
Od ideje do rešitve 

NACINI POLAGANJA KERAMICNIH PLOŠCIC

Ravno: idealen način polaganja za pravokotne   
oblike. Če je strop nizek svetujemo uporabo   
tankih ploščic, ki jih položite navpično.

Diagonalno: v preprostih prostorih  
dobimo zdiagonalnim polaganjem  
ploščic več dinamike.

Šahovnica: primerno za kvadratne oblike   
ploščic, brez večjega napora ustvarite  
zanimiv vzorec.

Polaganje z zamikom: primerno za pravokotne 
oblike, za ploščice z razmerjem stranic 2 : 1  
(npr. 60 x 30 cm). S tem načinom polaganja  
popestrite čisto linijo. Če so ploščice v naslednji  
vrsti zamaknjene za npr. polovično dolžino 
ploščice iz prejšnje vrste, govorimo o polovičnem 
zamiku. Ploščice z zamikom ustvarijo vtis večjega 
prostora.

Ploščice različnih velikosti: primerno 
za različne modularne oblike, prostor 
deluje sproščen, daje manj strog vtis.

VAŠA NOVA KOPALNICA

nakup
z vgradnjo -

nižji 9,5 % 
DDV

svetovanje
in 3D izris

plačilo
na 36 

obrokov

garancija
na vse

Selected

Popular

standard

Izbirajte med linijami keramičnih ploščic, ki smo jih razvrstili v tri cenovne razrede:

PRAVA IZBIRA ZA PRAVO CENO

prava izbira za vse, ki sledite trendom

prava izbira za najbolj zahtevne



3D – NACRTOVANJE NOVE KOPALNICE

S 3D izrisom po vaši meri boste poleg izgleda nove kopalnice prejeli tudi popis 
potrebnega materiala, načrt polaganja keramike ter vašim potrebam prilagojeno 
ponudbo izbranih izdelkov.

Potrebni podatki za izdelavo 3D izrisa:
· tloris prostora z vsemi merami, lokacijo vrat (širina in višina) in oken (vgradna višina, višina in širina)
· v primeru mansarde: višina kolenčnega zidu z naklonom strehe, morebitna strešna okna
· lokacije priklopov za vodo in kanalizacijo za WC, bide, umivalnik, kad, tuš kad/kabino (želene lokacije)   
 električnih stikal in vtičnic
· potrebe, možnosti oz. želje glede ogrevanja
· možnosti prezračevanja
· odločitev glede serij ploščic, sanitarne keramike, kadi, pohištva in ostale specifične opreme
· omejitve, ki jih zahtevajo otroci, starejši, uporabniki s posebnimi potrebami
· kakovostni oz. cenovni razred kopalnice (najnižji, srednji, višji)

Odlično ponudbo kopalniških elementov dopolnjujemo s storitvijo Kopalnica na ključ:
•	 Strokovno svetovanje in zanesljiva vgradnja izbranih izdelkov.
•	 Brez	zamudnega	iskanja	in	preverjanja	mojstrov.
•	 Prihranek pri nakupu izdelkov z vgradnjo zaradi nižje davčne stopnje.
•	 Celotne	stroške	prenove	vaše	kopalnice	lahko	plačate	na obroke.
•	 Strokovna	izvedba	del		–	Merkur	sodeluje z izkušenimi izvajalci.
•	 Garancija na vgrajene izdelke in storitev vgradnje.

OPOMNIK ZA LAŽJE NACRTOVANJE NOVE KOPALNICE

Kopalnica je prostor, kjer začenjate in končujete dneve. Seveda vam ni vseeno, kakšna bo 
vaša kopalnica, zato si vzemite nekaj časa in premislite, kaj točno želite oz potrebujete.

 Kopalnica v ožjem smislu:
· keramične ploščice (kakovost, dimenzije, barve, dodatki: bordure)
· kopalniško pohištvo, omarice z zrcali, regali
· sanitarna keramika (stenska, talna)
· sanitarna keramika (wc školjka, bide, kad, tuš, kad/kabina, vgradni kotlički)
· sanitarne armature (različnih kakovostnih razredov, masažne prhe)
· kopalniški dodatki, galanterija

 Instalacije v kopalnici:
· rušenje v primeru prenove
· vodovodne in kanalizacijske instalacije
· kopalniška razsvetljava (vgradne luči, reflektorji)
· ogrevanje v kopalnici
· radiatorsko
· talno električno
· talno centralno toplovodno
· regulacija ogrevanja
· prezračevanje v kopalnici

 Poleg kopalniške opreme:
· menjava vrat
· menjava oken (strešno okno)
· suhomontažne stene, spuščeni stropovi
· beljenje, barvanje
· menjava talnih oblog pred kopalnico
· menjava pralnega, sušilnega stroja

SE ODLOCATE ZA PRENOVO KOPALNICE IN NIMATE USTREZNEGA IZVAJALCA?

