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Drewno jest materiałem chętnie wykorzystywanym we współczesnych 

wnętrzach. Jest ponadczasowe i opiera się modom, ponieważ wnosi 

do pomieszczeń ciepło i klimat nieporównywalny z żadnym innym. 

Kolekcja Grand Wood oferowana przez markę Opoczno to połączenie 

estetyki drewna z funkcjonalnością gresu. Perfekcyjne odwzorowanie 

naturalnego usłojenia drewna dębu i jesionu oraz zróżnicowana faktura 

na deskach gresowych w połączeniu z niewątpliwymi walorami 

użytkowymi sprawiają, iż jest to produkt doskonały do wykorzystania 

w przestrzeniach zarówno prywatnych, jak i komercyjnych. 

Wymiary płytek nawiązują do długości oraz szerokości naturalnych desek 

drewnianych i wynoszą odpowiednio 20 × 120 cm oraz 20 × 180 cm.

Wood is a popular material in modern indoor design. An everlasting de-

sign choice which resists passing fads and trends by adding a warm touch 

and interior ambiance unlike any other material. 

The Grand Wood collection by Opoczno blends the aesthetics of wood 

with the practical value of tiles. A perfect reproduction of natural oak 

and ash wood grain with different textures of wood-like tiles harmonised 

with undisputedly high performance make Grand Wood an ideal choice 

for the home and business. The wood-like tile formats resemble the standard 

length and width of natural timber planks: 20 × 120 cm and 20 × 180 cm.
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Grand wood
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PERFEKCYJNE ODWZOROWANIE
Gresy z linii Grand Wood perfekcyjnie odwzorowują naturalne drewno 
z jego usłojeniami, sękami oraz strukturą. Poszczególne kolekcje różnią się 
intensywnością tych elementów, dzięki czemu każdy zwolennik naturalnych 
motywów we wnętrzach znajdzie wśród nich ten idealny dla siebie.

PERFECT REPRODUCTION
Grand Wood tiles perfectly emulate the look and feel of natural wood, 
complete with the grain, knots and rings. Each series in the Grand Wood 
collection is different in the depth of texture for everyone who likes 
natural themes indoors.

PAsUJą DO WNęTRZ W RóżNYCh sTYlACh 
Deski gresowe Grand Wood występują w tak wielu 
odcieniach oraz intensywnościach usłojenia, 
że z powodzeniem pasują do wnętrz urządzonych 
w różnych stylach. Niezależnie od tego, czy w naszym 
domu króluje nowoczesny minimalizm, surowy styl 
skandynawski, romantyczny styl śródziemnomorski, 
czy ciepły styl rustykalny, gresy sprawdzą się doskonale. 

FOR All INDOOR sTYlEs
Grand Wood tiles come in so many hues and wood 
grain depths that there is always a choice to harmonise 
with any indoor style. Modern minimalism, cool 
scandinavian simplicity, romantic Mediterranean themes, 
or warm rustic motifs: Grand Wood can complement 
any indoor design.

ŁATWE DO UTRZYMANIA W CZYsTOśCI 
Wykonane z naturalnych materiałów gresy Grand Wood 
nie wymagają specjalnych zabiegów konserwacyjnych. 
Nie trzeba ich olejować ani malować. Do pielęgnacji 
wystarczą odkurzacz, klasyczny mop, woda oraz zwykłe 
środki czystości dostępne w każdym domu. 
Tak czyszczone gresy wyglądają idealnie nawet 
po wielu latach użytkowania. 

EAsY TO ClEAN
Grand Wood is made from natural mineral materials 
and requires no special maintenance or care, including 
oils or coatings. Proper care requires a vacuum cleaner, 
a mop, water and commercial detergents only. 
This is all it takes to keep Grand Wood wood-like 
tiles looking perfect for years and years of use.
 

  

WYTRZYMAŁOśĆ 
Gresy Grand Wood nie mają sobie równych pod względem 
wytrzymałości, niezależnie od miejsca, w którym zostaną 
zastosowane. są odporne na zarówno duże obciążenia, 
uszkodzenia mechaniczne, jak i zarysowania, 
co z pewnością ucieszy właścicieli zwierząt domowych. 
Deski gresowe nie blakną i są odporne na zmienne 
warunki pogodowe.

DURABlE
Grand Wood is unmatched when it comes 
to strength and durability, wherever they are installed: 
they resist high traffic and point loads, impact, and 
scratching – to keep pet owners happy for years 
to come. The wood-like tiles do not fade, 
and resist weather conditions.

DO ZAsTOsOWANIA 
NA RóżNYCh POWIERZChNIACh 
I W RóżNYCh WNęTRZACh 
Oprócz klasycznego wykorzystania na podłogach deski 
gresowe Grand Wood można zastosować w dekoracyjny 
sposób na ścianach, a także przy kominku i na innych 
powierzchniach. Ich unikalne właściwości, tj. odporność 
na zalanie czy mrozoodporność, sprawiają, że doskonale 
sprawdzą się nie tylko w salonie czy łazience, 
ale również na tarasie.

FOR All sURFACEs 
Grand Wood is a great flooring option, and not only 
that: it looks just as good, or better, on walls, 
or as a fireplace trim, or wherever you like it to be. 
With premium performance which includes 
non-absorbability and frost resistance, Grand Wood 
looks and works great in bathrooms, living rooms, 
and patios.

MOżlIWOśĆ WYKORZYsTANIA 
PRZY OGRZEWANIU PODŁOGOWYM 
W przeciwieństwie do desek wykonanych z drewna 
oraz klasycznych paneli płytki gresowe Grand Wood 
można z powodzeniem stosować z ogrzewaniem 
podłogowym, ponieważ doskonale przewodzą ciepło, 
zapewniając mieszkańcom komfort termiczny.

FlOOR hEATING sAFE
Unlike timber planks and traditional flooring panels 
of wood derivatives, Grand Wood tiles go very well 
with floor heating systems, as they are great heat 
conductors and can provide optimum thermal 
comfort indoors.
 

Nowoczesne gresy o wyglądzie naturalnego drewna to doskonałe rozwiązanie dla wszystkich, którzy oprócz piękna 

cenią sobie wygodę. Deski gresowe są jednocześnie estetyczne i funkcjonalne, dzięki czemu możemy zastosować  

je w praktycznie każdym pomieszczeniu, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków mieszkalnych 

oraz komercyjnych, np. w restauracjach czy kawiarniach.

Trendy wood-like tiles which look just like real wood are perfect for all who value a unique blend of beauty 

and convenience of living. Wood-like tiles fuse high aesthetics with high performance to fit in indoor 

and outdoor settings at home, or business, including restaurants and cafes.
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ŁąCZENIE RóżNYCh FORMATóW
Deski gresowe Grand Wood można stosować w połączeniu z kamieniem, betonem
czy drewnem. Pozwala to na stworzenie ciekawych aranżacji wnętrz.

 
DIFFERENT FORMATs TOGEThER
The Grand Wood tiles harmonise well with stone and concrete to unlock creativity 
and build unique indoor ambiances.

MOżlIWOśĆ WYKORZYsTANIA NA RóżNYCh POWIERZChNIACh
Płytki gresowe dają możliwość układania ich nie tylko w sposób klasyczny na podłodze, 
ale także na ścianach, kominkach, tarasach, balkonach. Można również wykorzystać je 
na blatach, meblach oraz jako obudowę wanien. Ogranicza nas w tej materii 
właściwie jedynie wyobraźnia projektanta.

FOR All sURFACEs
Grand Wood is a great flooring material that works just as well on walls, as fireplace 
trim, and on balconies, patios and more. Grand Wood looks great as countertop facing, 
on furniture fronts and tops, and as tub enclosures. Grand Wood means creativity 
unleashed.

RóżNE sPOsOBY UKŁADANIA
Gresy Grand Wood pozwalają na układanie ich zarówno pionowo, 
poziomo, jak i na skos. Możemy w ten sposób urozmaicić całą ścianę 
czy też tylko jej część. 

GOOD FOR DIFFERENT lAYING ORIENTATIONs
The Grand Wood tiles look great laid flat, upright and along diagonals. The orientation 
you choose will definitely make the walls stand out from the crowd, even if only facing 
parts of them with these wood-like tiles.
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UwaGa: Trend!   I   aTTenTion: Trend!
Grand wood 

sTOsOWANIE GREsU NA RóżNYCh POWIERZChNIACh 

Wykorzystanie gresów Grand Wood inspirowanych naturalnym drewnem stanowi doskonały sposób, aby nadać pomieszczeniom szczególny 

charakter niezależnie od wybranego stylu aranżacji wnętrz. Gresy mogą być stosowane nie tylko na podłogach – jeśli ułożymy je na ścianach,  

możemy stworzyć wyjątkowo dekoracyjny efekt, a tak zaaranżowane przestrzenie będą nie tylko piękne, ale i klimatyczne.

Możliwości aranżacyjne z wykorzystaniem gresów z kolekcji Grand Wood Opoczno są niezwykle szerokie i obejmują praktycznie 

wszystkie pomieszczenia znajdujące się w domu oraz jego bezpośrednim otoczeniu. Gresy sprawdzą się zarówno w salonie, 

łazience, jak i na balkonie czy przydomowym tarasie, będąc funkcjonalnym i dekoracyjnym elementem wnętrza.  

Bez wątpienia warto wykorzystać ten potencjał i cieszyć się ich pięknem na co dzień.

