace to it.

The white and grey of the natural matt stone used in the REST tiles collection, combined with slightly glossy geometric decora-
tions, is an ideal basis for creating spaces in a variety of styles. The tiles blend in perfectly with both plant elements and boldly 
coloured designer furnishings, each time creating interiors that combine elegance with simplicity and above-average comfort in 
everyday use.
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REST

REST WHITE MATT 
39,8 × 119,8
W1011-003-1 

5 R94

REST WHITE INSERTO A MATT 
39,8 × 119,8
W1011-002-1   

5 R94

PŁYTKI MATOWE
MATT TILES

PŁYTKI 
REKTYFIKOWANE
RECTIFIED TILES

PŁYTKI TONALNE
TONAL TILES

40 × 120 KAMIEŃ
STONE

METAL GRAPHITE BORDER MATT 
1 × 119,8 
WD929-017 

REST LIGHT GRAY MATT
59,8 × 59,8 
W1011-004-1

5 R94

OXFORDWOOD BEIGE 
19,8 × 119,8 
W485-004-1 

5 R94

REST WHITE INSERTO B MATT 
39,8 × 119,8 
W1011-014-1 

5 R94

REST LIGHT GREY MATT   
39,8 × 119,8 
W1011-006-1 

5 R94

5

R9

4KLASA ODPORNOŚCI NA PLAMIENIE
STAIN-RESISTANCE CLASS

MROZOODPORNOŚĆ
FROST-RESISTANT TILE

KLASA ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE
ABRASION-RESISTANCE CLASS

ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ
NON SLIP CLASS



Katalog jest materiałem poglądowym. 
Producent zastrzega sobie prawo zmian 
w ofercie, która jest w nim przedstawiona. 
Ze względu na stosowaną technikę druku 
rzeczywisty wygląd produktów może 
różnić się od tego prezentowanego na 
zdjęciach.

The catalogue is a demonstrative mate-
rial. The manufacturer reserves the right 
to make changes in the offer presented 
herein. Due to the printing technique used, 
the actual appearance of the products 
may differ from the one presented in the 
pictures.

www.cersanit.com


