
PRODUKTOVÉ NOVINKY 2021



NIGHT QUEEN

Manifest štýlového priestoru

Predstavte si materiál v neustálom pohybe. Tancujúci, 
unášaný vetrom, dynamický. Nebojácne, smelo, 
originálne – presne ako vy. Zastavte ho vo svojom 
interiéri a obdivuje jeho každodenné vibrácie v odrazoch 
svetla. Vďaka efektu teplého lesknúceho sa medeného 
zlata sa váš interiér stane moderný inovatívny a 
jedinečný. Nech vznikne industriálna krása. Pozrite sa 
odvážne do budúcnosti, nebojte sa rizika. Nech sa váš 
dom stane vaším osobným manifestom.



   NIGHT QUEEN  SÉRIA



   NIGHT QUEEN  SÉRIA



NIGHT QUEEN COOPER  GLOSSY 39,8×119,8 NIGHT QUEEN BLACK GLOSSY 39,8×119,8NIGHT QUEEN WHITE GLOSSY 39,8×119,8

   NIGHT QUEEN  PRODUKTY SÉRIE



FASHION SPIRIT

Prekvapivá extravagantnosť

Predstavte si pocit, keď sa prvýkrát dotýkate novej, 
vysnívanej kabelky, alebo topánok, ktoré budú odteraz 
už iba vaše. A čo keby vás ich ideálna štruktúra mohla 
sprevádzať aj doma? Odvážte sa na kontroverznú kom-
bináciu „krokodílej kože“ a zlatého lesku lišty vo forme 
reťaze. Dovoľte si štipku extravagancie a prepychu. 
Neustále prekvapujte a fascinujte. Prelamujte schémy 
tak v živote ako aj v interiéri.



   FASHION SPIRIT  SÉRIA



   FASHION SPIRIT  SÉRIA



FASHION SPIRIT BLACK STRUCTURE MATT 39,8×119,8 FASHION SPIRIT BLACK MATT 39,8×119,8FASHION SPIRIT WHITE STRUCTURE MATT 9,8×119,8

FASHION SPIRIT BLACK LISTWA STRUCTURE MATT 9×39,8

FASHION SPIRIT BLACK STRIP STRUCTURE MATT 4,5×39,8

FASHION SPIRIT COPPER STRIP STRUCTURE GLOSSY 9×39,8

FASHION SPIRIT COPPER STRIP STRUCTURE 
GLOSSY 4,5×39,8

   FASHION SPIRIT  SÉRIA



COLD PRINCESS

Moderná klasika

Predstavte si vyšperkované zakončenie gréckeho stĺpu. 
Pozrite sa nanovo na klasiku a preneste ju do svojho 
interiéru. Siahnite po inovatívnej inšpirácii antickou 
štruktúrou založenou na grafike pruhov, avšak s dyna-
mickým charakterom a v jedinečnej forme. Tu sa klasika 
preplieta s modernosťou. Nechajte sa očariť úžasnou 
hrou a kontrastom svetla a tieňa. Pridajte štipku ostrosti 
minimalistickým projektom a dizajnom. Váš dom je 
divadlo, a vy v ňom hráte hlavnú rolu.



   COLD PRINCESS  SÉRIA



   COLD PRINCESS  SÉRIA



   COLD PRINCESS  SÉRIA



COLD CROWN GREY STRUCTURE MATT 39,8×119,8 COLD CROWN BLACK STRUCTURE MATT 39,8×119,8COLD CROWN WHITE STRUCTURE MATT 39,8×119,8

   COLD PRINCESS  PRODUKTY SÉRIE



COLD PRINCESS GREY STRUCTURE MATT 39,8×119,8 COLD PRINCESS BLACK STRUCTURE MATT 39,8×119,8 COLD PRINCESS GREY MATT 39,8×119,8COLD PRINCESS WHITE  STRUCTURE MATT 39,8×119,8

   COLD PRINCESS  PRODUKTY SÉRIE



UNIQUE LADY 

Umelecký priestor

Predstavte si štruktúru čipky: na prvý pohľad je síce 
jemná a krehká, ale súčasne je trvácna a silná. Využite 
tento efekt vo vašom interiéri, urobte, aby bol nesamoz-
rejmý, jedinečný a tajomný. Hĺbka striebornej výšivky na 
tkanine zachytenej v skle dodá lesk a rafinovanosť. 
Vytvorte miesto preplnené umeleckým duchom, kde 
nemusí byť všetko ideálne – úplne ako v najkrajších 
keramických umeleckých dielach.



   UNIQUE LADY  SÉRIA



   UNIQUE LADY  SÉRIA



UNIQUE LADY GREEN DECOR MATT 39,8×119,8 UNIQUE LADY GREEN GLASS STRIP 9,8×119,8UNIQUE LADY WHITE DECOR MATT 39,8×119,8

UNIQUE LADY GREEN CUT MOSAIC MIX MATT 27,4×29,8

UNIQUE LADY GREEN GLASS HEXAGON 19,8×17,1

   UNIQUE LADY  PRODUKTY SÉRIE



SLEEPING BEAUTY 

Pokojný rytmus interiéru

Predstavte si jasný elastický materiál, z ktorého môžete 
vytvoriť vysnívanú minimalistickú štruktúru. Zastavte ju 
a umiestnite vo vnútri svojho domu. Nech sa stane ideál-
nym základom na vytvorenie monochromatického 
interiéru. Skombinujte čisté biele pozadie a elegantné 
striebro. Oslavujte jednoduchosť, žite vlastným rytmom: 
pokojne, pomaly, ako chcete. Opäť získajte rovnováhu 
narušenú uponáhľaným životom. Predstavte si svoju 
osobnosť. Zdieľajte chvíle, ktoré dokážu tak rýchlo 
uplynúť, so svojimi najbližšími. Nezabúdajte: “menej je 
viac”, a “nedokonalosť je perfektná”.



   SLEEPING BEAUTY  SÉRIA



   SLEEPING BEAUTY  SÉRIA



SLEEPING BEAUTY WHITE STRUCTURE B MATT  39,8×119,8 SLEEPING BEAUTY WHITE MATT 39,8×119,8SLEEPING BEAUTY WHITE STRUCTURE A MATT 39,8×119,8

   SLEEPING BEAUTY  PRODUKTY SÉRIE



SLEEPING BEAUTY SILVER STRUCTURE POLISHED  39,8×119,8SLEEPING BEAUTY WHITE POLISHED 39,8×119,8

   SLEEPING BEAUTY  PRODUKTY SÉRIE



NOISY WHISPER

Vrtochy každodennosti

Predstavte si flitrové tkaniny, ktoré ste doteraz používali 
iba na špeciálne príležitosti. Nie je takou príležitosťou aj 
váš každodenný život? Vneste do neho ešte viac šmrncu. 
Obdivujte efekt meniacich sa farieb podľa uhla dopada-
nia svetla. Prelomte bariéry klasických kombinácií, 
zariskujte a ukážte svoj jedinečný vyberaný štýl. Spojte 
ušľachtilú elegantnosť a odvážny lesk. Nebojte sa 
(o)žiariť!



   NOISY WHISPER  SÉRIA



   NOISY WHISPER  SÉRIA



   NOISY WHISPER  SÉRIA



NOISY WHISPER GRAPHITE MATT 39,8×119,8 NOISY WHISPER ANTHRACITE STRUCTURE GLOSSY 39,8×119,8NOISY WHISPER WHITE DECOR MATT 39,8×119,8

   NOISY WHISPER  PRODUKTY SÉRIE



NOISY WHISPER WHITE STRUCTURE MATT 39,8×119,8 NOISY WHISPER BROWN DECOR MATT 39,8×119,8NOISY WHISPER WHITE GOLD STRUCTURE GLOSSY 39,8×119,8

   NOISY WHISPER  PRODUKTY SÉRIE



UNIVERSAL METAL PROFILE STRIP MATT  2×119,8 UNIVERSAL BLACK GLASS STRIP 2,3×119,8UNIVERSAL METAL PROFILE STRIP GOLD MATT 2×119,8

NOISY WHISPER HEXAGON STRUCTURE 
MATT  19,8×17,1

NOISY WHISPER GRAPHITE CUT MOSAIC 
MIX MATT 27,4×29,8

   NOISY WHISPER  PRODUKTY SÉRIE



MYSTIC SHADOWS

Vnútorná harmónia

Predstavte si jemnú prírodnú tkaninu, ktorá sa jemne 
vlní na letnom vánku. Pocíťte jej mäkkosť vo svojom 
vlastnom interiéri. Teplý béžový pieskovec dá interiéru 
minimalistický charakter v boho štýle, a lesknúca sa 
mozaika s dodatkom platiny doplní celok. Dovoľte, aby 
vás váš priestor objal a pritúlil. Nech je to miesto, ktoré 
vás upokojí, a v ktorom vládne pohoda, miesto, ktoré vás 
priblíži k prírode a zoberie do svojho vnútra. Vytvorte 
ideálne harmonické prostredie, ktoré sa stane vašim 
skutočným azylom.



   MYSTIC SHADOWS  SÉRIA



MYSTIC SHADOWS BEIGE STRUCTURE MATT 39,8×119,8MYSTIC SHADOWS BEIGE MATT 39,8×119,8

MYSTIC SHADOWS BEIGE CUT MOSAIC MIX MATT 27,4×29,8

   MYSTIC SHADOWS  PRODUKTY SÉRIE



NÁZOV INDEX ROZMER
[cm] POVRCH HRÚBKA

[mm]
POČET KS
V BALENÍ

M2

V BALENÍ
HMOTNOSŤ 

BALENIA [kg]
POČET KS

NA PALETE
M2

NA PALETE
HMOTNOSŤ 
PALETY [kg]

NIGHT QUEEN WHITE GLOSSY 39,8x119,8 S-R-0,4x1,2-1-NIQU.WH 39,8x119,8 GLOSSY 11 2 0,48 18,43 - 22,8 442

NIGHT QUEEN BLACK GLOSSY 39,8x119,8 S-R-0,4x1,2-1-NIQU.BK 39,8x119,8 GLOSSY 11 2 0,95 18,43 - 22,8 442

NIGHT QUEEN COPPER GLOSSY 39,8x119,8 I-R-0,4x1,2-1-NIQU.CP 39,8x119,8 GLOSSY 11 1 0,95 9,3 40 19,07 372

NÁZOV BALENIE

NIGHT QUEEN WHITE GLOSSY 39,8x119,8 M2

NIGHT QUEEN BLACK GLOSSY  39,8x119,8 M2

NIGHT QUEEN COPPER GLOSSY 39,8x119,8 KS

   NIGHT QUEEN  TECHNICKÉ INFORMÁCIE



NÁZOV INDEX ROZMER
[cm] POVRCH HRÚBKA

[mm]

FASHION SPIRIT WHITE STRUCTURE 39,8x119,8 SSR-0,4x1,2-1-FASP.WH 39,8x119,8 STRUCTURE 11 2 0,95 18,43 - 22,8 442

FASHION SPIRIT BLACK STRUCTURE 39,8x119,8 SSR-0,4x1,2-1-FASP.BK 39,8x119,8 STRUCTURE 11 2 0,95 18,43 - 22,8 442

FASHION SPIRIT BLACK MATT 39,8x119,8 S-R-0,4x1,2-1-FASP.BK 39,8x119,8 MATT 11 2 0,95 18,43 - 22,8 442

FASHION SPIRIT COPPER STRIP STRUCTURE GLOSSY 9x39,8 LS--090x398-1-FASP.CP 9x39,8 GLOSSY 11 20 0,36 6,4 850 30,45 544

FASHION SPIRIT BLACK STRIP STRUCTURE MATT 9x39,8 LS--090x398-1-FASP.BK 9x39,8 MATT 11 20 0,36 6,4 850 30,45 559

FASHION SPIRIT COPPER STRIP STRUCTURE GLOSSY 4,5x39,8 LS--045x398-1-FASP.CP 4,5x39,8 GLOSSY 11 20 0,36 6,4 1700 30,45 544

FASHION SPIRIT BLACK STRIP STRUCTURE MATT 4,5x39,8 LS--045x398-1-FASP.BK 4,5x39,8 MATT 11 20 0,36 6,4 1700 30,45 544

NÁZOV BALENIE

FASHION SPIRIT WHITE STRUCTURE 39,8x119,8 M2

FASHION SPIRIT BLACK STRUCTURE 39,8x119,8 M2

FASHION SPIRIT BLACK MATT 39,8x119,8 M2

FASHION SPIRIT COPPER STRIP STRUCTURE GLOSSY 9x39,8 KS

FASHION SPIRIT BLACK STRIP STRUCTURE MATT 9x39,8 KS

FASHION SPIRIT COPPER STRIP STRUCTURE GLOSSY 4,5x39,8 KS

FASHION SPIRIT BLACK STRIP STRUCTURE MATT 4,5x39,8 KS

   FASHION SPIRIT  TECHNICKÉ INFORMÁCIE

POČET KS
V BALENÍ

M2

V BALENÍ
HMOTNOSŤ 

BALENIA [kg]
POČET KS

NA PALETE
M2

NA PALETE
HMOTNOSŤ 
PALETY [kg]



NÁZOV INDEX ROZMER
[cm] POVRCH HRÚBKA

[mm]

COLD CROWN WHITE  STRUCTURE 39,8x119,8 SSR-0,4x1,2-1-COLD.WH 39,8x119,8 STRUCTURE 11 2 0,95 18,43 - 22,8 442

COLD CROWN GREY STRUCTURE 39,8x119,8 SSR-0,4x1,2-1-COLD.GR 39,8x119,8 STRUCTURE 11 2 0,95 18,43 - 22,8 442

COLD CROWN BLACK STRUCTURE 39,8x119,8 SSR-0,4x1,2-1-COLD.BK 39,8x119,8 STRUCTURE 11 2 0,95 18,43 - 22,8 442

COLD PRINCESS WHITE STRUCTURE 39,8x119,8 SSR-0,4x1,2-1-COPR.WH 39,8x119,8 STRUCTURE 11 2 0,95 18,43 - 22,8 442

COLD PRINCESS GREY STRUCTURE 39,8x119,8 SSR-0,4x1,2-1-COPR.GR 39,8x119,8 STRUCTURE 11 2 0,95 18,43 - 22,8 442

COLD PRINCESS BLACK STRUCTURE 39,8x119,8 SSR-0,4x1,2-1-COPR.BK 39,8x119,8 STRUCTURE 11 2 0,95 18,43 - 22,8 442

COLD PRINCESS GREY MATT 39,8x119,8 S-R-0,4x1,2-1-COPR.GR 39,8x119,8 MATT 11 2 0,95 18,43 - 22,8 442

NÁZOV BALENIE

COLD CROWN WHITE  STRUCTURE 39,8x119,8 M2

COLD CROWN GREY STRUCTURE 39,8x119,8 M2

COLD CROWN BLACK STRUCTURE 39,8x119,8 M2

COLD PRINCESS WHITE STRUCTURE 39,8x119,8 M2

COLD PRINCESS GREY STRUCTURE 39,8x119,8 M2

COLD PRINCESS BLACK STRUCTURE 39,8x119,8 M2

COLD PRINCESS GREY MATT 39,8x119,8 M2

   COLD PRINCESS  TECHNICKÉ INFORMÁCIE

POČET KS
V BALENÍ

M2

V BALENÍ
HMOTNOSŤ 

BALENIA [kg]
POČET KS

NA PALETE
M2

NA PALETE
HMOTNOSŤ 
PALETY [kg]



NÁZOV INDEX ROZMER
[cm] POVRCH HRÚBKA

[mm]

UNIQUE LADY WHITE DEKOR MAT 39,8x119,8 S-R-0,4x1,2-1-UNLA.WHDE 39,8x119,8 MATT 11 2 0,95 18,43 - 22,8 442

UNIQUE LADY GREEN DEKOR MAT 39,8x119,8 S-R-0,4x1,2-1-UNLA.GNDE 39,8x119,8 MATT 11 2 0,95 18,43 - 22,8 442

UNIQUE LADY GREEN HEXAGON GLASS 19,8x17,1 IG--198x171-1-UNLA.GN 19,8x17,1 GLOSSY 8 9 0,23 4,5 945 24,06 472

UNIQUE LADY GREEN GLASS STRIP 9,8x119,8 LG--0,1x1,2-1UNLA.GN 9,8x119,8 GLOSSY 8 6 0,7 14,4 216 25,36 518

UNIQUE LADY GREEN CUT MOSAIC MIX MAT 27,4x29,8 M-C-274x298-1-UNLA.GNMX 27,4x29,8 MATT 11 7 0,57 9,73 252 20,58 350

NÁZOV BALENIE

UNIQUE LADY WHITE DECOR MATT 39,8x119,8 M2

UNIQUE LADY GREEN DECOR MATT 39,8x119,8 M2

UNIQUE LADY GREEN HEXAGON GLASS 19,8x17,1 KS

UNIQUE LADY GREEN GLASS STRIP  9,8x119,8 KS

UNIQUE LADY GREEN CUT MOSIAC MIX MAT 27,4x29,8 KS

   COLD PRINCESS  TECHNICKÉ INFORMÁCIE

POČET KS
V BALENÍ

M2

V BALENÍ
HMOTNOSŤ 

BALENIA [kg]
POČET KS

NA PALETE
M2

NA PALETE
HMOTNOSŤ 
PALETY [kg]



NÁZOV INDEX ROZMER
[cm] POVRCH HRÚBKA

[mm]

SLEEPING BEAUTY WHITE STRUCTURE A MATT 39,8x119,8 SSR-0,4x1,2-1-SLBE.WHE 39,8x119,8 STRUCTURE 11 2 0,95 18,43 - 22,8 442

SLEEPING BEAUTY WHITE MATT  39,8x119,8 S-R-0,4x1,2-1-SLBE.WH 39,8x119,8 MATT 11 2 0,95 18,43 - 22,8 442

SLEEPING BEAUTY WHITE GLOSSY  39,8x119,8 S-R-0,4x1,2-1-SLBE.WH---B 39,8x119,8 GLOSSY 11 2 0,95 18,43 - 22,8 442

SLEEPING BEAUTY WHITE STRUCTURE B MATT   39,8x119,8 SSR-0,4x1,2-1-SLBE.WHB 39,8x119,8 STRUCTURE 11 2 0,95 18,43 - 22,8 442

SLEEPING BEAUTY SILVER STRUCTURE GLOSSY  39,8x119,8 ISR-0,4x1,2-1-SLBE.SI 39,8x119,8 GLOSSY 11 1 0,48 9,3 40 19,07 372

NÁZOV BALENIE

SLEEPING BEAUTY WHITE STRUCTURE A MATT 39,8x119,8 M2

SLEEPING BEAUTY WHITE MATT  39,8x119,8 M2

SLEEPING BEAUTY WHITE GLOSSY  39,8x119,8 M2

SLEEPING BEAUTY WHITE STRUCTURE B MATT   39,8x119,8 M2

SLEEPING BEAUTY SILVER STRUCTURE GLOSSY  39,8x119,8 KS

   COLD PRINCESS  TECHNICKÉ INFORMÁCIE

POČET KS
V BALENÍ

M2

V BALENÍ
HMOTNOSŤ 

BALENIA [kg]
POČET KS

NA PALETE
M2

NA PALETE
HMOTNOSŤ 
PALETY [kg]



NÁZOV INDEX ROZMER
[cm] POVRCH HRÚBKA

[mm]

NOISY WHISPER ANTRACITE STRUCTURE GLOSSY 39,8x119,8 ISR-0,4x1,2-1-NOIS.AN 39,8x119,8 GLOSSY 11 2 0,95 18,6 48 22,89 446

NOISY WHISPER GOLD STRUCTURE GLOSSY  39,8x119,8 ISR-0,4x1,2-1-NOIS.GO 39,8x119,8 GLOSSY 11 2 0,95 18,6 48 22,89 446

NOISY WHISPER GRAPHITE MATT  39,8x119,8 S-R-0,4x1,2-1-NOIS.GT 39,8x119,8 MATT 11 2 0,95 18,43 - 22,89 442

NOISY WHISPER WHITE  STRUCTURE MATT 39,8x119,8 SSR-0,4x1,2-1-NOIS.WH 39,8x119,8 STRUCTURE 11 2 0,95 18,43 - 22,89 442

NOISY WHISPER WHITE DECOR MATT 39,8x119,8 S-R-0,4x1,2-1-NOIS.WHDE 39,8x119,8 MATT 11 2 0,95 18,43 - 22,89 442

NOISY WHISPER BROWN DECOR MATT  39,8x119,8 S-R-0,4x1,2-1-NOIS.BRDE 39,8x119,8 MATT 11 2 0,95 18,43 - 22,89 442

NOISY WHISPER WHITE STRUCTURE MATT 19,8x17,1 SS--198x171-1-NOIS.WH 19,8x17,1 MATT 11 22II 0,76 10,3816 - 57 779

NOISY WHISPER GRAPHITE CUT MOSAIC MIX MATT 27,4x29,8 M-C-274x298-1-NOIS.GTMX 27,4x29,8 MATT 11 7 0,57 9,73 252 20,58 350

UNIVERSAL METAL PROFILE STRIP GOLD MATT 2x119,8 L---020x1,2-1-UNIW.GOPR-M 2x119,8 MATT 7,5 48 1,15 8,736 1680 40,32 306

UNIVERSAL METAL PROFILE STRIP  MATT  2x119,8 L---020x1,2-1-UNIW.MEPR-M 2x119,8 MATT 7,5 48 1,15 8,736 1680 40,32 306

UNIVERSAL BLACK GLASS STRIP 2,3x119,8 LG--023x1,2-1-LISZ.BK 2,3x119,8 GLOSSY 8 5 0,14 2,75 175 4,82 96

   NOISY WHISPER  TECHNICKÉ INFORMÁCIE

POČET KS
V BALENÍ

M2

V BALENÍ
HMOTNOSŤ 

BALENIA [kg]
POČET KS

NA PALETE
M2

NA PALETE
HMOTNOSŤ 
PALETY [kg]



NÁZOV BALENIE

NOISY WHISPER ANTRACITE STRUCTURE GLOSSY 39,8x119,8 KS

NOISY WHISPER GOLD STRUCTURE GLOSSY  39,8x119,8 KS

NOISY WHISPER GRAPHITE MATT  39,8x119,8 M2

NOISY WHISPER WHITE  STRUCTURE MATT 39,8x119,8 M2

NOISY WHISPER WHITE DECOR MATT 39,8x119,8 M2

NOISY WHISPER BROWN DECOR MATT  39,8x119,8 M2

NOISY WHISPER WHITE STRUCTURE MATT 19,8x17,1 M2

NOISY WHISPER GRAPHITE CUT MOSAIC MIX MATT 27,4x29,8 KS

UNIVERSAL METAL PROFILE STRIP GOLD MATT 2x119,8 KS

UNIVERSAL METAL PROFILE STRIP  MATT  2x119,8 KS

UNIVERSAL GLASS STRIP BLACK 2,3x119,8 KS

   NOISY WHISPER  TECHNICKÉ INFORMÁCIE



NÁZOV INDEX ROZMER
[cm] POVRCH HRÚBKA

[mm]

MYSTIC SHADOWS BEIGE MATT 39,8x119,8 S-R-0,4x1,2-1-MYSH.BE 39,8x119,8 MATT 11 2 0,95 18,43 - 22,8 442

MYSTIC SHADOWS BEIGE  STRUCTURE MATT 39,8x119,8 SSR-0,4x1,2-1--MYSH.BE 39,8x119,8 STRUCTURE 11 2 0,95 18,43 - 22,8 442

MYSTIC SHADOWS BEIGE CUT MOSIAC MIX MATT 27,4x29,8 M-C-274x298-1-MYSH.BEMX 27,4x29,8 MATT 11 7 0,57 9,73 252 20,58 350

NÁZOV BALENIE

MYSTIC SHADOWS BEIGE MATT 39,8x119,8 M2

MYSTIC SHADOWS BEIGE  STRUCTURE MATT 39,8x119,8 M2

MYSTIC SHADOWS BEIGE CUT MOSIAC MIX MAT 27,4x29,8 KS

   MYSTIC SHADOWS  TECHNICKÉ INFORMÁCIE   MYSTIC SHADOWS  TECHNICKÉ INFORMÁCIE

POČET KS
V BALENÍ

M2

V BALENÍ
HMOTNOSŤ 

BALENIA [kg]
POČET KS

NA PALETE
M2

NA PALETE
HMOTNOSŤ 
PALETY [kg]



PRODUKTOVÉ NOVINKY 2021

Zariskujte a vyberte si kolekciu, ktorá je založená na 
silnom originálnom kameni s úžasnou hĺbkou. Jeho 
malebnosť zosilňujú krásne výrazné žily. Vďaka tomu sa vo 
svojom dome budete cítiť ako v galérii umenia. Nech vaše 
steny vyzerajú ako obrazy maľované svetlom a farbou. 
Vážte si každý jeden deň. Nedovoľte, aby vám utekali 
okamihy, chytajte momenty a zastavte ich vo svojom 
vnútri. Vytvárajte svoje vlastné impresie.

Zariskujte a vyberte si kolekciu, ktorá je založená na 
silnom originálnom kameni s úžasnou hĺbkou. Jeho 
malebnosť zosilňujú krásne výrazné žily. Vďaka tomu sa vo 
svojom dome budete cítiť ako v galérii umenia. Nech vaše 
steny vyzerajú ako obrazy maľované svetlom a farbou. 
Vážte si každý jeden deň. Nedovoľte, aby vám utekali 
okamihy, chytajte momenty a zastavte ich vo svojom 
vnútri. Vytvárajte svoje vlastné impresie.

107

Vpustite odrobinu svetla nielen do svojho interiéru, alebo 
aj do svojho vnútra. Spoznajte čistú formu prírodného 
ónyxu s hĺbkou teplej farby a žiariacich jasných línií. 
Čerpajte z neho moc a silu, ktorá vyviera z prirodzenej 
nádhery prírodného kameňa. Pomocou priestoru, v ktorom 
žijete, vyjadrite svoje odhodlanie, vytrvalosť, odvahu a 
rozhodnosť. Celebrujte autentickosť, vnímajte naturálnu 
krásu.

Presvedčte sa, že interiér inšpirovaný prírodným kameňom 
nemusí byť chladný. Pocíťte jeho blízkosť, ktorá vás teplo 
pritúli priam rovnako ako zamat. Nech sa váš priestor 
stane vaším vlastným moderným azylom, v ktorom sa 
budete cítiť bezpečne a isto. Spojenie subtílneho mäkkého 
pozadia a jemných svetlých žiliek a prefarbení, dá mu 
výnimočný charakter. Vyberte si z dvoch farebných varian-
tov (Ritual Taupe Soft, Ritual Grey Soft) a oddychujte, 
čerpajte silu na ďalšie dni a získavajte odvahu čeliť novým 
výzvam.

Presvedčte sa, že interiér inšpirovaný prírodným kameňom 
nemusí byť chladný. Pocíťte jeho blízkosť, ktorá vás teplo 
pritúli priam rovnako ako zamat. Nech sa váš priestor 
stane vaším vlastným moderným azylom, v ktorom sa 
budete cítiť bezpečne a isto. Spojenie subtílneho mäkkého 
pozadia a jemných svetlých žiliek a prefarbení, dá mu 
výnimočný charakter. Vyberte si z dvoch farebných varian-
tov (Ritual Taupe Soft, Ritual Grey Soft) a oddychujte, 
čerpajte silu na ďalšie dni a získavajte odvahu čeliť novým 
výzvam.