GOOD FOR DIFFERENT lAYING ORIENTATIONs

The Grand Wood tiles look great laid flat, upright and along diagonals. The orientation you choose will definitely make the walls stand  

out from the crowd, even if only facing parts of them with these wood-like tiles. Inspired by the look and feel of natural wood, Grand Wood 

can add a unique touch to all indoor styles and arrangements. The wood grain and texture of the Grand Wood tiles help build warm 

and inviting indoor areas for daily work, or rest and recreation with those you love most. lining the walls and floors with Grand Wood 

creates enchanting ambiances for everyone to feel unlike anywhere else.

Grand Wood by Opoczno is creativity unleashed to harmonise all types and uses of indoor spaces, and the direct outdoors. Grand Wood tiles 

are perfect for living rooms and bathrooms, and beyond, even on patios and balconies, blending high decorative values with great performance. 

Unleash their potential and enjoy the creative beauty of Grand Wood every day.

UWAGA: TREND!   I   ATTENTION: TREND!

UWAGA: TREND!   I   ATTENTION: TREND!
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prime wHiTe
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prime liGHT Grey
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prime Grey
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prime darK beiGe
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prime brown
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naTUral Cream
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naTUral sand

179,8 cm

19
,8

 c
m

119,8 cm

0,8 cm

Grand wood
19

,8
 c

m



naTUral beiGe
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naTUral warm Grey
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naTUral Cold brown
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rUsTiC bronZe

179,8 cm
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rUsTiC liGHT brown

179,8 cm
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rUsTiC CHoColaTe
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rUsTiC brown

179,8 cm
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Grand wood

prime

prime wHiTe

prime liGHT Grey

prime Grey

prime darK beiGe

prime brown 

naTUral

naTUral Cream

naTUral sand

naTUral beiGe

naTUral warm Grey

naTUral Cold brown

rUsTiC

rUsTiC bronZe 

rUsTiC liGHT brown

rUsTiC CHoColaTe

rUsTiC brown

rUsTiC moCCa

009rUsTiC moCCa

179,8 cm

19
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m

119,8 cm

0,8 cm

Grand wood
19

,8
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seria Grand Wood Prime wzorowana jest na powierzchniach 

wyselekcjonowanego, wyjątkowo jednorodnego drewna. 

Płytki gresowe mają delikatne usłojenie oraz pojedyncze sęki. 

Kolorystyka zawiera jednocześnie jasne bielone odcienie, 

delikatne szarości, jak i jasne naturalne drewno. 

The Grand Wood Prime series follows the texture, look and feel 

of selected and uniquely uniform wood grain patterns.

The wood-like tiles feature a very light wood grain with sparsely 

separated knots. The colours include light off-whites, subtle grey 

tones, and light hues of natural wood.

Grand wood

prime wHiTe

prime liGHT Grey

prime Grey

prime darK beiGe

prime brown

prime 



012 013

Prime Grey

primeGrand wood

Ponadczasowa elegancja 
Timeless elegance



014 015

Prime Grey

primeGrand wood

Deski gresowe z kolekcji Grand Wood Prime 

idealnie sprawdzą się w przestrzeniach 

reprezentujących zarówno nowoczesny 

minimalizm, jak i industrialny klimat 

minionych czasów. Dodadzą wnętrzom salonu, 

tarasu, łazienki czy kuchni naturalności oraz ciepła.

Grand Wood Prime tiles seamlessly 

harmonise with modern minimalist 

indoor themes and the industrial ambiance 

of bygone days. Grand Wood Prime brings 

natural warmth to living rooms, 

patios, bathrooms and kitchens 

that is only second to real timber.

Prime Grey

Prime light Grey

Prime Grey

Prime Dark Beige

Prime Dark Beige Prime White



Prime White 
Różnorodność „twarzy” płytek w każdym 
odcieniu dodaje podłodze naturalności. 

W kolekcji minimum 6 „twarzy”.

Prime White 
The packaging contains wood-like tiles 
with a minimum of 6 different patterns 
which seamlessly harmonise together.
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prime wHiTe

Zastosowanie:
PŁYTKI ŚCIENNE/PŁYTKI PODŁOGOWE
na zewnątrz/wewnątrz

Use:
WALL TILES/FLOOR TILES
indoor/outdoor

OP498-007-1

OP498-025-1

nr katalogowy   I   product ID 

nr katalogowy   I   product ID 
179,8 cm

19
,8

 c
m

119,8 cm

19
,8

 c
m

0,8 cm

Grand wood
primeGrand wood

klasa antypoślizgowości
slip resistance

klasa ścieralności
abrasion class

płytka mrozoodporna
frost-resistant tile
 

klasa plamienia
stain resistance class

perfekcyjne odwzorowanie
perfect reproduction

płytka strukturalna
structural tiles

płytka rektyfikowana
rectified tiles

płytka tonalna
tonal tiles

przystosowana do ogrzewania podłogowego
suitable for floor heating

płytka matowa
matt tiles

gres z barwioną masą
coloured body gres



Prime light Grey 
Różnorodność „twarzy” płytek w każdym 
odcieniu dodaje podłodze naturalności. 

W kolekcji minimum 6 „twarzy”.

Prime light Grey 
The packaging contains wood-like tiles 
with a minimum of 6 different patterns 
which seamlessly harmonise together.
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prime liGHT Grey

OP498-014-1

OP498-024-1

179,8 cm

19
,8

 c
m

119,8 cm

19
,8

 c
m

0,8 cm

Grand wood
primeGrand wood

klasa antypoślizgowości
slip resistance

klasa ścieralności
abrasion class

płytka mrozoodporna
frost-resistant tile
 

klasa plamienia
stain resistance class

5

Zastosowanie:
PŁYTKI ŚCIENNE/PŁYTKI PODŁOGOWE
na zewnątrz/wewnątrz

Use:
WALL TILES/FLOOR TILES
indoor/outdoor

nr katalogowy   I   product ID 

nr katalogowy   I   product ID 

perfekcyjne odwzorowanie
perfect reproduction

płytka strukturalna
structural tiles

płytka rektyfikowana
rectified tiles

płytka tonalna
tonal tiles

przystosowana do ogrzewania podłogowego
suitable for floor heating

płytka matowa
matt tiles

gres z barwioną masą
coloured body gres



Prime Grey
Różnorodność „twarzy” płytek w każdym 
odcieniu dodaje podłodze naturalności. 

W kolekcji minimum 6 „twarzy”.

Prime Grey
The packaging contains wood-like tiles 
with a minimum of 6 different patterns 
which seamlessly harmonise together.
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prime Grey

OP498-008-1

OP498-023-1

179,8 cm

19
,8

 c
m

119,8 cm

19
,8

 c
m

0,8 cm

Grand wood
primeGrand wood

klasa antypoślizgowości
slip resistance

klasa ścieralności
abrasion class

płytka mrozoodporna
frost-resistant tile
 

klasa plamienia
stain resistance class

Zastosowanie:
PŁYTKI ŚCIENNE/PŁYTKI PODŁOGOWE
na zewnątrz/wewnątrz

Use:
WALL TILES/FLOOR TILES
indoor/outdoor

nr katalogowy   I   product ID 

nr katalogowy   I   product ID 

perfekcyjne odwzorowanie
perfect reproduction

płytka strukturalna
structural tiles

płytka rektyfikowana
rectified tiles

płytka tonalna
tonal tiles

przystosowana do ogrzewania podłogowego
suitable for floor heating

płytka matowa
matt tiles

gres z barwioną masą
coloured body gres



Prime Dark Beige 
Różnorodność „twarzy” płytek w każdym 
odcieniu dodaje podłodze naturalności. 

W kolekcji minimum 6 „twarzy”.

Prime Dark Beige 
The packaging contains wood-like tiles 
with a minimum of 6 different patterns 
which seamlessly harmonise together.

022

prime darK beiGe

OP498-012-1

OP498-022-1

179,8 cm

19
,8
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m

119,8 cm

19
,8

 c
m

0,8 cm

Grand wood
primeGrand wood

klasa antypoślizgowości
slip resistance

klasa ścieralności
abrasion class

płytka mrozoodporna
frost-resistant tile
 

klasa plamienia
stain resistance class

Zastosowanie:
PŁYTKI ŚCIENNE/PŁYTKI PODŁOGOWE
na zewnątrz/wewnątrz

Use:
WALL TILES/FLOOR TILES
indoor/outdoor

nr katalogowy   I   product ID 

nr katalogowy   I   product ID 

perfekcyjne odwzorowanie
perfect reproduction

płytka strukturalna
structural tiles

płytka rektyfikowana
rectified tiles

płytka tonalna
tonal tiles

przystosowana do ogrzewania podłogowego
suitable for floor heating

płytka matowa
matt tiles

gres z barwioną masą
coloured body gres



Prime Brown 
Różnorodność „twarzy” płytek w każdym 
odcieniu dodaje podłodze naturalności. 

W kolekcji minimum 6 „twarzy”.

Prime Brown 
The packaging contains wood-like tiles 
with a minimum of 6 different patterns 
which seamlessly harmonise together.