Vsaka nova kopalnica ali prenova kopalnice se 
prične z neko idejo. Načrtujte novo kopalnico 
z našimi izkušenimi svetovalci. Pričakujejo vas s 
pestro ponudbo keramičnih ploščic priznanih 
blagovnih znamk po najugodnejših cenah,  
estetskim kopalniškim pohištvom ter sodobno  
oblikovano sanitarno keramiko in armaturami.  
Kopalnici bodo dali piko na i kopalniški  
dodatki. Pridite k nam, skupaj bomo izbrali 
izdelke in zrisali 3D načrt.

meni
prilagojeno

po meri
vgrajeno

 Pri izvedbi na ključ vam lahko po dogovoru  
 izvedemo naslednja dela:
•	 dostava
•	 rušitvena	dela	z	odvozom	materiala
•	 menjava	vodovodnih	in	odtočnih	cevi
•	 priprava	za	kopalniški	radiator
•	 predelava	elektro	inštalacije	vključno	s	stikali	in	vtičnicami
•	 zidarska	dela	in	material
•	 keramičarska	dela	in	fugirna	masa
•	 fina	montaža	sanitarne	opreme
•	 primopredaja/prevzem	nove	kopalnice

 Zagotavljamo vam:
•	 individualno	obravnavo
•	 vašim	potrebam	in	željam	prilagojeno	ponudbo
•	 zanesljivost	pri	nakupu	–	ogled,	strokovno	svetovanje	in	 
 izmere na domu v primeru nakupa kopalnice na ključ,  
 strokovna izvedba, garancija na izdelke in na storitev montaže
•	 fiksno	ceno	montaže	za	dogovorjena	dela 
•	 strokovno	izvedbo	del:	pri	izvedbi	del	tesno	sodeluje	z			 	
 izkušenimi izvajalci na vseh področjih za izvedbo nove

 kopalnice: s strojnimi inštalaterji, keramičarji,  
 električarji, suhomontažerji, mojstri za vgradnjo  
 stavbnega pohištva, pleskarji, ...
•	 cenovno	ugodno	–	nižji	skupen	strošek	zaradi	 
 nižje 9,5 % davčne stopnje, (tudi nakup izdelkov  
 z 9,5 % DDV namesto 22 % DDV)
•	 možnost	plačila	na	obroke	–	celotne	stroške	 
 nove kopalnice lahko plačate na do 36 obrokov.

Izkoristite	prednosti	ob	pridobitvi	STATUSA	GRADITELJ	in	si	v	Merkurju	zagotovite	OSEBNEGA	SKRBNIKA,	ki	bo	za	vas	 
organiziral, koordiniral in nadziral vse korake do zaključka del in vam na ta način PRIHRANIL ČAS.



standard

Vsi, ki zaupajo preverjenim rešitvam, bodo med linijami 
keramičnih ploščic Standard našli najboljše razmerje med 
ceno in kakovostjo. Linije klasičnega izgleda, s katerimi  
boste v kopalnico vnesli svežino, preprostost, ki bo brezčasno  
lepa še po več letih. Za prave klasike, ki uživajo v enostavnih 
rešitvah in cenijo učinkovito in praktično uporabo.
 

PRAVA IZBIRA ZA PRAVO CENO



MODUS Native

MODUS Native

Kontrast med svetlo in temno bo oživel  
z elegantno igro vijug.

OPOMNIK ZA LAŽJE NACRTOVANJE NOVE KOPALNICE

Kopalnica je prostor, kjer začenjate in končujete dneve. Seveda vam ni vseeno, 
kakšna bo vaša kopalnica, zato si vzemite nekaj časa in premislite, kaj točno 
želite oz potrebujete.

 Kopalnica v ožjem smislu:
· keramične ploščice (kakovost, dimenzije, barve, dodatki: bordure)
· kopalniško pohištvo, omarice z zrcali, regali
· sanitarna keramika (stenska, talna)
· sanitarna keramika (wc školjka, bide, kad, tuš, kad/kabina, vgradni kotlički)
· sanitarne armature (različnih kakovostnih razredov, masažne prhe)
· kopalniški dodatki, galanterija

 Instalacije v kopalnici:
· rušenje v primeru prenove
· vodovodne in kanalizacijske instalacije
· kopalniška razsvetljava (vgradne luči, reflektorji)
· ogrevanje v kopalnici
· radiatorsko
· talno električno
· talno centralno toplovodno
· regulacija ogrevanja
· prezračevanje v kopalnici

 Poleg kopalniške opreme:
· menjava vrat
· menjava oken (strešno okno)
· suhomontažne stene, spuščeni stropovi
· beljenje, barvanje
· menjava talnih oblog pred kopalnico
· menjava pralnega, sušilnega stroja

PREGLED KLJUCNIH STORITEV PRI IZVEDBI NOVE KOPALNICE:
· 3D izris
· dostava na lokacijo, kjer se bodo izvajala dela
· kopalnica na ključ
· osebni skrbnik za vsa dela
· pomoč pri financiranju (hitri kredit)



2470704 
NATIVE	BIANCO

2470720 
NATIVE	BROWNDEKOR      

mere (š/d): 25/40 cm    debelina: 7,5 mm

2470708 
NATIVE	BROWN

BORDURA  
mere (š/d): 7/40 cm        debelina: 7,5 mm

2473420 
NATIVE PEARLS

2473425 
NATIVE	PEARLS	BR

STENSKI PLOŠCICI       mere (š/d): 25/40 cm   debelina: 7,5 mm TALNI PLOŠCICI mere (š/d): 30/30 cm     debelina: 8,5 mm

MODUS Native/pol mat

 Format  debelina  m2/paket  št. ploščic/paket
 25/40 cm 7,5 mm 1,6 16
 30/30 cm 8,5 mm 1,53 17 Katalog kopalniških plošcic

2470725 
NATIVE	BIANCO



GORENJE Samba

OPOMNIK ZA LAŽJE NACRTOVANJE NOVE KOPALNICE

Kopalnica je prostor, kjer začenjate in končujete dneve. Seveda vam ni vseeno, 
kakšna bo vaša kopalnica, zato si vzemite nekaj časa in premislite, kaj točno 
želite oz potrebujete.