Presvedčte sa, že minimalistický a vyvážený základ posky-
tne väčšiu slobodu pri zariaďovaní vášho vysnívaného 
interiéru. Stavte na veľkoformátové dlaždice s grafikou 
moderného betónu, vďaka čomu váš priestor získa indus-
triálny charakter. Vyberte si jeden z dvoch farebných 
variantov (Authority Grey Mat, Authority Graphite Mat) a 
spolu s nimi zaštepte do svojho života slowlife filozofiu. 
Neponáhľajte sa, vychutnávajte si každodenný život medzi 
ľuďmi a predmetmi, ktoré sú pre vás dôležité. Nezabúda-
jte, že „less is more” (menej je viac), preto vyplňte tento 
priestor vecami, ktoré vám urobia úprimnú radosť.
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MONET BLUE

Impresie zachytené v interiéri

 
 
 
 

Zariskujte a vyberte si kolekciu, ktorá je založená na 
silnom originálnom kameni s úžasnou hĺbkou. Jeho 
malebnosť zosilňujú krásne výrazné žily. Vďaka tomu sa vo 
svojom dome budete cítiť ako v galérii umenia. Nech vaše 
steny vyzerajú ako obrazy maľované svetlom a farbou. 
Vážte si každý jeden deň. Nedovoľte, aby vám utekali 
okamihy, chytajte momenty a zastavte ich vo svojom 
vnútri. Vytvárajte svoje vlastné impresie.

Zariskujte a vyberte si kolekciu, ktorá je založená na 
silnom originálnom kameni s úžasnou hĺbkou. Jeho 
malebnosť zosilňujú krásne výrazné žily. Vďaka tomu sa vo 
svojom dome budete cítiť ako v galérii umenia. Nech vaše 
steny vyzerajú ako obrazy maľované svetlom a farbou. 
Vážte si každý jeden deň. Nedovoľte, aby vám utekali 
okamihy, chytajte momenty a zastavte ich vo svojom 
vnútri. Vytvárajte svoje vlastné impresie.
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Vpustite odrobinu svetla nielen do svojho interiéru, alebo 
aj do svojho vnútra. Spoznajte čistú formu prírodného 
ónyxu s hĺbkou teplej farby a žiariacich jasných línií. 
Čerpajte z neho moc a silu, ktorá vyviera z prirodzenej 
nádhery prírodného kameňa. Pomocou priestoru, v ktorom 
žijete, vyjadrite svoje odhodlanie, vytrvalosť, odvahu a 
rozhodnosť. Celebrujte autentickosť, vnímajte naturálnu 
krásu.

Presvedčte sa, že interiér inšpirovaný prírodným kameňom 
nemusí byť chladný. Pocíťte jeho blízkosť, ktorá vás teplo 
pritúli priam rovnako ako zamat. Nech sa váš priestor 
stane vaším vlastným moderným azylom, v ktorom sa 
budete cítiť bezpečne a isto. Spojenie subtílneho mäkkého 
pozadia a jemných svetlých žiliek a prefarbení, dá mu 
výnimočný charakter. Vyberte si z dvoch farebných varian-
tov (Ritual Taupe Soft, Ritual Grey Soft) a oddychujte, 
čerpajte silu na ďalšie dni a získavajte odvahu čeliť novým 
výzvam.

Presvedčte sa, že interiér inšpirovaný prírodným kameňom 
nemusí byť chladný. Pocíťte jeho blízkosť, ktorá vás teplo 
pritúli priam rovnako ako zamat. Nech sa váš priestor 
stane vaším vlastným moderným azylom, v ktorom sa 
budete cítiť bezpečne a isto. Spojenie subtílneho mäkkého 
pozadia a jemných svetlých žiliek a prefarbení, dá mu 
výnimočný charakter. Vyberte si z dvoch farebných varian-
tov (Ritual Taupe Soft, Ritual Grey Soft) a oddychujte, 
čerpajte silu na ďalšie dni a získavajte odvahu čeliť novým 
výzvam.

Presvedčte sa, že minimalistický a vyvážený základ posky-
tne väčšiu slobodu pri zariaďovaní vášho vysnívaného 
interiéru. Stavte na veľkoformátové dlaždice s grafikou 
moderného betónu, vďaka čomu váš priestor získa indus-
triálny charakter. Vyberte si jeden z dvoch farebných 
variantov (Authority Grey Mat, Authority Graphite Mat) a 
spolu s nimi zaštepte do svojho života slowlife filozofiu. 
Neponáhľajte sa, vychutnávajte si každodenný život medzi 
ľuďmi a predmetmi, ktoré sú pre vás dôležité. Nezabúda-
jte, že „less is more” (menej je viac), preto vyplňte tento 
priestor vecami, ktoré vám urobia úprimnú radosť.
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Zariskujte a vyberte si kolekciu, ktorá je založená na 
silnom originálnom kameni s úžasnou hĺbkou. Jeho 
malebnosť zosilňujú krásne výrazné žily. Vďaka tomu sa vo 
svojom dome budete cítiť ako v galérii umenia. Nech vaše 
steny vyzerajú ako obrazy maľované svetlom a farbou. 
Vážte si každý jeden deň. Nedovoľte, aby vám utekali 
okamihy, chytajte momenty a zastavte ich vo svojom 
vnútri. Vytvárajte svoje vlastné impresie.

   MONET BLUE  SÉRIA

Zariskujte a vyberte si kolekciu, ktorá je založená na 
silnom originálnom kameni s úžasnou hĺbkou. Jeho 
malebnosť zosilňujú krásne výrazné žily. Vďaka tomu sa vo 
svojom dome budete cítiť ako v galérii umenia. Nech vaše 
steny vyzerajú ako obrazy maľované svetlom a farbou. 
Vážte si každý jeden deň. Nedovoľte, aby vám utekali 
okamihy, chytajte momenty a zastavte ich vo svojom 
vnútri. Vytvárajte svoje vlastné impresie.
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Vpustite odrobinu svetla nielen do svojho interiéru, alebo 
aj do svojho vnútra. Spoznajte čistú formu prírodného 
ónyxu s hĺbkou teplej farby a žiariacich jasných línií. 
Čerpajte z neho moc a silu, ktorá vyviera z prirodzenej 
nádhery prírodného kameňa. Pomocou priestoru, v ktorom 
žijete, vyjadrite svoje odhodlanie, vytrvalosť, odvahu a 
rozhodnosť. Celebrujte autentickosť, vnímajte naturálnu 
krásu.

Presvedčte sa, že interiér inšpirovaný prírodným kameňom 
nemusí byť chladný. Pocíťte jeho blízkosť, ktorá vás teplo 
pritúli priam rovnako ako zamat. Nech sa váš priestor 
stane vaším vlastným moderným azylom, v ktorom sa 
budete cítiť bezpečne a isto. Spojenie subtílneho mäkkého 
pozadia a jemných svetlých žiliek a prefarbení, dá mu 
výnimočný charakter. Vyberte si z dvoch farebných varian-
tov (Ritual Taupe Soft, Ritual Grey Soft) a oddychujte, 
čerpajte silu na ďalšie dni a získavajte odvahu čeliť novým 
výzvam.

Presvedčte sa, že interiér inšpirovaný prírodným kameňom 
nemusí byť chladný. Pocíťte jeho blízkosť, ktorá vás teplo 
pritúli priam rovnako ako zamat. Nech sa váš priestor 
stane vaším vlastným moderným azylom, v ktorom sa 
budete cítiť bezpečne a isto. Spojenie subtílneho mäkkého 
pozadia a jemných svetlých žiliek a prefarbení, dá mu 
výnimočný charakter. Vyberte si z dvoch farebných varian-
tov (Ritual Taupe Soft, Ritual Grey Soft) a oddychujte, 
čerpajte silu na ďalšie dni a získavajte odvahu čeliť novým 
výzvam.

Presvedčte sa, že minimalistický a vyvážený základ posky-
tne väčšiu slobodu pri zariaďovaní vášho vysnívaného 
interiéru. Stavte na veľkoformátové dlaždice s grafikou 
moderného betónu, vďaka čomu váš priestor získa indus-
triálny charakter. Vyberte si jeden z dvoch farebných 
variantov (Authority Grey Mat, Authority Graphite Mat) a 
spolu s nimi zaštepte do svojho života slowlife filozofiu. 
Neponáhľajte sa, vychutnávajte si každodenný život medzi 
ľuďmi a predmetmi, ktoré sú pre vás dôležité. Nezabúda-
jte, že „less is more” (menej je viac), preto vyplňte tento 
priestor vecami, ktoré vám urobia úprimnú radosť.
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Zariskujte a vyberte si kolekciu, ktorá je založená na 
silnom originálnom kameni s úžasnou hĺbkou. Jeho 
malebnosť zosilňujú krásne výrazné žily. Vďaka tomu sa vo 
svojom dome budete cítiť ako v galérii umenia. Nech vaše 
steny vyzerajú ako obrazy maľované svetlom a farbou. 
Vážte si každý jeden deň. Nedovoľte, aby vám utekali 
okamihy, chytajte momenty a zastavte ich vo svojom 
vnútri. Vytvárajte svoje vlastné impresie.

   MONET BLUE  SÉRIA

Zariskujte a vyberte si kolekciu, ktorá je založená na 
silnom originálnom kameni s úžasnou hĺbkou. Jeho 
malebnosť zosilňujú krásne výrazné žily. Vďaka tomu sa vo 
svojom dome budete cítiť ako v galérii umenia. Nech vaše 
steny vyzerajú ako obrazy maľované svetlom a farbou. 
Vážte si každý jeden deň. Nedovoľte, aby vám utekali 
okamihy, chytajte momenty a zastavte ich vo svojom 
vnútri. Vytvárajte svoje vlastné impresie.

107

Vpustite odrobinu svetla nielen do svojho interiéru, alebo 
aj do svojho vnútra. Spoznajte čistú formu prírodného 
ónyxu s hĺbkou teplej farby a žiariacich jasných línií. 
Čerpajte z neho moc a silu, ktorá vyviera z prirodzenej 
nádhery prírodného kameňa. Pomocou priestoru, v ktorom 
žijete, vyjadrite svoje odhodlanie, vytrvalosť, odvahu a 
rozhodnosť. Celebrujte autentickosť, vnímajte naturálnu 
krásu.

Presvedčte sa, že interiér inšpirovaný prírodným kameňom 
nemusí byť chladný. Pocíťte jeho blízkosť, ktorá vás teplo 
pritúli priam rovnako ako zamat. Nech sa váš priestor 
stane vaším vlastným moderným azylom, v ktorom sa 
budete cítiť bezpečne a isto. Spojenie subtílneho mäkkého 
pozadia a jemných svetlých žiliek a prefarbení, dá mu 
výnimočný charakter. Vyberte si z dvoch farebných varian-
tov (Ritual Taupe Soft, Ritual Grey Soft) a oddychujte, 
čerpajte silu na ďalšie dni a získavajte odvahu čeliť novým 
výzvam.

Presvedčte sa, že interiér inšpirovaný prírodným kameňom 
nemusí byť chladný. Pocíťte jeho blízkosť, ktorá vás teplo 
pritúli priam rovnako ako zamat. Nech sa váš priestor 
stane vaším vlastným moderným azylom, v ktorom sa 
budete cítiť bezpečne a isto. Spojenie subtílneho mäkkého 
pozadia a jemných svetlých žiliek a prefarbení, dá mu 
výnimočný charakter. Vyberte si z dvoch farebných varian-
tov (Ritual Taupe Soft, Ritual Grey Soft) a oddychujte, 
čerpajte silu na ďalšie dni a získavajte odvahu čeliť novým 
výzvam.

Presvedčte sa, že minimalistický a vyvážený základ posky-
tne väčšiu slobodu pri zariaďovaní vášho vysnívaného 
interiéru. Stavte na veľkoformátové dlaždice s grafikou 
moderného betónu, vďaka čomu váš priestor získa indus-
triálny charakter. Vyberte si jeden z dvoch farebných 
variantov (Authority Grey Mat, Authority Graphite Mat) a 
spolu s nimi zaštepte do svojho života slowlife filozofiu. 
Neponáhľajte sa, vychutnávajte si každodenný život medzi 
ľuďmi a predmetmi, ktoré sú pre vás dôležité. Nezabúda-
jte, že „less is more” (menej je viac), preto vyplňte tento 
priestor vecami, ktoré vám urobia úprimnú radosť.
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Zariskujte a vyberte si kolekciu, ktorá je založená na 
silnom originálnom kameni s úžasnou hĺbkou. Jeho 
malebnosť zosilňujú krásne výrazné žily. Vďaka tomu sa vo 
svojom dome budete cítiť ako v galérii umenia. Nech vaše 
steny vyzerajú ako obrazy maľované svetlom a farbou. 
Vážte si každý jeden deň. Nedovoľte, aby vám utekali 
okamihy, chytajte momenty a zastavte ich vo svojom 
vnútri. Vytvárajte svoje vlastné impresie.

   MONET BLUE  SÉRIA

Zariskujte a vyberte si kolekciu, ktorá je založená na 
silnom originálnom kameni s úžasnou hĺbkou. Jeho 
malebnosť zosilňujú krásne výrazné žily. Vďaka tomu sa vo 
svojom dome budete cítiť ako v galérii umenia. Nech vaše 
steny vyzerajú ako obrazy maľované svetlom a farbou. 
Vážte si každý jeden deň. Nedovoľte, aby vám utekali 
okamihy, chytajte momenty a zastavte ich vo svojom 
vnútri. Vytvárajte svoje vlastné impresie.
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Vpustite odrobinu svetla nielen do svojho interiéru, alebo 
aj do svojho vnútra. Spoznajte čistú formu prírodného 
ónyxu s hĺbkou teplej farby a žiariacich jasných línií. 
Čerpajte z neho moc a silu, ktorá vyviera z prirodzenej 
nádhery prírodného kameňa. Pomocou priestoru, v ktorom 
žijete, vyjadrite svoje odhodlanie, vytrvalosť, odvahu a 
rozhodnosť. Celebrujte autentickosť, vnímajte naturálnu 
krásu.

Presvedčte sa, že interiér inšpirovaný prírodným kameňom 
nemusí byť chladný. Pocíťte jeho blízkosť, ktorá vás teplo 
pritúli priam rovnako ako zamat. Nech sa váš priestor 
stane vaším vlastným moderným azylom, v ktorom sa 
budete cítiť bezpečne a isto. Spojenie subtílneho mäkkého 
pozadia a jemných svetlých žiliek a prefarbení, dá mu 
výnimočný charakter. Vyberte si z dvoch farebných varian-
tov (Ritual Taupe Soft, Ritual Grey Soft) a oddychujte, 
čerpajte silu na ďalšie dni a získavajte odvahu čeliť novým 
výzvam.

Presvedčte sa, že interiér inšpirovaný prírodným kameňom 
nemusí byť chladný. Pocíťte jeho blízkosť, ktorá vás teplo 
pritúli priam rovnako ako zamat. Nech sa váš priestor 
stane vaším vlastným moderným azylom, v ktorom sa 
budete cítiť bezpečne a isto. Spojenie subtílneho mäkkého 
pozadia a jemných svetlých žiliek a prefarbení, dá mu 
výnimočný charakter. Vyberte si z dvoch farebných varian-
tov (Ritual Taupe Soft, Ritual Grey Soft) a oddychujte, 
čerpajte silu na ďalšie dni a získavajte odvahu čeliť novým 
výzvam.

Presvedčte sa, že minimalistický a vyvážený základ posky-
tne väčšiu slobodu pri zariaďovaní vášho vysnívaného 
interiéru. Stavte na veľkoformátové dlaždice s grafikou 
moderného betónu, vďaka čomu váš priestor získa indus-
triálny charakter. Vyberte si jeden z dvoch farebných 
variantov (Authority Grey Mat, Authority Graphite Mat) a 
spolu s nimi zaštepte do svojho života slowlife filozofiu. 
Neponáhľajte sa, vychutnávajte si každodenný život medzi 
ľuďmi a predmetmi, ktoré sú pre vás dôležité. Nezabúda-
jte, že „less is more” (menej je viac), preto vyplňte tento 
priestor vecami, ktoré vám urobia úprimnú radosť.
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Zariskujte a vyberte si kolekciu, ktorá je založená na 
silnom originálnom kameni s úžasnou hĺbkou. Jeho 
malebnosť zosilňujú krásne výrazné žily. Vďaka tomu sa vo 
svojom dome budete cítiť ako v galérii umenia. Nech vaše 
steny vyzerajú ako obrazy maľované svetlom a farbou. 
Vážte si každý jeden deň. Nedovoľte, aby vám utekali 
okamihy, chytajte momenty a zastavte ich vo svojom 
vnútri. Vytvárajte svoje vlastné impresie.

MONET BLUE POLISHED 120×120 MONET BLUE POLISHED  60×120MONET BLUE POLISHED 120×280

   MONET BLUE  PRODUKTY SÉRIE

Zariskujte a vyberte si kolekciu, ktorá je založená na 
silnom originálnom kameni s úžasnou hĺbkou. Jeho 
malebnosť zosilňujú krásne výrazné žily. Vďaka tomu sa vo 
svojom dome budete cítiť ako v galérii umenia. Nech vaše 
steny vyzerajú ako obrazy maľované svetlom a farbou. 
Vážte si každý jeden deň. Nedovoľte, aby vám utekali 
okamihy, chytajte momenty a zastavte ich vo svojom 
vnútri. Vytvárajte svoje vlastné impresie.
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Vpustite odrobinu svetla nielen do svojho interiéru, alebo 
aj do svojho vnútra. Spoznajte čistú formu prírodného 
ónyxu s hĺbkou teplej farby a žiariacich jasných línií. 
Čerpajte z neho moc a silu, ktorá vyviera z prirodzenej 
nádhery prírodného kameňa. Pomocou priestoru, v ktorom 
žijete, vyjadrite svoje odhodlanie, vytrvalosť, odvahu a 
rozhodnosť. Celebrujte autentickosť, vnímajte naturálnu 
krásu.

Presvedčte sa, že interiér inšpirovaný prírodným kameňom 
nemusí byť chladný. Pocíťte jeho blízkosť, ktorá vás teplo 
pritúli priam rovnako ako zamat. Nech sa váš priestor 
stane vaším vlastným moderným azylom, v ktorom sa 
budete cítiť bezpečne a isto. Spojenie subtílneho mäkkého 
pozadia a jemných svetlých žiliek a prefarbení, dá mu 
výnimočný charakter. Vyberte si z dvoch farebných varian-
tov (Ritual Taupe Soft, Ritual Grey Soft) a oddychujte, 
čerpajte silu na ďalšie dni a získavajte odvahu čeliť novým 
výzvam.

Presvedčte sa, že interiér inšpirovaný prírodným kameňom 
nemusí byť chladný. Pocíťte jeho blízkosť, ktorá vás teplo 
pritúli priam rovnako ako zamat. Nech sa váš priestor 
stane vaším vlastným moderným azylom, v ktorom sa 
budete cítiť bezpečne a isto. Spojenie subtílneho mäkkého 
pozadia a jemných svetlých žiliek a prefarbení, dá mu 
výnimočný charakter. Vyberte si z dvoch farebných varian-
tov (Ritual Taupe Soft, Ritual Grey Soft) a oddychujte, 
čerpajte silu na ďalšie dni a získavajte odvahu čeliť novým 
výzvam.

Presvedčte sa, že minimalistický a vyvážený základ posky-
tne väčšiu slobodu pri zariaďovaní vášho vysnívaného 
interiéru. Stavte na veľkoformátové dlaždice s grafikou 
moderného betónu, vďaka čomu váš priestor získa indus-
triálny charakter. Vyberte si jeden z dvoch farebných 
variantov (Authority Grey Mat, Authority Graphite Mat) a 
spolu s nimi zaštepte do svojho života slowlife filozofiu. 
Neponáhľajte sa, vychutnávajte si každodenný život medzi 
ľuďmi a predmetmi, ktoré sú pre vás dôležité. Nezabúda-
jte, že „less is more” (menej je viac), preto vyplňte tento 
priestor vecami, ktoré vám urobia úprimnú radosť.
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Zariskujte a vyberte si kolekciu, ktorá je založená na 
silnom originálnom kameni s úžasnou hĺbkou. Jeho 
malebnosť zosilňujú krásne výrazné žily. Vďaka tomu sa vo 
svojom dome budete cítiť ako v galérii umenia. Nech vaše 
steny vyzerajú ako obrazy maľované svetlom a farbou. 
Vážte si každý jeden deň. Nedovoľte, aby vám utekali 
okamihy, chytajte momenty a zastavte ich vo svojom 
vnútri. Vytvárajte svoje vlastné impresie.

HORIZON GOLD

Interiér ako umelecké dielo

 

 

Calacatta je nadčasový, klasický kameň, ktorý už stáročia 
inšpiruje sochárov, keramikov a interiérových dizajnérov. 
Inšpiroval nás, a teraz prišiel čas, aby očaril aj vás. 
Premeňte priestor na umelecké dielo. Oslávte to, obdivujte 
ho a urobte si radosť z interakcie s ním. Pocíťte pokoj a 
umenie vyvierajúce z jeho vnútra. Nech zlaté teplé línie, 
ktoré zdobia kameň, zvýraznia výnimočnosť vášho miesta 
a jeho neopakovateľnosť.
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Vpustite odrobinu svetla nielen do svojho interiéru, alebo 
aj do svojho vnútra. Spoznajte čistú formu prírodného 
ónyxu s hĺbkou teplej farby a žiariacich jasných línií. 
Čerpajte z neho moc a silu, ktorá vyviera z prirodzenej 
nádhery prírodného kameňa. Pomocou priestoru, v ktorom 
žijete, vyjadrite svoje odhodlanie, vytrvalosť, odvahu a 
rozhodnosť. Celebrujte autentickosť, vnímajte naturálnu 
krásu.

Presvedčte sa, že interiér inšpirovaný prírodným kameňom 
nemusí byť chladný. Pocíťte jeho blízkosť, ktorá vás teplo 
pritúli priam rovnako ako zamat. Nech sa váš priestor 
stane vaším vlastným moderným azylom, v ktorom sa 
budete cítiť bezpečne a isto. Spojenie subtílneho mäkkého 
pozadia a jemných svetlých žiliek a prefarbení, dá mu 
výnimočný charakter. Vyberte si z dvoch farebných varian-
tov (Ritual Taupe Soft, Ritual Grey Soft) a oddychujte, 
čerpajte silu na ďalšie dni a získavajte odvahu čeliť novým 
výzvam.

Presvedčte sa, že interiér inšpirovaný prírodným kameňom 
nemusí byť chladný. Pocíťte jeho blízkosť, ktorá vás teplo 
pritúli priam rovnako ako zamat. Nech sa váš priestor 
stane vaším vlastným moderným azylom, v ktorom sa 
budete cítiť bezpečne a isto. Spojenie subtílneho mäkkého 
pozadia a jemných svetlých žiliek a prefarbení, dá mu 
výnimočný charakter. Vyberte si z dvoch farebných varian-
tov (Ritual Taupe Soft, Ritual Grey Soft) a oddychujte, 
čerpajte silu na ďalšie dni a získavajte odvahu čeliť novým 
výzvam.

Presvedčte sa, že minimalistický a vyvážený základ posky-
tne väčšiu slobodu pri zariaďovaní vášho vysnívaného 
interiéru. Stavte na veľkoformátové dlaždice s grafikou 
moderného betónu, vďaka čomu váš priestor získa indus-
triálny charakter. Vyberte si jeden z dvoch farebných 
variantov (Authority Grey Mat, Authority Graphite Mat) a 
spolu s nimi zaštepte do svojho života slowlife filozofiu. 
Neponáhľajte sa, vychutnávajte si každodenný život medzi 
ľuďmi a predmetmi, ktoré sú pre vás dôležité. Nezabúda-
jte, že „less is more” (menej je viac), preto vyplňte tento 
priestor vecami, ktoré vám urobia úprimnú radosť.

M2M2



Zariskujte a vyberte si kolekciu, ktorá je založená na 
silnom originálnom kameni s úžasnou hĺbkou. Jeho 
malebnosť zosilňujú krásne výrazné žily. Vďaka tomu sa vo 
svojom dome budete cítiť ako v galérii umenia. Nech vaše 
steny vyzerajú ako obrazy maľované svetlom a farbou. 
Vážte si každý jeden deň. Nedovoľte, aby vám utekali 
okamihy, chytajte momenty a zastavte ich vo svojom 
vnútri. Vytvárajte svoje vlastné impresie.

Zariskujte a vyberte si kolekciu, ktorá je založená na 
silnom originálnom kameni s úžasnou hĺbkou. Jeho 
malebnosť zosilňujú krásne výrazné žily. Vďaka tomu sa vo 
svojom dome budete cítiť ako v galérii umenia. Nech vaše 
steny vyzerajú ako obrazy maľované svetlom a farbou. 
Vážte si každý jeden deň. Nedovoľte, aby vám utekali 
okamihy, chytajte momenty a zastavte ich vo svojom 
vnútri. Vytvárajte svoje vlastné impresie.

   HORIZON GOLD  SÉRIA

Vpustite odrobinu svetla nielen do svojho interiéru, alebo 
aj do svojho vnútra. Spoznajte čistú formu prírodného 
ónyxu s hĺbkou teplej farby a žiariacich jasných línií. 
Čerpajte z neho moc a silu, ktorá vyviera z prirodzenej 
nádhery prírodného kameňa. Pomocou priestoru, v ktorom 
žijete, vyjadrite svoje odhodlanie, vytrvalosť, odvahu a 
rozhodnosť. Celebrujte autentickosť, vnímajte naturálnu 
krásu.

Presvedčte sa, že interiér inšpirovaný prírodným kameňom 
nemusí byť chladný. Pocíťte jeho blízkosť, ktorá vás teplo 
pritúli priam rovnako ako zamat. Nech sa váš priestor 
stane vaším vlastným moderným azylom, v ktorom sa 
budete cítiť bezpečne a isto. Spojenie subtílneho mäkkého 
pozadia a jemných svetlých žiliek a prefarbení, dá mu 
výnimočný charakter. Vyberte si z dvoch farebných varian-
tov (Ritual Taupe Soft, Ritual Grey Soft) a oddychujte, 
čerpajte silu na ďalšie dni a získavajte odvahu čeliť novým 
výzvam.

Presvedčte sa, že interiér inšpirovaný prírodným kameňom 
nemusí byť chladný. Pocíťte jeho blízkosť, ktorá vás teplo 
pritúli priam rovnako ako zamat. Nech sa váš priestor 
stane vaším vlastným moderným azylom, v ktorom sa 
budete cítiť bezpečne a isto. Spojenie subtílneho mäkkého 
pozadia a jemných svetlých žiliek a prefarbení, dá mu 
výnimočný charakter. Vyberte si z dvoch farebných varian-
tov (Ritual Taupe Soft, Ritual Grey Soft) a oddychujte, 
čerpajte silu na ďalšie dni a získavajte odvahu čeliť novým 
výzvam.