024

prime brown

OP498-015-1

OP498-021-1

179,8 cm

19
,8

 c
m

119,8 cm

19
,8

 c
m

0,8 cm

Grand wood
primeGrand wood

klasa antypoślizgowości
slip resistance

klasa ścieralności
abrasion class

płytka mrozoodporna
frost-resistant tile
 

klasa plamienia
stain resistance class

Zastosowanie:
PŁYTKI ŚCIENNE/PŁYTKI PODŁOGOWE
na zewnątrz/wewnątrz

Use:
WALL TILES/FLOOR TILES
indoor/outdoor

nr katalogowy   I   product ID 

nr katalogowy   I   product ID 

perfekcyjne odwzorowanie
perfect reproduction

płytka strukturalna
structural tiles

płytka rektyfikowana
rectified tiles

płytka tonalna
tonal tiles

przystosowana do ogrzewania podłogowego
suitable for floor heating

płytka matowa
matt tiles

gres z barwioną masą
coloured body gres



W serii Natural znajdziemy deski gresowe z naturalną strukturą 

drewna, nielicznymi sękami oraz mocniejszym usłojeniem. 

lekko zróżnicowana gama kolorystyczna obejmuje płytki 

od ciepłych szarości, poprzez beże, do delikatnych brązów. 

The Grand Wood Natural series features life-like wood grain 

with a few knots and more pronounced rings. 

A slightly differentiated colour range, from warmer shades 

of grey to beige tones and light brown hues.

naTUral Cream

naTUral sand

naTUral beiGe

naTUral warm Grey

naTUral Cold brown

Grand wood

026 027naTU ral  



Naturalnie piękne
Naturally beautiful

028 029

Natural Cold Brown

naTUralGrand wood



Płytki z kolekcji Grand Wood Natural dzięki 

doskonałemu odwzorowaniu struktury drewna 

dodają przestrzeni ciepła. Odwołanie do natury 

sprawia, że wnętrza nabierają prawdziwie domowego

 charakteru, niezależnie od tego, czy deski gresowe 

wykorzystamy w przestrzeniach wewnętrznych, 

takich jak salon, kuchnia, łazienka, 

czy na zewnątrz – na balkonie lub tarasie.

With a lifelike reproduction of the look 

and feel of natural wood, Grand Wood Natural 

tiles infuse the ambiance with bright warmth. 

The natural theme of tiles makes the space 

truly homely and cosy in the living room, 

kitchen, or bathroom, and even outside, 

on the balcony or patio.

030 031Natural Cream

naTUralGrand wood

Natural Beige

Natural sand

Natural Cold Brown

Natural sand

Natural Warm Grey



Natural Cream 
Różnorodność „twarzy” płytek w każdym 
odcieniu nadaje podłodze naturalności. 

W kolekcji minimum 6 „twarzy”.

Natural Cream 
The packaging contains wood-like tiles 
with a minimum of 6 different patterns 
which seamlessly harmonise together.

032

naTUral Cream

OP498-006-1

OP498-018-1

179,8 cm

19
,8

 c
m

119,8 cm

19
,8

 c
m

0,8 cm

Grand wood
naTUralGrand wood

klasa antypoślizgowości
slip resistance

klasa ścieralności
abrasion class

płytka mrozoodporna
frost-resistant tile
 

klasa plamienia
stain resistance class

Zastosowanie:
PŁYTKI ŚCIENNE/PŁYTKI PODŁOGOWE
na zewnątrz/wewnątrz

Use:
WALL TILES/FLOOR TILES
indoor/outdoor

nr katalogowy   I   product ID 

nr katalogowy   I   product ID 

perfekcyjne odwzorowanie
perfect reproduction

płytka strukturalna
structural tiles

płytka rektyfikowana
rectified tiles

płytka tonalna
tonal tiles

przystosowana do ogrzewania podłogowego
suitable for floor heating

płytka matowa
matt tiles

gres z barwioną masą
coloured body gres



Natural sand 
Różnorodność „twarzy” płytek w każdym 
odcieniu nadaje podłodze naturalności. 

W kolekcji minimum 6 „twarzy”.

Natural sand 
The packaging contains wood-like tiles 
with a minimum of 6 different patterns 
which seamlessly harmonise together.

034

naTUral sand

OP498-005-1

OP498-019-1

179,8 cm

19
,8

 c
m

119,8 cm

19
,8

 c
m

0,8 cm

Grand wood
naTUralGrand wood

klasa antypoślizgowości
slip resistance

klasa ścieralności
abrasion class

płytka mrozoodporna
frost-resistant tile
 

klasa plamienia
stain resistance class

Zastosowanie:
PŁYTKI ŚCIENNE/PŁYTKI PODŁOGOWE
na zewnątrz/wewnątrz

Use:
WALL TILES/FLOOR TILES
indoor/outdoor

nr katalogowy   I   product ID 

nr katalogowy   I   product ID 

perfekcyjne odwzorowanie
perfect reproduction

płytka strukturalna
structural tiles

płytka rektyfikowana
rectified tiles

płytka tonalna
tonal tiles

przystosowana do ogrzewania podłogowego
suitable for floor heating

płytka matowa
matt tiles

gres z barwioną masą
coloured body gres



Natural Beige 
Różnorodność „twarzy” płytek w każdym 
odcieniu nadaje podłodze naturalności. 

W kolekcji minimum 6 „twarzy”.

Natural Beige
The packaging contains wood-like tiles 
with a minimum of 6 different patterns 
which seamlessly harmonise together.

036

naTUral beiGe

OP498-004-1

OP498-016-1

179,8 cm

19
,8

 c
m

119,8 cm

19
,8

 c
m

0,8 cm

Grand wood
naTUralGrand wood

klasa antypoślizgowości
slip resistance

klasa ścieralności
abrasion class

płytka mrozoodporna
frost-resistant tile
 

klasa plamienia
stain resistance class

Zastosowanie:
PŁYTKI ŚCIENNE/PŁYTKI PODŁOGOWE
na zewnątrz/wewnątrz

Use:
WALL TILES/FLOOR TILES
indoor/outdoor

nr katalogowy   I   product ID 

nr katalogowy   I   product ID 

perfekcyjne odwzorowanie
perfect reproduction

płytka strukturalna
structural tiles

płytka rektyfikowana
rectified tiles

płytka tonalna
tonal tiles

przystosowana do ogrzewania podłogowego
suitable for floor heating

płytka matowa
matt tiles

gres z barwioną masą
coloured body gres



Natural Warm Grey 
Różnorodność „twarzy” płytek w każdym 
odcieniu nadaje podłodze naturalności. 

W kolekcji minimum 6 „twarzy”.

Natural Warm Grey 
The packaging contains wood-like tiles 
with a minimum of 6 different patterns 
which seamlessly harmonise together.

038

naTUral warm Grey

OP498-009-1

OP498-020-1

179,8 cm

19
,8

 c
m

119,8 cm

19
,8

 c
m

0,8 cm

Grand wood
naTUralGrand wood

klasa antypoślizgowości
slip resistance

klasa ścieralności
abrasion class

płytka mrozoodporna
frost-resistant tile
 

klasa plamienia
stain resistance class

Zastosowanie:
PŁYTKI ŚCIENNE/PŁYTKI PODŁOGOWE
na zewnątrz/wewnątrz

Use:
WALL TILES/FLOOR TILES
indoor/outdoor

nr katalogowy   I   product ID 

nr katalogowy   I   product ID 

perfekcyjne odwzorowanie
perfect reproduction

płytka strukturalna
structural tiles

płytka rektyfikowana
rectified tiles

płytka tonalna
tonal tiles

przystosowana do ogrzewania podłogowego
suitable for floor heating

płytka matowa
matt tiles

gres z barwioną masą
coloured body gres



Natural Cold Brown
Różnorodność „twarzy” płytek w każdym 
odcieniu nadaje podłodze naturalności. 

W kolekcji minimum 6 „twarzy”.

Natural Cold Brown
The packaging contains wood-like tiles 
with a minimum of 6 different patterns 
which seamlessly harmonise together.

040

naTUral Cold brown

OP498-010-1

OP498-017-1

179,8 cm

19
,8

 c
m

119,8 cm

19
,8

 c
m

0,8 cm

Grand wood
naTUralGrand wood

klasa antypoślizgowości
slip resistance

klasa ścieralności
abrasion class

płytka mrozoodporna
frost-resistant tile
 

klasa plamienia
stain resistance class

Zastosowanie:
PŁYTKI ŚCIENNE/PŁYTKI PODŁOGOWE
na zewnątrz/wewnątrz

Use:
WALL TILES/FLOOR TILES
indoor/outdoor

nr katalogowy   I   product ID 

nr katalogowy   I   product ID 

perfekcyjne odwzorowanie
perfect reproduction

płytka strukturalna
structural tiles

płytka rektyfikowana
rectified tiles

płytka tonalna
tonal tiles

przystosowana do ogrzewania podłogowego
suitable for floor heating

płytka matowa
matt tiles

gres z barwioną masą
coloured body gres



To seria desek gresowych o najsilniejszym charakterze. 

Rysunek i struktura drewna są mocne i wyraźne. Bogate usłojenie, 

pęknięcia, liczne sęki oraz jasne, ciepłe i głęboko nasycone odcienie 

brązu pozwalają na stworzenie oryginalnych, robiących wrażenie 

przestrzeni. 

A series of wood-like tiles with the strongest, most ingrained look 

and feel of wood. The wood-like pattern and structure are strong 

and distinct. The rich graining and cracks with deeply saturated 

and yet warm shades of brown are the way to create a unique 

and impressive space.

rUsTiC bronZe 

rUsTiC liGHT brown

rUsTiC CHoColaTe

rUsTiC brown

rUsTiC moCCa

Grand wood

042 043rUsTi C   



Klimatyczne przestrzenie 
Unique spaces 

044 045

Rustic Brown

rUsTiCGrand wood



046 047

Prime Grey

rUsTiCGrand wood

seria Rustic sprawdzi się w przestrzeniach 

industrialnych, może być także podstawą 

klasycznych pomieszczeń, nadając 

im klimat nowoczesności. 