 Kopalnica v ožjem smislu:
· keramične ploščice (kakovost, dimenzije, barve, dodatki: bordure)
· kopalniško pohištvo, omarice z zrcali, regali
· sanitarna keramika (stenska, talna)
· sanitarna keramika (wc školjka, bide, kad, tuš, kad/kabina, vgradni kotlički)
· sanitarne armature (različnih kakovostnih razredov, masažne prhe)
· kopalniški dodatki, galanterija

 Instalacije v kopalnici:
· rušenje v primeru prenove
· vodovodne in kanalizacijske instalacije
· kopalniška razsvetljava (vgradne luči, reflektorji)
· ogrevanje v kopalnici
· radiatorsko
· talno električno
· talno centralno toplovodno
· regulacija ogrevanja
· prezračevanje v kopalnici

 Poleg kopalniške opreme:
· menjava vrat
· menjava oken (strešno okno)
· suhomontažne stene, spuščeni stropovi
· beljenje, barvanje
· menjava talnih oblog pred kopalnico
· menjava pralnega, sušilnega stroja

PREGLED KLJUCNIH STORITEV PRI IZVEDBI NOVE KOPALNICE:
· 3D izris
· dostava na lokacijo, kjer se bodo izvajala dela
· kopalnica na ključ
· osebni skrbnik za vsa dela
· pomoč pri financiranju (hitri kredit)

GORENJE Samba
Tople, barvite kombinacije, ki se jih ne boste naveličali.



 Format  debelina  m2//paket  št. ploščic/paket
 30/40 cm 8 mm 1,6 20
 33,3/33,3 cm 8 mm 1,33 12 Katalog kopalniških plošcic

GORENJE Samba/sijajne

STENSKE PLOŠCICE 
mere (š/d): 20/40 cm       debelina: 8 mm

TALNI PLOŠCICI 
mere (š/d): 33,3/33,3 cm      debelina: 8 mm    

2548914 
3 ORANGE 

DEKOR 
mere (š/d): 20/40 cm       debelina: 8 mm

2548891  
BEIGE	DC	LINES

BORDURI 
mere (š/d): 5/40 cm       debelina: 8 mm    

2548898 
BEIGE	L	LINES	

2548885 
42 WHITE

2548874 
42	BEIGE	

2548879 
42 ORANGE 

2548886 
42 GREEN

2548909 
WHITE L LINES

1667621 
CITY	3B



MARAZZI Fresh

MARAZZI Fresh
Mladostna igrivost, svetleča spogledljivost, ki jo poudarijo motivi 
rožic v kombinaciji s svežo zeleno.

OPOMNIK ZA LAŽJE NACRTOVANJE NOVE KOPALNICE

Kopalnica je prostor, kjer začenjate in končujete dneve. Seveda vam ni vseeno, 
kakšna bo vaša kopalnica, zato si vzemite nekaj časa in premislite, kaj točno 
želite oz potrebujete.

 Kopalnica v ožjem smislu:
· keramične ploščice (kakovost, dimenzije, barve, dodatki: bordure)
· kopalniško pohištvo, omarice z zrcali, regali
· sanitarna keramika (stenska, talna)
· sanitarna keramika (wc školjka, bide, kad, tuš, kad/kabina, vgradni kotlički)
· sanitarne armature (različnih kakovostnih razredov, masažne prhe)
· kopalniški dodatki, galanterija

 Instalacije v kopalnici:
· rušenje v primeru prenove
· vodovodne in kanalizacijske instalacije
· kopalniška razsvetljava (vgradne luči, reflektorji)
· ogrevanje v kopalnici
· radiatorsko
· talno električno
· talno centralno toplovodno
· regulacija ogrevanja
· prezračevanje v kopalnici

 Poleg kopalniške opreme:
· menjava vrat
· menjava oken (strešno okno)
· suhomontažne stene, spuščeni stropovi
· beljenje, barvanje
· menjava talnih oblog pred kopalnico
· menjava pralnega, sušilnega stroja

PREGLED KLJUCNIH STORITEV PRI IZVEDBI NOVE KOPALNICE:
· 3D izris
· dostava na lokacijo, kjer se bodo izvajala dela
· kopalnica na ključ
· osebni skrbnik za vsa dela
· pomoč pri financiranju (hitri kredit)



MARAZZI Fresh/sijajne

1365026 
DE51	38	MENTA

STENSKI PLOŠCICI
mere (š/d): 25/38 cm debelina: 8,5 mm 

1353380 
DE99	MENTA/MAT

TALNI PLOŠCICI
mere (š/d): 33/33 cm debelina: 8,5 mm 

1291328 
38	BLANCO	

1332283 
DE98	BLANCO/MAT

1332268 
DF10 CE - ARETE FRESA

BORDURA
mere (š/d): 10,6/38 cm 
debelina: 8,5 mm

1332204 
DF08 L - LINDO FRESA

BORDURA
mere (š/d): 3,5/38 cm 
debelina: 8,5 mm

 Format  debelina  m2//paket  št. ploščic/paket
 25/38 cm 8,5 mm 1,33 14
 33/33 cm 8,5 mm 1,2 14 Katalog kopalniških plošcic



MODUS Aquarelle

MODUS Aquarelle

Kot po nežni poletni nevihti– lesket in prelivanje  
modro vijoličnih tonov.