Presvedčte sa, že minimalistický a vyvážený základ posky-
tne väčšiu slobodu pri zariaďovaní vášho vysnívaného 
interiéru. Stavte na veľkoformátové dlaždice s grafikou 
moderného betónu, vďaka čomu váš priestor získa indus-
triálny charakter. Vyberte si jeden z dvoch farebných 
variantov (Authority Grey Mat, Authority Graphite Mat) a 
spolu s nimi zaštepte do svojho života slowlife filozofiu. 
Neponáhľajte sa, vychutnávajte si každodenný život medzi 
ľuďmi a predmetmi, ktoré sú pre vás dôležité. Nezabúda-
jte, že „less is more” (menej je viac), preto vyplňte tento 
priestor vecami, ktoré vám urobia úprimnú radosť.

M2M2



Zariskujte a vyberte si kolekciu, ktorá je založená na 
silnom originálnom kameni s úžasnou hĺbkou. Jeho 
malebnosť zosilňujú krásne výrazné žily. Vďaka tomu sa vo 
svojom dome budete cítiť ako v galérii umenia. Nech vaše 
steny vyzerajú ako obrazy maľované svetlom a farbou. 
Vážte si každý jeden deň. Nedovoľte, aby vám utekali 
okamihy, chytajte momenty a zastavte ich vo svojom 
vnútri. Vytvárajte svoje vlastné impresie.

Zariskujte a vyberte si kolekciu, ktorá je založená na 
silnom originálnom kameni s úžasnou hĺbkou. Jeho 
malebnosť zosilňujú krásne výrazné žily. Vďaka tomu sa vo 
svojom dome budete cítiť ako v galérii umenia. Nech vaše 
steny vyzerajú ako obrazy maľované svetlom a farbou. 
Vážte si každý jeden deň. Nedovoľte, aby vám utekali 
okamihy, chytajte momenty a zastavte ich vo svojom 
vnútri. Vytvárajte svoje vlastné impresie.
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   HORIZON GOLD  SÉRIA

Vpustite odrobinu svetla nielen do svojho interiéru, alebo 
aj do svojho vnútra. Spoznajte čistú formu prírodného 
ónyxu s hĺbkou teplej farby a žiariacich jasných línií. 
Čerpajte z neho moc a silu, ktorá vyviera z prirodzenej 
nádhery prírodného kameňa. Pomocou priestoru, v ktorom 
žijete, vyjadrite svoje odhodlanie, vytrvalosť, odvahu a 
rozhodnosť. Celebrujte autentickosť, vnímajte naturálnu 
krásu.

Presvedčte sa, že interiér inšpirovaný prírodným kameňom 
nemusí byť chladný. Pocíťte jeho blízkosť, ktorá vás teplo 
pritúli priam rovnako ako zamat. Nech sa váš priestor 
stane vaším vlastným moderným azylom, v ktorom sa 
budete cítiť bezpečne a isto. Spojenie subtílneho mäkkého 
pozadia a jemných svetlých žiliek a prefarbení, dá mu 
výnimočný charakter. Vyberte si z dvoch farebných varian-
tov (Ritual Taupe Soft, Ritual Grey Soft) a oddychujte, 
čerpajte silu na ďalšie dni a získavajte odvahu čeliť novým 
výzvam.

Presvedčte sa, že interiér inšpirovaný prírodným kameňom 
nemusí byť chladný. Pocíťte jeho blízkosť, ktorá vás teplo 
pritúli priam rovnako ako zamat. Nech sa váš priestor 
stane vaším vlastným moderným azylom, v ktorom sa 
budete cítiť bezpečne a isto. Spojenie subtílneho mäkkého 
pozadia a jemných svetlých žiliek a prefarbení, dá mu 
výnimočný charakter. Vyberte si z dvoch farebných varian-
tov (Ritual Taupe Soft, Ritual Grey Soft) a oddychujte, 
čerpajte silu na ďalšie dni a získavajte odvahu čeliť novým 
výzvam.

Presvedčte sa, že minimalistický a vyvážený základ posky-
tne väčšiu slobodu pri zariaďovaní vášho vysnívaného 
interiéru. Stavte na veľkoformátové dlaždice s grafikou 
moderného betónu, vďaka čomu váš priestor získa indus-
triálny charakter. Vyberte si jeden z dvoch farebných 
variantov (Authority Grey Mat, Authority Graphite Mat) a 
spolu s nimi zaštepte do svojho života slowlife filozofiu. 
Neponáhľajte sa, vychutnávajte si každodenný život medzi 
ľuďmi a predmetmi, ktoré sú pre vás dôležité. Nezabúda-
jte, že „less is more” (menej je viac), preto vyplňte tento 
priestor vecami, ktoré vám urobia úprimnú radosť.

M2M2



Zariskujte a vyberte si kolekciu, ktorá je založená na 
silnom originálnom kameni s úžasnou hĺbkou. Jeho 
malebnosť zosilňujú krásne výrazné žily. Vďaka tomu sa vo 
svojom dome budete cítiť ako v galérii umenia. Nech vaše 
steny vyzerajú ako obrazy maľované svetlom a farbou. 
Vážte si každý jeden deň. Nedovoľte, aby vám utekali 
okamihy, chytajte momenty a zastavte ich vo svojom 
vnútri. Vytvárajte svoje vlastné impresie.

Zariskujte a vyberte si kolekciu, ktorá je založená na 
silnom originálnom kameni s úžasnou hĺbkou. Jeho 
malebnosť zosilňujú krásne výrazné žily. Vďaka tomu sa vo 
svojom dome budete cítiť ako v galérii umenia. Nech vaše 
steny vyzerajú ako obrazy maľované svetlom a farbou. 
Vážte si každý jeden deň. Nedovoľte, aby vám utekali 
okamihy, chytajte momenty a zastavte ich vo svojom 
vnútri. Vytvárajte svoje vlastné impresie.
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   HORIZON GOLD  SÉRIA

Vpustite odrobinu svetla nielen do svojho interiéru, alebo 
aj do svojho vnútra. Spoznajte čistú formu prírodného 
ónyxu s hĺbkou teplej farby a žiariacich jasných línií. 
Čerpajte z neho moc a silu, ktorá vyviera z prirodzenej 
nádhery prírodného kameňa. Pomocou priestoru, v ktorom 
žijete, vyjadrite svoje odhodlanie, vytrvalosť, odvahu a 
rozhodnosť. Celebrujte autentickosť, vnímajte naturálnu 
krásu.

Presvedčte sa, že interiér inšpirovaný prírodným kameňom 
nemusí byť chladný. Pocíťte jeho blízkosť, ktorá vás teplo 
pritúli priam rovnako ako zamat. Nech sa váš priestor 
stane vaším vlastným moderným azylom, v ktorom sa 
budete cítiť bezpečne a isto. Spojenie subtílneho mäkkého 
pozadia a jemných svetlých žiliek a prefarbení, dá mu 
výnimočný charakter. Vyberte si z dvoch farebných varian-
tov (Ritual Taupe Soft, Ritual Grey Soft) a oddychujte, 
čerpajte silu na ďalšie dni a získavajte odvahu čeliť novým 
výzvam.

Presvedčte sa, že interiér inšpirovaný prírodným kameňom 
nemusí byť chladný. Pocíťte jeho blízkosť, ktorá vás teplo 
pritúli priam rovnako ako zamat. Nech sa váš priestor 
stane vaším vlastným moderným azylom, v ktorom sa 
budete cítiť bezpečne a isto. Spojenie subtílneho mäkkého 
pozadia a jemných svetlých žiliek a prefarbení, dá mu 
výnimočný charakter. Vyberte si z dvoch farebných varian-
tov (Ritual Taupe Soft, Ritual Grey Soft) a oddychujte, 
čerpajte silu na ďalšie dni a získavajte odvahu čeliť novým 
výzvam.

Presvedčte sa, že minimalistický a vyvážený základ posky-
tne väčšiu slobodu pri zariaďovaní vášho vysnívaného 
interiéru. Stavte na veľkoformátové dlaždice s grafikou 
moderného betónu, vďaka čomu váš priestor získa indus-
triálny charakter. Vyberte si jeden z dvoch farebných 
variantov (Authority Grey Mat, Authority Graphite Mat) a 
spolu s nimi zaštepte do svojho života slowlife filozofiu. 
Neponáhľajte sa, vychutnávajte si každodenný život medzi 
ľuďmi a predmetmi, ktoré sú pre vás dôležité. Nezabúda-
jte, že „less is more” (menej je viac), preto vyplňte tento 
priestor vecami, ktoré vám urobia úprimnú radosť.

M2M2



Zariskujte a vyberte si kolekciu, ktorá je založená na 
silnom originálnom kameni s úžasnou hĺbkou. Jeho 
malebnosť zosilňujú krásne výrazné žily. Vďaka tomu sa vo 
svojom dome budete cítiť ako v galérii umenia. Nech vaše 
steny vyzerajú ako obrazy maľované svetlom a farbou. 
Vážte si každý jeden deň. Nedovoľte, aby vám utekali 
okamihy, chytajte momenty a zastavte ich vo svojom 
vnútri. Vytvárajte svoje vlastné impresie.

Zariskujte a vyberte si kolekciu, ktorá je založená na 
silnom originálnom kameni s úžasnou hĺbkou. Jeho 
malebnosť zosilňujú krásne výrazné žily. Vďaka tomu sa vo 
svojom dome budete cítiť ako v galérii umenia. Nech vaše 
steny vyzerajú ako obrazy maľované svetlom a farbou. 
Vážte si každý jeden deň. Nedovoľte, aby vám utekali 
okamihy, chytajte momenty a zastavte ich vo svojom 
vnútri. Vytvárajte svoje vlastné impresie.

107 HORIZON GOLD MATT/POLISHED 120×120 HORIZON GOLD MATT/POLISHED 60×120HORIZON GOLD SOFT/POLISHED 120×280

   HORIZON GOLD  PRODUKTY SÉRIE

MAT MAT

Vpustite odrobinu svetla nielen do svojho interiéru, alebo 
aj do svojho vnútra. Spoznajte čistú formu prírodného 
ónyxu s hĺbkou teplej farby a žiariacich jasných línií. 
Čerpajte z neho moc a silu, ktorá vyviera z prirodzenej 
nádhery prírodného kameňa. Pomocou priestoru, v ktorom 
žijete, vyjadrite svoje odhodlanie, vytrvalosť, odvahu a 
rozhodnosť. Celebrujte autentickosť, vnímajte naturálnu 
krásu.

Presvedčte sa, že interiér inšpirovaný prírodným kameňom 
nemusí byť chladný. Pocíťte jeho blízkosť, ktorá vás teplo 
pritúli priam rovnako ako zamat. Nech sa váš priestor 
stane vaším vlastným moderným azylom, v ktorom sa 
budete cítiť bezpečne a isto. Spojenie subtílneho mäkkého 
pozadia a jemných svetlých žiliek a prefarbení, dá mu 
výnimočný charakter. Vyberte si z dvoch farebných varian-
tov (Ritual Taupe Soft, Ritual Grey Soft) a oddychujte, 
čerpajte silu na ďalšie dni a získavajte odvahu čeliť novým 
výzvam.

Presvedčte sa, že interiér inšpirovaný prírodným kameňom 
nemusí byť chladný. Pocíťte jeho blízkosť, ktorá vás teplo 
pritúli priam rovnako ako zamat. Nech sa váš priestor 
stane vaším vlastným moderným azylom, v ktorom sa 
budete cítiť bezpečne a isto. Spojenie subtílneho mäkkého 
pozadia a jemných svetlých žiliek a prefarbení, dá mu 
výnimočný charakter. Vyberte si z dvoch farebných varian-
tov (Ritual Taupe Soft, Ritual Grey Soft) a oddychujte, 
čerpajte silu na ďalšie dni a získavajte odvahu čeliť novým 
výzvam.

Presvedčte sa, že minimalistický a vyvážený základ posky-
tne väčšiu slobodu pri zariaďovaní vášho vysnívaného 
interiéru. Stavte na veľkoformátové dlaždice s grafikou 
moderného betónu, vďaka čomu váš priestor získa indus-
triálny charakter. Vyberte si jeden z dvoch farebných 
variantov (Authority Grey Mat, Authority Graphite Mat) a 
spolu s nimi zaštepte do svojho života slowlife filozofiu. 
Neponáhľajte sa, vychutnávajte si každodenný život medzi 
ľuďmi a predmetmi, ktoré sú pre vás dôležité. Nezabúda-
jte, že „less is more” (menej je viac), preto vyplňte tento 
priestor vecami, ktoré vám urobia úprimnú radosť.

M2M2



Zariskujte a vyberte si kolekciu, ktorá je založená na 
silnom originálnom kameni s úžasnou hĺbkou. Jeho 
malebnosť zosilňujú krásne výrazné žily. Vďaka tomu sa vo 
svojom dome budete cítiť ako v galérii umenia. Nech vaše 
steny vyzerajú ako obrazy maľované svetlom a farbou. 
Vážte si každý jeden deň. Nedovoľte, aby vám utekali 
okamihy, chytajte momenty a zastavte ich vo svojom 
vnútri. Vytvárajte svoje vlastné impresie.

Zariskujte a vyberte si kolekciu, ktorá je založená na 
silnom originálnom kameni s úžasnou hĺbkou. Jeho 
malebnosť zosilňujú krásne výrazné žily. Vďaka tomu sa vo 
svojom dome budete cítiť ako v galérii umenia. Nech vaše 
steny vyzerajú ako obrazy maľované svetlom a farbou. 
Vážte si každý jeden deň. Nedovoľte, aby vám utekali 
okamihy, chytajte momenty a zastavte ich vo svojom 
vnútri. Vytvárajte svoje vlastné impresie.
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INVISIBLE WHITE 

Sila skrytá v kameni

 
 
 
 

Vpustite odrobinu svetla nielen do svojho interiéru, alebo 
aj do svojho vnútra. Spoznajte čistú formu prírodného 
ónyxu s hĺbkou teplej farby a žiariacich jasných línií. 
Čerpajte z neho moc a silu, ktorá vyviera z prirodzenej 
nádhery prírodného kameňa. Pomocou priestoru, v ktorom 
žijete, vyjadrite svoje odhodlanie, vytrvalosť, odvahu a 
rozhodnosť. Celebrujte autentickosť, vnímajte naturálnu 
krásu.

Vpustite odrobinu svetla nielen do svojho interiéru, alebo 
aj do svojho vnútra. Spoznajte čistú formu prírodného 
ónyxu s hĺbkou teplej farby a žiariacich jasných línií. 
Čerpajte z neho moc a silu, ktorá vyviera z prirodzenej 
nádhery prírodného kameňa. Pomocou priestoru, v ktorom 
žijete, vyjadrite svoje odhodlanie, vytrvalosť, odvahu a 
rozhodnosť. Celebrujte autentickosť, vnímajte naturálnu 
krásu.

Presvedčte sa, že interiér inšpirovaný prírodným kameňom 
nemusí byť chladný. Pocíťte jeho blízkosť, ktorá vás teplo 
pritúli priam rovnako ako zamat. Nech sa váš priestor 
stane vaším vlastným moderným azylom, v ktorom sa 
budete cítiť bezpečne a isto. Spojenie subtílneho mäkkého 
pozadia a jemných svetlých žiliek a prefarbení, dá mu 
výnimočný charakter. Vyberte si z dvoch farebných varian-
tov (Ritual Taupe Soft, Ritual Grey Soft) a oddychujte, 
čerpajte silu na ďalšie dni a získavajte odvahu čeliť novým 
výzvam.

Presvedčte sa, že interiér inšpirovaný prírodným kameňom 
nemusí byť chladný. Pocíťte jeho blízkosť, ktorá vás teplo 
pritúli priam rovnako ako zamat. Nech sa váš priestor 
stane vaším vlastným moderným azylom, v ktorom sa 
budete cítiť bezpečne a isto. Spojenie subtílneho mäkkého 
pozadia a jemných svetlých žiliek a prefarbení, dá mu 
výnimočný charakter. Vyberte si z dvoch farebných varian-
tov (Ritual Taupe Soft, Ritual Grey Soft) a oddychujte, 
čerpajte silu na ďalšie dni a získavajte odvahu čeliť novým 
výzvam.

Presvedčte sa, že minimalistický a vyvážený základ posky-
tne väčšiu slobodu pri zariaďovaní vášho vysnívaného 
interiéru. Stavte na veľkoformátové dlaždice s grafikou 
moderného betónu, vďaka čomu váš priestor získa indus-
triálny charakter. Vyberte si jeden z dvoch farebných 
variantov (Authority Grey Mat, Authority Graphite Mat) a 
spolu s nimi zaštepte do svojho života slowlife filozofiu. 
Neponáhľajte sa, vychutnávajte si každodenný život medzi 
ľuďmi a predmetmi, ktoré sú pre vás dôležité. Nezabúda-
jte, že „less is more” (menej je viac), preto vyplňte tento 
priestor vecami, ktoré vám urobia úprimnú radosť.

M2M2



Zariskujte a vyberte si kolekciu, ktorá je založená na 
silnom originálnom kameni s úžasnou hĺbkou. Jeho 
malebnosť zosilňujú krásne výrazné žily. Vďaka tomu sa vo 
svojom dome budete cítiť ako v galérii umenia. Nech vaše 
steny vyzerajú ako obrazy maľované svetlom a farbou. 
Vážte si každý jeden deň. Nedovoľte, aby vám utekali 
okamihy, chytajte momenty a zastavte ich vo svojom 
vnútri. Vytvárajte svoje vlastné impresie.

Zariskujte a vyberte si kolekciu, ktorá je založená na 
silnom originálnom kameni s úžasnou hĺbkou. Jeho 
malebnosť zosilňujú krásne výrazné žily. Vďaka tomu sa vo 
svojom dome budete cítiť ako v galérii umenia. Nech vaše 
steny vyzerajú ako obrazy maľované svetlom a farbou. 
Vážte si každý jeden deň. Nedovoľte, aby vám utekali 
okamihy, chytajte momenty a zastavte ich vo svojom 
vnútri. Vytvárajte svoje vlastné impresie.
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   INVISIBLE WHITE  SÉRIA

Vpustite odrobinu svetla nielen do svojho interiéru, alebo 
aj do svojho vnútra. Spoznajte čistú formu prírodného 
ónyxu s hĺbkou teplej farby a žiariacich jasných línií. 
Čerpajte z neho moc a silu, ktorá vyviera z prirodzenej 
nádhery prírodného kameňa. Pomocou priestoru, v ktorom 
žijete, vyjadrite svoje odhodlanie, vytrvalosť, odvahu a 
rozhodnosť. Celebrujte autentickosť, vnímajte naturálnu 
krásu.

Presvedčte sa, že interiér inšpirovaný prírodným kameňom 
nemusí byť chladný. Pocíťte jeho blízkosť, ktorá vás teplo 
pritúli priam rovnako ako zamat. Nech sa váš priestor 
stane vaším vlastným moderným azylom, v ktorom sa 
budete cítiť bezpečne a isto. Spojenie subtílneho mäkkého 
pozadia a jemných svetlých žiliek a prefarbení, dá mu 
výnimočný charakter. Vyberte si z dvoch farebných varian-
tov (Ritual Taupe Soft, Ritual Grey Soft) a oddychujte, 
čerpajte silu na ďalšie dni a získavajte odvahu čeliť novým 
výzvam.

Presvedčte sa, že interiér inšpirovaný prírodným kameňom 
nemusí byť chladný. Pocíťte jeho blízkosť, ktorá vás teplo 
pritúli priam rovnako ako zamat. Nech sa váš priestor 
stane vaším vlastným moderným azylom, v ktorom sa 
budete cítiť bezpečne a isto. Spojenie subtílneho mäkkého 
pozadia a jemných svetlých žiliek a prefarbení, dá mu 
výnimočný charakter. Vyberte si z dvoch farebných varian-
tov (Ritual Taupe Soft, Ritual Grey Soft) a oddychujte, 
čerpajte silu na ďalšie dni a získavajte odvahu čeliť novým 
výzvam.

Presvedčte sa, že minimalistický a vyvážený základ posky-
tne väčšiu slobodu pri zariaďovaní vášho vysnívaného 
interiéru. Stavte na veľkoformátové dlaždice s grafikou 
moderného betónu, vďaka čomu váš priestor získa indus-
triálny charakter. Vyberte si jeden z dvoch farebných 
variantov (Authority Grey Mat, Authority Graphite Mat) a 
spolu s nimi zaštepte do svojho života slowlife filozofiu. 
Neponáhľajte sa, vychutnávajte si každodenný život medzi 
ľuďmi a predmetmi, ktoré sú pre vás dôležité. Nezabúda-
jte, že „less is more” (menej je viac), preto vyplňte tento 
priestor vecami, ktoré vám urobia úprimnú radosť.

M2M2



Zariskujte a vyberte si kolekciu, ktorá je založená na 
silnom originálnom kameni s úžasnou hĺbkou. Jeho 
malebnosť zosilňujú krásne výrazné žily. Vďaka tomu sa vo 
svojom dome budete cítiť ako v galérii umenia. Nech vaše 
steny vyzerajú ako obrazy maľované svetlom a farbou. 
Vážte si každý jeden deň. Nedovoľte, aby vám utekali 
okamihy, chytajte momenty a zastavte ich vo svojom 
vnútri. Vytvárajte svoje vlastné impresie.

Zariskujte a vyberte si kolekciu, ktorá je založená na 
silnom originálnom kameni s úžasnou hĺbkou. Jeho 
malebnosť zosilňujú krásne výrazné žily. Vďaka tomu sa vo 
svojom dome budete cítiť ako v galérii umenia. Nech vaše 
steny vyzerajú ako obrazy maľované svetlom a farbou. 
Vážte si každý jeden deň. Nedovoľte, aby vám utekali 
okamihy, chytajte momenty a zastavte ich vo svojom 
vnútri. Vytvárajte svoje vlastné impresie.

107

   INVISIBLE WHITE  SÉRIA

Vpustite odrobinu svetla nielen do svojho interiéru, alebo 
aj do svojho vnútra. Spoznajte čistú formu prírodného 
ónyxu s hĺbkou teplej farby a žiariacich jasných línií. 
Čerpajte z neho moc a silu, ktorá vyviera z prirodzenej 
nádhery prírodného kameňa. Pomocou priestoru, v ktorom 
žijete, vyjadrite svoje odhodlanie, vytrvalosť, odvahu a 
rozhodnosť. Celebrujte autentickosť, vnímajte naturálnu 
krásu.

Presvedčte sa, že interiér inšpirovaný prírodným kameňom 
nemusí byť chladný. Pocíťte jeho blízkosť, ktorá vás teplo 
pritúli priam rovnako ako zamat. Nech sa váš priestor 
stane vaším vlastným moderným azylom, v ktorom sa 
budete cítiť bezpečne a isto. Spojenie subtílneho mäkkého 
pozadia a jemných svetlých žiliek a prefarbení, dá mu 
výnimočný charakter. Vyberte si z dvoch farebných varian-
tov (Ritual Taupe Soft, Ritual Grey Soft) a oddychujte, 
čerpajte silu na ďalšie dni a získavajte odvahu čeliť novým 
výzvam.

Presvedčte sa, že interiér inšpirovaný prírodným kameňom 
nemusí byť chladný. Pocíťte jeho blízkosť, ktorá vás teplo 
pritúli priam rovnako ako zamat. Nech sa váš priestor 
stane vaším vlastným moderným azylom, v ktorom sa 
budete cítiť bezpečne a isto. Spojenie subtílneho mäkkého 
pozadia a jemných svetlých žiliek a prefarbení, dá mu 
výnimočný charakter. Vyberte si z dvoch farebných varian-
tov (Ritual Taupe Soft, Ritual Grey Soft) a oddychujte, 
čerpajte silu na ďalšie dni a získavajte odvahu čeliť novým 
výzvam.

Presvedčte sa, že minimalistický a vyvážený základ posky-
tne väčšiu slobodu pri zariaďovaní vášho vysnívaného 
interiéru. Stavte na veľkoformátové dlaždice s grafikou 
moderného betónu, vďaka čomu váš priestor získa indus-
triálny charakter. Vyberte si jeden z dvoch farebných 
variantov (Authority Grey Mat, Authority Graphite Mat) a 
spolu s nimi zaštepte do svojho života slowlife filozofiu. 
Neponáhľajte sa, vychutnávajte si každodenný život medzi 
ľuďmi a predmetmi, ktoré sú pre vás dôležité. Nezabúda-
jte, že „less is more” (menej je viac), preto vyplňte tento 
priestor vecami, ktoré vám urobia úprimnú radosť.

M2M2



Zariskujte a vyberte si kolekciu, ktorá je založená na 
silnom originálnom kameni s úžasnou hĺbkou. Jeho 
malebnosť zosilňujú krásne výrazné žily. Vďaka tomu sa vo 
svojom dome budete cítiť ako v galérii umenia. Nech vaše 
steny vyzerajú ako obrazy maľované svetlom a farbou. 
Vážte si každý jeden deň. Nedovoľte, aby vám utekali 
okamihy, chytajte momenty a zastavte ich vo svojom 
vnútri. Vytvárajte svoje vlastné impresie.

Zariskujte a vyberte si kolekciu, ktorá je založená na 
silnom originálnom kameni s úžasnou hĺbkou. Jeho 
malebnosť zosilňujú krásne výrazné žily. Vďaka tomu sa vo 
svojom dome budete cítiť ako v galérii umenia. Nech vaše 
steny vyzerajú ako obrazy maľované svetlom a farbou. 
Vážte si každý jeden deň. Nedovoľte, aby vám utekali 
okamihy, chytajte momenty a zastavte ich vo svojom 
vnútri. Vytvárajte svoje vlastné impresie.
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   INVISIBLE WHITE  SÉRIA

Vpustite odrobinu svetla nielen do svojho interiéru, alebo 
aj do svojho vnútra. Spoznajte čistú formu prírodného 
ónyxu s hĺbkou teplej farby a žiariacich jasných línií. 
Čerpajte z neho moc a silu, ktorá vyviera z prirodzenej 
nádhery prírodného kameňa. Pomocou priestoru, v ktorom 
žijete, vyjadrite svoje odhodlanie, vytrvalosť, odvahu a 
rozhodnosť. Celebrujte autentickosť, vnímajte naturálnu 
krásu.

Presvedčte sa, že interiér inšpirovaný prírodným kameňom 
nemusí byť chladný. Pocíťte jeho blízkosť, ktorá vás teplo 
pritúli priam rovnako ako zamat. Nech sa váš priestor 
stane vaším vlastným moderným azylom, v ktorom sa 
budete cítiť bezpečne a isto. Spojenie subtílneho mäkkého 
pozadia a jemných svetlých žiliek a prefarbení, dá mu 
výnimočný charakter. Vyberte si z dvoch farebných varian-
tov (Ritual Taupe Soft, Ritual Grey Soft) a oddychujte, 
čerpajte silu na ďalšie dni a získavajte odvahu čeliť novým 
výzvam.