Będzie również świetną bazą dla oryginalnych 

wnętrz rustykalnych. Bogata struktura, 

głębia grafiki i siła koloru dają możliwość 

wielu interesujących aranżacji. 

The Grand Wood Rustic series is the best choice 

for industrial settings. It can also form a good 

backdrop for classic indoor design themes 

with a touch of the modern.

It can work well as a canvas for a more 

rustic styling. The rich texture with a deep 

look and feel harmonises with bold colours 

to enable unique design options.

Rustic Brown

Prime Grey

Rustic Bronze

Rustic Mocca

Rustic Mocca



Rustic Bronze 
Różnorodność „twarzy” płytek w każdym 
odcieniu dodaje podłodze naturalności. 

W kolekcji minimum 6 „twarzy”.

Rustic Bronze
The packaging contains wood-like tiles 
with a minimum of 6 different patterns 
which seamlessly harmonise together.

048

rUsTiC bronZe

OP498-003-1

OP498-026-1

179,8 cm

19
,8

 c
m

119,8 cm

19
,8

 c
m

0,8 cm

Grand wood
rUsTiCGrand wood

klasa antypoślizgowości
slip resistance

klasa ścieralności
abrasion class

płytka mrozoodporna
frost-resistant tile
 

klasa plamienia
stain resistance class

Zastosowanie:
PŁYTKI ŚCIENNE/PŁYTKI PODŁOGOWE
na zewnątrz/wewnątrz

Use:
WALL TILES/FLOOR TILES
indoor/outdoor

nr katalogowy   I   product ID 

nr katalogowy   I   product ID 

perfekcyjne odwzorowanie
perfect reproduction

płytka strukturalna
structural tiles

płytka rektyfikowana
rectified tiles

płytka tonalna
tonal tiles

przystosowana do ogrzewania podłogowego
suitable for floor heating

płytka matowa
matt tiles

gres z barwioną masą
coloured body gres



Rustic light Brown 
Różnorodność „twarzy” płytek w każdym 
odcieniu dodaje podłodze naturalności. 

W kolekcji minimum 6 „twarzy”.

Rustic light Brown
The packaging contains wood-like tiles 
with a minimum of 6 different patterns 
which seamlessly harmonise together.

050

rUsTiC liGHT brown

OP498-013-1

OP498-029-1

179,8 cm

19
,8

 c
m

119,8 cm

19
,8

 c
m

0,8 cm

Grand wood
rUsTiCGrand wood

klasa antypoślizgowości
slip resistance

klasa ścieralności
abrasion class

płytka mrozoodporna
frost-resistant tile
 

klasa plamienia
stain resistance class

Zastosowanie:
PŁYTKI ŚCIENNE/PŁYTKI PODŁOGOWE
na zewnątrz/wewnątrz

Use:
WALL TILES/FLOOR TILES
indoor/outdoor

nr katalogowy   I   product ID 

nr katalogowy   I   product ID 

perfekcyjne odwzorowanie
perfect reproduction

płytka strukturalna
structural tiles

płytka rektyfikowana
rectified tiles

płytka tonalna
tonal tiles

przystosowana do ogrzewania podłogowego
suitable for floor heating

płytka matowa
matt tiles

gres z barwioną masą
coloured body gres



Rustic Chocolate 
Różnorodność „twarzy” płytek w każdym 
odcieniu dodaje podłodze naturalności. 

W kolekcji minimum 6 „twarzy”.

Rustic Chocolate
The packaging contains wood-like tiles 
with a minimum of 6 different patterns 
which seamlessly harmonise together.

052

rUsTiC CHoColaTe

OP498-002-1

OP498-028-1

179,8 cm

19
,8

 c
m

119,8 cm

19
,8

 c
m

0,8 cm

Grand wood
rUsTiCGrand wood

klasa antypoślizgowości
slip resistance

klasa ścieralności
abrasion class

płytka mrozoodporna
frost-resistant tile
 

klasa plamienia
stain resistance class

Zastosowanie:
PŁYTKI ŚCIENNE/PŁYTKI PODŁOGOWE
na zewnątrz/wewnątrz

Use:
WALL TILES/FLOOR TILES
indoor/outdoor

nr katalogowy   I   product ID 

nr katalogowy   I   product ID 

perfekcyjne odwzorowanie
perfect reproduction

płytka strukturalna
structural tiles

płytka rektyfikowana
rectified tiles

płytka tonalna
tonal tiles

przystosowana do ogrzewania podłogowego
suitable for floor heating

płytka matowa
matt tiles

gres z barwioną masą
coloured body gres



Rustic Brown 
Różnorodność „twarzy” płytek w każdym 
odcieniu dodaje podłodze naturalności. 

W kolekcji minimum 6 „twarzy”.

Rustic Brown
The packaging contains wood-like tiles 
with a minimum of 6 different patterns 
which seamlessly harmonise together.

054

rUsTiC brown

OP498-011-1

OP498-027-1

179,8 cm

19
,8

 c
m

119,8 cm

19
,8

 c
m

0,8 cm

Grand wood
rUsTiCGrand wood

klasa antypoślizgowości
slip resistance

klasa ścieralności
abrasion class

płytka mrozoodporna
frost-resistant tile
 

klasa plamienia
stain resistance class

Zastosowanie:
PŁYTKI ŚCIENNE/PŁYTKI PODŁOGOWE
na zewnątrz/wewnątrz

Use:
WALL TILES/FLOOR TILES
indoor/outdoor

nr katalogowy   I   product ID 

nr katalogowy   I   product ID 

perfekcyjne odwzorowanie
perfect reproduction

płytka strukturalna
structural tiles

płytka rektyfikowana
rectified tiles

płytka tonalna
tonal tiles

przystosowana do ogrzewania podłogowego
suitable for floor heating

płytka matowa
matt tiles

gres z barwioną masą
coloured body gres



Rustic Mocca 
Różnorodność „twarzy” płytek w każdym 
odcieniu dodaje podłodze naturalności. 

W kolekcji minimum 6 „twarzy”.

Rustic Mocca
The packaging contains wood-like tiles 
with a minimum of 6 different patterns 
which seamlessly harmonise together.

056

rUsTiC moCCa

OP498-001-1

OP498-030-1

179,8 cm

19
,8

 c
m

119,8 cm

19
,8

 c
m

0,8 cm

Grand wood
rUsTiCGrand wood

klasa antypoślizgowości
slip resistance

klasa ścieralności
abrasion class

płytka mrozoodporna
frost-resistant tile
 

klasa plamienia
stain resistance class

3

Zastosowanie:
PŁYTKI ŚCIENNE/PŁYTKI PODŁOGOWE
na zewnątrz/wewnątrz

Use:
WALL TILES/FLOOR TILES
indoor/outdoor

nr katalogowy   I   product ID 

nr katalogowy   I   product ID 

perfekcyjne odwzorowanie
perfect reproduction

płytka strukturalna
structural tiles

płytka rektyfikowana
rectified tiles

płytka tonalna
tonal tiles

przystosowana do ogrzewania podłogowego
suitable for floor heating

płytka matowa
matt tiles

gres z barwioną masą
coloured body gres



prime wHiTe

prime liGHT Grey

prime Grey

prime darK beiGe

prime brown 

naTUral Cream

naTUral sand

naTUral beiGe

naTUral warm Grey

naTUral Cold brown

rUsTiC bronZe 

rUsTiC liGHT brown

rUsTiC CHoColaTe

rUsTiC brown

rUsTiC moCCa

058 059

PRIME  
PRIME WhITE 19,8 × 179,8  0,8   1,78  19,6  34,89  53,4
 19,8 × 119,8 0,8 1,19  19,0 22,61 35,7

PRIME lIGhT GREY  19,8 × 179,8  0,8   1,78  19,6  34,89  53,4
 19,8 × 119,8 0,8 1,19  19,0 22,61 35,7

PRIME GREY  19,8 × 179,8  0,8   1,78  19,6  34,89  53,4
 19,8 × 119,8 0,8 1,19  19,0 22,61 35,7

PRIME DARK BEIGE  19,8 × 179,8  0,8   1,78  19,6  34,89  53,4
 19,8 × 119,8 0,8 1,19  19,0 22,61 35,7

PRIME BROWN  19,8 × 179,8  0,8   1,78  19,6  34,89  53,4
 19,8 × 119,8 0,8 1,19  19,0 22,61 35,7

NATURAl  
NATURAl CREAM  19,8 × 179,8  0,8   1,78  19,6  34,89  53,4
 19,8 × 119,8 0,8 1,19  19,0 22,61 35,7

NATURAl sAND  19,8 × 179,8  0,8   1,78  19,6  34,89  53,4
 19,8 × 119,8 0,8 1,19  19,0 22,61 35,7

NATURAl BEIGE  19,8 × 179,8  0,8   1,78  19,6  34,89  53,4
 19,8 × 119,8 0,8 1,19  19,0 22,61 35,7

NATURAl WARM GREY  19,8 × 179,8  0,8   1,78  19,6  34,89  53,4
 19,8 × 119,8 0,8 1,19  19,0 22,61 35,7

NATURAl COlD BROWN 19,8 × 179,8  0,8   1,78  19,6  34,89  53,4
 19,8 × 119,8 0,8 1,19  19,0 22,61 35,7

RUsTIC  
RUsTIC BRONZE  19,8 × 179,8  0,8   1,78  19,6  34,89  53,4
 19,8 × 119,8 0,8 1,19  19,0 22,61 35,7

RUsTIC lIGhT BROWN  19,8 × 179,8  0,8   1,78  19,6  34,89  53,4
 19,8 × 119,8 0,8 1,19  19,0 22,61 35,7

RUsTIC ChOCOlATE  19,8 × 179,8  0,8   1,78  19,6  34,89  53,4
 19,8 × 119,8 0,8 1,19  19,0 22,61 35,7