OPOMNIK ZA LAŽJE NACRTOVANJE NOVE KOPALNICE

Kopalnica je prostor, kjer začenjate in končujete dneve. Seveda vam ni vseeno, 
kakšna bo vaša kopalnica, zato si vzemite nekaj časa in premislite, kaj točno 
želite oz potrebujete.

 Kopalnica v ožjem smislu:
· keramične ploščice (kakovost, dimenzije, barve, dodatki: bordure)
· kopalniško pohištvo, omarice z zrcali, regali
· sanitarna keramika (stenska, talna)
· sanitarna keramika (wc školjka, bide, kad, tuš, kad/kabina, vgradni kotlički)
· sanitarne armature (različnih kakovostnih razredov, masažne prhe)
· kopalniški dodatki, galanterija

 Instalacije v kopalnici:
· rušenje v primeru prenove
· vodovodne in kanalizacijske instalacije
· kopalniška razsvetljava (vgradne luči, reflektorji)
· ogrevanje v kopalnici
· radiatorsko
· talno električno
· talno centralno toplovodno
· regulacija ogrevanja
· prezračevanje v kopalnici

 Poleg kopalniške opreme:
· menjava vrat
· menjava oken (strešno okno)
· suhomontažne stene, spuščeni stropovi
· beljenje, barvanje
· menjava talnih oblog pred kopalnico
· menjava pralnega, sušilnega stroja

PREGLED KLJUCNIH STORITEV PRI IZVEDBI NOVE KOPALNICE:
· 3D izris
· dostava na lokacijo, kjer se bodo izvajala dela
· kopalnica na ključ
· osebni skrbnik za vsa dela
· pomoč pri financiranju (hitri kredit)



2473460 
BLUE	GREY

2473451 
WHITE

DEKOR      
mere (š/d): mere (š/d): 25/60 cm   debelina: 9,5 mm

2473467 
 WHITE

2473472 
FLOWER

STENSKI PLOŠCICI       mere (š/d): 25/60 cm   debelina: 9,5 mm TALNI PLOŠCICI mere (š/d): 30/30 cm     debelina: 8,5 mm

MODUS Aquarelle/pol mat

 Format  debelina  m2/paket  št. ploščic/paket
 25/60 cm 9,5 mm 1,35 9
 30/30 cm 8,5 mm 1,53 17 Katalog kopalniških plošcic

2473482 
BLUE	GREY



GORENJE KERAMIKA Vela

GORENJE KERAMIKA 
Vela San Zeleno in domače – prebudite 

se v vedno zeleno jutro.

OPOMNIK ZA LAŽJE NACRTOVANJE NOVE KOPALNICE

Kopalnica je prostor, kjer začenjate in končujete dneve. Seveda vam ni vseeno, 
kakšna bo vaša kopalnica, zato si vzemite nekaj časa in premislite, kaj točno 
želite oz potrebujete.

 Kopalnica v ožjem smislu:
· keramične ploščice (kakovost, dimenzije, barve, dodatki: bordure)
· kopalniško pohištvo, omarice z zrcali, regali
· sanitarna keramika (stenska, talna)
· sanitarna keramika (wc školjka, bide, kad, tuš, kad/kabina, vgradni kotlički)
· sanitarne armature (različnih kakovostnih razredov, masažne prhe)
· kopalniški dodatki, galanterija

 Instalacije v kopalnici:
· rušenje v primeru prenove
· vodovodne in kanalizacijske instalacije
· kopalniška razsvetljava (vgradne luči, reflektorji)
· ogrevanje v kopalnici
· radiatorsko
· talno električno
· talno centralno toplovodno
· regulacija ogrevanja
· prezračevanje v kopalnici

 Poleg kopalniške opreme:
· menjava vrat
· menjava oken (strešno okno)
· suhomontažne stene, spuščeni stropovi
· beljenje, barvanje
· menjava talnih oblog pred kopalnico
· menjava pralnega, sušilnega stroja

PREGLED KLJUCNIH STORITEV PRI IZVEDBI NOVE KOPALNICE:
· 3D izris
· dostava na lokacijo, kjer se bodo izvajala dela
· kopalnica na ključ
· osebni skrbnik za vsa dela
· pomoč pri financiranju (hitri kredit)



GORENJE KERAMIKA Vela San/sijajne

283112 
53

STENSKA PLOŠCICA 
mere (š/d): 25/33,3 cm 
debelina: 7,5 mm

1311956 
53	SAN	B/GV-III

DEKORJA 
mere (š/d): 25/33,3 cm   debelina: 7,5 mm

1326593 
53 SAN A/GV-III

1326713 
SAN 2/GV-III L 

BORDURI 
mere (š/d): 8/25 cm        debelina: 7 mm

1326608 
SAN 1/GV-III L

1079535 
ZEBRANO	3Z/MAT

TALNA PLOŠCICA 
mere (š/d): 33,3/33,3 cm 
debelina: 8 mm

 Format  debelina  m2//paket  št. ploščic/paket
 25/33,3 cm 7,5 mm 1,5 18
 33,3/33,3 cm 8 mm 1,33 12 Katalog kopalniških plošcic



MODUS Monocolors

MODUS Monocolors

Za pristaše minimalizma in tiste, ki radi svojo intimo 
ohranjajo zase.