Presvedčte sa, že interiér inšpirovaný prírodným kameňom 
nemusí byť chladný. Pocíťte jeho blízkosť, ktorá vás teplo 
pritúli priam rovnako ako zamat. Nech sa váš priestor 
stane vaším vlastným moderným azylom, v ktorom sa 
budete cítiť bezpečne a isto. Spojenie subtílneho mäkkého 
pozadia a jemných svetlých žiliek a prefarbení, dá mu 
výnimočný charakter. Vyberte si z dvoch farebných varian-
tov (Ritual Taupe Soft, Ritual Grey Soft) a oddychujte, 
čerpajte silu na ďalšie dni a získavajte odvahu čeliť novým 
výzvam.

Presvedčte sa, že minimalistický a vyvážený základ posky-
tne väčšiu slobodu pri zariaďovaní vášho vysnívaného 
interiéru. Stavte na veľkoformátové dlaždice s grafikou 
moderného betónu, vďaka čomu váš priestor získa indus-
triálny charakter. Vyberte si jeden z dvoch farebných 
variantov (Authority Grey Mat, Authority Graphite Mat) a 
spolu s nimi zaštepte do svojho života slowlife filozofiu. 
Neponáhľajte sa, vychutnávajte si každodenný život medzi 
ľuďmi a predmetmi, ktoré sú pre vás dôležité. Nezabúda-
jte, že „less is more” (menej je viac), preto vyplňte tento 
priestor vecami, ktoré vám urobia úprimnú radosť.

M2M2



Zariskujte a vyberte si kolekciu, ktorá je založená na 
silnom originálnom kameni s úžasnou hĺbkou. Jeho 
malebnosť zosilňujú krásne výrazné žily. Vďaka tomu sa vo 
svojom dome budete cítiť ako v galérii umenia. Nech vaše 
steny vyzerajú ako obrazy maľované svetlom a farbou. 
Vážte si každý jeden deň. Nedovoľte, aby vám utekali 
okamihy, chytajte momenty a zastavte ich vo svojom 
vnútri. Vytvárajte svoje vlastné impresie.

Zariskujte a vyberte si kolekciu, ktorá je založená na 
silnom originálnom kameni s úžasnou hĺbkou. Jeho 
malebnosť zosilňujú krásne výrazné žily. Vďaka tomu sa vo 
svojom dome budete cítiť ako v galérii umenia. Nech vaše 
steny vyzerajú ako obrazy maľované svetlom a farbou. 
Vážte si každý jeden deň. Nedovoľte, aby vám utekali 
okamihy, chytajte momenty a zastavte ich vo svojom 
vnútri. Vytvárajte svoje vlastné impresie.
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   INVISIBLE WHITE  PRODUKTY SÉRIE

Vpustite odrobinu svetla nielen do svojho interiéru, alebo 
aj do svojho vnútra. Spoznajte čistú formu prírodného 
ónyxu s hĺbkou teplej farby a žiariacich jasných línií. 
Čerpajte z neho moc a silu, ktorá vyviera z prirodzenej 
nádhery prírodného kameňa. Pomocou priestoru, v ktorom 
žijete, vyjadrite svoje odhodlanie, vytrvalosť, odvahu a 
rozhodnosť. Celebrujte autentickosť, vnímajte naturálnu 
krásu.

Presvedčte sa, že interiér inšpirovaný prírodným kameňom 
nemusí byť chladný. Pocíťte jeho blízkosť, ktorá vás teplo 
pritúli priam rovnako ako zamat. Nech sa váš priestor 
stane vaším vlastným moderným azylom, v ktorom sa 
budete cítiť bezpečne a isto. Spojenie subtílneho mäkkého 
pozadia a jemných svetlých žiliek a prefarbení, dá mu 
výnimočný charakter. Vyberte si z dvoch farebných varian-
tov (Ritual Taupe Soft, Ritual Grey Soft) a oddychujte, 
čerpajte silu na ďalšie dni a získavajte odvahu čeliť novým 
výzvam.

Presvedčte sa, že interiér inšpirovaný prírodným kameňom 
nemusí byť chladný. Pocíťte jeho blízkosť, ktorá vás teplo 
pritúli priam rovnako ako zamat. Nech sa váš priestor 
stane vaším vlastným moderným azylom, v ktorom sa 
budete cítiť bezpečne a isto. Spojenie subtílneho mäkkého 
pozadia a jemných svetlých žiliek a prefarbení, dá mu 
výnimočný charakter. Vyberte si z dvoch farebných varian-
tov (Ritual Taupe Soft, Ritual Grey Soft) a oddychujte, 
čerpajte silu na ďalšie dni a získavajte odvahu čeliť novým 
výzvam.

Presvedčte sa, že minimalistický a vyvážený základ posky-
tne väčšiu slobodu pri zariaďovaní vášho vysnívaného 
interiéru. Stavte na veľkoformátové dlaždice s grafikou 
moderného betónu, vďaka čomu váš priestor získa indus-
triálny charakter. Vyberte si jeden z dvoch farebných 
variantov (Authority Grey Mat, Authority Graphite Mat) a 
spolu s nimi zaštepte do svojho života slowlife filozofiu. 
Neponáhľajte sa, vychutnávajte si každodenný život medzi 
ľuďmi a predmetmi, ktoré sú pre vás dôležité. Nezabúda-
jte, že „less is more” (menej je viac), preto vyplňte tento 
priestor vecami, ktoré vám urobia úprimnú radosť.

M2M2



Zariskujte a vyberte si kolekciu, ktorá je založená na 
silnom originálnom kameni s úžasnou hĺbkou. Jeho 
malebnosť zosilňujú krásne výrazné žily. Vďaka tomu sa vo 
svojom dome budete cítiť ako v galérii umenia. Nech vaše 
steny vyzerajú ako obrazy maľované svetlom a farbou. 
Vážte si každý jeden deň. Nedovoľte, aby vám utekali 
okamihy, chytajte momenty a zastavte ich vo svojom 
vnútri. Vytvárajte svoje vlastné impresie.

Zariskujte a vyberte si kolekciu, ktorá je založená na 
silnom originálnom kameni s úžasnou hĺbkou. Jeho 
malebnosť zosilňujú krásne výrazné žily. Vďaka tomu sa vo 
svojom dome budete cítiť ako v galérii umenia. Nech vaše 
steny vyzerajú ako obrazy maľované svetlom a farbou. 
Vážte si každý jeden deň. Nedovoľte, aby vám utekali 
okamihy, chytajte momenty a zastavte ich vo svojom 
vnútri. Vytvárajte svoje vlastné impresie.
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RITUAL

Moderný azyl

Presvedčte sa, že interiér inšpirovaný prírodným kameňom 
nemusí byť chladný. Pocíťte jeho blízkosť, ktorá vás teplo 
pritúli priam rovnako ako zamat. Nech sa váš priestor 
stane vaším vlastným moderným azylom, v ktorom sa 
budete cítiť bezpečne a isto. Spojenie subtílneho mäkkého 
pozadia a jemných svetlých žiliek a prefarbení, dá mu 
výnimočný charakter. Vyberte si z dvoch farebných varian-
tov (Ritual Taupe Soft, Ritual Grey Soft) a oddychujte, 
čerpajte silu na ďalšie dni a získavajte odvahu čeliť novým 
výzvam.

Presvedčte sa, že interiér inšpirovaný prírodným kameňom 
nemusí byť chladný. Pocíťte jeho blízkosť, ktorá vás teplo 
pritúli priam rovnako ako zamat. Nech sa váš priestor 
stane vaším vlastným moderným azylom, v ktorom sa 
budete cítiť bezpečne a isto. Spojenie subtílneho mäkkého 
pozadia a jemných svetlých žiliek a prefarbení, dá mu 
výnimočný charakter. Vyberte si z dvoch farebných varian-
tov (Ritual Taupe Soft, Ritual Grey Soft) a oddychujte, 
čerpajte silu na ďalšie dni a získavajte odvahu čeliť novým 
výzvam.

Presvedčte sa, že interiér inšpirovaný prírodným kameňom 
nemusí byť chladný. Pocíťte jeho blízkosť, ktorá vás teplo 
pritúli priam rovnako ako zamat. Nech sa váš priestor 
stane vaším vlastným moderným azylom, v ktorom sa 
budete cítiť bezpečne a isto. Spojenie subtílneho mäkkého 
pozadia a jemných svetlých žiliek a prefarbení, dá mu 
výnimočný charakter. Vyberte si z dvoch farebných varian-
tov (Ritual Taupe Soft, Ritual Grey Soft) a oddychujte, 
čerpajte silu na ďalšie dni a získavajte odvahu čeliť novým 
výzvam.

Presvedčte sa, že minimalistický a vyvážený základ posky-
tne väčšiu slobodu pri zariaďovaní vášho vysnívaného 
interiéru. Stavte na veľkoformátové dlaždice s grafikou 
moderného betónu, vďaka čomu váš priestor získa indus-
triálny charakter. Vyberte si jeden z dvoch farebných 
variantov (Authority Grey Mat, Authority Graphite Mat) a 
spolu s nimi zaštepte do svojho života slowlife filozofiu. 
Neponáhľajte sa, vychutnávajte si každodenný život medzi 
ľuďmi a predmetmi, ktoré sú pre vás dôležité. Nezabúda-
jte, že „less is more” (menej je viac), preto vyplňte tento 
priestor vecami, ktoré vám urobia úprimnú radosť.
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Zariskujte a vyberte si kolekciu, ktorá je založená na 
silnom originálnom kameni s úžasnou hĺbkou. Jeho 
malebnosť zosilňujú krásne výrazné žily. Vďaka tomu sa vo 
svojom dome budete cítiť ako v galérii umenia. Nech vaše 
steny vyzerajú ako obrazy maľované svetlom a farbou. 
Vážte si každý jeden deň. Nedovoľte, aby vám utekali 
okamihy, chytajte momenty a zastavte ich vo svojom 
vnútri. Vytvárajte svoje vlastné impresie.

Zariskujte a vyberte si kolekciu, ktorá je založená na 
silnom originálnom kameni s úžasnou hĺbkou. Jeho 
malebnosť zosilňujú krásne výrazné žily. Vďaka tomu sa vo 
svojom dome budete cítiť ako v galérii umenia. Nech vaše 
steny vyzerajú ako obrazy maľované svetlom a farbou. 
Vážte si každý jeden deň. Nedovoľte, aby vám utekali 
okamihy, chytajte momenty a zastavte ich vo svojom 
vnútri. Vytvárajte svoje vlastné impresie.

107

Vpustite odrobinu svetla nielen do svojho interiéru, alebo 
aj do svojho vnútra. Spoznajte čistú formu prírodného 
ónyxu s hĺbkou teplej farby a žiariacich jasných línií. 
Čerpajte z neho moc a silu, ktorá vyviera z prirodzenej 
nádhery prírodného kameňa. Pomocou priestoru, v ktorom 
žijete, vyjadrite svoje odhodlanie, vytrvalosť, odvahu a 
rozhodnosť. Celebrujte autentickosť, vnímajte naturálnu 
krásu.

   RITUAL TAUPE  SÉRIA

Presvedčte sa, že interiér inšpirovaný prírodným kameňom 
nemusí byť chladný. Pocíťte jeho blízkosť, ktorá vás teplo 
pritúli priam rovnako ako zamat. Nech sa váš priestor 
stane vaším vlastným moderným azylom, v ktorom sa 
budete cítiť bezpečne a isto. Spojenie subtílneho mäkkého 
pozadia a jemných svetlých žiliek a prefarbení, dá mu 
výnimočný charakter. Vyberte si z dvoch farebných varian-
tov (Ritual Taupe Soft, Ritual Grey Soft) a oddychujte, 
čerpajte silu na ďalšie dni a získavajte odvahu čeliť novým 
výzvam.

Presvedčte sa, že interiér inšpirovaný prírodným kameňom 
nemusí byť chladný. Pocíťte jeho blízkosť, ktorá vás teplo 
pritúli priam rovnako ako zamat. Nech sa váš priestor 
stane vaším vlastným moderným azylom, v ktorom sa 
budete cítiť bezpečne a isto. Spojenie subtílneho mäkkého 
pozadia a jemných svetlých žiliek a prefarbení, dá mu 
výnimočný charakter. Vyberte si z dvoch farebných varian-
tov (Ritual Taupe Soft, Ritual Grey Soft) a oddychujte, 
čerpajte silu na ďalšie dni a získavajte odvahu čeliť novým 
výzvam.

Presvedčte sa, že minimalistický a vyvážený základ posky-
tne väčšiu slobodu pri zariaďovaní vášho vysnívaného 
interiéru. Stavte na veľkoformátové dlaždice s grafikou 
moderného betónu, vďaka čomu váš priestor získa indus-
triálny charakter. Vyberte si jeden z dvoch farebných 
variantov (Authority Grey Mat, Authority Graphite Mat) a 
spolu s nimi zaštepte do svojho života slowlife filozofiu. 
Neponáhľajte sa, vychutnávajte si každodenný život medzi 
ľuďmi a predmetmi, ktoré sú pre vás dôležité. Nezabúda-
jte, že „less is more” (menej je viac), preto vyplňte tento 
priestor vecami, ktoré vám urobia úprimnú radosť.

M2M2



Zariskujte a vyberte si kolekciu, ktorá je založená na 
silnom originálnom kameni s úžasnou hĺbkou. Jeho 
malebnosť zosilňujú krásne výrazné žily. Vďaka tomu sa vo 
svojom dome budete cítiť ako v galérii umenia. Nech vaše 
steny vyzerajú ako obrazy maľované svetlom a farbou. 
Vážte si každý jeden deň. Nedovoľte, aby vám utekali 
okamihy, chytajte momenty a zastavte ich vo svojom 
vnútri. Vytvárajte svoje vlastné impresie.

Zariskujte a vyberte si kolekciu, ktorá je založená na 
silnom originálnom kameni s úžasnou hĺbkou. Jeho 
malebnosť zosilňujú krásne výrazné žily. Vďaka tomu sa vo 
svojom dome budete cítiť ako v galérii umenia. Nech vaše 
steny vyzerajú ako obrazy maľované svetlom a farbou. 
Vážte si každý jeden deň. Nedovoľte, aby vám utekali 
okamihy, chytajte momenty a zastavte ich vo svojom 
vnútri. Vytvárajte svoje vlastné impresie.
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Vpustite odrobinu svetla nielen do svojho interiéru, alebo 
aj do svojho vnútra. Spoznajte čistú formu prírodného 
ónyxu s hĺbkou teplej farby a žiariacich jasných línií. 
Čerpajte z neho moc a silu, ktorá vyviera z prirodzenej 
nádhery prírodného kameňa. Pomocou priestoru, v ktorom 
žijete, vyjadrite svoje odhodlanie, vytrvalosť, odvahu a 
rozhodnosť. Celebrujte autentickosť, vnímajte naturálnu 
krásu.

   RITUAL  SÉRIA

Presvedčte sa, že interiér inšpirovaný prírodným kameňom 
nemusí byť chladný. Pocíťte jeho blízkosť, ktorá vás teplo 
pritúli priam rovnako ako zamat. Nech sa váš priestor 
stane vaším vlastným moderným azylom, v ktorom sa 
budete cítiť bezpečne a isto. Spojenie subtílneho mäkkého 
pozadia a jemných svetlých žiliek a prefarbení, dá mu 
výnimočný charakter. Vyberte si z dvoch farebných varian-
tov (Ritual Taupe Soft, Ritual Grey Soft) a oddychujte, 
čerpajte silu na ďalšie dni a získavajte odvahu čeliť novým 
výzvam.

Presvedčte sa, že interiér inšpirovaný prírodným kameňom 
nemusí byť chladný. Pocíťte jeho blízkosť, ktorá vás teplo 
pritúli priam rovnako ako zamat. Nech sa váš priestor 
stane vaším vlastným moderným azylom, v ktorom sa 
budete cítiť bezpečne a isto. Spojenie subtílneho mäkkého 
pozadia a jemných svetlých žiliek a prefarbení, dá mu 
výnimočný charakter. Vyberte si z dvoch farebných varian-
tov (Ritual Taupe Soft, Ritual Grey Soft) a oddychujte, 
čerpajte silu na ďalšie dni a získavajte odvahu čeliť novým 
výzvam.

Presvedčte sa, že minimalistický a vyvážený základ posky-
tne väčšiu slobodu pri zariaďovaní vášho vysnívaného 
interiéru. Stavte na veľkoformátové dlaždice s grafikou 
moderného betónu, vďaka čomu váš priestor získa indus-
triálny charakter. Vyberte si jeden z dvoch farebných 
variantov (Authority Grey Mat, Authority Graphite Mat) a 
spolu s nimi zaštepte do svojho života slowlife filozofiu. 
Neponáhľajte sa, vychutnávajte si každodenný život medzi 
ľuďmi a predmetmi, ktoré sú pre vás dôležité. Nezabúda-
jte, že „less is more” (menej je viac), preto vyplňte tento 
priestor vecami, ktoré vám urobia úprimnú radosť.

M2M2



Zariskujte a vyberte si kolekciu, ktorá je založená na 
silnom originálnom kameni s úžasnou hĺbkou. Jeho 
malebnosť zosilňujú krásne výrazné žily. Vďaka tomu sa vo 
svojom dome budete cítiť ako v galérii umenia. Nech vaše 
steny vyzerajú ako obrazy maľované svetlom a farbou. 
Vážte si každý jeden deň. Nedovoľte, aby vám utekali 
okamihy, chytajte momenty a zastavte ich vo svojom 
vnútri. Vytvárajte svoje vlastné impresie.

Zariskujte a vyberte si kolekciu, ktorá je založená na 
silnom originálnom kameni s úžasnou hĺbkou. Jeho 
malebnosť zosilňujú krásne výrazné žily. Vďaka tomu sa vo 
svojom dome budete cítiť ako v galérii umenia. Nech vaše 
steny vyzerajú ako obrazy maľované svetlom a farbou. 
Vážte si každý jeden deň. Nedovoľte, aby vám utekali 
okamihy, chytajte momenty a zastavte ich vo svojom 
vnútri. Vytvárajte svoje vlastné impresie.

107

Vpustite odrobinu svetla nielen do svojho interiéru, alebo 
aj do svojho vnútra. Spoznajte čistú formu prírodného 
ónyxu s hĺbkou teplej farby a žiariacich jasných línií. 
Čerpajte z neho moc a silu, ktorá vyviera z prirodzenej 
nádhery prírodného kameňa. Pomocou priestoru, v ktorom 
žijete, vyjadrite svoje odhodlanie, vytrvalosť, odvahu a 
rozhodnosť. Celebrujte autentickosť, vnímajte naturálnu 
krásu.

   RITUAL  SÉRIA

Presvedčte sa, že interiér inšpirovaný prírodným kameňom 
nemusí byť chladný. Pocíťte jeho blízkosť, ktorá vás teplo 
pritúli priam rovnako ako zamat. Nech sa váš priestor 
stane vaším vlastným moderným azylom, v ktorom sa 
budete cítiť bezpečne a isto. Spojenie subtílneho mäkkého 
pozadia a jemných svetlých žiliek a prefarbení, dá mu 
výnimočný charakter. Vyberte si z dvoch farebných varian-
tov (Ritual Taupe Soft, Ritual Grey Soft) a oddychujte, 
čerpajte silu na ďalšie dni a získavajte odvahu čeliť novým 
výzvam.

Presvedčte sa, že interiér inšpirovaný prírodným kameňom 
nemusí byť chladný. Pocíťte jeho blízkosť, ktorá vás teplo 
pritúli priam rovnako ako zamat. Nech sa váš priestor 
stane vaším vlastným moderným azylom, v ktorom sa 
budete cítiť bezpečne a isto. Spojenie subtílneho mäkkého 
pozadia a jemných svetlých žiliek a prefarbení, dá mu 
výnimočný charakter. Vyberte si z dvoch farebných varian-
tov (Ritual Taupe Soft, Ritual Grey Soft) a oddychujte, 
čerpajte silu na ďalšie dni a získavajte odvahu čeliť novým 
výzvam.

Presvedčte sa, že minimalistický a vyvážený základ posky-
tne väčšiu slobodu pri zariaďovaní vášho vysnívaného 
interiéru. Stavte na veľkoformátové dlaždice s grafikou 
moderného betónu, vďaka čomu váš priestor získa indus-
triálny charakter. Vyberte si jeden z dvoch farebných 
variantov (Authority Grey Mat, Authority Graphite Mat) a 
spolu s nimi zaštepte do svojho života slowlife filozofiu. 
Neponáhľajte sa, vychutnávajte si každodenný život medzi 
ľuďmi a predmetmi, ktoré sú pre vás dôležité. Nezabúda-
jte, že „less is more” (menej je viac), preto vyplňte tento 
priestor vecami, ktoré vám urobia úprimnú radosť.

M2M2



Zariskujte a vyberte si kolekciu, ktorá je založená na 
silnom originálnom kameni s úžasnou hĺbkou. Jeho 
malebnosť zosilňujú krásne výrazné žily. Vďaka tomu sa vo 
svojom dome budete cítiť ako v galérii umenia. Nech vaše 
steny vyzerajú ako obrazy maľované svetlom a farbou. 
Vážte si každý jeden deň. Nedovoľte, aby vám utekali 
okamihy, chytajte momenty a zastavte ich vo svojom 
vnútri. Vytvárajte svoje vlastné impresie.

Zariskujte a vyberte si kolekciu, ktorá je založená na 
silnom originálnom kameni s úžasnou hĺbkou. Jeho 
malebnosť zosilňujú krásne výrazné žily. Vďaka tomu sa vo 
svojom dome budete cítiť ako v galérii umenia. Nech vaše 
steny vyzerajú ako obrazy maľované svetlom a farbou. 
Vážte si každý jeden deň. Nedovoľte, aby vám utekali 
okamihy, chytajte momenty a zastavte ich vo svojom 
vnútri. Vytvárajte svoje vlastné impresie.
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Vpustite odrobinu svetla nielen do svojho interiéru, alebo 
aj do svojho vnútra. Spoznajte čistú formu prírodného 
ónyxu s hĺbkou teplej farby a žiariacich jasných línií. 
Čerpajte z neho moc a silu, ktorá vyviera z prirodzenej 
nádhery prírodného kameňa. Pomocou priestoru, v ktorom 
žijete, vyjadrite svoje odhodlanie, vytrvalosť, odvahu a 
rozhodnosť. Celebrujte autentickosť, vnímajte naturálnu 
krásu.

   RITUAL  SÉRIA

Presvedčte sa, že interiér inšpirovaný prírodným kameňom 
nemusí byť chladný. Pocíťte jeho blízkosť, ktorá vás teplo 
pritúli priam rovnako ako zamat. Nech sa váš priestor 
stane vaším vlastným moderným azylom, v ktorom sa 
budete cítiť bezpečne a isto. Spojenie subtílneho mäkkého 
pozadia a jemných svetlých žiliek a prefarbení, dá mu 
výnimočný charakter. Vyberte si z dvoch farebných varian-
tov (Ritual Taupe Soft, Ritual Grey Soft) a oddychujte, 
čerpajte silu na ďalšie dni a získavajte odvahu čeliť novým 
výzvam.

Presvedčte sa, že interiér inšpirovaný prírodným kameňom 
nemusí byť chladný. Pocíťte jeho blízkosť, ktorá vás teplo 
pritúli priam rovnako ako zamat. Nech sa váš priestor 
stane vaším vlastným moderným azylom, v ktorom sa 
budete cítiť bezpečne a isto. Spojenie subtílneho mäkkého 
pozadia a jemných svetlých žiliek a prefarbení, dá mu 
výnimočný charakter. Vyberte si z dvoch farebných varian-
tov (Ritual Taupe Soft, Ritual Grey Soft) a oddychujte, 
čerpajte silu na ďalšie dni a získavajte odvahu čeliť novým 
výzvam.

Presvedčte sa, že minimalistický a vyvážený základ posky-
tne väčšiu slobodu pri zariaďovaní vášho vysnívaného 
interiéru. Stavte na veľkoformátové dlaždice s grafikou 
moderného betónu, vďaka čomu váš priestor získa indus-
triálny charakter. Vyberte si jeden z dvoch farebných 
variantov (Authority Grey Mat, Authority Graphite Mat) a 
spolu s nimi zaštepte do svojho života slowlife filozofiu. 
Neponáhľajte sa, vychutnávajte si každodenný život medzi 
ľuďmi a predmetmi, ktoré sú pre vás dôležité. Nezabúda-
jte, že „less is more” (menej je viac), preto vyplňte tento 
priestor vecami, ktoré vám urobia úprimnú radosť.

M2M2



Zariskujte a vyberte si kolekciu, ktorá je založená na 
silnom originálnom kameni s úžasnou hĺbkou. Jeho 
malebnosť zosilňujú krásne výrazné žily. Vďaka tomu sa vo 
svojom dome budete cítiť ako v galérii umenia. Nech vaše 
steny vyzerajú ako obrazy maľované svetlom a farbou. 
Vážte si každý jeden deň. Nedovoľte, aby vám utekali 
okamihy, chytajte momenty a zastavte ich vo svojom 
vnútri. Vytvárajte svoje vlastné impresie.

Zariskujte a vyberte si kolekciu, ktorá je založená na 
silnom originálnom kameni s úžasnou hĺbkou. Jeho 
malebnosť zosilňujú krásne výrazné žily. Vďaka tomu sa vo 
svojom dome budete cítiť ako v galérii umenia. Nech vaše 
steny vyzerajú ako obrazy maľované svetlom a farbou. 
Vážte si každý jeden deň. Nedovoľte, aby vám utekali 
okamihy, chytajte momenty a zastavte ich vo svojom 
vnútri. Vytvárajte svoje vlastné impresie.
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Vpustite odrobinu svetla nielen do svojho interiéru, alebo 
aj do svojho vnútra. Spoznajte čistú formu prírodného 
ónyxu s hĺbkou teplej farby a žiariacich jasných línií. 
Čerpajte z neho moc a silu, ktorá vyviera z prirodzenej 
nádhery prírodného kameňa. Pomocou priestoru, v ktorom 
žijete, vyjadrite svoje odhodlanie, vytrvalosť, odvahu a 
rozhodnosť. Celebrujte autentickosť, vnímajte naturálnu 
krásu.

RITUAL TAUPE MATT 120×120 RITUAL TAUPE MATT 60×120RITUAL TAUPE SOFT 120×280

   RITUAL TAUPE  PRODUKTY SÉRIE

Presvedčte sa, že interiér inšpirovaný prírodným kameňom 
nemusí byť chladný. Pocíťte jeho blízkosť, ktorá vás teplo 
pritúli priam rovnako ako zamat. Nech sa váš priestor 
stane vaším vlastným moderným azylom, v ktorom sa 
budete cítiť bezpečne a isto. Spojenie subtílneho mäkkého 
pozadia a jemných svetlých žiliek a prefarbení, dá mu 
výnimočný charakter. Vyberte si z dvoch farebných varian-
tov (Ritual Taupe Soft, Ritual Grey Soft) a oddychujte, 
čerpajte silu na ďalšie dni a získavajte odvahu čeliť novým 
výzvam.

Presvedčte sa, že interiér inšpirovaný prírodným kameňom 
nemusí byť chladný. Pocíťte jeho blízkosť, ktorá vás teplo 
pritúli priam rovnako ako zamat. Nech sa váš priestor 
stane vaším vlastným moderným azylom, v ktorom sa 
budete cítiť bezpečne a isto. Spojenie subtílneho mäkkého 
pozadia a jemných svetlých žiliek a prefarbení, dá mu 
výnimočný charakter. Vyberte si z dvoch farebných varian-
tov (Ritual Taupe Soft, Ritual Grey Soft) a oddychujte, 
čerpajte silu na ďalšie dni a získavajte odvahu čeliť novým 
výzvam.