RUsTIC BROWN  19,8 × 179,8  0,8   1,78  19,6  34,89  53,4
 19,8 × 119,8 0,8 1,19  19,0 22,61 35,7

RUsTIC MOCCA 19,8 × 179,8  0,8   1,78  19,6  34,89  53,4
 19,8 × 119,8 0,8 1,19  19,0 22,61 35,7

Grand wood

cm m2 kg/m2 kg m2cm

Deski gresowe marki Opoczno z kolekcji Grand Wood czerpią wszystko, 

co najlepsze, z piękna otaczającej nas natury. Idealne odwzorowanie kolorystyki, 

faktury oraz usłojenia drewna sprawia, że mamy do czynienia z produktem 

wyjątkowym pod względem estetycznym, który wnosi do wnętrz harmonię, 

spokój oraz ciepło domowego ogniska. Jednocześnie jest to rozwiązanie 

niezwykle trwałe i nad wyraz funkcjonalne. Dzięki temu połączeniu oferowane 

przez markę Opoczno płytki gresowe inspirowane drewnem idealnie 

sprawdzą się w każdym wnętrzu, w którym zechcemy je wykorzystać.

Grand Wood tiles by Opoczno are the best of natural beauty, 

distilled and refined. The perfect imitation of colours, texture 

and wood grain bring a look and feel that is unique to aesthetic expression 

and impression with the harmony, balance and warmth 

of a place to call home. Grand Wood is also extremely durable in use 

and very convenient in care. All this makes the new wood-inspired 

wood-like tiles a perfect choice for any indoor design.

Gresy inspirowane drewnem   I   Tiles inspired by wood    

Grand wood 



Projektując kolekcję desek gresowych Wood Concept, inspirację

czerpaliśmy z otaczającej nas natury. Projektanci skupili się 

na odwzorowaniu naturalnego usłojenia, faktury oraz kolorystyki 

drewna dębu i jesionu. W rezultacie otrzymaliśmy gresy, 

które w efektowny sposób komponują się z każdym stylem aranżacji, 

wnosząc do wnętrz ciepło, harmonię i komfort bliskiego obcowania 

z naturą. Płytki gresowe Wood Concept nie tylko mają niewątpliwe 

walory estetyczne, lecz także charakteryzują się dużą wytrzymałością, 

co sprawia, że jest to produkt o doskonałych walorach użytkowych, 

łatwy do utrzymania w czystości.

The design of the Wood series was inspired by the nature around us. 

The designers focused on the best representation of natural wood grain 

and rings with the texture and colours to bring out the look and feel 

of natural oak and ash. The resulting tiles go in perfect harmony 

with every space design and theme by adding a touch of warmth, 

harmony and the feel of intimacy with pure nature. 

Aesthetically enchanting in all schemes: extreme durability 

provides them with ideal performance for regular use 

and low maintenance, including easy cleaning.

061

Gresy inspirowane drewnem   I   Tiles inspired by wood  

060

wood ConCepT 



062 063

wood ConCepT

w o o d 
ConCepT
WZORNIK   I   sAMPlEs



naTUral asH Cream
wood ConCepT

89,0 cm

14
,7 

cm

89,0 cm

22
,1 

cm

1,1 cm



naTUral asH beiGe

89,0 cm

14
,7 

cm

89,0 cm

22
,1 

cm

1,1 cm

wood ConCepT



ClassiC oaK wHiTe 

89,0 cm

14
,7 

cm

89,0 cm

22
,1 

cm

1,1 cm

wood ConCepT



ClassiC oaK Cream

89,0 cm

14
,7 

cm

89,0 cm

22
,1 

cm

1,1 cm

wood ConCepT



ClassiC oaK beiGe

89,0 cm

14
,7 

cm

89,0 cm

22
,1 

cm

1,1 cm

wood ConCepT



ClassiC oaK brown

89,0 cm

14
,7 

cm

89,0 cm

22
,1 

cm

1,1 cm

wood ConCepT



nordiC oaK wHiTe

89,0 cm

14
,7 

cm

89,0 cm

22
,1 

cm

1,1 cm

wood ConCepT



nordiC oaK oCHra

89,0 cm

14
,7 

cm

89,0 cm

22
,1 

cm

1,1 cm

wood ConCepT



nordiC oaK brown

89,0 cm

14
,7 

cm

89,0 cm

22
,1 

cm

1,1 cm

wood ConCepT



nordiC oaK wenGe

89,0 cm

14
,7 

cm

89,0 cm

22
,1 

cm

1,1 cm

wood ConCepT



seleCTed oaK Cream

89,0 cm

14
,7 

cm

89,0 cm

22
,1 

cm

1,1 cm

wood ConCepT



seleCTed oaK oranGe 

89,0 cm

14
,7 

cm

89,0 cm

22
,1 

cm

1,1 cm

wood ConCepT



seleCTed oaK beiGe

89,0 cm

14
,7 

cm

89,0 cm

22
,1 

cm

1,1 cm

wood ConCepT



seleCTed oaK brown

89,0 cm

14
,7 

cm

89,0 cm

22
,1 

cm

1,1 cm

wood ConCepT



063

wood ConCepT

naTUral asH

naTUral asH Cream

naTUral asH beiGe

ClassiC oaK

ClassiC oaK wHiTe 

ClassiC oaK Cream

ClassiC oaK beiGe

ClassiC oaK brown

nordiC oaK 

nordiC oaK wHiTe

nordiC oaK oCHra

nordiC oaK brown

nordiC oaK wenGe

seleCTed oaK 

seleCTed oaK Cream

seleCTed oaK oranGe 

seleCTed oaK beiGe

seleCTed oaK brown

seleCTed oaK wenGe

seleCTed oaK wenGe

89,0 cm

14
,7 

cm

89,0 cm

22
,1 

cm

1,1 cm

wood ConCepT



naTUral asH beiGe 

naTUral asH Cream

065064

seria Natural Ash powstała z inspiracji drewnem jesionu. 

Deski gresowe są delikatnie cieniowane, a ich usłojenie 

jest naturalne i bardzo stonowane. Kolorystyka dostępna 

w tej linii zawiera się w palecie ciepłych odcieni beżu.   

The Natural Ash series was born from the look and feel 

of ash timber. With gentle shading, the wood grain 

is very modest without losing a natural impression.

The colour range is based on warmer tones of beige.

wood ConCepT

naTUral asH



harmonijnie idealne  
Perfectly harmonious 

066 067

Natural Ash Beige

naTUral asHwood ConCepT



068 069

Deski gresowe Natural Ash stanowią kwintesencję 

stylu contemporary i przypadną do gustu wszystkim, 

którym bliska jest skandynawska prostota. 

Naturalna, delikatnie cieniowana jesionowa 

podłoga w prosty sposób spaja wizualnie otwarte 

przestrzenie pomieszczeń. Za jej pomocą sprawnie 

połączymy salon z otwartą kuchnią czy pokój 

dzienny z balkonem lub tarasem. 

The Natural Ash tiles express the essence 

of contemporary styling favoured by lovers 

of scandinavian design. The incredibly lifelike 

ash wood flooring with subtle shading is a simple 

visual foundation for large open spaces. 

A perfect natural extension of the living room into 

the open kitchen, on the balcony or the patio.

Natural Ash Beige

Prime Grey

Natural Ash Beige

Natural Ash Beige

naTUral asHwood ConCepT



Natural Ash Beige
Różnorodność „twarzy” płytek w każdym 
odcieniu dodaje podłodze naturalności. 

W kolekcji minimum 6 „twarzy”.

Natural Ash Beige
The packaging contains wood-like tiles 
with a minimum of 6 different patterns 
which seamlessly harmonise together.

naTUral asH beiGe

OP460-002-1
nr katalogowy   I   product ID 

wood ConCepT

070

OP460-006-1
nr katalogowy   I   product ID 

89,0 cm

14
,7 

cm

89,0 cm

22
,1 

cm

1,1 cm

Natural Ash Cream
Różnorodność „twarzy” płytek w każdym 
odcieniu dodaje podłodze naturalności. 

W kolekcji minimum 6 „twarzy”.