OPOMNIK ZA LAŽJE NACRTOVANJE NOVE KOPALNICE

Kopalnica je prostor, kjer začenjate in končujete dneve. Seveda vam ni vseeno, 
kakšna bo vaša kopalnica, zato si vzemite nekaj časa in premislite, kaj točno 
želite oz potrebujete.

 Kopalnica v ožjem smislu:
· keramične ploščice (kakovost, dimenzije, barve, dodatki: bordure)
· kopalniško pohištvo, omarice z zrcali, regali
· sanitarna keramika (stenska, talna)
· sanitarna keramika (wc školjka, bide, kad, tuš, kad/kabina, vgradni kotlički)
· sanitarne armature (različnih kakovostnih razredov, masažne prhe)
· kopalniški dodatki, galanterija

 Instalacije v kopalnici:
· rušenje v primeru prenove
· vodovodne in kanalizacijske instalacije
· kopalniška razsvetljava (vgradne luči, reflektorji)
· ogrevanje v kopalnici
· radiatorsko
· talno električno
· talno centralno toplovodno
· regulacija ogrevanja
· prezračevanje v kopalnici

 Poleg kopalniške opreme:
· menjava vrat
· menjava oken (strešno okno)
· suhomontažne stene, spuščeni stropovi
· beljenje, barvanje
· menjava talnih oblog pred kopalnico
· menjava pralnega, sušilnega stroja

PREGLED KLJUCNIH STORITEV PRI IZVEDBI NOVE KOPALNICE:
· 3D izris
· dostava na lokacijo, kjer se bodo izvajala dela
· kopalnica na ključ
· osebni skrbnik za vsa dela
· pomoč pri financiranju (hitri kredit)



2473536 
VEGAS

2473547 
LAGON

2473549 
BLEU

2473518 
BLANC

2473505 
BLANC	

STENSKE PLOŠCICE       mere (š/d): 20/50 cm   debelina: 8,2 mm TALNI PLOŠCICI  
mere (š/d): 40/40 cm     debelina: 9,5 mm

MODUS Monocolors/sijajne

 Format  debelina  m2/paket  št. ploščic/paket
 20/50 cm 8,2 mm 1,4 14
 40/40 cm 9,5 mm 1,6 10 Katalog kopalniških plošcic

2473525 
ANTRACITE

2473534 
GENTIANE

2473513 
ANTRACITE 



KONSKIE Michelle

OPOMNIK ZA LAŽJE NACRTOVANJE NOVE KOPALNICE

Kopalnica je prostor, kjer začenjate in končujete dneve. Seveda vam ni vseeno, 
kakšna bo vaša kopalnica, zato si vzemite nekaj časa in premislite, kaj točno 
želite oz potrebujete.

 Kopalnica v ožjem smislu:
· keramične ploščice (kakovost, dimenzije, barve, dodatki: bordure)
· kopalniško pohištvo, omarice z zrcali, regali
· sanitarna keramika (stenska, talna)
· sanitarna keramika (wc školjka, bide, kad, tuš, kad/kabina, vgradni kotlički)
· sanitarne armature (različnih kakovostnih razredov, masažne prhe)
· kopalniški dodatki, galanterija

 Instalacije v kopalnici:
· rušenje v primeru prenove
· vodovodne in kanalizacijske instalacije
· kopalniška razsvetljava (vgradne luči, reflektorji)
· ogrevanje v kopalnici
· radiatorsko
· talno električno
· talno centralno toplovodno
· regulacija ogrevanja
· prezračevanje v kopalnici

 Poleg kopalniške opreme:
· menjava vrat
· menjava oken (strešno okno)
· suhomontažne stene, spuščeni stropovi
· beljenje, barvanje
· menjava talnih oblog pred kopalnico
· menjava pralnega, sušilnega stroja

PREGLED KLJUCNIH STORITEV PRI IZVEDBI NOVE KOPALNICE:
· 3D izris
· dostava na lokacijo, kjer se bodo izvajala dela
· kopalnica na ključ
· osebni skrbnik za vsa dela
· pomoč pri financiranju (hitri kredit)

KONSKIE Michelle
Črno bela kombinacija z barvitimi 
dekorji in dotikom rdeče za piko na i.



 Format  debelina  m2/paket  št. ploščic/paket
 20/50 cm 8 mm 1,1 11
33,3/33,3 cm 7,2 mm 1,55 14

Katalog kopalniških plošcic

KONSKIE Michelle/sijajne

STENSKI PLOŠCICI           mere (š/d): 20/50 cm debelina: 8 mm 
TALNI PLOŠCICI            
mere (š/d): 33,3/33,3 cm debelina: 7,2 mm 