Presvedčte sa, že minimalistický a vyvážený základ posky-
tne väčšiu slobodu pri zariaďovaní vášho vysnívaného 
interiéru. Stavte na veľkoformátové dlaždice s grafikou 
moderného betónu, vďaka čomu váš priestor získa indus-
triálny charakter. Vyberte si jeden z dvoch farebných 
variantov (Authority Grey Mat, Authority Graphite Mat) a 
spolu s nimi zaštepte do svojho života slowlife filozofiu. 
Neponáhľajte sa, vychutnávajte si každodenný život medzi 
ľuďmi a predmetmi, ktoré sú pre vás dôležité. Nezabúda-
jte, že „less is more” (menej je viac), preto vyplňte tento 
priestor vecami, ktoré vám urobia úprimnú radosť.

M2M2



Zariskujte a vyberte si kolekciu, ktorá je založená na 
silnom originálnom kameni s úžasnou hĺbkou. Jeho 
malebnosť zosilňujú krásne výrazné žily. Vďaka tomu sa vo 
svojom dome budete cítiť ako v galérii umenia. Nech vaše 
steny vyzerajú ako obrazy maľované svetlom a farbou. 
Vážte si každý jeden deň. Nedovoľte, aby vám utekali 
okamihy, chytajte momenty a zastavte ich vo svojom 
vnútri. Vytvárajte svoje vlastné impresie.

Zariskujte a vyberte si kolekciu, ktorá je založená na 
silnom originálnom kameni s úžasnou hĺbkou. Jeho 
malebnosť zosilňujú krásne výrazné žily. Vďaka tomu sa vo 
svojom dome budete cítiť ako v galérii umenia. Nech vaše 
steny vyzerajú ako obrazy maľované svetlom a farbou. 
Vážte si každý jeden deň. Nedovoľte, aby vám utekali 
okamihy, chytajte momenty a zastavte ich vo svojom 
vnútri. Vytvárajte svoje vlastné impresie.
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Vpustite odrobinu svetla nielen do svojho interiéru, alebo 
aj do svojho vnútra. Spoznajte čistú formu prírodného 
ónyxu s hĺbkou teplej farby a žiariacich jasných línií. 
Čerpajte z neho moc a silu, ktorá vyviera z prirodzenej 
nádhery prírodného kameňa. Pomocou priestoru, v ktorom 
žijete, vyjadrite svoje odhodlanie, vytrvalosť, odvahu a 
rozhodnosť. Celebrujte autentickosť, vnímajte naturálnu 
krásu.

RITUAL GREY MATT 120×120 RITUAL GREY MATT 60×120 RITUAL GREY SOFT 120×280

   RITUAL GREY  PRODUKTY SÉRIE

Presvedčte sa, že interiér inšpirovaný prírodným kameňom 
nemusí byť chladný. Pocíťte jeho blízkosť, ktorá vás teplo 
pritúli priam rovnako ako zamat. Nech sa váš priestor 
stane vaším vlastným moderným azylom, v ktorom sa 
budete cítiť bezpečne a isto. Spojenie subtílneho mäkkého 
pozadia a jemných svetlých žiliek a prefarbení, dá mu 
výnimočný charakter. Vyberte si z dvoch farebných varian-
tov (Ritual Taupe Soft, Ritual Grey Soft) a oddychujte, 
čerpajte silu na ďalšie dni a získavajte odvahu čeliť novým 
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Neponáhľajte sa, vychutnávajte si každodenný život medzi 
ľuďmi a predmetmi, ktoré sú pre vás dôležité. Nezabúda-
jte, že „less is more” (menej je viac), preto vyplňte tento 
priestor vecami, ktoré vám urobia úprimnú radosť.
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žijete, vyjadrite svoje odhodlanie, vytrvalosť, odvahu a 
rozhodnosť. Celebrujte autentickosť, vnímajte naturálnu 
krásu.
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Čerpajte z neho moc a silu, ktorá vyviera z prirodzenej 
nádhery prírodného kameňa. Pomocou priestoru, v ktorom 
žijete, vyjadrite svoje odhodlanie, vytrvalosť, odvahu a 
rozhodnosť. Celebrujte autentickosť, vnímajte naturálnu 
krásu.

Presvedčte sa, že interiér inšpirovaný prírodným kameňom 
nemusí byť chladný. Pocíťte jeho blízkosť, ktorá vás teplo 
pritúli priam rovnako ako zamat. Nech sa váš priestor 
stane vaším vlastným moderným azylom, v ktorom sa 
budete cítiť bezpečne a isto. Spojenie subtílneho mäkkého 
pozadia a jemných svetlých žiliek a prefarbení, dá mu 
výnimočný charakter. Vyberte si z dvoch farebných varian-
tov (Ritual Taupe Soft, Ritual Grey Soft) a oddychujte, 
čerpajte silu na ďalšie dni a získavajte odvahu čeliť novým 
výzvam.

Presvedčte sa, že interiér inšpirovaný prírodným kameňom 
nemusí byť chladný. Pocíťte jeho blízkosť, ktorá vás teplo 
pritúli priam rovnako ako zamat. Nech sa váš priestor 
stane vaším vlastným moderným azylom, v ktorom sa 
budete cítiť bezpečne a isto. Spojenie subtílneho mäkkého 
pozadia a jemných svetlých žiliek a prefarbení, dá mu 
výnimočný charakter. Vyberte si z dvoch farebných varian-
tov (Ritual Taupe Soft, Ritual Grey Soft) a oddychujte, 
čerpajte silu na ďalšie dni a získavajte odvahu čeliť novým 
výzvam.

AUTHORITY

Minimalistická hostina pre telo aj dušu

 

 
 
 

 

Presvedčte sa, že minimalistický a vyvážený základ posky-
tne väčšiu slobodu pri zariaďovaní vášho vysnívaného 
interiéru. Stavte na veľkoformátové dlaždice s grafikou 
moderného betónu, vďaka čomu váš priestor získa indus-
triálny charakter. Vyberte si jeden z dvoch farebných 
variantov (Authority Grey Mat, Authority Graphite Mat) a 
spolu s nimi zaštepte do svojho života slowlife filozofiu. 
Neponáhľajte sa, vychutnávajte si každodenný život medzi 
ľuďmi a predmetmi, ktoré sú pre vás dôležité. Nezabúda-
jte, že „less is more” (menej je viac), preto vyplňte tento 
priestor vecami, ktoré vám urobia úprimnú radosť.

Presvedčte sa, že minimalistický a vyvážený základ posky-
tne väčšiu slobodu pri zariaďovaní vášho vysnívaného 
interiéru. Stavte na veľkoformátové dlaždice s grafikou 
moderného betónu, vďaka čomu váš priestor získa indus-
triálny charakter. Vyberte si jeden z dvoch farebných 
variantov (Authority Grey Mat, Authority Graphite Mat) a 
spolu s nimi zaštepte do svojho života slowlife filozofiu. 
Neponáhľajte sa, vychutnávajte si každodenný život medzi 
ľuďmi a predmetmi, ktoré sú pre vás dôležité. Nezabúda-
jte, že „less is more” (menej je viac), preto vyplňte tento 
priestor vecami, ktoré vám urobia úprimnú radosť.

M2M2



Zariskujte a vyberte si kolekciu, ktorá je založená na 
silnom originálnom kameni s úžasnou hĺbkou. Jeho 
malebnosť zosilňujú krásne výrazné žily. Vďaka tomu sa vo 
svojom dome budete cítiť ako v galérii umenia. Nech vaše 
steny vyzerajú ako obrazy maľované svetlom a farbou. 
Vážte si každý jeden deň. Nedovoľte, aby vám utekali 
okamihy, chytajte momenty a zastavte ich vo svojom 
vnútri. Vytvárajte svoje vlastné impresie.

Zariskujte a vyberte si kolekciu, ktorá je založená na 
silnom originálnom kameni s úžasnou hĺbkou. Jeho 
malebnosť zosilňujú krásne výrazné žily. Vďaka tomu sa vo 
svojom dome budete cítiť ako v galérii umenia. Nech vaše 
steny vyzerajú ako obrazy maľované svetlom a farbou. 
Vážte si každý jeden deň. Nedovoľte, aby vám utekali 
okamihy, chytajte momenty a zastavte ich vo svojom 
vnútri. Vytvárajte svoje vlastné impresie.
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Vpustite odrobinu svetla nielen do svojho interiéru, alebo 
aj do svojho vnútra. Spoznajte čistú formu prírodného 
ónyxu s hĺbkou teplej farby a žiariacich jasných línií. 
Čerpajte z neho moc a silu, ktorá vyviera z prirodzenej 
nádhery prírodného kameňa. Pomocou priestoru, v ktorom 
žijete, vyjadrite svoje odhodlanie, vytrvalosť, odvahu a 
rozhodnosť. Celebrujte autentickosť, vnímajte naturálnu 
krásu.

Presvedčte sa, že interiér inšpirovaný prírodným kameňom 
nemusí byť chladný. Pocíťte jeho blízkosť, ktorá vás teplo 
pritúli priam rovnako ako zamat. Nech sa váš priestor 
stane vaším vlastným moderným azylom, v ktorom sa 
budete cítiť bezpečne a isto. Spojenie subtílneho mäkkého 
pozadia a jemných svetlých žiliek a prefarbení, dá mu 
výnimočný charakter. Vyberte si z dvoch farebných varian-
tov (Ritual Taupe Soft, Ritual Grey Soft) a oddychujte, 
čerpajte silu na ďalšie dni a získavajte odvahu čeliť novým 
výzvam.

Presvedčte sa, že interiér inšpirovaný prírodným kameňom 
nemusí byť chladný. Pocíťte jeho blízkosť, ktorá vás teplo 
pritúli priam rovnako ako zamat. Nech sa váš priestor 
stane vaším vlastným moderným azylom, v ktorom sa 
budete cítiť bezpečne a isto. Spojenie subtílneho mäkkého 
pozadia a jemných svetlých žiliek a prefarbení, dá mu 
výnimočný charakter. Vyberte si z dvoch farebných varian-
tov (Ritual Taupe Soft, Ritual Grey Soft) a oddychujte, 
čerpajte silu na ďalšie dni a získavajte odvahu čeliť novým 
výzvam.

   AUTHORITY  SÉRIA

Presvedčte sa, že minimalistický a vyvážený základ posky-
tne väčšiu slobodu pri zariaďovaní vášho vysnívaného 
interiéru. Stavte na veľkoformátové dlaždice s grafikou 
moderného betónu, vďaka čomu váš priestor získa indus-
triálny charakter. Vyberte si jeden z dvoch farebných 
variantov (Authority Grey Mat, Authority Graphite Mat) a 
spolu s nimi zaštepte do svojho života slowlife filozofiu. 
Neponáhľajte sa, vychutnávajte si každodenný život medzi 
ľuďmi a predmetmi, ktoré sú pre vás dôležité. Nezabúda-
jte, že „less is more” (menej je viac), preto vyplňte tento 
priestor vecami, ktoré vám urobia úprimnú radosť.

M2M2



Zariskujte a vyberte si kolekciu, ktorá je založená na 
silnom originálnom kameni s úžasnou hĺbkou. Jeho 
malebnosť zosilňujú krásne výrazné žily. Vďaka tomu sa vo 
svojom dome budete cítiť ako v galérii umenia. Nech vaše 
steny vyzerajú ako obrazy maľované svetlom a farbou. 
Vážte si každý jeden deň. Nedovoľte, aby vám utekali 
okamihy, chytajte momenty a zastavte ich vo svojom 
vnútri. Vytvárajte svoje vlastné impresie.

Zariskujte a vyberte si kolekciu, ktorá je založená na 
silnom originálnom kameni s úžasnou hĺbkou. Jeho 
malebnosť zosilňujú krásne výrazné žily. Vďaka tomu sa vo 
svojom dome budete cítiť ako v galérii umenia. Nech vaše 
steny vyzerajú ako obrazy maľované svetlom a farbou. 
Vážte si každý jeden deň. Nedovoľte, aby vám utekali 
okamihy, chytajte momenty a zastavte ich vo svojom 
vnútri. Vytvárajte svoje vlastné impresie.
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Vpustite odrobinu svetla nielen do svojho interiéru, alebo 
aj do svojho vnútra. Spoznajte čistú formu prírodného 
ónyxu s hĺbkou teplej farby a žiariacich jasných línií. 
Čerpajte z neho moc a silu, ktorá vyviera z prirodzenej 
nádhery prírodného kameňa. Pomocou priestoru, v ktorom 
žijete, vyjadrite svoje odhodlanie, vytrvalosť, odvahu a 
rozhodnosť. Celebrujte autentickosť, vnímajte naturálnu 
krásu.

Presvedčte sa, že interiér inšpirovaný prírodným kameňom 
nemusí byť chladný. Pocíťte jeho blízkosť, ktorá vás teplo 
pritúli priam rovnako ako zamat. Nech sa váš priestor 
stane vaším vlastným moderným azylom, v ktorom sa 
budete cítiť bezpečne a isto. Spojenie subtílneho mäkkého 
pozadia a jemných svetlých žiliek a prefarbení, dá mu 
výnimočný charakter. Vyberte si z dvoch farebných varian-
tov (Ritual Taupe Soft, Ritual Grey Soft) a oddychujte, 
čerpajte silu na ďalšie dni a získavajte odvahu čeliť novým 
výzvam.

Presvedčte sa, že interiér inšpirovaný prírodným kameňom 
nemusí byť chladný. Pocíťte jeho blízkosť, ktorá vás teplo 
pritúli priam rovnako ako zamat. Nech sa váš priestor 
stane vaším vlastným moderným azylom, v ktorom sa 
budete cítiť bezpečne a isto. Spojenie subtílneho mäkkého 
pozadia a jemných svetlých žiliek a prefarbení, dá mu 
výnimočný charakter. Vyberte si z dvoch farebných varian-
tov (Ritual Taupe Soft, Ritual Grey Soft) a oddychujte, 
čerpajte silu na ďalšie dni a získavajte odvahu čeliť novým 
výzvam.

   AUTHORITY  SÉRIA

Presvedčte sa, že minimalistický a vyvážený základ posky-
tne väčšiu slobodu pri zariaďovaní vášho vysnívaného 
interiéru. Stavte na veľkoformátové dlaždice s grafikou 
moderného betónu, vďaka čomu váš priestor získa indus-
triálny charakter. Vyberte si jeden z dvoch farebných 
variantov (Authority Grey Mat, Authority Graphite Mat) a 
spolu s nimi zaštepte do svojho života slowlife filozofiu. 
Neponáhľajte sa, vychutnávajte si každodenný život medzi 
ľuďmi a predmetmi, ktoré sú pre vás dôležité. Nezabúda-
jte, že „less is more” (menej je viac), preto vyplňte tento 
priestor vecami, ktoré vám urobia úprimnú radosť.

M2M2



Zariskujte a vyberte si kolekciu, ktorá je založená na 
silnom originálnom kameni s úžasnou hĺbkou. Jeho 
malebnosť zosilňujú krásne výrazné žily. Vďaka tomu sa vo 
svojom dome budete cítiť ako v galérii umenia. Nech vaše 
steny vyzerajú ako obrazy maľované svetlom a farbou. 
Vážte si každý jeden deň. Nedovoľte, aby vám utekali 
okamihy, chytajte momenty a zastavte ich vo svojom 
vnútri. Vytvárajte svoje vlastné impresie.

Zariskujte a vyberte si kolekciu, ktorá je založená na 
silnom originálnom kameni s úžasnou hĺbkou. Jeho 
malebnosť zosilňujú krásne výrazné žily. Vďaka tomu sa vo 
svojom dome budete cítiť ako v galérii umenia. Nech vaše 
steny vyzerajú ako obrazy maľované svetlom a farbou. 
Vážte si každý jeden deň. Nedovoľte, aby vám utekali 
okamihy, chytajte momenty a zastavte ich vo svojom 
vnútri. Vytvárajte svoje vlastné impresie.

107

Vpustite odrobinu svetla nielen do svojho interiéru, alebo 
aj do svojho vnútra. Spoznajte čistú formu prírodného 
ónyxu s hĺbkou teplej farby a žiariacich jasných línií. 
Čerpajte z neho moc a silu, ktorá vyviera z prirodzenej 
nádhery prírodného kameňa. Pomocou priestoru, v ktorom 
žijete, vyjadrite svoje odhodlanie, vytrvalosť, odvahu a 
rozhodnosť. Celebrujte autentickosť, vnímajte naturálnu 
krásu.

Presvedčte sa, že interiér inšpirovaný prírodným kameňom 
nemusí byť chladný. Pocíťte jeho blízkosť, ktorá vás teplo 
pritúli priam rovnako ako zamat. Nech sa váš priestor 
stane vaším vlastným moderným azylom, v ktorom sa 
budete cítiť bezpečne a isto. Spojenie subtílneho mäkkého 
pozadia a jemných svetlých žiliek a prefarbení, dá mu 
výnimočný charakter. Vyberte si z dvoch farebných varian-
tov (Ritual Taupe Soft, Ritual Grey Soft) a oddychujte, 
čerpajte silu na ďalšie dni a získavajte odvahu čeliť novým 
výzvam.

Presvedčte sa, že interiér inšpirovaný prírodným kameňom 
nemusí byť chladný. Pocíťte jeho blízkosť, ktorá vás teplo 
pritúli priam rovnako ako zamat. Nech sa váš priestor 
stane vaším vlastným moderným azylom, v ktorom sa 
budete cítiť bezpečne a isto. Spojenie subtílneho mäkkého 
pozadia a jemných svetlých žiliek a prefarbení, dá mu 
výnimočný charakter. Vyberte si z dvoch farebných varian-
tov (Ritual Taupe Soft, Ritual Grey Soft) a oddychujte, 
čerpajte silu na ďalšie dni a získavajte odvahu čeliť novým 
výzvam.

   AUTHORITY  SÉRIA

Presvedčte sa, že minimalistický a vyvážený základ posky-
tne väčšiu slobodu pri zariaďovaní vášho vysnívaného 
interiéru. Stavte na veľkoformátové dlaždice s grafikou 
moderného betónu, vďaka čomu váš priestor získa indus-
triálny charakter. Vyberte si jeden z dvoch farebných 
variantov (Authority Grey Mat, Authority Graphite Mat) a 
spolu s nimi zaštepte do svojho života slowlife filozofiu. 
Neponáhľajte sa, vychutnávajte si každodenný život medzi 
ľuďmi a predmetmi, ktoré sú pre vás dôležité. Nezabúda-
jte, že „less is more” (menej je viac), preto vyplňte tento 
priestor vecami, ktoré vám urobia úprimnú radosť.

M2M2



Zariskujte a vyberte si kolekciu, ktorá je založená na 
silnom originálnom kameni s úžasnou hĺbkou. Jeho 
malebnosť zosilňujú krásne výrazné žily. Vďaka tomu sa vo 
svojom dome budete cítiť ako v galérii umenia. Nech vaše 
steny vyzerajú ako obrazy maľované svetlom a farbou. 
Vážte si každý jeden deň. Nedovoľte, aby vám utekali 
okamihy, chytajte momenty a zastavte ich vo svojom 
vnútri. Vytvárajte svoje vlastné impresie.

Zariskujte a vyberte si kolekciu, ktorá je založená na 
silnom originálnom kameni s úžasnou hĺbkou. Jeho 
malebnosť zosilňujú krásne výrazné žily. Vďaka tomu sa vo 
svojom dome budete cítiť ako v galérii umenia. Nech vaše 
steny vyzerajú ako obrazy maľované svetlom a farbou. 
Vážte si každý jeden deň. Nedovoľte, aby vám utekali 
okamihy, chytajte momenty a zastavte ich vo svojom 
vnútri. Vytvárajte svoje vlastné impresie.

107

Vpustite odrobinu svetla nielen do svojho interiéru, alebo 
aj do svojho vnútra. Spoznajte čistú formu prírodného 
ónyxu s hĺbkou teplej farby a žiariacich jasných línií. 
Čerpajte z neho moc a silu, ktorá vyviera z prirodzenej 
nádhery prírodného kameňa. Pomocou priestoru, v ktorom 
žijete, vyjadrite svoje odhodlanie, vytrvalosť, odvahu a 
rozhodnosť. Celebrujte autentickosť, vnímajte naturálnu 
krásu.

Presvedčte sa, že interiér inšpirovaný prírodným kameňom 
nemusí byť chladný. Pocíťte jeho blízkosť, ktorá vás teplo 
pritúli priam rovnako ako zamat. Nech sa váš priestor 
stane vaším vlastným moderným azylom, v ktorom sa 
budete cítiť bezpečne a isto. Spojenie subtílneho mäkkého 
pozadia a jemných svetlých žiliek a prefarbení, dá mu 
výnimočný charakter. Vyberte si z dvoch farebných varian-
tov (Ritual Taupe Soft, Ritual Grey Soft) a oddychujte, 
čerpajte silu na ďalšie dni a získavajte odvahu čeliť novým 
výzvam.

Presvedčte sa, že interiér inšpirovaný prírodným kameňom 
nemusí byť chladný. Pocíťte jeho blízkosť, ktorá vás teplo 
pritúli priam rovnako ako zamat. Nech sa váš priestor 
stane vaším vlastným moderným azylom, v ktorom sa 
budete cítiť bezpečne a isto. Spojenie subtílneho mäkkého 
pozadia a jemných svetlých žiliek a prefarbení, dá mu 
výnimočný charakter. Vyberte si z dvoch farebných varian-
tov (Ritual Taupe Soft, Ritual Grey Soft) a oddychujte, 
čerpajte silu na ďalšie dni a získavajte odvahu čeliť novým 
výzvam.

   AUTHORITY GREY  SÉRIA

Presvedčte sa, že minimalistický a vyvážený základ posky-
tne väčšiu slobodu pri zariaďovaní vášho vysnívaného 
interiéru. Stavte na veľkoformátové dlaždice s grafikou 
moderného betónu, vďaka čomu váš priestor získa indus-
triálny charakter. Vyberte si jeden z dvoch farebných 
variantov (Authority Grey Mat, Authority Graphite Mat) a 
spolu s nimi zaštepte do svojho života slowlife filozofiu. 
Neponáhľajte sa, vychutnávajte si každodenný život medzi 
ľuďmi a predmetmi, ktoré sú pre vás dôležité. Nezabúda-
jte, že „less is more” (menej je viac), preto vyplňte tento 
priestor vecami, ktoré vám urobia úprimnú radosť.

M2M2



Zariskujte a vyberte si kolekciu, ktorá je založená na 
silnom originálnom kameni s úžasnou hĺbkou. Jeho 
malebnosť zosilňujú krásne výrazné žily. Vďaka tomu sa vo 
svojom dome budete cítiť ako v galérii umenia. Nech vaše 
steny vyzerajú ako obrazy maľované svetlom a farbou. 
Vážte si každý jeden deň. Nedovoľte, aby vám utekali 
okamihy, chytajte momenty a zastavte ich vo svojom 
vnútri. Vytvárajte svoje vlastné impresie.

Zariskujte a vyberte si kolekciu, ktorá je založená na 
silnom originálnom kameni s úžasnou hĺbkou. Jeho 
malebnosť zosilňujú krásne výrazné žily. Vďaka tomu sa vo 
svojom dome budete cítiť ako v galérii umenia. Nech vaše 
steny vyzerajú ako obrazy maľované svetlom a farbou. 
Vážte si každý jeden deň. Nedovoľte, aby vám utekali 
okamihy, chytajte momenty a zastavte ich vo svojom 
vnútri. Vytvárajte svoje vlastné impresie.
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Vpustite odrobinu svetla nielen do svojho interiéru, alebo 
aj do svojho vnútra. Spoznajte čistú formu prírodného 
ónyxu s hĺbkou teplej farby a žiariacich jasných línií. 
Čerpajte z neho moc a silu, ktorá vyviera z prirodzenej 
nádhery prírodného kameňa. Pomocou priestoru, v ktorom 
žijete, vyjadrite svoje odhodlanie, vytrvalosť, odvahu a 
rozhodnosť. Celebrujte autentickosť, vnímajte naturálnu 
krásu.

Presvedčte sa, že interiér inšpirovaný prírodným kameňom 
nemusí byť chladný. Pocíťte jeho blízkosť, ktorá vás teplo 
pritúli priam rovnako ako zamat. Nech sa váš priestor 
stane vaším vlastným moderným azylom, v ktorom sa 
budete cítiť bezpečne a isto. Spojenie subtílneho mäkkého 
pozadia a jemných svetlých žiliek a prefarbení, dá mu 
výnimočný charakter. Vyberte si z dvoch farebných varian-
tov (Ritual Taupe Soft, Ritual Grey Soft) a oddychujte, 
čerpajte silu na ďalšie dni a získavajte odvahu čeliť novým 
výzvam.

Presvedčte sa, že interiér inšpirovaný prírodným kameňom 
nemusí byť chladný. Pocíťte jeho blízkosť, ktorá vás teplo 
pritúli priam rovnako ako zamat. Nech sa váš priestor 
stane vaším vlastným moderným azylom, v ktorom sa 
budete cítiť bezpečne a isto. Spojenie subtílneho mäkkého 
pozadia a jemných svetlých žiliek a prefarbení, dá mu 
výnimočný charakter. Vyberte si z dvoch farebných varian-
tov (Ritual Taupe Soft, Ritual Grey Soft) a oddychujte, 
čerpajte silu na ďalšie dni a získavajte odvahu čeliť novým 
výzvam.

AUTHORITY GRAPHITE MATT 120×120 AUTHORITY GRAPHITE MATT 60×120AUTHORITY GRAPHITE MATT 120×280

   AUTHORITY GRAPHITE  PRODUKTY SÉRIE

Presvedčte sa, že minimalistický a vyvážený základ posky-
tne väčšiu slobodu pri zariaďovaní vášho vysnívaného 
interiéru. Stavte na veľkoformátové dlaždice s grafikou 
moderného betónu, vďaka čomu váš priestor získa indus-
triálny charakter. Vyberte si jeden z dvoch farebných 
variantov (Authority Grey Mat, Authority Graphite Mat) a 
spolu s nimi zaštepte do svojho života slowlife filozofiu. 
Neponáhľajte sa, vychutnávajte si každodenný život medzi 
ľuďmi a predmetmi, ktoré sú pre vás dôležité. Nezabúda-
jte, že „less is more” (menej je viac), preto vyplňte tento 
priestor vecami, ktoré vám urobia úprimnú radosť.

M2M2



Zariskujte a vyberte si kolekciu, ktorá je založená na 
silnom originálnom kameni s úžasnou hĺbkou. Jeho 
malebnosť zosilňujú krásne výrazné žily. Vďaka tomu sa vo 
svojom dome budete cítiť ako v galérii umenia. Nech vaše 
steny vyzerajú ako obrazy maľované svetlom a farbou. 
Vážte si každý jeden deň. Nedovoľte, aby vám utekali 
okamihy, chytajte momenty a zastavte ich vo svojom 
vnútri. Vytvárajte svoje vlastné impresie.