Natural Ash Cream
The packaging contains wood-like tiles 
with a minimum of 6 different patterns 
which seamlessly harmonise together.

naTUral asH Cream

OP460-001-1
nr katalogowy   I   product ID 

wood ConCepT

OP460-005-1
nr katalogowy   I   product ID 

89,0 cm

14
,7 

cm

89,0 cm

22
,1 

cm

1,1 cm

wood ConCepT

klasa antypoślizgowości
slip resistance

klasa ścieralności
abrasion class

płytka mrozoodporna
frost-resistant tile
 

klasa plamienia
stain resistance class

klasa antypoślizgowości
slip resistance

klasa ścieralności
abrasion class

płytka mrozoodporna
frost-resistant tile
 

klasa plamienia
stain resistance class

Zastosowanie:
PŁYTKI ŚCIENNE/PŁYTKI PODŁOGOWE
na zewnątrz/wewnątrz

Use:
WALL TILES/FLOOR TILES
indoor/outdoor

perfekcyjne odwzorowanie
perfect reproduction

płytka rektyfikowana
rectified tiles

płytka tonalna
tonal tiles

przystosowana do ogrzewania podłogowego
suitable for floor heating

płytka matowa
matt tiles

Zastosowanie:
PŁYTKI ŚCIENNE/PŁYTKI PODŁOGOWE
na zewnątrz/wewnątrz

Use:
WALL TILES/FLOOR TILES
indoor/outdoor

perfekcyjne odwzorowanie
perfect reproduction

płytka rektyfikowana
rectified tiles

płytka tonalna
tonal tiles

przystosowana do ogrzewania podłogowego
suitable for floor heating

płytka matowa
matt tiles



ClassiC oaK wHiTe

ClassiC oaK Cream

ClassiC oaK beiGe

ClassiC oaK brown

073072

wood ConCepT

Gresy Classic Oak nadają przestrzeni charakter kojarzący się 

z harmonią i ciepłem – idealny do wypoczynku oraz relaksu. 

Na serię składają się deski gresowe w zróżnicowanej kolorystyce, 

począwszy od jasnych, wzorowanych na bielonym drewnie, 

poprzez klasyczne jasne i ciemniejsze beże, na ciepłych jasnych 

brązach skończywszy. Wszystkie mają naturalne sęki oraz pęknięcia. 

Classic Oak are tiles which add a warm rustic tone indoors 

and a sense of harmony perfect for rest and recreation. 

The Classic Oak series includes a variety of colours ranging 

from warmer tones which imitate white-washed timber 

through classically light raw timber and deeper shades of beige 

to light brown tones. The finishing touch comes from lifelike 

knots and cracks.

ClassiC oaK 



Niecodzienna codzienność   
Extraordinary everyday

074 075

Classic Oak Beige

ClassiC oaKwood ConCepT



076 077

Gresy Classic Oak doskonale wpisują się 

w romantyczny styl wnętrza. Dzięki nim stworzymy 

nastrojowe i ciepłe pomieszczenie.

Deski gresowe z tej kolekcji pasują 

do sypialni, salonu czy holu. sprawdzą się 

także w nowoczesnych wnętrzach komercyjnych, 

takich jak kawiarnie oraz restauracje, wnosząc 

do nich powiew naturalności. 

The Classic Oak series harmonises perfectly 

with rustic indoor themes. The wood-like tiles 

build an atmospheric ambiance with a romantic 

touch which works well in bedrooms, 

living rooms and hallways. The series is 

a great choice for commercial settings, 

such as cafes or restaurants, where they 

add a more natural undertone.

Classic Oak WhiteClassic Oak White

Classic Oak White Classic Oak Beige

ClassiC oaKwood ConCepT



Classic Oak Cream
Różnorodność „twarzy” płytek w każdym 
odcieniu dodaje podłodze naturalności. 

W kolekcji minimum 6 „twarzy”.

Classic Oak Cream
The packaging contains wood-like tiles 
with a minimum of 6 different patterns 
which seamlessly harmonise together.

ClassiC oaK Cream

OP457-010-1

wood ConCepT
wood ConCepT

078

OP457-007-1

89,0 cm

14
,7 

cm

89,0 cm

22
,1 

cm

1,1 cm

Classic Oak White
Różnorodność „twarzy” płytek w każdym 
odcieniu dodaje podłodze naturalności. 

W kolekcji minimum 6 „twarzy”.

Classic Oak White
The packaging contains wood-like tiles 
with a minimum of 6 different patterns 
which seamlessly harmonise together.

ClassiC oaK wHiTe

OP457-001-1

wood ConCepT

OP457-006-1

89,0 cm

14
,7 

cm

89,0 cm

22
,1 

cm

1,1 cm

klasa antypoślizgowości
slip resistance

klasa ścieralności
abrasion class

płytka mrozoodporna
frost-resistant tile
 

klasa plamienia
stain resistance class

klasa antypoślizgowości
slip resistance

klasa ścieralności
abrasion class

płytka mrozoodporna
frost-resistant tile
 

klasa plamienia
stain resistance class

nr katalogowy   I   product ID 

nr katalogowy   I   product ID 

nr katalogowy   I   product ID 

nr katalogowy   I   product ID 

Zastosowanie:
PŁYTKI ŚCIENNE/PŁYTKI PODŁOGOWE
na zewnątrz/wewnątrz

Use:
WALL TILES/FLOOR TILES
indoor/outdoor

perfekcyjne odwzorowanie
perfect reproduction

płytka strukturalna
structural tiles

płytka rektyfikowana
rectified tiles

płytka tonalna
tonal tiles

przystosowana do ogrzewania podłogowego
suitable for floor heating

płytka matowa
matt tiles

Zastosowanie:
PŁYTKI ŚCIENNE/PŁYTKI PODŁOGOWE
na zewnątrz/wewnątrz

Use:
WALL TILES/FLOOR TILES
indoor/outdoor

perfekcyjne odwzorowanie
perfect reproduction

płytka strukturalna
structural tiles

płytka rektyfikowana
rectified tiles

płytka tonalna
tonal tiles

przystosowana do ogrzewania podłogowego
suitable for floor heating

płytka matowa
matt tiles



Classic Oak Brown
Różnorodność „twarzy” płytek w każdym 
odcieniu dodaje podłodze naturalności. 

W kolekcji minimum 6 „twarzy”.

Classic Oak Brown
The packaging contains wood-like tiles 
with a minimum of 6 different patterns 
which seamlessly harmonise together.

ClassiC oaK brown

OP457-011-1

wood ConCepT
wood ConCepT

080

OP457-009-1

89,0 cm

14
,7 

cm

89,0 cm

22
,1 

cm

1,1 cm

Classic Oak Beige
Różnorodność „twarzy” płytek w każdym 
odcieniu dodaje podłodze naturalności. 

W kolekcji minimum 6 „twarzy”.

Classic Oak Beige
The packaging contains wood-like tiles 
with a minimum of 6 different patterns 
which seamlessly harmonise together.

ClassiC oaK beiGe

OP457-008-1

wood ConCepT

OP457-012-1

89,0 cm

14
,7 

cm

89,0 cm

22
,1 

cm

1,1 cm

klasa antypoślizgowości
slip resistance

klasa ścieralności
abrasion class

płytka mrozoodporna
frost-resistant tile
 

klasa plamienia
stain resistance class

klasa antypoślizgowości
slip resistance

klasa ścieralności
abrasion class

płytka mrozoodporna
frost-resistant tile
 

klasa plamienia
stain resistance class

nr katalogowy   I   product ID 

nr katalogowy   I   product ID 

nr katalogowy   I   product ID 

nr katalogowy   I   product ID 

Zastosowanie:
PŁYTKI ŚCIENNE/PŁYTKI PODŁOGOWE
na zewnątrz/wewnątrz

Use:
WALL TILES/FLOOR TILES
indoor/outdoor

perfekcyjne odwzorowanie
perfect reproduction

płytka strukturalna
structural tiles

płytka rektyfikowana
rectified tiles

płytka tonalna
tonal tiles

przystosowana do ogrzewania podłogowego
suitable for floor heating

płytka matowa
matt tiles

Zastosowanie:
PŁYTKI ŚCIENNE/PŁYTKI PODŁOGOWE
na zewnątrz/wewnątrz

Use:
WALL TILES/FLOOR TILES
indoor/outdoor

perfekcyjne odwzorowanie
perfect reproduction

płytka strukturalna
structural tiles

płytka rektyfikowana
rectified tiles

płytka tonalna
tonal tiles

przystosowana do ogrzewania podłogowego
suitable for floor heating

płytka matowa
matt tiles



nordiC oaK wHiTe

nordiC oaK oCHra

nordiC oaK brown

nordiC oaK wenGe

083082

wood ConCepT

Gresy z kolekcji Nordic Oak to rozwiązanie dla wszystkich, 

którzy cenią sobie minimalizm, nowoczesne wnętrza czy też styl 

loftowy. W tym przypadku mamy do czynienia z deskami gresowymi, 

które mają widoczne naturalne usłojenie oraz minimalną liczbę sęków, 

co nadaje im lekkość. Kolorystyka zawiera się w klasycznych 

odcieniach bieli i szerokiej gamie brązów: od jasnych 

po głęboko nasycone. 

The Nordic Oak series is pure minimalism at its best. 

The palpable wood grain comes with just a minimum 

of knots for a simple and light impression.

The colours range from traditional shades of white and off-white 

through a rich selection of brown hues, from light to dark.

nordiC oaK 



Estetyka minimalizmu    
Minimalist aesthetics

084 085

Nordic Oak Brown

nordiC oaKwood ConCepT



086 087

Deski gresowe z serii Nordic Oak 

zależnie od kolorystyki sprawdzą się 

zarówno we wnętrzach kuchni i jadalni utrzymanych 

w modnym obecnie stylu skandynawskim, 

jak i w przestrzeniach salonów oraz tarasów 

stylizowanych na industrialne lofty. 