2195172 
WHITE

2195175 
BLACK

2551099 
WHITE

2517919 
VERONA 2

DEKORJA           mere (š/d): 20/50 cm debelina: 8 mm 

2195210 
ALFA WHITE INSERTO

2195568 
ALFA	BLACK	INSERTO

2195577 
WHITE-BLACK	MOSAIC

DEKOR 
mere (š/d): 20/20 cm 
debelina: 8 mm 

BORDURA           
mere (š/d): 1,5/50 cm         debelina: 8 mm 

2002190 
L 901 



Popular

Za mlade in mlade po srcu smo ta hip najbolj  
atraktivne linije keramičnih ploščic združili pod ime  
Popular. Pod to razvrstitvijo boste našli moderne linije  
keramičnih ploščic, ki izstopajo po barvi, obliki ali  
tehnični dovršenosti. Izbirate lahko med toplimi,  
naravnimi odtenki, ki so zelo popularni, saj omogočajo  
kombiniranje z dodatki v drznejših barvah. Zanimive so 
ploščice velikih formatov, ki velikopotezno zaokrožijo 
prostor in mu dajo edinstven pečat. Pomemben aspekt 
so tudi ploščice z različnimi dekorji - z elementi grafitov 
do motivov vtisnjenih v teksturo ploščic.

prava izbira za vse, ki sledite trendom



GORENJE KERAMIKA Kroma

GORENJE KERAMIKA 
Kroma

Skrivnostno svetlikanje v sivo rjavih in  
srebrno belih odtenkih. Eleganca za vedno.

OPOMNIK ZA LAŽJE NACRTOVANJE NOVE KOPALNICE

Kopalnica je prostor, kjer začenjate in končujete dneve. Seveda vam ni vseeno, 
kakšna bo vaša kopalnica, zato si vzemite nekaj časa in premislite, kaj točno 
želite oz potrebujete.

 Kopalnica v ožjem smislu:
· keramične ploščice (kakovost, dimenzije, barve, dodatki: bordure)
· kopalniško pohištvo, omarice z zrcali, regali
· sanitarna keramika (stenska, talna)
· sanitarna keramika (wc školjka, bide, kad, tuš, kad/kabina, vgradni kotlički)
· sanitarne armature (različnih kakovostnih razredov, masažne prhe)
· kopalniški dodatki, galanterija

 Instalacije v kopalnici:
· rušenje v primeru prenove
· vodovodne in kanalizacijske instalacije
· kopalniška razsvetljava (vgradne luči, reflektorji)
· ogrevanje v kopalnici
· radiatorsko
· talno električno
· talno centralno toplovodno
· regulacija ogrevanja
· prezračevanje v kopalnici

 Poleg kopalniške opreme:
· menjava vrat
· menjava oken (strešno okno)
· suhomontažne stene, spuščeni stropovi
· beljenje, barvanje
· menjava talnih oblog pred kopalnico
· menjava pralnega, sušilnega stroja

PREGLED KLJUCNIH STORITEV PRI IZVEDBI NOVE KOPALNICE:
· 3D izris
· dostava na lokacijo, kjer se bodo izvajala dela
· kopalnica na ključ
· osebni skrbnik za vsa dela
· pomoč pri financiranju (hitri kredit)



GORENJE KERAMIKA Kroma/mat

2321595 
42C

STENSKI PLOŠCICI mere (š/d): 20/40 cm        debelina: 8 mmm

2251869 
42B

1667623 
42C GEO/C

DEKORJA         mere (š/d): 20/40 cm        debelina: 8 mmm

1667622 
42B	GEO/B

TALNI PLOŠCICI  
mere (š/d): 33,3/33,3 cm        debelina: 8 mmm

1667620 
CITY 3C

1667621 
CITY	3B

BORDURI       
mere (š/d): 5/40 cm    debelina: 8 mmm

1689501 
GEO 1/GC

1667624 
GEO	1/GB

BORDURI
mere (š/d): 3,1/40 cm  debelina: 8 mmm

1678338  
GEO 2/GC

1667625  
GEO	2/GB	

 Format  debelina  m2//paket  št. ploščic/paket
 20/40 cm 8 mm 1,6 20
 33,3/33,3 cm 8 mm 1,33 12 Katalog kopalniških plošcic



MARAZZI Nova

MARAZZI Nova

OPOMNIK ZA LAŽJE NACRTOVANJE NOVE KOPALNICE

Kopalnica je prostor, kjer začenjate in končujete dneve. Seveda vam ni vseeno, 
kakšna bo vaša kopalnica, zato si vzemite nekaj časa in premislite, kaj točno 
želite oz potrebujete.

 Kopalnica v ožjem smislu:
· keramične ploščice (kakovost, dimenzije, barve, dodatki: bordure)
· kopalniško pohištvo, omarice z zrcali, regali
· sanitarna keramika (stenska, talna)
· sanitarna keramika (wc školjka, bide, kad, tuš, kad/kabina, vgradni kotlički)
· sanitarne armature (različnih kakovostnih razredov, masažne prhe)
· kopalniški dodatki, galanterija

 Instalacije v kopalnici:
· rušenje v primeru prenove
· vodovodne in kanalizacijske instalacije
· kopalniška razsvetljava (vgradne luči, reflektorji)
· ogrevanje v kopalnici
· radiatorsko
· talno električno
· talno centralno toplovodno
· regulacija ogrevanja
· prezračevanje v kopalnici

 Poleg kopalniške opreme:
· menjava vrat
· menjava oken (strešno okno)
· suhomontažne stene, spuščeni stropovi
· beljenje, barvanje
· menjava talnih oblog pred kopalnico
· menjava pralnega, sušilnega stroja

PREGLED KLJUCNIH STORITEV PRI IZVEDBI NOVE KOPALNICE:
· 3D izris
· dostava na lokacijo, kjer se bodo izvajala dela
· kopalnica na ključ
· osebni skrbnik za vsa dela
· pomoč pri financiranju (hitri kredit)

Drzna kombinacija mozaika in cvetličnih vzorcev. 
Barve kakava in bele 
čokolade za klasičen 
izgled z energičnim 
pridihom.