Zariskujte a vyberte si kolekciu, ktorá je založená na 
silnom originálnom kameni s úžasnou hĺbkou. Jeho 
malebnosť zosilňujú krásne výrazné žily. Vďaka tomu sa vo 
svojom dome budete cítiť ako v galérii umenia. Nech vaše 
steny vyzerajú ako obrazy maľované svetlom a farbou. 
Vážte si každý jeden deň. Nedovoľte, aby vám utekali 
okamihy, chytajte momenty a zastavte ich vo svojom 
vnútri. Vytvárajte svoje vlastné impresie.

107

Vpustite odrobinu svetla nielen do svojho interiéru, alebo 
aj do svojho vnútra. Spoznajte čistú formu prírodného 
ónyxu s hĺbkou teplej farby a žiariacich jasných línií. 
Čerpajte z neho moc a silu, ktorá vyviera z prirodzenej 
nádhery prírodného kameňa. Pomocou priestoru, v ktorom 
žijete, vyjadrite svoje odhodlanie, vytrvalosť, odvahu a 
rozhodnosť. Celebrujte autentickosť, vnímajte naturálnu 
krásu.

Presvedčte sa, že interiér inšpirovaný prírodným kameňom 
nemusí byť chladný. Pocíťte jeho blízkosť, ktorá vás teplo 
pritúli priam rovnako ako zamat. Nech sa váš priestor 
stane vaším vlastným moderným azylom, v ktorom sa 
budete cítiť bezpečne a isto. Spojenie subtílneho mäkkého 
pozadia a jemných svetlých žiliek a prefarbení, dá mu 
výnimočný charakter. Vyberte si z dvoch farebných varian-
tov (Ritual Taupe Soft, Ritual Grey Soft) a oddychujte, 
čerpajte silu na ďalšie dni a získavajte odvahu čeliť novým 
výzvam.

Presvedčte sa, že interiér inšpirovaný prírodným kameňom 
nemusí byť chladný. Pocíťte jeho blízkosť, ktorá vás teplo 
pritúli priam rovnako ako zamat. Nech sa váš priestor 
stane vaším vlastným moderným azylom, v ktorom sa 
budete cítiť bezpečne a isto. Spojenie subtílneho mäkkého 
pozadia a jemných svetlých žiliek a prefarbení, dá mu 
výnimočný charakter. Vyberte si z dvoch farebných varian-
tov (Ritual Taupe Soft, Ritual Grey Soft) a oddychujte, 
čerpajte silu na ďalšie dni a získavajte odvahu čeliť novým 
výzvam.

AUTHORITY GREY MATT 120×120 AUTHORITY GREY MATT 60×120AUTHORITY GREY MATT 120×280

   AUTHORITY GREY  PRODUKTY SÉRIE

Presvedčte sa, že minimalistický a vyvážený základ posky-
tne väčšiu slobodu pri zariaďovaní vášho vysnívaného 
interiéru. Stavte na veľkoformátové dlaždice s grafikou 
moderného betónu, vďaka čomu váš priestor získa indus-
triálny charakter. Vyberte si jeden z dvoch farebných 
variantov (Authority Grey Mat, Authority Graphite Mat) a 
spolu s nimi zaštepte do svojho života slowlife filozofiu. 
Neponáhľajte sa, vychutnávajte si každodenný život medzi 
ľuďmi a predmetmi, ktoré sú pre vás dôležité. Nezabúda-
jte, že „less is more” (menej je viac), preto vyplňte tento 
priestor vecami, ktoré vám urobia úprimnú radosť.

M2M2



Zariskujte a vyberte si kolekciu, ktorá je založená na 
silnom originálnom kameni s úžasnou hĺbkou. Jeho 
malebnosť zosilňujú krásne výrazné žily. Vďaka tomu sa vo 
svojom dome budete cítiť ako v galérii umenia. Nech vaše 
steny vyzerajú ako obrazy maľované svetlom a farbou. 
Vážte si každý jeden deň. Nedovoľte, aby vám utekali 
okamihy, chytajte momenty a zastavte ich vo svojom 
vnútri. Vytvárajte svoje vlastné impresie.

Zariskujte a vyberte si kolekciu, ktorá je založená na 
silnom originálnom kameni s úžasnou hĺbkou. Jeho 
malebnosť zosilňujú krásne výrazné žily. Vďaka tomu sa vo 
svojom dome budete cítiť ako v galérii umenia. Nech vaše 
steny vyzerajú ako obrazy maľované svetlom a farbou. 
Vážte si každý jeden deň. Nedovoľte, aby vám utekali 
okamihy, chytajte momenty a zastavte ich vo svojom 
vnútri. Vytvárajte svoje vlastné impresie.

107

Vpustite odrobinu svetla nielen do svojho interiéru, alebo 
aj do svojho vnútra. Spoznajte čistú formu prírodného 
ónyxu s hĺbkou teplej farby a žiariacich jasných línií. 
Čerpajte z neho moc a silu, ktorá vyviera z prirodzenej 
nádhery prírodného kameňa. Pomocou priestoru, v ktorom 
žijete, vyjadrite svoje odhodlanie, vytrvalosť, odvahu a 
rozhodnosť. Celebrujte autentickosť, vnímajte naturálnu 
krásu.

Presvedčte sa, že interiér inšpirovaný prírodným kameňom 
nemusí byť chladný. Pocíťte jeho blízkosť, ktorá vás teplo 
pritúli priam rovnako ako zamat. Nech sa váš priestor 
stane vaším vlastným moderným azylom, v ktorom sa 
budete cítiť bezpečne a isto. Spojenie subtílneho mäkkého 
pozadia a jemných svetlých žiliek a prefarbení, dá mu 
výnimočný charakter. Vyberte si z dvoch farebných varian-
tov (Ritual Taupe Soft, Ritual Grey Soft) a oddychujte, 
čerpajte silu na ďalšie dni a získavajte odvahu čeliť novým 
výzvam.

Presvedčte sa, že interiér inšpirovaný prírodným kameňom 
nemusí byť chladný. Pocíťte jeho blízkosť, ktorá vás teplo 
pritúli priam rovnako ako zamat. Nech sa váš priestor 
stane vaším vlastným moderným azylom, v ktorom sa 
budete cítiť bezpečne a isto. Spojenie subtílneho mäkkého 
pozadia a jemných svetlých žiliek a prefarbení, dá mu 
výnimočný charakter. Vyberte si z dvoch farebných varian-
tov (Ritual Taupe Soft, Ritual Grey Soft) a oddychujte, 
čerpajte silu na ďalšie dni a získavajte odvahu čeliť novým 
výzvam.

DESIRE BLACK

Hlboko v elegancii

 
 

 

Kameň čierny ako noc s mimoriadnou a neopakovateľnou 
prepletajúcou sa sieťou bielych žiliek. Siahnite po výraz-
nom vzore, ktorý sa nedá nepovšimnúť – úplne ako vy. 
Dovoľte si ten kúsok extravagancie a prepychu, ponorte sa 
do jeho temnej tabule. Na chvíľu sa vzdajte všetkých kom-
promisov. Zabudnite na vonkajší svet a pocíťte čaro okami-
hu. Nech sa nikdy nekončí!

M2M2



Zariskujte a vyberte si kolekciu, ktorá je založená na 
silnom originálnom kameni s úžasnou hĺbkou. Jeho 
malebnosť zosilňujú krásne výrazné žily. Vďaka tomu sa vo 
svojom dome budete cítiť ako v galérii umenia. Nech vaše 
steny vyzerajú ako obrazy maľované svetlom a farbou. 
Vážte si každý jeden deň. Nedovoľte, aby vám utekali 
okamihy, chytajte momenty a zastavte ich vo svojom 
vnútri. Vytvárajte svoje vlastné impresie.

Zariskujte a vyberte si kolekciu, ktorá je založená na 
silnom originálnom kameni s úžasnou hĺbkou. Jeho 
malebnosť zosilňujú krásne výrazné žily. Vďaka tomu sa vo 
svojom dome budete cítiť ako v galérii umenia. Nech vaše 
steny vyzerajú ako obrazy maľované svetlom a farbou. 
Vážte si každý jeden deň. Nedovoľte, aby vám utekali 
okamihy, chytajte momenty a zastavte ich vo svojom 
vnútri. Vytvárajte svoje vlastné impresie.

107

Vpustite odrobinu svetla nielen do svojho interiéru, alebo 
aj do svojho vnútra. Spoznajte čistú formu prírodného 
ónyxu s hĺbkou teplej farby a žiariacich jasných línií. 
Čerpajte z neho moc a silu, ktorá vyviera z prirodzenej 
nádhery prírodného kameňa. Pomocou priestoru, v ktorom 
žijete, vyjadrite svoje odhodlanie, vytrvalosť, odvahu a 
rozhodnosť. Celebrujte autentickosť, vnímajte naturálnu 
krásu.

Presvedčte sa, že interiér inšpirovaný prírodným kameňom 
nemusí byť chladný. Pocíťte jeho blízkosť, ktorá vás teplo 
pritúli priam rovnako ako zamat. Nech sa váš priestor 
stane vaším vlastným moderným azylom, v ktorom sa 
budete cítiť bezpečne a isto. Spojenie subtílneho mäkkého 
pozadia a jemných svetlých žiliek a prefarbení, dá mu 
výnimočný charakter. Vyberte si z dvoch farebných varian-
tov (Ritual Taupe Soft, Ritual Grey Soft) a oddychujte, 
čerpajte silu na ďalšie dni a získavajte odvahu čeliť novým 
výzvam.

Presvedčte sa, že interiér inšpirovaný prírodným kameňom 
nemusí byť chladný. Pocíťte jeho blízkosť, ktorá vás teplo 
pritúli priam rovnako ako zamat. Nech sa váš priestor 
stane vaším vlastným moderným azylom, v ktorom sa 
budete cítiť bezpečne a isto. Spojenie subtílneho mäkkého 
pozadia a jemných svetlých žiliek a prefarbení, dá mu 
výnimočný charakter. Vyberte si z dvoch farebných varian-
tov (Ritual Taupe Soft, Ritual Grey Soft) a oddychujte, 
čerpajte silu na ďalšie dni a získavajte odvahu čeliť novým 
výzvam.

Presvedčte sa, že minimalistický a vyvážený základ posky-
tne väčšiu slobodu pri zariaďovaní vášho vysnívaného 
interiéru. Stavte na veľkoformátové dlaždice s grafikou 
moderného betónu, vďaka čomu váš priestor získa indus-
triálny charakter. Vyberte si jeden z dvoch farebných 
variantov (Authority Grey Mat, Authority Graphite Mat) a 
spolu s nimi zaštepte do svojho života slowlife filozofiu. 
Neponáhľajte sa, vychutnávajte si každodenný život medzi 
ľuďmi a predmetmi, ktoré sú pre vás dôležité. Nezabúda-
jte, že „less is more” (menej je viac), preto vyplňte tento 
priestor vecami, ktoré vám urobia úprimnú radosť.

   DESIRE BLACK  SÉRIA

M2M2



Zariskujte a vyberte si kolekciu, ktorá je založená na 
silnom originálnom kameni s úžasnou hĺbkou. Jeho 
malebnosť zosilňujú krásne výrazné žily. Vďaka tomu sa vo 
svojom dome budete cítiť ako v galérii umenia. Nech vaše 
steny vyzerajú ako obrazy maľované svetlom a farbou. 
Vážte si každý jeden deň. Nedovoľte, aby vám utekali 
okamihy, chytajte momenty a zastavte ich vo svojom 
vnútri. Vytvárajte svoje vlastné impresie.

Zariskujte a vyberte si kolekciu, ktorá je založená na 
silnom originálnom kameni s úžasnou hĺbkou. Jeho 
malebnosť zosilňujú krásne výrazné žily. Vďaka tomu sa vo 
svojom dome budete cítiť ako v galérii umenia. Nech vaše 
steny vyzerajú ako obrazy maľované svetlom a farbou. 
Vážte si každý jeden deň. Nedovoľte, aby vám utekali 
okamihy, chytajte momenty a zastavte ich vo svojom 
vnútri. Vytvárajte svoje vlastné impresie.
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Vpustite odrobinu svetla nielen do svojho interiéru, alebo 
aj do svojho vnútra. Spoznajte čistú formu prírodného 
ónyxu s hĺbkou teplej farby a žiariacich jasných línií. 
Čerpajte z neho moc a silu, ktorá vyviera z prirodzenej 
nádhery prírodného kameňa. Pomocou priestoru, v ktorom 
žijete, vyjadrite svoje odhodlanie, vytrvalosť, odvahu a 
rozhodnosť. Celebrujte autentickosť, vnímajte naturálnu 
krásu.

Presvedčte sa, že interiér inšpirovaný prírodným kameňom 
nemusí byť chladný. Pocíťte jeho blízkosť, ktorá vás teplo 
pritúli priam rovnako ako zamat. Nech sa váš priestor 
stane vaším vlastným moderným azylom, v ktorom sa 
budete cítiť bezpečne a isto. Spojenie subtílneho mäkkého 
pozadia a jemných svetlých žiliek a prefarbení, dá mu 
výnimočný charakter. Vyberte si z dvoch farebných varian-
tov (Ritual Taupe Soft, Ritual Grey Soft) a oddychujte, 
čerpajte silu na ďalšie dni a získavajte odvahu čeliť novým 
výzvam.

Presvedčte sa, že interiér inšpirovaný prírodným kameňom 
nemusí byť chladný. Pocíťte jeho blízkosť, ktorá vás teplo 
pritúli priam rovnako ako zamat. Nech sa váš priestor 
stane vaším vlastným moderným azylom, v ktorom sa 
budete cítiť bezpečne a isto. Spojenie subtílneho mäkkého 
pozadia a jemných svetlých žiliek a prefarbení, dá mu 
výnimočný charakter. Vyberte si z dvoch farebných varian-
tov (Ritual Taupe Soft, Ritual Grey Soft) a oddychujte, 
čerpajte silu na ďalšie dni a získavajte odvahu čeliť novým 
výzvam.

Presvedčte sa, že minimalistický a vyvážený základ posky-
tne väčšiu slobodu pri zariaďovaní vášho vysnívaného 
interiéru. Stavte na veľkoformátové dlaždice s grafikou 
moderného betónu, vďaka čomu váš priestor získa indus-
triálny charakter. Vyberte si jeden z dvoch farebných 
variantov (Authority Grey Mat, Authority Graphite Mat) a 
spolu s nimi zaštepte do svojho života slowlife filozofiu. 
Neponáhľajte sa, vychutnávajte si každodenný život medzi 
ľuďmi a predmetmi, ktoré sú pre vás dôležité. Nezabúda-
jte, že „less is more” (menej je viac), preto vyplňte tento 
priestor vecami, ktoré vám urobia úprimnú radosť.

   DESIRE BLACK  SÉRIA

M2M2



Zariskujte a vyberte si kolekciu, ktorá je založená na 
silnom originálnom kameni s úžasnou hĺbkou. Jeho 
malebnosť zosilňujú krásne výrazné žily. Vďaka tomu sa vo 
svojom dome budete cítiť ako v galérii umenia. Nech vaše 
steny vyzerajú ako obrazy maľované svetlom a farbou. 
Vážte si každý jeden deň. Nedovoľte, aby vám utekali 
okamihy, chytajte momenty a zastavte ich vo svojom 
vnútri. Vytvárajte svoje vlastné impresie.

Zariskujte a vyberte si kolekciu, ktorá je založená na 
silnom originálnom kameni s úžasnou hĺbkou. Jeho 
malebnosť zosilňujú krásne výrazné žily. Vďaka tomu sa vo 
svojom dome budete cítiť ako v galérii umenia. Nech vaše 
steny vyzerajú ako obrazy maľované svetlom a farbou. 
Vážte si každý jeden deň. Nedovoľte, aby vám utekali 
okamihy, chytajte momenty a zastavte ich vo svojom 
vnútri. Vytvárajte svoje vlastné impresie.
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Vpustite odrobinu svetla nielen do svojho interiéru, alebo 
aj do svojho vnútra. Spoznajte čistú formu prírodného 
ónyxu s hĺbkou teplej farby a žiariacich jasných línií. 
Čerpajte z neho moc a silu, ktorá vyviera z prirodzenej 
nádhery prírodného kameňa. Pomocou priestoru, v ktorom 
žijete, vyjadrite svoje odhodlanie, vytrvalosť, odvahu a 
rozhodnosť. Celebrujte autentickosť, vnímajte naturálnu 
krásu.

Presvedčte sa, že interiér inšpirovaný prírodným kameňom 
nemusí byť chladný. Pocíťte jeho blízkosť, ktorá vás teplo 
pritúli priam rovnako ako zamat. Nech sa váš priestor 
stane vaším vlastným moderným azylom, v ktorom sa 
budete cítiť bezpečne a isto. Spojenie subtílneho mäkkého 
pozadia a jemných svetlých žiliek a prefarbení, dá mu 
výnimočný charakter. Vyberte si z dvoch farebných varian-
tov (Ritual Taupe Soft, Ritual Grey Soft) a oddychujte, 
čerpajte silu na ďalšie dni a získavajte odvahu čeliť novým 
výzvam.

Presvedčte sa, že interiér inšpirovaný prírodným kameňom 
nemusí byť chladný. Pocíťte jeho blízkosť, ktorá vás teplo 
pritúli priam rovnako ako zamat. Nech sa váš priestor 
stane vaším vlastným moderným azylom, v ktorom sa 
budete cítiť bezpečne a isto. Spojenie subtílneho mäkkého 
pozadia a jemných svetlých žiliek a prefarbení, dá mu 
výnimočný charakter. Vyberte si z dvoch farebných varian-
tov (Ritual Taupe Soft, Ritual Grey Soft) a oddychujte, 
čerpajte silu na ďalšie dni a získavajte odvahu čeliť novým 
výzvam.

Presvedčte sa, že minimalistický a vyvážený základ posky-
tne väčšiu slobodu pri zariaďovaní vášho vysnívaného 
interiéru. Stavte na veľkoformátové dlaždice s grafikou 
moderného betónu, vďaka čomu váš priestor získa indus-
triálny charakter. Vyberte si jeden z dvoch farebných 
variantov (Authority Grey Mat, Authority Graphite Mat) a 
spolu s nimi zaštepte do svojho života slowlife filozofiu. 
Neponáhľajte sa, vychutnávajte si každodenný život medzi 
ľuďmi a predmetmi, ktoré sú pre vás dôležité. Nezabúda-
jte, že „less is more” (menej je viac), preto vyplňte tento 
priestor vecami, ktoré vám urobia úprimnú radosť.

   DESIRE BLACK  SÉRIA

M2M2



Zariskujte a vyberte si kolekciu, ktorá je založená na 
silnom originálnom kameni s úžasnou hĺbkou. Jeho 
malebnosť zosilňujú krásne výrazné žily. Vďaka tomu sa vo 
svojom dome budete cítiť ako v galérii umenia. Nech vaše 
steny vyzerajú ako obrazy maľované svetlom a farbou. 
Vážte si každý jeden deň. Nedovoľte, aby vám utekali 
okamihy, chytajte momenty a zastavte ich vo svojom 
vnútri. Vytvárajte svoje vlastné impresie.

Zariskujte a vyberte si kolekciu, ktorá je založená na 
silnom originálnom kameni s úžasnou hĺbkou. Jeho 
malebnosť zosilňujú krásne výrazné žily. Vďaka tomu sa vo 
svojom dome budete cítiť ako v galérii umenia. Nech vaše 
steny vyzerajú ako obrazy maľované svetlom a farbou. 
Vážte si každý jeden deň. Nedovoľte, aby vám utekali 
okamihy, chytajte momenty a zastavte ich vo svojom 
vnútri. Vytvárajte svoje vlastné impresie.
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Vpustite odrobinu svetla nielen do svojho interiéru, alebo 
aj do svojho vnútra. Spoznajte čistú formu prírodného 
ónyxu s hĺbkou teplej farby a žiariacich jasných línií. 
Čerpajte z neho moc a silu, ktorá vyviera z prirodzenej 
nádhery prírodného kameňa. Pomocou priestoru, v ktorom 
žijete, vyjadrite svoje odhodlanie, vytrvalosť, odvahu a 
rozhodnosť. Celebrujte autentickosť, vnímajte naturálnu 
krásu.

Presvedčte sa, že interiér inšpirovaný prírodným kameňom 
nemusí byť chladný. Pocíťte jeho blízkosť, ktorá vás teplo 
pritúli priam rovnako ako zamat. Nech sa váš priestor 
stane vaším vlastným moderným azylom, v ktorom sa 
budete cítiť bezpečne a isto. Spojenie subtílneho mäkkého 
pozadia a jemných svetlých žiliek a prefarbení, dá mu 
výnimočný charakter. Vyberte si z dvoch farebných varian-
tov (Ritual Taupe Soft, Ritual Grey Soft) a oddychujte, 
čerpajte silu na ďalšie dni a získavajte odvahu čeliť novým 
výzvam.

Presvedčte sa, že interiér inšpirovaný prírodným kameňom 
nemusí byť chladný. Pocíťte jeho blízkosť, ktorá vás teplo 
pritúli priam rovnako ako zamat. Nech sa váš priestor 
stane vaším vlastným moderným azylom, v ktorom sa 
budete cítiť bezpečne a isto. Spojenie subtílneho mäkkého 
pozadia a jemných svetlých žiliek a prefarbení, dá mu 
výnimočný charakter. Vyberte si z dvoch farebných varian-
tov (Ritual Taupe Soft, Ritual Grey Soft) a oddychujte, 
čerpajte silu na ďalšie dni a získavajte odvahu čeliť novým 
výzvam.

Presvedčte sa, že minimalistický a vyvážený základ posky-
tne väčšiu slobodu pri zariaďovaní vášho vysnívaného 
interiéru. Stavte na veľkoformátové dlaždice s grafikou 
moderného betónu, vďaka čomu váš priestor získa indus-
triálny charakter. Vyberte si jeden z dvoch farebných 
variantov (Authority Grey Mat, Authority Graphite Mat) a 
spolu s nimi zaštepte do svojho života slowlife filozofiu. 
Neponáhľajte sa, vychutnávajte si každodenný život medzi 
ľuďmi a predmetmi, ktoré sú pre vás dôležité. Nezabúda-
jte, že „less is more” (menej je viac), preto vyplňte tento 
priestor vecami, ktoré vám urobia úprimnú radosť.

DESIRE BLACK POLISHED 120×120 DESIRE BLACK POLISHED 60×120DESIRE BLACK POLISHED 120×280

   DESIRE BLACK  PRODUKTY SÉRIE

M2M2



Zariskujte a vyberte si kolekciu, ktorá je založená na 
silnom originálnom kameni s úžasnou hĺbkou. Jeho 
malebnosť zosilňujú krásne výrazné žily. Vďaka tomu sa vo 
svojom dome budete cítiť ako v galérii umenia. Nech vaše 
steny vyzerajú ako obrazy maľované svetlom a farbou. 
Vážte si každý jeden deň. Nedovoľte, aby vám utekali 
okamihy, chytajte momenty a zastavte ich vo svojom 
vnútri. Vytvárajte svoje vlastné impresie.

Zariskujte a vyberte si kolekciu, ktorá je založená na 
silnom originálnom kameni s úžasnou hĺbkou. Jeho 
malebnosť zosilňujú krásne výrazné žily. Vďaka tomu sa vo 
svojom dome budete cítiť ako v galérii umenia. Nech vaše 
steny vyzerajú ako obrazy maľované svetlom a farbou. 
Vážte si každý jeden deň. Nedovoľte, aby vám utekali 
okamihy, chytajte momenty a zastavte ich vo svojom 
vnútri. Vytvárajte svoje vlastné impresie.
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Vpustite odrobinu svetla nielen do svojho interiéru, alebo 
aj do svojho vnútra. Spoznajte čistú formu prírodného 
ónyxu s hĺbkou teplej farby a žiariacich jasných línií. 
Čerpajte z neho moc a silu, ktorá vyviera z prirodzenej 
nádhery prírodného kameňa. Pomocou priestoru, v ktorom 
žijete, vyjadrite svoje odhodlanie, vytrvalosť, odvahu a 
rozhodnosť. Celebrujte autentickosť, vnímajte naturálnu 
krásu.

Presvedčte sa, že interiér inšpirovaný prírodným kameňom 
nemusí byť chladný. Pocíťte jeho blízkosť, ktorá vás teplo 
pritúli priam rovnako ako zamat. Nech sa váš priestor 
stane vaším vlastným moderným azylom, v ktorom sa 
budete cítiť bezpečne a isto. Spojenie subtílneho mäkkého 
pozadia a jemných svetlých žiliek a prefarbení, dá mu 
výnimočný charakter. Vyberte si z dvoch farebných varian-
tov (Ritual Taupe Soft, Ritual Grey Soft) a oddychujte, 
čerpajte silu na ďalšie dni a získavajte odvahu čeliť novým 
výzvam.

Presvedčte sa, že interiér inšpirovaný prírodným kameňom 
nemusí byť chladný. Pocíťte jeho blízkosť, ktorá vás teplo 
pritúli priam rovnako ako zamat. Nech sa váš priestor 
stane vaším vlastným moderným azylom, v ktorom sa 
budete cítiť bezpečne a isto. Spojenie subtílneho mäkkého 
pozadia a jemných svetlých žiliek a prefarbení, dá mu 
výnimočný charakter. Vyberte si z dvoch farebných varian-
tov (Ritual Taupe Soft, Ritual Grey Soft) a oddychujte, 
čerpajte silu na ďalšie dni a získavajte odvahu čeliť novým 
výzvam.

Presvedčte sa, že minimalistický a vyvážený základ posky-
tne väčšiu slobodu pri zariaďovaní vášho vysnívaného 
interiéru. Stavte na veľkoformátové dlaždice s grafikou 
moderného betónu, vďaka čomu váš priestor získa indus-
triálny charakter. Vyberte si jeden z dvoch farebných 
variantov (Authority Grey Mat, Authority Graphite Mat) a 
spolu s nimi zaštepte do svojho života slowlife filozofiu. 
Neponáhľajte sa, vychutnávajte si každodenný život medzi 
ľuďmi a predmetmi, ktoré sú pre vás dôležité. Nezabúda-
jte, že „less is more” (menej je viac), preto vyplňte tento 
priestor vecami, ktoré vám urobia úprimnú radosť.

NÁZOV INDEX VEĽKOSŤ
[cm] POVRCH HRÚBKA

[mm]
POČET KS
V BALENÍ

M2

V BALENÍ
HMOTNOSŤ

BALENIA [kg]
POČET KS

NA PALETE
M2 

NA PALETE
HMOTNOSŤ

PALETY [kg]

MONET BLUE POLISHED 120x280 RPR-1,2x2,8-1-MOET.BL 120x280 POLISHED 6 2 6,72 100,8 36 120,96 1814

MONET BLUE POLISHED 120x120 RPR-1,2x1,2-1-MOET.BL 120x120 POLISHED 9 2 2,88 56,16 36 51,84 1011

MONET BLUE POLISHED 60x120 RPR-0,6x1,2-1-MOET.BL 60x0 POLISHED 9 2 1,44 28,08 60 43,2 842

NÁZOV BALENIE

MONET BLUE POLISHED 120x280 M2

MONET BLUE POLISHED 120x120

MONET BLUE POLISHED 60x120

   MONET BLUE  TECHNICKÉ INFORMÁCIE

M2

M2



Zariskujte a vyberte si kolekciu, ktorá je založená na 
silnom originálnom kameni s úžasnou hĺbkou. Jeho 
malebnosť zosilňujú krásne výrazné žily. Vďaka tomu sa vo 
svojom dome budete cítiť ako v galérii umenia. Nech vaše 
steny vyzerajú ako obrazy maľované svetlom a farbou. 
Vážte si každý jeden deň. Nedovoľte, aby vám utekali 
okamihy, chytajte momenty a zastavte ich vo svojom 
vnútri. Vytvárajte svoje vlastné impresie.