Płytki z tej kolekcji doskonale wpisują się także 

w modną estetykę vintage. 

No matter the colour or tone, Nordic Oak 

wood-like tiles are great for kitchens 

and living rooms inspired by trendy scandinavian 

design themes or designed to emulate 

post-industrial lofts. Nordic Oak tiles 

complement trendy vintage aesthetics 

equally well.

Nordic Oak WhiteNordic Oak Brown

Nordic Oak White

Nordic Oak White

nordiC oaKwood ConCepT



Nordic Oak Ochra
Różnorodność „twarzy” płytek w każdym 
odcieniu dodaje podłodze naturalności. 

W kolekcji minimum 6 „twarzy”.

Nordic Oak Ochra
The packaging contains wood-like tiles 
with a minimum of 6 different patterns 
which seamlessly harmonise together.

nordiC oaK oCHra

OP458-002-1

wood ConCepT
wood ConCepT

088

OP458-010-1

89,0 cm

14
,7 

cm

89,0 cm

22
,1 

cm

1,1 cm

Nordic Oak White
Różnorodność „twarzy” płytek w każdym 
odcieniu dodaje podłodze naturalności. 

W kolekcji minimum 6 „twarzy”.

Nordic Oak White
The packaging contains wood-like tiles 
with a minimum of 6 different patterns 
which seamlessly harmonise together.

nordiC oaK wHiTe

OP459-001-1

wood ConCepT

OP459-007-1

89,0 cm

14
,7 

cm

89,0 cm

22
,1 

cm

1,1 cm

klasa antypoślizgowości
slip resistance

klasa ścieralności
abrasion class

płytka mrozoodporna
frost-resistant tile
 

klasa plamienia
stain resistance class

klasa antypoślizgowości
slip resistance

klasa ścieralności
abrasion class

płytka mrozoodporna
frost-resistant tile
 

klasa plamienia
stain resistance class

nr katalogowy   I   product ID 

nr katalogowy   I   product ID 

nr katalogowy   I   product ID 

nr katalogowy   I   product ID 

Zastosowanie:
PŁYTKI ŚCIENNE/PŁYTKI PODŁOGOWE
na zewnątrz/wewnątrz

Use:
WALL TILES/FLOOR TILES
indoor/outdoor

perfekcyjne odwzorowanie
perfect reproduction

płytka strukturalna
structural tiles

płytka rektyfikowana
rectified tiles

płytka tonalna
tonal tiles

przystosowana do ogrzewania podłogowego
suitable for floor heating

płytka matowa
matt tiles

Zastosowanie:
PŁYTKI ŚCIENNE/PŁYTKI PODŁOGOWE
na zewnątrz/wewnątrz

Use:
WALL TILES/FLOOR TILES
indoor/outdoor

perfekcyjne odwzorowanie
perfect reproduction

płytka strukturalna
structural tiles

płytka rektyfikowana
rectified tiles

płytka tonalna
tonal tiles

przystosowana do ogrzewania podłogowego
suitable for floor heating

płytka matowa
matt tiles



Nordic Oak Wenge
Różnorodność „twarzy” płytek w każdym 
odcieniu dodaje podłodze naturalności. 

W kolekcji minimum 6 „twarzy”.

Nordic Oak Wenge
The packaging contains wood-like tiles 
with a minimum of 6 different patterns 
which seamlessly harmonise together.

nordiC oaK wenGe

OP459-011-1

wood ConCepT
wood ConCepT

090

OP459-012-1

89,0 cm

14
,7 

cm

89,0 cm

22
,1 

cm

1,1 cm

Nordic Oak Brown
Różnorodność „twarzy” płytek w każdym 
odcieniu dodaje podłodze naturalności. 

W kolekcji minimum 6 „twarzy”.

Nordic Oak Brown
The packaging contains wood-like tiles 
with a minimum of 6 different patterns 
which seamlessly harmonise together.

nordiC oaK brown

OP459-003-1

wood ConCepT

OP459-010-1

89,0 cm

14
,7 

cm

89,0 cm

22
,1 

cm

1,1 cm

klasa antypoślizgowości
slip resistance

klasa ścieralności
abrasion class

płytka mrozoodporna
frost-resistant tile
 

klasa plamienia
stain resistance class

klasa antypoślizgowości
slip resistance

klasa ścieralności
abrasion class

płytka mrozoodporna
frost-resistant tile
 

klasa plamienia
stain resistance class

nr katalogowy   I   product ID 

nr katalogowy   I   product ID 

nr katalogowy   I   product ID 

nr katalogowy   I   product ID 

Zastosowanie:
PŁYTKI ŚCIENNE/PŁYTKI PODŁOGOWE
na zewnątrz/wewnątrz

Use:
WALL TILES/FLOOR TILES
indoor/outdoor

perfekcyjne odwzorowanie
perfect reproduction

płytka strukturalna
structural tiles

płytka rektyfikowana
rectified tiles

płytka tonalna
tonal tiles

przystosowana do ogrzewania podłogowego
suitable for floor heating

płytka matowa
matt tiles

Zastosowanie:
PŁYTKI ŚCIENNE/PŁYTKI PODŁOGOWE
na zewnątrz/wewnątrz

Use:
WALL TILES/FLOOR TILES
indoor/outdoor

perfekcyjne odwzorowanie
perfect reproduction

płytka strukturalna
structural tiles

płytka rektyfikowana
rectified tiles

płytka tonalna
tonal tiles

przystosowana do ogrzewania podłogowego
suitable for floor heating

płytka matowa
matt tiles



seleCTed oaK Cream

seleCTed oaK oranGe 

seleCTed oaK beiGe

seleCTed oaK brown

seleCTed oaK wenGe

093092

wood ConCepT

Inspiracją do powstania serii selected Oak było szlachetne drewno 

dębowe, które sprawia, że przestrzenie nabierają przytulnej atmosfery 

domu rodzinnego. Do minimum ograniczono w tym przypadku 

elementy zdobnicze, takie jak sęki czy przebarwienia, tworząc 

tym samym delikatnie zdobione powierzchnie. 

Kolorystyka obejmuje beże oraz brązy (od jasnych aż po ciemne). 

The selected Oak series was inspired by the classically 

noble pattern of oak wood which brings the cosy feel 

of a home for a big family. The decorative details provided 

by knots and stains are scarce, for a smoother feel.

The colours range from light to dark beige and brown tones.

seleCTed oaK



Design udomowiony     
less is more

094 095

selected Oak Wenge

seleCTed oaKwood ConCepT



097096

Deski gresowe selected Oak z powodzeniem 

wykorzystamy zarówno we wnętrzach domów, 

jak i w przestrzeniach przydomowych, takich jak 

balkony czy tarasy. Doskonale sprawdzą się 

także w minimalistycznym salonie, przestronnym 

holu czy łazience połączonej z garderobą, spajając 

pomieszczenia w niezauważalny sposób i sprawiając, 

że będą się one wydawały większe. 

The selected Oak series of wood-like tiles look 

great at home and next to it, such as on patios 

and balconies. Forming a great highlight 

in a minimalist living room, a spacious hallway 

or a bathroom with a walk-in shower, 

the wood-like tiles will seamlessly combine 

the rooms into one to make the space bigger.

selected Oak Brownselected Oak Cream

selected Oak Wenge selected Oak Cream selected Oak Brown

seleCTed oaKwood ConCepT



selected Oak Orange
Różnorodność „twarzy” płytek w każdym 
odcieniu dodaje podłodze naturalności. 

W kolekcji minimum 6 „twarzy”.

selected Oak Orange
The packaging contains wood-like tiles 
with a minimum of 6 different patterns 
which seamlessly harmonise together.

seleCTed oaK oranGe

OP458-013-1

wood ConCepT
wood ConCepT

098

OP458-014-1

89,0 cm

14
,7 

cm

89,0 cm

22
,1 

cm

1,1 cm

selected Oak Cream
Różnorodność „twarzy” płytek w każdym 
odcieniu dodaje podłodze naturalności. 

W kolekcji minimum 6 „twarzy”.

Selected Oak Cream
The packaging contains wood-like tiles 
with a minimum of 6 different patterns 
which seamlessly harmonise together.

seleCTed oaK Cream

OP459-002-1

wood ConCepT

OP459-009-1

89,0 cm

14
,7 

cm

89,0 cm

22
,1 

cm

1,1 cm

klasa antypoślizgowości
slip resistance

klasa ścieralności
abrasion class

płytka mrozoodporna
frost-resistant tile
 

klasa plamienia
stain resistance class

klasa antypoślizgowości
slip resistance

klasa ścieralności
abrasion class

płytka mrozoodporna
frost-resistant tile
 

klasa plamienia
stain resistance class

nr katalogowy   I   product ID 

nr katalogowy   I   product ID 

nr katalogowy   I   product ID 

nr katalogowy   I   product ID 

Zastosowanie:
PŁYTKI ŚCIENNE/PŁYTKI PODŁOGOWE
na zewnątrz/wewnątrz

Use:
WALL TILES/FLOOR TILES
indoor/outdoor

perfekcyjne odwzorowanie
perfect reproduction

płytka strukturalna
structural tiles

płytka rektyfikowana
rectified tiles

płytka tonalna
tonal tiles

przystosowana do ogrzewania podłogowego
suitable for floor heating

płytka matowa
matt tiles

Zastosowanie:
PŁYTKI ŚCIENNE/PŁYTKI PODŁOGOWE
na zewnątrz/wewnątrz

Use:
WALL TILES/FLOOR TILES
indoor/outdoor

perfekcyjne odwzorowanie
perfect reproduction

płytka strukturalna
structural tiles

płytka rektyfikowana
rectified tiles

płytka tonalna
tonal tiles

przystosowana do ogrzewania podłogowego
suitable for floor heating

płytka matowa
matt tiles



selected Oak Brown
Różnorodność „twarzy” płytek w każdym 
odcieniu dodaje podłodze naturalności. 