MARAZZI Nova/mat

1326272 
MARFIL

STENSKE PLOŠCICE           mere (š/d): 25/38 cm debelina: 8,5 mm 

1326275 
CACAO

TALNI PLOŠCICI           mere (š/d): 33/33 cm         debelina: 8,5 mm 

1326312 
DR67	BEIGE	-	S

1326313 
DR68 CACAO - S

1332557 
DR72	BEIGE

1332558 
DT01	MR	CACAO

BORDURA           
mere (š/d): 5/38 cm    debelina: 8,5 mm 

1332562 
PEQ0	L-PALLADIO	BEIGE

 Format  debelina  m2//paket  št. ploščic/paket
 25/38 cm 8,5 mm 1,33 14
 33/33 cm 8,5 mm 1,2 11 Katalog kopalniških plošcic



KONSKIE Treviso

OPOMNIK ZA LAŽJE NACRTOVANJE NOVE KOPALNICE

Kopalnica je prostor, kjer začenjate in končujete dneve. Seveda vam ni vseeno, 
kakšna bo vaša kopalnica, zato si vzemite nekaj časa in premislite, kaj točno 
želite oz potrebujete.

 Kopalnica v ožjem smislu:
· keramične ploščice (kakovost, dimenzije, barve, dodatki: bordure)
· kopalniško pohištvo, omarice z zrcali, regali
· sanitarna keramika (stenska, talna)
· sanitarna keramika (wc školjka, bide, kad, tuš, kad/kabina, vgradni kotlički)
· sanitarne armature (različnih kakovostnih razredov, masažne prhe)
· kopalniški dodatki, galanterija

 Instalacije v kopalnici:
· rušenje v primeru prenove
· vodovodne in kanalizacijske instalacije
· kopalniška razsvetljava (vgradne luči, reflektorji)
· ogrevanje v kopalnici
· radiatorsko
· talno električno
· talno centralno toplovodno
· regulacija ogrevanja
· prezračevanje v kopalnici

 Poleg kopalniške opreme:
· menjava vrat
· menjava oken (strešno okno)
· suhomontažne stene, spuščeni stropovi
· beljenje, barvanje
· menjava talnih oblog pred kopalnico
· menjava pralnega, sušilnega stroja

PREGLED KLJUCNIH STORITEV PRI IZVEDBI NOVE KOPALNICE:
· 3D izris
· dostava na lokacijo, kjer se bodo izvajala dela
· kopalnica na ključ
· osebni skrbnik za vsa dela
· pomoč pri financiranju (hitri kredit)

KONSKIE Treviso
Nostalgija v sephia tonih. Romantično vzdušje  
poudarijo ploščice z motivi mestnih vedut.



 Format  debelina  m2/paket  št. ploščic/paket
 20/50 cm 9 mm 1,1 11
 45/45 cm 8,5 mm 1,62 8 Katalog kopalniških plošcic

2469705 
GREY

KONSKIE Treviso/sijajne

STENSKI PLOŠCICI 
mere (š/d): 20/50 cm       debelina: 9 mm

2469711 
PREDAZZO

2469717 
PREDAZZO	MIX	INSERTO

DEKORJI 
mere (š/d): 20/50 cm       debelina: 9 mm

2469749 
POSTCARD GREY 1 INSERTO

2469753 
POSTCARD GREY 2 INSERTO

2469757 
POSTCARD GREY 3 INSERTO

GRES TALNA PLOŠCICA 
mere (š/d): 45/45 cm       debelina: 8,5 mm

2470616 
VARNA SOFT GREY



CERAMICA COLOR Amazonian Forest

CERAMICA COLOR 
Amazonian Forest

OPOMNIK ZA LAŽJE NACRTOVANJE NOVE KOPALNICE

Kopalnica je prostor, kjer začenjate in končujete dneve. Seveda vam ni vseeno, 
kakšna bo vaša kopalnica, zato si vzemite nekaj časa in premislite, kaj točno 
želite oz potrebujete.

 Kopalnica v ožjem smislu:
· keramične ploščice (kakovost, dimenzije, barve, dodatki: bordure)
· kopalniško pohištvo, omarice z zrcali, regali
· sanitarna keramika (stenska, talna)
· sanitarna keramika (wc školjka, bide, kad, tuš, kad/kabina, vgradni kotlički)
· sanitarne armature (različnih kakovostnih razredov, masažne prhe)
· kopalniški dodatki, galanterija

 Instalacije v kopalnici:
· rušenje v primeru prenove
· vodovodne in kanalizacijske instalacije
· kopalniška razsvetljava (vgradne luči, reflektorji)
· ogrevanje v kopalnici
· radiatorsko
· talno električno
· talno centralno toplovodno
· regulacija ogrevanja
· prezračevanje v kopalnici

 Poleg kopalniške opreme:
· menjava vrat
· menjava oken (strešno okno)
· suhomontažne stene, spuščeni stropovi
· beljenje, barvanje
· menjava talnih oblog pred kopalnico
· menjava pralnega, sušilnega stroja

PREGLED KLJUCNIH STORITEV PRI IZVEDBI NOVE KOPALNICE:
· 3D izris
· dostava na lokacijo, kjer se bodo izvajala dela
· kopalnica na ključ
· osebni skrbnik za vsa dela
· pomoč pri financiranju (hitri kredit)

Imitacija tropskega lesa – topla eksotika v vaši kopalnici.