Zariskujte a vyberte si kolekciu, ktorá je založená na 
silnom originálnom kameni s úžasnou hĺbkou. Jeho 
malebnosť zosilňujú krásne výrazné žily. Vďaka tomu sa vo 
svojom dome budete cítiť ako v galérii umenia. Nech vaše 
steny vyzerajú ako obrazy maľované svetlom a farbou. 
Vážte si každý jeden deň. Nedovoľte, aby vám utekali 
okamihy, chytajte momenty a zastavte ich vo svojom 
vnútri. Vytvárajte svoje vlastné impresie.
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Vpustite odrobinu svetla nielen do svojho interiéru, alebo 
aj do svojho vnútra. Spoznajte čistú formu prírodného 
ónyxu s hĺbkou teplej farby a žiariacich jasných línií. 
Čerpajte z neho moc a silu, ktorá vyviera z prirodzenej 
nádhery prírodného kameňa. Pomocou priestoru, v ktorom 
žijete, vyjadrite svoje odhodlanie, vytrvalosť, odvahu a 
rozhodnosť. Celebrujte autentickosť, vnímajte naturálnu 
krásu.

Presvedčte sa, že interiér inšpirovaný prírodným kameňom 
nemusí byť chladný. Pocíťte jeho blízkosť, ktorá vás teplo 
pritúli priam rovnako ako zamat. Nech sa váš priestor 
stane vaším vlastným moderným azylom, v ktorom sa 
budete cítiť bezpečne a isto. Spojenie subtílneho mäkkého 
pozadia a jemných svetlých žiliek a prefarbení, dá mu 
výnimočný charakter. Vyberte si z dvoch farebných varian-
tov (Ritual Taupe Soft, Ritual Grey Soft) a oddychujte, 
čerpajte silu na ďalšie dni a získavajte odvahu čeliť novým 
výzvam.

Presvedčte sa, že interiér inšpirovaný prírodným kameňom 
nemusí byť chladný. Pocíťte jeho blízkosť, ktorá vás teplo 
pritúli priam rovnako ako zamat. Nech sa váš priestor 
stane vaším vlastným moderným azylom, v ktorom sa 
budete cítiť bezpečne a isto. Spojenie subtílneho mäkkého 
pozadia a jemných svetlých žiliek a prefarbení, dá mu 
výnimočný charakter. Vyberte si z dvoch farebných varian-
tov (Ritual Taupe Soft, Ritual Grey Soft) a oddychujte, 
čerpajte silu na ďalšie dni a získavajte odvahu čeliť novým 
výzvam.

Presvedčte sa, že minimalistický a vyvážený základ posky-
tne väčšiu slobodu pri zariaďovaní vášho vysnívaného 
interiéru. Stavte na veľkoformátové dlaždice s grafikou 
moderného betónu, vďaka čomu váš priestor získa indus-
triálny charakter. Vyberte si jeden z dvoch farebných 
variantov (Authority Grey Mat, Authority Graphite Mat) a 
spolu s nimi zaštepte do svojho života slowlife filozofiu. 
Neponáhľajte sa, vychutnávajte si každodenný život medzi 
ľuďmi a predmetmi, ktoré sú pre vás dôležité. Nezabúda-
jte, že „less is more” (menej je viac), preto vyplňte tento 
priestor vecami, ktoré vám urobia úprimnú radosť.

M2M2

NÁZOV BALENIE

HORIZON GOLD SOFT 120x280 M2

HORIZON GOLD POLISHED 120x280 M2

HORIZON GOLD MATT 120x120 M2

HORIZON GOLD POLISHED 120x120 M2

HORIZON GOLD MATT 60x120 M2

HORIZON GOLD POLISHED 60x120 M2

HORIZON GOLD SOFT 120x280 R-R-1,2x2,8-1-HORI.GO 120x280 SOFT 6 2 6,72 100,8 36 120,96 1814

HORIZON GOLD POLISHED 120x280 RPR-1,2x2,8-1-HORI.GO 120x280 POLISHED 6 2 6,72 100,8 36 120,96 1814

HORIZON GOLD MATT 120x120 R-R-1,2x1,2-1-HORI.GO 120x120 MATT 9 2 2,88 56,16 36 51,84 1011

HORIZON GOLD POLISHED 120x120 RPR-1,2x1,2-1-HORI.GO 120x120 POLISHED 9 2 2,88 56,16 36 51,84 1011

HORIZON GOLD MATT 60x120 R-R-0,6x1,2-1-HORI.GO 60x120 MATT 9 2 1,44 28,08 60 43,2 842

HORIZON GOLD POLISHED 60x120 RPR-0,6x1,2-1-HORI.GO 60x120 POLISHED 9 2 1,44 28,08 60 43,2 842

   HORIZON GOLD  TECHNICKÉ INFORMÁCIE

NÁZOV INDEX VEĽKOSŤ
[cm] POVRCH HRÚBKA

[mm]
POČET KS
V BALENÍ

M2

V BALENÍ
HMOTNOSŤ

BALENIA [kg]
POČET KS

NA PALETE
M2 

NA PALETE
HMOTNOSŤ

PALETY [kg]



Zariskujte a vyberte si kolekciu, ktorá je založená na 
silnom originálnom kameni s úžasnou hĺbkou. Jeho 
malebnosť zosilňujú krásne výrazné žily. Vďaka tomu sa vo 
svojom dome budete cítiť ako v galérii umenia. Nech vaše 
steny vyzerajú ako obrazy maľované svetlom a farbou. 
Vážte si každý jeden deň. Nedovoľte, aby vám utekali 
okamihy, chytajte momenty a zastavte ich vo svojom 
vnútri. Vytvárajte svoje vlastné impresie.

Zariskujte a vyberte si kolekciu, ktorá je založená na 
silnom originálnom kameni s úžasnou hĺbkou. Jeho 
malebnosť zosilňujú krásne výrazné žily. Vďaka tomu sa vo 
svojom dome budete cítiť ako v galérii umenia. Nech vaše 
steny vyzerajú ako obrazy maľované svetlom a farbou. 
Vážte si každý jeden deň. Nedovoľte, aby vám utekali 
okamihy, chytajte momenty a zastavte ich vo svojom 
vnútri. Vytvárajte svoje vlastné impresie.
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Vpustite odrobinu svetla nielen do svojho interiéru, alebo 
aj do svojho vnútra. Spoznajte čistú formu prírodného 
ónyxu s hĺbkou teplej farby a žiariacich jasných línií. 
Čerpajte z neho moc a silu, ktorá vyviera z prirodzenej 
nádhery prírodného kameňa. Pomocou priestoru, v ktorom 
žijete, vyjadrite svoje odhodlanie, vytrvalosť, odvahu a 
rozhodnosť. Celebrujte autentickosť, vnímajte naturálnu 
krásu.

Presvedčte sa, že interiér inšpirovaný prírodným kameňom 
nemusí byť chladný. Pocíťte jeho blízkosť, ktorá vás teplo 
pritúli priam rovnako ako zamat. Nech sa váš priestor 
stane vaším vlastným moderným azylom, v ktorom sa 
budete cítiť bezpečne a isto. Spojenie subtílneho mäkkého 
pozadia a jemných svetlých žiliek a prefarbení, dá mu 
výnimočný charakter. Vyberte si z dvoch farebných varian-
tov (Ritual Taupe Soft, Ritual Grey Soft) a oddychujte, 
čerpajte silu na ďalšie dni a získavajte odvahu čeliť novým 
výzvam.

Presvedčte sa, že interiér inšpirovaný prírodným kameňom 
nemusí byť chladný. Pocíťte jeho blízkosť, ktorá vás teplo 
pritúli priam rovnako ako zamat. Nech sa váš priestor 
stane vaším vlastným moderným azylom, v ktorom sa 
budete cítiť bezpečne a isto. Spojenie subtílneho mäkkého 
pozadia a jemných svetlých žiliek a prefarbení, dá mu 
výnimočný charakter. Vyberte si z dvoch farebných varian-
tov (Ritual Taupe Soft, Ritual Grey Soft) a oddychujte, 
čerpajte silu na ďalšie dni a získavajte odvahu čeliť novým 
výzvam.

Presvedčte sa, že minimalistický a vyvážený základ posky-
tne väčšiu slobodu pri zariaďovaní vášho vysnívaného 
interiéru. Stavte na veľkoformátové dlaždice s grafikou 
moderného betónu, vďaka čomu váš priestor získa indus-
triálny charakter. Vyberte si jeden z dvoch farebných 
variantov (Authority Grey Mat, Authority Graphite Mat) a 
spolu s nimi zaštepte do svojho života slowlife filozofiu. 
Neponáhľajte sa, vychutnávajte si každodenný život medzi 
ľuďmi a predmetmi, ktoré sú pre vás dôležité. Nezabúda-
jte, že „less is more” (menej je viac), preto vyplňte tento 
priestor vecami, ktoré vám urobia úprimnú radosť.

M2M2

INVISIBLE WHITE POLISHED 120x280 RPR-1,2x2,8-1-INVI.WH 120x280 POLISHED 6 2 6,72 100,8 36 120,96 1814

INVISIBLE WHITE POLISHED 120x120 RPR-1,2x1,2-1-INVI.WH 120x120 POLISHED 9 2 2,88 56,16 36 51,84 1011

INVISIBLE WHITE POLISHED 60x120 RPR-0,6x1,2-1-INVI.WH 60x0 POLISHED 9 2 1,44 28,08 60 43,2 842

INVISIBLE WHITE POLISHED 120x280 M2

INVISIBLE WHITE POLISHED 120x120 M2

INVISIBLE WHITE POLISHED 60x120 M2

   INVISIBLE WHITE  TECHNICKÉ INFORMÁCIE

NÁZOV INDEX VEĽKOSŤ
[cm] POVRCH HRÚBKA

[mm]
POČET KS
V BALENÍ

M2

V BALENÍ
HMOTNOSŤ

BALENIA [kg]
POČET KS

NA PALETE
M2 

NA PALETE
HMOTNOSŤ

PALETY [kg]

BALENIENÁZOV



Zariskujte a vyberte si kolekciu, ktorá je založená na 
silnom originálnom kameni s úžasnou hĺbkou. Jeho 
malebnosť zosilňujú krásne výrazné žily. Vďaka tomu sa vo 
svojom dome budete cítiť ako v galérii umenia. Nech vaše 
steny vyzerajú ako obrazy maľované svetlom a farbou. 
Vážte si každý jeden deň. Nedovoľte, aby vám utekali 
okamihy, chytajte momenty a zastavte ich vo svojom 
vnútri. Vytvárajte svoje vlastné impresie.

Zariskujte a vyberte si kolekciu, ktorá je založená na 
silnom originálnom kameni s úžasnou hĺbkou. Jeho 
malebnosť zosilňujú krásne výrazné žily. Vďaka tomu sa vo 
svojom dome budete cítiť ako v galérii umenia. Nech vaše 
steny vyzerajú ako obrazy maľované svetlom a farbou. 
Vážte si každý jeden deň. Nedovoľte, aby vám utekali 
okamihy, chytajte momenty a zastavte ich vo svojom 
vnútri. Vytvárajte svoje vlastné impresie.
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Vpustite odrobinu svetla nielen do svojho interiéru, alebo 
aj do svojho vnútra. Spoznajte čistú formu prírodného 
ónyxu s hĺbkou teplej farby a žiariacich jasných línií. 
Čerpajte z neho moc a silu, ktorá vyviera z prirodzenej 
nádhery prírodného kameňa. Pomocou priestoru, v ktorom 
žijete, vyjadrite svoje odhodlanie, vytrvalosť, odvahu a 
rozhodnosť. Celebrujte autentickosť, vnímajte naturálnu 
krásu.

Presvedčte sa, že interiér inšpirovaný prírodným kameňom 
nemusí byť chladný. Pocíťte jeho blízkosť, ktorá vás teplo 
pritúli priam rovnako ako zamat. Nech sa váš priestor 
stane vaším vlastným moderným azylom, v ktorom sa 
budete cítiť bezpečne a isto. Spojenie subtílneho mäkkého 
pozadia a jemných svetlých žiliek a prefarbení, dá mu 
výnimočný charakter. Vyberte si z dvoch farebných varian-
tov (Ritual Taupe Soft, Ritual Grey Soft) a oddychujte, 
čerpajte silu na ďalšie dni a získavajte odvahu čeliť novým 
výzvam.

Presvedčte sa, že interiér inšpirovaný prírodným kameňom 
nemusí byť chladný. Pocíťte jeho blízkosť, ktorá vás teplo 
pritúli priam rovnako ako zamat. Nech sa váš priestor 
stane vaším vlastným moderným azylom, v ktorom sa 
budete cítiť bezpečne a isto. Spojenie subtílneho mäkkého 
pozadia a jemných svetlých žiliek a prefarbení, dá mu 
výnimočný charakter. Vyberte si z dvoch farebných varian-
tov (Ritual Taupe Soft, Ritual Grey Soft) a oddychujte, 
čerpajte silu na ďalšie dni a získavajte odvahu čeliť novým 
výzvam.

Presvedčte sa, že minimalistický a vyvážený základ posky-
tne väčšiu slobodu pri zariaďovaní vášho vysnívaného 
interiéru. Stavte na veľkoformátové dlaždice s grafikou 
moderného betónu, vďaka čomu váš priestor získa indus-
triálny charakter. Vyberte si jeden z dvoch farebných 
variantov (Authority Grey Mat, Authority Graphite Mat) a 
spolu s nimi zaštepte do svojho života slowlife filozofiu. 
Neponáhľajte sa, vychutnávajte si každodenný život medzi 
ľuďmi a predmetmi, ktoré sú pre vás dôležité. Nezabúda-
jte, že „less is more” (menej je viac), preto vyplňte tento 
priestor vecami, ktoré vám urobia úprimnú radosť.

M2M2

RITUAL GREY SOFT 120x280 R-R-1,2x2,8-1-RITU.GR 120x280 SOFT 6 2 6,72 100,8 36 120,96 1814

RITUAL TAUPE SOFT 120x280 R-R-1,2x2,8-1-RITU.TA 120x280 SOFT 6 2 6,72 100,8 36 120,69 1814

RITUAL GREY MATT 120x120 R-R-1,2x1,2-1-RITU.GR 120x120 MATT 9 2 2,88 56,16 36 51,84 1011

RITUAL TAUPE MATT 120x120 R-R-1,2x1,2-1-RITU.TA 120x120 MATT 9 2 2,88 56,16 36 51,84 1011

RITUAL GREY MATT 60x120 R-R-0,6x1,2-1-RITU.GR 60x120 MATT 9 2 1,44 28,08 60 43,2 842

RITUAL TAUPE MATT 60x120 R-R-0,6x1,2-1-RITU.TA 60x120 MATT 9 2 1,44 28,08 60 43,2 842

RITUAL GREY SOFT 120x280 M2

RITUAL TAUPE SOFT 120x280 M2

RITUAL GREY MATT 120x120 M2

RITUAL TAUPE MATT 120x120 M2

RITUAL GREY MATT 60x120 M2

RITUAL TAUPE MATT 60x120 M2

   RITUAL  TECHNICKÉ INFORMÁCIE

NÁZOV INDEX VEĽKOSŤ
[cm] POVRCH HRÚBKA

[mm]
POČET KS
V BALENÍ

M2

V BALENÍ
HMOTNOSŤ

BALENIA [kg]
POČET KS

NA PALETE
M2 

NA PALETE
HMOTNOSŤ

PALETY [kg]

NÁZOV BALENIE



Zariskujte a vyberte si kolekciu, ktorá je založená na 
silnom originálnom kameni s úžasnou hĺbkou. Jeho 
malebnosť zosilňujú krásne výrazné žily. Vďaka tomu sa vo 
svojom dome budete cítiť ako v galérii umenia. Nech vaše 
steny vyzerajú ako obrazy maľované svetlom a farbou. 
Vážte si každý jeden deň. Nedovoľte, aby vám utekali 
okamihy, chytajte momenty a zastavte ich vo svojom 
vnútri. Vytvárajte svoje vlastné impresie.

Zariskujte a vyberte si kolekciu, ktorá je založená na 
silnom originálnom kameni s úžasnou hĺbkou. Jeho 
malebnosť zosilňujú krásne výrazné žily. Vďaka tomu sa vo 
svojom dome budete cítiť ako v galérii umenia. Nech vaše 
steny vyzerajú ako obrazy maľované svetlom a farbou. 
Vážte si každý jeden deň. Nedovoľte, aby vám utekali 
okamihy, chytajte momenty a zastavte ich vo svojom 
vnútri. Vytvárajte svoje vlastné impresie.

107

Vpustite odrobinu svetla nielen do svojho interiéru, alebo 
aj do svojho vnútra. Spoznajte čistú formu prírodného 
ónyxu s hĺbkou teplej farby a žiariacich jasných línií. 
Čerpajte z neho moc a silu, ktorá vyviera z prirodzenej 
nádhery prírodného kameňa. Pomocou priestoru, v ktorom 
žijete, vyjadrite svoje odhodlanie, vytrvalosť, odvahu a 
rozhodnosť. Celebrujte autentickosť, vnímajte naturálnu 
krásu.

Presvedčte sa, že interiér inšpirovaný prírodným kameňom 
nemusí byť chladný. Pocíťte jeho blízkosť, ktorá vás teplo 
pritúli priam rovnako ako zamat. Nech sa váš priestor 
stane vaším vlastným moderným azylom, v ktorom sa 
budete cítiť bezpečne a isto. Spojenie subtílneho mäkkého 
pozadia a jemných svetlých žiliek a prefarbení, dá mu 
výnimočný charakter. Vyberte si z dvoch farebných varian-
tov (Ritual Taupe Soft, Ritual Grey Soft) a oddychujte, 
čerpajte silu na ďalšie dni a získavajte odvahu čeliť novým 
výzvam.

Presvedčte sa, že interiér inšpirovaný prírodným kameňom 
nemusí byť chladný. Pocíťte jeho blízkosť, ktorá vás teplo 
pritúli priam rovnako ako zamat. Nech sa váš priestor 
stane vaším vlastným moderným azylom, v ktorom sa 
budete cítiť bezpečne a isto. Spojenie subtílneho mäkkého 
pozadia a jemných svetlých žiliek a prefarbení, dá mu 
výnimočný charakter. Vyberte si z dvoch farebných varian-
tov (Ritual Taupe Soft, Ritual Grey Soft) a oddychujte, 
čerpajte silu na ďalšie dni a získavajte odvahu čeliť novým 
výzvam.

Presvedčte sa, že minimalistický a vyvážený základ posky-
tne väčšiu slobodu pri zariaďovaní vášho vysnívaného 
interiéru. Stavte na veľkoformátové dlaždice s grafikou 
moderného betónu, vďaka čomu váš priestor získa indus-
triálny charakter. Vyberte si jeden z dvoch farebných 
variantov (Authority Grey Mat, Authority Graphite Mat) a 
spolu s nimi zaštepte do svojho života slowlife filozofiu. 
Neponáhľajte sa, vychutnávajte si každodenný život medzi 
ľuďmi a predmetmi, ktoré sú pre vás dôležité. Nezabúda-
jte, že „less is more” (menej je viac), preto vyplňte tento 
priestor vecami, ktoré vám urobia úprimnú radosť.

M2M2

VISIONER GREY POLISHED 120x280 RPR-1,2x2,8-1-VISI.GR 120x280 POLISHED 6 2 6,72 100,8 36 120,96 1814

VISIONER GREY POLISHED 120x120 RPR-1,2x1,2-1-VISI.GR 120x120 POLISHED 9 2 2,88 56,16 36 51,84 1011

VISIONER GREY POLISHED 60x120 RPR-0,6x1,2-1-VISI.GR 60x0 POLISHED 9 2 1,44 28,08 60 43,2 842

VISIONER GREY POLISHED 120x280 M2

VISIONER GREY POLISHED 120x120 M2

VISIONER GREY POLISHED 60x120 M2

   VISIONER GREY  TECHNICKÉ INFORMÁCIE

NÁZOV INDEX VEĽKOSŤ
[cm] POVRCH HRÚBKA

[mm]
POČET KS
V BALENÍ

M2

V BALENÍ
HMOTNOSŤ

BALENIA [kg]
POČET KS

NA PALETE
M2 

NA PALETE
HMOTNOSŤ

PALETY [kg]

NÁZOV BALENIE



Zariskujte a vyberte si kolekciu, ktorá je založená na 
silnom originálnom kameni s úžasnou hĺbkou. Jeho 
malebnosť zosilňujú krásne výrazné žily. Vďaka tomu sa vo 
svojom dome budete cítiť ako v galérii umenia. Nech vaše 
steny vyzerajú ako obrazy maľované svetlom a farbou. 
Vážte si každý jeden deň. Nedovoľte, aby vám utekali 
okamihy, chytajte momenty a zastavte ich vo svojom 
vnútri. Vytvárajte svoje vlastné impresie.

Zariskujte a vyberte si kolekciu, ktorá je založená na 
silnom originálnom kameni s úžasnou hĺbkou. Jeho 
malebnosť zosilňujú krásne výrazné žily. Vďaka tomu sa vo 
svojom dome budete cítiť ako v galérii umenia. Nech vaše 
steny vyzerajú ako obrazy maľované svetlom a farbou. 
Vážte si každý jeden deň. Nedovoľte, aby vám utekali 
okamihy, chytajte momenty a zastavte ich vo svojom 
vnútri. Vytvárajte svoje vlastné impresie.
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Vpustite odrobinu svetla nielen do svojho interiéru, alebo 
aj do svojho vnútra. Spoznajte čistú formu prírodného 
ónyxu s hĺbkou teplej farby a žiariacich jasných línií. 
Čerpajte z neho moc a silu, ktorá vyviera z prirodzenej 
nádhery prírodného kameňa. Pomocou priestoru, v ktorom 
žijete, vyjadrite svoje odhodlanie, vytrvalosť, odvahu a 
rozhodnosť. Celebrujte autentickosť, vnímajte naturálnu 
krásu.

Presvedčte sa, že interiér inšpirovaný prírodným kameňom 
nemusí byť chladný. Pocíťte jeho blízkosť, ktorá vás teplo 
pritúli priam rovnako ako zamat. Nech sa váš priestor 
stane vaším vlastným moderným azylom, v ktorom sa 
budete cítiť bezpečne a isto. Spojenie subtílneho mäkkého 
pozadia a jemných svetlých žiliek a prefarbení, dá mu 
výnimočný charakter. Vyberte si z dvoch farebných varian-
tov (Ritual Taupe Soft, Ritual Grey Soft) a oddychujte, 
čerpajte silu na ďalšie dni a získavajte odvahu čeliť novým 
výzvam.

Presvedčte sa, že interiér inšpirovaný prírodným kameňom 
nemusí byť chladný. Pocíťte jeho blízkosť, ktorá vás teplo 
pritúli priam rovnako ako zamat. Nech sa váš priestor 
stane vaším vlastným moderným azylom, v ktorom sa 
budete cítiť bezpečne a isto. Spojenie subtílneho mäkkého 
pozadia a jemných svetlých žiliek a prefarbení, dá mu 
výnimočný charakter. Vyberte si z dvoch farebných varian-
tov (Ritual Taupe Soft, Ritual Grey Soft) a oddychujte, 
čerpajte silu na ďalšie dni a získavajte odvahu čeliť novým 
výzvam.

Presvedčte sa, že minimalistický a vyvážený základ posky-
tne väčšiu slobodu pri zariaďovaní vášho vysnívaného 
interiéru. Stavte na veľkoformátové dlaždice s grafikou 
moderného betónu, vďaka čomu váš priestor získa indus-
triálny charakter. Vyberte si jeden z dvoch farebných 
variantov (Authority Grey Mat, Authority Graphite Mat) a 
spolu s nimi zaštepte do svojho života slowlife filozofiu. 
Neponáhľajte sa, vychutnávajte si každodenný život medzi 
ľuďmi a predmetmi, ktoré sú pre vás dôležité. Nezabúda-
jte, že „less is more” (menej je viac), preto vyplňte tento 
priestor vecami, ktoré vám urobia úprimnú radosť.

M2M2

AUTHORITY GREY MATT 120x280 R-R-1,2x2,8-1-AUTH.GR 120x280 MATT 6 2 6,72 100,8 36 120,96 1814

AUTHORITY GRAPHITE MATT 120x280 R-R-1,2x2,8-1-AUTH.GT 120x280 MATT 6 2 6,72 100,8 36 120,69 1814

AUTHORITY GREY MATT 120x120 R-R-1,2x1,2-1-AUTH.GR 120x120 MATT 9 2 2,88 56,16 36 51,84 1011

AUTHORITY GRAPHITE MATT 120x120 R-R-1,2x1,2-1-AUTH.GT 120x120 MATT 9 2 2,88 56,16 36 51,84 1011

AUTHORITY GREY MATT 60x120 R-R-0,6x1,2-1-AUTH.GR 60x120 MATT 9 2 1,44 28,08 60 43,2 842

AUTHORITY GRAPHITE MATT 60x120 R-R-0,6x1,2-1-AUTH.GT 60x120 MATT 9 2 1,44 28,08 60 43,2 842

AUTHORITY GREY MATT 120x280 M2

AUTHORITY GRAPHITE MATT 120x280 M2

AUTHORITY GREY MATT 120x120 M2

AUTHORITY GRAPHITE MATT 120x120 M2

AUTHORITY GREY MATT 60x120 M2

AUTHORITY GRAPHITE MATT 60x120 M2

   AUTHORITY  TECHNICKÉ INFORMÁCIE

NÁZOV INDEX VEĽKOSŤ
[cm] POVRCH HRÚBKA

[mm]
POČET KS
V BALENÍ

M2

V BALENÍ
HMOTNOSŤ

BALENIA [kg]
POČET KS

NA PALETE
M2 

NA PALETE
HMOTNOSŤ

PALETY [kg]

BALENIENÁZOV



Zariskujte a vyberte si kolekciu, ktorá je založená na 
silnom originálnom kameni s úžasnou hĺbkou. Jeho 
malebnosť zosilňujú krásne výrazné žily. Vďaka tomu sa vo 
svojom dome budete cítiť ako v galérii umenia. Nech vaše 
steny vyzerajú ako obrazy maľované svetlom a farbou. 
Vážte si každý jeden deň. Nedovoľte, aby vám utekali 
okamihy, chytajte momenty a zastavte ich vo svojom 
vnútri. Vytvárajte svoje vlastné impresie.

