
Gobi Urban



Gobi Urban
Matt

Je městský, nenáročný, šik. Tak jako vy, váš styl. 
Jemnozrnná struktura s frakcemi bílého a prů-
svitného křemene zjemní šedou celistvost mate-
riálu Gobi Urban. Vyvážený odstín desky podpoří 
odlehčený styl moderní domácnosti bez de-
signových omylů. Vkusná nadčasová elegance. 

JUMBO SIZE 155
318,5 × 155 cm
125,39 × 61,02 in 

TLOUŠŤKA DESKY
3 cm / 1,18 in
2 cm / 0,78 in
1,2 cm / 0,47 in

ROZMĚR DESKY 
(využitelná plocha)



Noble 
Concrete Grey



Noble Concrete Grey
Matt

ROZMĚR DESKY 
(využitelná plocha)

TLOUŠŤKA DESKY
3 cm / 1,18 in
2 cm / 0,78 in
1,2 cm / 0,47 in

JUMBO SIZE 155
318,5 × 155 cm
125,39 × 61,02 in 

Populární „holý“ styl bydlení si žádá materiály  
v jejich čisté surové kráse, kam bez váhání 
patří i tvrzený kámen. Odstín Noble Concrete 
Grey našel pro svůj vzhled inspiraci v betonu, 
interiér obohatí nejen působivým vzhledem, 
ale i osvědčenými vlastnostmi. Jemná duše  
Noble s odrazem hrubých stavebních materiálů.



Ambiente 
Light



Ambiente Light
Terra

TLOUŠŤKA DESKY
3 cm / 1,18 in
2 cm / 0,78 in

JUMBO SIZE 160
320 × 160 cm
125.98 × 62.99 in 

Samet střídá drsný povrch, vzhledem  
i dotekem. Jako peří rozfoukané do šedé masy, 
zapadlé mezi stopy surovin v základu tvrzené-
ho kamene. Jako moment krásy všedního dne, 
plynoucí za okny domů v ulicích velkoměst, 
chycený v pasti perfekcionismu. Ambiente  
Light, jemný v názvu, nezlomný ve své podstatě. ROZMĚR DESKY 

(využitelná plocha)



Residente
Dark



Residente Dark
Terra

TLOUŠŤKA DESKY
3 cm / 1,18 in
2 cm / 0,78 in

JUMBO SIZE 160
320 × 160 cm
125.98 × 62.99 in 

Design inspirovaný průmyslem, pevnost skrytá 
v materiálu třetího tisíciletí. Výrazná kombinace 
prachově šedé s tmavými odstíny v barvě ce-
mentu a štěrku vytváří nový trend, precizní ve 
svém provedení. Krása není povrchní, hledejte  
ji v síle prvního kontaktu s Residente Dark.  

ROZMĚR DESKY 
(využitelná plocha)