W kolekcji minimum 6 „twarzy”.

selected Oak Brown
The packaging contains wood-like tiles 
with a minimum of 6 different patterns 
which seamlessly harmonise together.

seleCTed oaK brown

OP458-012-1

wood ConCepT
wood ConCepT

100

OP458-008-1

89,0 cm

14
,7 

cm

89,0 cm

22
,1 

cm

1,1 cm

selected Oak Beige
Różnorodność „twarzy” płytek w każdym 
odcieniu dodaje podłodze naturalności. 

W kolekcji minimum 6 „twarzy”.

selected Oak Beige
The packaging contains wood-like tiles 
with a minimum of 6 different patterns 
which seamlessly harmonise together.

seleCTed oaK beiGe

OP458-011-1

wood ConCepT

OP458-007-1

89,0 cm

14
,7 

cm

89,0 cm

22
,1 

cm

1,1 cm

klasa antypoślizgowości
slip resistance

klasa ścieralności
abrasion class

płytka mrozoodporna
frost-resistant tile
 

klasa plamienia
stain resistance class

klasa antypoślizgowości
slip resistance

klasa ścieralności
abrasion class

płytka mrozoodporna
frost-resistant tile
 

klasa plamienia
stain resistance class

nr katalogowy   I   product ID 

nr katalogowy   I   product ID 

nr katalogowy   I   product ID 

nr katalogowy   I   product ID 

Zastosowanie:
PŁYTKI ŚCIENNE/PŁYTKI PODŁOGOWE
na zewnątrz/wewnątrz

Use:
WALL TILES/FLOOR TILES
indoor/outdoor

perfekcyjne odwzorowanie
perfect reproduction

płytka strukturalna
structural tiles

płytka rektyfikowana
rectified tiles

płytka tonalna
tonal tiles

przystosowana do ogrzewania podłogowego
suitable for floor heating

płytka matowa
matt tiles

Zastosowanie:
PŁYTKI ŚCIENNE/PŁYTKI PODŁOGOWE
na zewnątrz/wewnątrz

Use:
WALL TILES/FLOOR TILES
indoor/outdoor

perfekcyjne odwzorowanie
perfect reproduction

płytka strukturalna
structural tiles

płytka rektyfikowana
rectified tiles

płytka tonalna
tonal tiles

przystosowana do ogrzewania podłogowego
suitable for floor heating

płytka matowa
matt tiles



wood ConCepT

102

selected Oak Wenge
Różnorodność „twarzy” płytek w każdym 
odcieniu dodaje podłodze naturalności. 

W kolekcji minimum 6 „twarzy”.

selected Oak Wenge
The packaging contains wood-like tiles 
with a minimum of 6 different patterns 
which seamlessly harmonise together.

seleCTed oaK wenGe

OP458-001-1

wood ConCepT

OP458-009-1

89,0 cm

14
,7 

cm

89,0 cm

22
,1 

cm

1,1 cm

naTUral asH Cream

naTUral asH beiGe

ClassiC oaK wHiTe 

ClassiC oaK Cream

ClassiC oaK beiGe

ClassiC oaK brown

nordiC oaK wHiTe

nordiC oaK oCHra

nordiC oaK brown

nordiC oaK wenGe

seleCTed oaK Cream

seleCTed oaK oranGe 

seleCTed oaK beiGe

seleCTed oaK brown

seleCTed oaK wenGe

NATURAl Ash  
NATURAl Ash CREAM 22,1 × 89  1,1  0,97  24,6  23,9  23,28
 14,7 × 89 1,1 1,05  25,9 27,2 33,6

NATURAl Ash BEIGE 22,1 × 89  1,1  0,97  24,6  23,9  23,28
 14,7 × 89 1,1 1,05  25,9 27,2 33,6

ClAssIC OAK  
ClAssIC OAK WhITE  22,1 × 89  1,1  0,97  24,6  23,9  23,28
 14,7 × 89 1,1 1,05  25,9 27,2 33,6

ClAssIC OAK CREAM 22,1 × 89  1,1  0,97  24,6  23,9  23,28
 14,7 × 89 1,1 1,05  25,9 27,2 33,6

ClAssIC OAK BEIGE  22,1 × 89  1,1  0,97  24,6  23,9  23,28
 14,7 × 89 1,1 1,05  25,9 27,2 33,6

ClAssIC OAK BROWN 22,1 × 89  1,1  0,97  24,6  23,9  23,28
 14,7 × 89 1,1 1,05  25,9 27,2 33,6

NORDIC OAK 

NORDIC OAK WhITE 22,1 × 89  1,1  0,97  24,6  23,9  23,28
 14,7 × 89 1,1 1,05  25,9 27,2 33,6

NORDIC OAK OChRA  22,1 × 89  1,1  0,97  24,6  23,9  23,28
 14,7 × 89 1,1 1,05  25,9 27,2 33,6

NORDIC OAK BROWN 22,1 × 89  1,1  0,97  24,6  23,9  23,28
 14,7 × 89 1,1 1,05  25,9 27,2 33,6

NORDIC OAK WENGE  22,1 × 89  1,1  0,97  24,6  23,9  23,28
 14,7 × 89 1,1 1,05  25,9 27,2 33,6

sElECTED OAK 

sElECTED OAK CREAM 22,1 × 89  1,1  0,97  24,6  23,9  23,28
 14,7 × 89 1,1 1,05  25,9 27,2 33,6

sElECTED OAK ORANGE  22,1 × 89  1,1  0,97  24,6  23,9  23,28
 14,7 × 89 1,1 1,05  25,9 27,2 33,6

sElECTED OAK BEIGE 22,1 × 89  1,1  0,97  24,6  23,9  23,28
 14,7 × 89 1,1 1,05  25,9 27,2 33,6

sElECTED OAK BROWN 22,1 × 89  1,1  0,97  24,6  23,9  23,28
 14,7 × 89 1,1 1,05  25,9 27,2 33,6

sElECTED OAK WENGE 22,1 × 89  1,1  0,97  24,6  23,9  23,28
 14,7 × 89 1,1 1,05  25,9 27,2 33,6

klasa antypoślizgowości
slip resistance

klasa ścieralności
abrasion class

płytka mrozoodporna
frost-resistant tile
 

klasa plamienia
stain resistance class

nr katalogowy   I   product ID 

nr katalogowy   I   product ID 

Zastosowanie:
PŁYTKI ŚCIENNE/PŁYTKI PODŁOGOWE
na zewnątrz/wewnątrz

Use:
WALL TILES/FLOOR TILES
indoor/outdoor

perfekcyjne odwzorowanie
perfect reproduction

płytka strukturalna
structural tiles

płytka rektyfikowana
rectified tiles

płytka tonalna
tonal tiles

przystosowana do ogrzewania podłogowego
suitable for floor heating

płytka matowa
matt tiles

cm m2 kg/m2 kg m2cm



opoczno.eu

Katalog jest materiałem poglądowym. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie przedstawionej w katalogu. 
Ze względu na stosowaną technikę druku rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach.

This catalogue is a demonstrative material. The manufacturer reserves the right to introduce changes in the offer presented in the catalogue. 
Owing to the printing technique the real appearance of the products in the offer may be slightly different than the products 
presented in the pictures.

w nielicznych 
przypadkach

Versatile OrganicSafe Easy 
maintenance

Fast HeatingStrongDurableAesthetic

for all rooms

for outdoor use

for various 
surfaces

natural materialsanti slip

fire resistant

fireplace safe

easy cleaning

recommended 
for pet owners / 
children

maintenance-
-free

non fading

dirt resistant

floor heating safefrost resistant

water and 
moisture-
-resistant

for patios 
and bathrooms

scratch resistant 

impact resistant

wood grain, 
natural texture, 
natural look

large format

Deski drewniane
Wooden planks

Deski gresowe
Wood-like tiles

DREWNO

VSGRES
104

Uniwersalne EkologiczneBezpieczne Łatwość 
utrzymania

Trwałe OgrzewanieOdporneWytrzymałeEstetyczne

do wszystkich
typów 
pomieszczeń
   
do wykorzystania
na zewnątrz

do wykorzystania 
na różnych
powierzchniach 

z naturalnych 
surowców

antypoślizgowe

ognioodporne

do wykorzystania 
przy kominkach

łatwe czyszczenie

polecane 
dla posiadaczy 
zwierząt / 
dla rodzin 
z dziećmi

nie wymagają 
konserwacji

nie blakną

odporne 
na zabrudzenia

do wykorzystania 
przy ogrzewaniu 
podłogowym

mrozoodporne

wodoodporne,
odporne 
na wilgoć

do wykorzystania
na tarasach 
i w łazienkach

odporne 
na zarysowania

odporne 
na uszkodzenia
mechaniczne

usłojenie, 
naturalna
tekstura, 
naturalny 
wygląd

duży format

wood Vs Tiles 

rarely rarely

w nielicznych 
przypadkach
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