Zariskujte a vyberte si kolekciu, ktorá je založená na 
silnom originálnom kameni s úžasnou hĺbkou. Jeho 
malebnosť zosilňujú krásne výrazné žily. Vďaka tomu sa vo 
svojom dome budete cítiť ako v galérii umenia. Nech vaše 
steny vyzerajú ako obrazy maľované svetlom a farbou. 
Vážte si každý jeden deň. Nedovoľte, aby vám utekali 
okamihy, chytajte momenty a zastavte ich vo svojom 
vnútri. Vytvárajte svoje vlastné impresie.
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Vpustite odrobinu svetla nielen do svojho interiéru, alebo 
aj do svojho vnútra. Spoznajte čistú formu prírodného 
ónyxu s hĺbkou teplej farby a žiariacich jasných línií. 
Čerpajte z neho moc a silu, ktorá vyviera z prirodzenej 
nádhery prírodného kameňa. Pomocou priestoru, v ktorom 
žijete, vyjadrite svoje odhodlanie, vytrvalosť, odvahu a 
rozhodnosť. Celebrujte autentickosť, vnímajte naturálnu 
krásu.

Presvedčte sa, že interiér inšpirovaný prírodným kameňom 
nemusí byť chladný. Pocíťte jeho blízkosť, ktorá vás teplo 
pritúli priam rovnako ako zamat. Nech sa váš priestor 
stane vaším vlastným moderným azylom, v ktorom sa 
budete cítiť bezpečne a isto. Spojenie subtílneho mäkkého 
pozadia a jemných svetlých žiliek a prefarbení, dá mu 
výnimočný charakter. Vyberte si z dvoch farebných varian-
tov (Ritual Taupe Soft, Ritual Grey Soft) a oddychujte, 
čerpajte silu na ďalšie dni a získavajte odvahu čeliť novým 
výzvam.

Presvedčte sa, že interiér inšpirovaný prírodným kameňom 
nemusí byť chladný. Pocíťte jeho blízkosť, ktorá vás teplo 
pritúli priam rovnako ako zamat. Nech sa váš priestor 
stane vaším vlastným moderným azylom, v ktorom sa 
budete cítiť bezpečne a isto. Spojenie subtílneho mäkkého 
pozadia a jemných svetlých žiliek a prefarbení, dá mu 
výnimočný charakter. Vyberte si z dvoch farebných varian-
tov (Ritual Taupe Soft, Ritual Grey Soft) a oddychujte, 
čerpajte silu na ďalšie dni a získavajte odvahu čeliť novým 
výzvam.

Presvedčte sa, že minimalistický a vyvážený základ posky-
tne väčšiu slobodu pri zariaďovaní vášho vysnívaného 
interiéru. Stavte na veľkoformátové dlaždice s grafikou 
moderného betónu, vďaka čomu váš priestor získa indus-
triálny charakter. Vyberte si jeden z dvoch farebných 
variantov (Authority Grey Mat, Authority Graphite Mat) a 
spolu s nimi zaštepte do svojho života slowlife filozofiu. 
Neponáhľajte sa, vychutnávajte si každodenný život medzi 
ľuďmi a predmetmi, ktoré sú pre vás dôležité. Nezabúda-
jte, že „less is more” (menej je viac), preto vyplňte tento 
priestor vecami, ktoré vám urobia úprimnú radosť.

M2M2

DESIRE BLACK POLISHED 120x280 RPR-1,2x2,8-1-DESI.BK 120x280 POLISHED 6 2 6,72 100,8 36 120,96 1814

DESIRE BLACK POLISHED 120x120 RPR-1,2x1,2-1-DESI.BK 120x120 POLISHED 9 2 2,88 56,16 36 51,84 1011

DESIRE BLACK POLISHED 60x120 RPR-0,6x1,2-1-DESI.BK 60x0 POLISHED 9 2 1,44 28,08 60 43,2 842

DESIRE BLACK POLISHED 120x280 M2

DESIRE BLACK POLISHED 120x120

DESIRE BLACK POLISHED 60x120

   DESIRE BLACK  TECHNICKÉ INFORMÁCIE

NÁZOV INDEX VEĽKOSŤ
[cm] POVRCH HRÚBKA

[mm]
POČET KS
V BALENÍ

M2

V BALENÍ
HMOTNOSŤ

BALENIA [kg]
POČET KS

NA PALETE
M2 

NA PALETE
HMOTNOSŤ

PALETY [kg]

M2

M2

NÁZOV BALENIE



PRODUKTOVÉ NOVINKY 2021



HEARTWOOD

Návrat ku koreňom krásy

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Prišiel čas na triumfálny návrat klasickej estetiky. Vydajte sa         
na cestu do samotného srdca krásy a opäť objavte prirodzenosť 
v jej exkluzívnej verzii. Mimoriadne jemná štruktúra a lesk 
vyváženej kresby zvýrazňujú jej autentickosť. Nájdete tu bohatú 
paletu až piatich výnimočných farieb v teplých odtieňoch dreva 
(Crema, Latte, Honey, Toffee, Cardamon). Vďaka nim sa priestor 
okolo vás naplní nadčasovou krásou a upokojujúcou harmóniou. 
Séria Heartwood zvýrazní teplo, pokoj a prirodzenosť každého 
interiéru. Pozvite ich k sebe už dnes a prežite úchvatné chvíle.
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HEARTWOOD

Návrat ku koreňom krásy

Prišiel čas na triumfálny návrat klasickej estetiky. Vydajte sa         
na cestu do samotného srdca krásy a opäť objavte prirodzenosť 
v jej exkluzívnej verzii. Mimoriadne jemná štruktúra a lesk 
vyváženej kresby zvýrazňujú jej autentickosť. Nájdete tu bohatú 
paletu až piatich výnimočných farieb v teplých odtieňoch dreva 
(Crema, Latte, Honey, Toffee, Cardamon). Vďaka nim sa priestor 
okolo vás naplní nadčasovou krásou a upokojujúcou harmóniou. 
Séria Heartwood zvýrazní teplo, pokoj a prirodzenosť každého 
interiéru. Pozvite ich k sebe už dnes a prežite úchvatné chvíle.

   HEARTWOOD   SÉRIA



   HEARTWOOD   SÉRIA
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   HEARTWOOD   SÉRIA    HEARTWOOD   SÉRIA



   HEARTWOOD   SÉRIA
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   HEARTWOOD   SÉRIA    HEARTWOOD   SÉRIA



HEARTWOOD CARDAMON STRUCTURE 19,8×179,8

HEARTWOOD CARDAMON STRUCTURE 19,8×119,8

HEARTWOOD CARDAMON CHEVRON LEFT 9,8×59,8

HEARTWOOD CARDAMON CHEVRON RIGHT 9,8×59,8

   HEARTWOOD CARDAMON  PRODUKTY SÉRIE
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HEARTWOOD CARDAMON STRUCTURE 19,8×179,8

HEARTWOOD CARDAMON STRUCTURE 19,8×119,8

HEARTWOOD CARDAMON CHEVRON LEFT 9,8×59,8

HEARTWOOD CARDAMON CHEVRON RIGHT 9,8×59,8

   HEARTWOOD CARDAMON  PRODUKTY SÉRIE

HEARTWOOD CREMA STRUCTURE 19,8×179,8

HEARTWOOD CREMA STRUCTURE 19,8×119,8

HEARTWOOD CREMA CHEVRON LEFT 9,8×59,8

HEARTWOOD CREMA CHEVRON RIGHT 9,8×59,8

   HEARTWOOD CREMA  PRODUKTY SÉRIE



HEARTWOOD HONEY STRUCTURE 19,8×179,8

HEARTWOOD HONEY  STRUCTURE 19,8×119,8

HEARTWOOD HONEY CHEVRON LEFT 9,8×59,8

HEARTWOOD HONEY CHEVRON RIGHT 9,8×59,8

   HEARTWOOD HONEY  PRODUKTY SÉRIE
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HEARTWOOD HONEY STRUCTURE 19,8×179,8

HEARTWOOD HONEY STRUCTURE 19,8×119,8

HEARTWOOD HONEY CHEVRON LEFT 9,8×59,8

HEARTWOOD HONEY CHEVRON RIGHT 9,8×59,8

   HEARTWOOD HONEY  PRODUKTY SÉRIE

HEARTWOOD LATTE  STRUCTURE 19,8×179,8

HEARTWOOD LATTE STRUCTURE 19,8×119,8

HEARTWOOD LATTE CHEVRON LEFT 9,8×59,8

HEARTWOOD LATTE CHEVRON RIGHT 9,8×59,8

   HEARTWOOD LATTE  PRODUKTY SÉRIE



HEARTWOOD TOFFEE STRUCTURE 19,8×179,8

HEARTWOOD TOFFEE  STRUCTURE 19,8×119,8

HEARTWOOD TOFFEE CHEVRON LEFT 9,8×59,8

HEARTWOOD TOFFEE CHEVRON RIGHT 9,8×59,8

   HEARTWOOD TOFFEE  PRODUKTY SÉRIE
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HEARTWOOD TOFFEE STRUCTURE 19,8×179,8

HEARTWOOD TOFFEE STRUCTURE 19,8×119,8

HEARTWOOD TOFFEE CHEVRON LEFT 9,8×59,8

HEARTWOOD TOFFEE CHEVRON RIGHT 9,8×59,8

   HEARTWOOD TOFFEE  PRODUKTY SÉRIE

SOULWOOD

Manifest krásy a autentickosti

 
 

 

 
 
 

Spoznajte ukážkový príklad spojenia nadčasovej jednoduchosti 
a trvalej elegancie. Výnimočná imitácia prírodného dreva so 
zameraním na každý, aj ten najmenší detail, poteší vaše oči, ale 
tiež sa dotkne, objíme a rozohreje vašu dušu. Mäkká grafika            
v teplom odtieni, jemné hrče a perfektne imitovaná prirodzená 
kresba dreva vytvoria príjemnú domácu atmosféru a zaručia 
vám pocit luxusu. Soulwood je manifestáciou autentickosti a 
krásy v klasickom vydaní. Harmonická kombinácia až piatich 
farebných variantov (vanilla, almond, chocolatte, coconut, 
masala), ktoré vďaka svojej univerzálnosti prinesú novú kvalitu, 
komfort a eleganciu do interiérov s klasickým, minimalistickým, 
industriálnym alebo moderným charakterom.



   SOULWOOD  SÉRIA
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   SOULWOOD  SÉRIA    SOULWOOD  SÉRIA



   SOULWOOD  SÉRIA
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   SOULWOOD  SÉRIA

SOULWOOD ALMOND  STRUCTURE 19,8×179,8

SOULWOOD ALMOND STRUCTURE 19,8×119,8

   SOULWOOD ALMOND  PRODUKTY SÉRIE



SOULWOOD CHOCOLATTE STRUCTURE 19,8×179,8

SOULWOOD CHOCOLATTE  STRUCTURE 19,8×119,8

   SOULWOOD CHOCOLATTE  PRODUKTY SÉRIE



SOULWOOD COCONUT STRUCTURE 19,8×179,8

SOULWOOD COCONUT STRUCTURE  19,8×119,8

   SOULWOOD COCONUT  PRODUKTY SÉRIE



SOULWOOD MASALA  STRUCTURE 19,8×179,8

SOULWOOD MASALA STRUCTURE 19,8×119,8

   SOULWOOD MASALA  PRODUKTY SÉRIE
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SOULWOOD MASALA STRUCTURE 19,8×179,8

SOULWOOD MASALA STRUCTURE 19,8×119,8

   SOULWOOD MASALA  PRODUKTY SÉRIE

SOULWOOD VANILLA  STRUCTURE 19,8×179,8

SOULWOOD VANILLA  STRUCTURE 19,8×119,8

   SOULWOOD VANILLA  PRODUKTY SÉRIE



NÁZOV INDEX ROZMER
[cm] POVRCH BALENIE

HRÚBKA
[mm]

POČET KS 
V BALENÍ

M2 
V BALENÍ

HMOTNOSŤ 
BALENIA [kg]

 M2 
NA PALETE

HMOTNOSŤ 
PALETY [kg]

HEARTWOOD CARDAMON STRUCTURE 19,8x179,8 R-R-0,2x1,8-1-HEWO.CD 19,8x179,8 STRUCTURE M2 9 3 1,07 21,935 42,8 877

HEARTWOOD CARDAMON STRUCTURE 19,8x119,8 R-R-0,2x1,2-1-HEWO.CD---2 19,8X119,8 STRUCTURE M2 9 5 1,19 24,395 53,55 1098

HEARTWOOD CARDAMON CHEVRON LEFT  9,8x59,8 R-R-098x598-1-HEWO.CD-L 9,8x59,8 STRUCTURE KS 9 8 0,47 8,8 42,19 792

HEARTWOOD CARDAMON CHEVRON RIGHT  9,8x59,8 R-R-098x598-1-HEWO.CD-P 9,8x59,8 STRUCTURE KS 9 8 0,47 8,8 42,19 792

   HEARTWOOD CARDAMON   TECHNICKÉ INFORMÁCIE



NÁZOV INDEX ROZMER
[cm] POVRCH BALENIE

HRÚBKA
[mm]

POČET KS 
V BALENÍ

M2

V BALENÍ
HMOTNOSŤ

BALENIA [kg]
 M2

NA PALETE
HMOTNOSŤ
PALETY [kg]

HEARTWOOD CARDAMON STRUCTURE 19,8x179,8 R-R-0,2x1,8-1-HEWO.CD 19,8x179,8 STRUCTURE M2 9 3 1,07 21,935 42,8 877

HEARTWOOD CARDAMON STRUCTURE 19,8x119,8 R-R-0,2x1,2-1-HEWO.CD---2 19,8X119,8 STRUCTURE M2 9 5 1,19 24,395 53,55 1098

HEARTWOOD CARDAMON CHEVRON LEFT  9,8x59,8 R-R-098x598-1-HEWO.CD-L 9,8x59,8 STRUCTURE KS 9 8 0,47 8,8 42,19 792

HEARTWOOD CARDAMON CHEVRON RIGHT  9,8x59,8 R-R-098x598-1-HEWO.CD-P 9,8x59,8 STRUCTURE KS 9 8 0,47 8,8 42,19 792
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   HEARTWOOD CARDAMON   TECHNICKÉ INFORMÁCIE

HEARTWOOD CREMA STRUCTURE 19,8x179,8 R-R-0,2x1,8-1-HEWO.CR 19,8x179,8 STRUCTURE M2 9 3 1,07 21,935 42,8 877

HEARTWOOD CREMA STRUCTURE 19,8x119,8 R-R-0,2x1,2-1-HEWO.CR---2 19,8X119,8 STRUCTURE M2 9 5 1,19 24,395 53,55 1098

HEARTWOOD CREMA CHEVRON LEFT  9,8x59,8 R-R-098x598-1-HEWO.CR-L 9,8x59,8 STRUCTURE KS 9 8 0,47 8,8 42,19 792

HEARTWOOD CREMA CHEVRON RIGHT  9,8x59,8 R-R-098x598-1-HEWO.CR-P 9,8x59,8 STRUCTURE KS 9 8 0,47 8,8 42,19 792

   HEARTWOOD CREMA   TECHNICKÉ INFORMÁCIE

NÁZOV INDEX ROZMER
[cm] POVRCH BALENIE

HRÚBKA
[mm]

POČET KS 
V BALENÍ

M2 
V BALENÍ

HMOTNOSŤ 
BALENIA [kg]

 M2 
NA PALETE

HMOTNOSŤ 
PALETY [kg]



HEARTWOOD HONEY STRUCTURE 19,8x179,8 R-R-0,2x1,8-1-HEWO.HO 19,8x179,8 STRUCTURE M2 9 3 1,07 21,935 42,8 877

HEARTWOOD HONEY STRUCTURE 19,8x119,8 R-R-0,2x1,2-1-HEWO.HO---2 19,8X119,8 STRUCTURE M2 9 5 1,19 24,395 53,55 1098

HEARTWOOD HONEY CHEVRON LEFT  9,8x59,8 R-R-098x598-1-HEWO.HO-L 9,8x59,8 STRUCTURE KS 9 8 0,47 8,8 42,19 792

HEARTWOOD HONEY CHEVRON RIGHT  9,8x59,8 R-R-098x598-1-HEWO.HO-P 9,8x59,8 STRUCTURE KS 9 8 0,47 8,8 42,19 792

   HEARTWOOD HONEY   TECHNICKÉ INFORMÁCIE

NÁZOV INDEX ROZMER
[cm] POVRCH BALENIE

HRÚBKA
[mm]

POČET KS 
V BALENÍ

M2 
V BALENÍ

HMOTNOSŤ 
BALENIA [kg]

 M2 
NA PALETE

HMOTNOSŤ 
PALETY [kg]



HEARTWOOD HONEY STRUCTURE 19,8x179,8 R-R-0,2x1,8-1-HEWO.HO 19,8x179,8 STRUCTURE M2 9 3 1,07 21,935 42,8 877

HEARTWOOD HONEY STRUCTURE 19,8x119,8 R-R-0,2x1,2-1-HEWO.HO---2 19,8X119,8 STRUCTURE M2 9 5 1,19 24,395 53,55 1098

HEARTWOOD HONEY CHEVRON LEFT  9,8x59,8 R-R-098x598-1-HEWO.HO-L 9,8x59,8 STRUCTURE KS 9 8 0,47 8,8 42,19 792

HEARTWOOD HONEY CHEVRON RIGHT  9,8x59,8 R-R-098x598-1-HEWO.HO-P 9,8x59,8 STRUCTURE KS 9 8 0,47 8,8 42,19 792
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   HEARTWOOD HONEY   TECHNICKÉ INFORMÁCIE

NÁZOV INDEX ROZMER
[cm] POVRCH BALENIE

HRÚBKA
[mm]

POČET KS 
V BALENÍ

M2

V BALENÍ
HMOTNOSŤ 

BALENIA [kg]
 M2

NA PALETE
HMOTNOSŤ 
PALETY [kg]

HEARTWOOD LATTE STRUCTURE 19,8x179,8 R-R-0,2x1,8-1-HEWO.LA 19,8x179,8 STRUCTURE M2 9 3 1,07 21,935 42,8 877

HEARTWOOD LATTE STRUCTURE 19,8x119,8 R-R-0,2x1,2-1-HEWO.LA---2 19,8X119,8 STRUCTURE M2 9 5 1,19 24,395 53,55 1098

HEARTWOOD LATTE CHEVRON LEFT  9,8x59,8 R-R-098x598-1-HEWO.LA-L 9,8x59,8 STRUCTURE KS 9 8 0,47 8,8 42,19 792

HEARTWOOD LATTE CHEVRON RIGHT  9,8x59,8 R-R-098x598-1-HEWO.LA-P 9,8x59,8 STRUCTURE KS 9 8 0,47 8,8 42,19 792

   HEARTWOOD LATTE   TECHNICKÉ INFORMÁCIE

NÁZOV INDEX ROZMER
[cm] POVRCH BALENIE

HRÚBKA
[mm]

POČET KS 
V BALENÍ

M2 
V BALENÍ

HMOTNOSŤ 
BALENIA [kg]

 M2 
NA PALETE

HMOTNOSŤ 
PALETY [kg]



HEARTWOOD TOFFEE STRUCTURE 19,8x179,8 R-R-0,2x1,8-1-HEWO.TF 19,8x179,8 STRUCTURE M2 9 3 1,07 21,935 42,8 877

HEARTWOOD TOFFEE STRUCTURE 19,8x119,8 R-R-0,2x1,2-1-HEWO.TF---2 19,8X119,8 STRUCTURE M2 9 5 1,19 24,395 53,55 1098

HEARTWOOD TOFFEE CHEVRON LEFT  9,8x59,8 R-R-098x598-1-HEWO.TF-L 9,8x59,8 STRUCTURE KS 9 8 0,47 8,8 42,19 792

HEARTWOOD TOFFEE CHEVRON RIGHT  9,8x59,8 R-R-098x598-1-HEWO.TF-P 9,8x59,8 STRUCTURE KS 9 8 0,47 8,8 42,19 792

   HEARTWOOD TOFFEE   TECHNICKÉ INFORMÁCIE

NÁZOV INDEX ROZMER
[cm] POVRCH BALENIE

HRÚBKA
[mm]

POČET KS 
V BALENÍ

M2 
V BALENÍ

HMOTNOSŤ 
BALENIA [kg]

 M2 
NA PALETE

HMOTNOSŤ 
PALETY [kg]



HEARTWOOD TOFFEE STRUCTURE 19,8x179,8 R-R-0,2x1,8-1-HEWO.TF 19,8x179,8 STRUCTURE M2 9 3 1,07 21,935 42,8 877

HEARTWOOD TOFFEE STRUCTURE 19,8x119,8 R-R-0,2x1,2-1-HEWO.TF---2 19,8X119,8 STRUCTURE M2 9 5 1,19 24,395 53,55 1098

HEARTWOOD TOFFEE CHEVRON LEFT  9,8x59,8 R-R-098x598-1-HEWO.TF-L 9,8x59,8 STRUCTURE KS 9 8 0,47 8,8 42,19 792

HEARTWOOD TOFFEE CHEVRON RIGHT  9,8x59,8 R-R-098x598-1-HEWO.TF-P 9,8x59,8 STRUCTURE KS 9 8 0,47 8,8 42,19 792

26

   HEARTWOOD TOFFEE   TECHNICKÉ INFORMÁCIE

NÁZOV INDEX ROZMER
[cm] POVRCH BALENIE

HRÚBKA
[mm]

POČET KS 
V BALENÍ

M2

V BALENÍ
HMOTNOSŤ 

BALENIA [kg]
 M2

NA PALETE
HMOTNOSŤ 
PALETY [kg]

   SOULWOOD ALMOND   TECHNICKÉ INFORMÁCIE

SOULWOOD ALMOND STRUCTURE 19,8x179,8 R-R-0,2x1,8-1-SOWO.AM 19,8x179,8 STRUCTURE M2 9 5 1,07 21,935 42,8 877,4

SOULWOOD ALMOND STRUCTURE 19,8x119,8 R-R-0,2x1,2-1-SOWO.AM---2 19,8x119,8 STRUCTURE M2 9 3 1,19 24,395 53,55 1097,775

NÁZOV INDEX ROZMER
[cm] POVRCH BALENIE

HRÚBKA
[mm]

POČET KS 
V BALENÍ

M2 
V BALENÍ

HMOTNOSŤ 
BALENIA [kg]

 M2 
NA PALETE

HMOTNOSŤ 
PALETY [kg]



   SOULWOOD CHOCOLATTE   TECHNICKÉ INFORMÁCIE

SOULWOOD CHOCOLATTE STRUCTURE 19,8x179,8 R-R-0,2x1,8-1-SOWO.CH 19,8x179,8 STRUCTURE M2 9 5 1,07 21,935 42,8 877,4

SOULWOOD CHOCOLATTE STRUCTURE 19,8x119,8 R-R-0,2x1,2-1-SOWO.CH---2 19,8x119,8 STRUCTURE M2 9 3 1,19 24,395 53,55 1097,775

NÁZOV INDEX ROZMER
[cm] POVRCH BALENIE

HRÚBKA
[mm]

POČET KS 
V BALENÍ

M2 
V BALENÍ

HMOTNOSŤ 
BALENIA [kg]

 M2 
NA PALETE

HMOTNOSŤ 
PALETY [kg]



   SOULWOOD CHOCOLATTE   TECHNICKÉ INFORMÁCIE

SOULWOOD CHOCOLATTE STRUCTURE 19,8x179,8 R-R-0,2x1,8-1-SOWO.CH 19,8x179,8 STRUCTURE M2 9 5 1,07 21,935 42,8 877,4

SOULWOOD CHOCOLATTE STRUCTURE 19,8x119,8 R-R-0,2x1,2-1-SOWO.CH---2 19,8x119,8 STRUCTURE M2 9 3 1,19 24,395 53,55 1097,775
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NÁZOV INDEX ROZMER
[cm] POVRCH BALENIE

HRÚBKA
[mm]

POČET KS 
V BALENÍ

M2

V BALENÍ
HMOTNOSŤ 

BALENIA [kg]
 M2

NA PALETE
HMOTNOSŤ 
PALETY [kg]

   SOULWOOD COCONUT   TECHNICKÉ INFORMÁCIE

SOULWOOD COCONUT  STRUCTURE 19,8x179,8 R-R-0,2x1,8-1-SOWO.CC 19,8x179,8 STRUCTURE M2 9 5 1,07 21,935 42,8 877,4

SOULWOOD COCONUT STRUCTURE 19,8x119,8 R-R-0,2x1,2-1-SOWO.CC---2 19,8x119,8 STRUCTURE M2 9 3 1,19 24,395 53,55 1097,775

NÁZOV INDEX ROZMER
[cm] POVRCH BALENIE

HRÚBKA
[mm]

POČET KS 
V BALENÍ

M2 
V BALENÍ

HMOTNOSŤ 
BALENIA [kg]

 M2 
NA PALETE

HMOTNOSŤ 
PALETY [kg]



   SOULWOOD MASALA   TECHNICKÉ INFORMÁCIE

SOULWOOD MASALA  STRUCTURE 19,8x179,8 R-R-0,2x1,8-1-SOWO.MS 19,8x179,8 STRUCTURE M2 0,9 5 1,07 21,935 42,8 877,4

SOULWOOD MASALA STRUCTURE 19,8x119,8 R-R-0,2x1,2-1-SOWO.MS---2 19,8x119,8 STRUCTURE M2 0,9 3 1,19 24,395 53,55 1097,775

NÁZOV INDEX ROZMER
[cm] POVRCH BALENIE

HRÚBKA
[mm]

POČET KS 
V BALENÍ

M2 
V BALENÍ

HMOTNOSŤ 
BALENIA [kg]

 M2 
NA PALETE

HMOTNOSŤ 
PALETY [kg]



   SOULWOOD MASALA   TECHNICKÉ INFORMÁCIE

SOULWOOD MASALA  STRUCTURE 19,8x179,8 R-R-0,2x1,8-1-SOWO.MS 19,8x179,8 STRUCTURE M2 0,9 5 1,07 21,935 42,8 877,4

SOULWOOD MASALA STRUCTURE 19,8x119,8 R-R-0,2x1,2-1-SOWO.MS---2 19,8x119,8 STRUCTURE M2 0,9 3 1,19 24,395 53,55 1097,775
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NÁZOV INDEX ROZMER
[cm] POVRCH BALENIE

HRÚBKA
[mm]

POČET KS 
V BALENÍ

M2

V BALENÍ
HMOTNOSŤ 

BALENIA [kg]
 M2

NA PALETE
HMOTNOSŤ 
PALETY [kg]

   SOULWOOD  VANILLA   TECHNICKÉ INFORMÁCIE

SOULWOOD VANILLA  STRUCTURE 19,8x179,8 R-R-0,2x1,8-1-SOWO.VA 19,8x179,8 STRUCTURE M2 0,9 5 1,07 21,935 42,8 877,4

SOULWOOD VANILLA STRUCTURE 19,8x119,8 R-R-0,2x1,2-1-SOWO.VA---2 19,8x119,8 STRUCTURE M2 0,9 3 1,19 24,395 53,55 1097,775

NÁZOV INDEX ROZMER
[cm] POVRCH BALENIE

HRÚBKA
[mm]

POČET KS 
V BALENÍ

M2 
V BALENÍ

HMOTNOSŤ 
BALENIA [kg]

 M2 
NA PALETE

HMOTNOSŤ 
PALETY [kg]



Piotrkowska 61 ST.
26-300 Opoczno

POLAND