Katalog kopalniških plošcic

 Format  debelina  m2/paket  št. ploščic/paket
 25/75 cm 9 mm 1,5 8
 33,3/33,3 cm 7,2 mm 1,55 14 Katalog kopalniških plošcic

CERAMICA COLOR Amazonian Forest/sijajne

STENSKI PLOŠCICI            
mere (š/d): 25/75 cm debelina: 9 mm 

DEKOR            
mere (š/d): 25/75 cm debelina: 9 mm

2468708 
VENEZUELA

2468714 
BRAZIL

2468819 
VENEZUELA RE

2537643 
EQUADOR

TALNA GRES PLOŠCICA 
mere (š/d): 33,3/33,3 cm  
debelina: 7,2 mm



CERAMICA COLOR Luna

OPOMNIK ZA LAŽJE NACRTOVANJE NOVE KOPALNICE

Kopalnica je prostor, kjer začenjate in končujete dneve. Seveda vam ni vseeno, 
kakšna bo vaša kopalnica, zato si vzemite nekaj časa in premislite, kaj točno 
želite oz potrebujete.

 Kopalnica v ožjem smislu:
· keramične ploščice (kakovost, dimenzije, barve, dodatki: bordure)
· kopalniško pohištvo, omarice z zrcali, regali
· sanitarna keramika (stenska, talna)
· sanitarna keramika (wc školjka, bide, kad, tuš, kad/kabina, vgradni kotlički)
· sanitarne armature (različnih kakovostnih razredov, masažne prhe)
· kopalniški dodatki, galanterija

 Instalacije v kopalnici:
· rušenje v primeru prenove
· vodovodne in kanalizacijske instalacije
· kopalniška razsvetljava (vgradne luči, reflektorji)
· ogrevanje v kopalnici
· radiatorsko
· talno električno
· talno centralno toplovodno
· regulacija ogrevanja
· prezračevanje v kopalnici

 Poleg kopalniške opreme:
· menjava vrat
· menjava oken (strešno okno)
· suhomontažne stene, spuščeni stropovi
· beljenje, barvanje
· menjava talnih oblog pred kopalnico
· menjava pralnega, sušilnega stroja

PREGLED KLJUCNIH STORITEV PRI IZVEDBI NOVE KOPALNICE:
· 3D izris
· dostava na lokacijo, kjer se bodo izvajala dela
· kopalnica na ključ
· osebni skrbnik za vsa dela
· pomoč pri financiranju (hitri kredit)

COLOR Luna
Za drzne kombinacije – za cvetoč travnik ali strog vzorec opeke.



 Format  debelina  m2/paket  št. ploščic/paket
 25/75 cm 9 mm 1,5 8
 21,5/85 cm 9,5 mm 1,1 6 Katalog kopalniških plošcic

COLOR Luna/sijajne

2468680 
CREAM

STENSKI PLOŠCICI 
mere (š/d): 25/75 cm       debelina: 9 mm

BORDURA 
mere (š/d): 4,5/75 cm    debelina: 9 mm

2468689 
BROWN

DEKORJA
mere (š/d): 25/75 cm       debelina: 9 mm

2468661 
MOZAIC

2468670 
SPRING

2468701 
SPRING

TALNA GRES PLOŠCICA
mere (š/d): 21,5/85 cm       debelina: 9,5 mm

2469775 
SIENA GRIGIA



KONSKIE Zafira

OPOMNIK ZA LAŽJE NACRTOVANJE NOVE KOPALNICE

Kopalnica je prostor, kjer začenjate in končujete dneve. Seveda vam ni vseeno, 
kakšna bo vaša kopalnica, zato si vzemite nekaj časa in premislite, kaj točno 
želite oz potrebujete.

 Kopalnica v ožjem smislu:
· keramične ploščice (kakovost, dimenzije, barve, dodatki: bordure)
· kopalniško pohištvo, omarice z zrcali, regali
· sanitarna keramika (stenska, talna)
· sanitarna keramika (wc školjka, bide, kad, tuš, kad/kabina, vgradni kotlički)
· sanitarne armature (različnih kakovostnih razredov, masažne prhe)
· kopalniški dodatki, galanterija

 Instalacije v kopalnici:
· rušenje v primeru prenove
· vodovodne in kanalizacijske instalacije
· kopalniška razsvetljava (vgradne luči, reflektorji)
· ogrevanje v kopalnici
· radiatorsko
· talno električno
· talno centralno toplovodno
· regulacija ogrevanja
· prezračevanje v kopalnici

 Poleg kopalniške opreme:
· menjava vrat
· menjava oken (strešno okno)
· suhomontažne stene, spuščeni stropovi
· beljenje, barvanje
· menjava talnih oblog pred kopalnico
· menjava pralnega, sušilnega stroja

PREGLED KLJUCNIH STORITEV PRI IZVEDBI NOVE KOPALNICE:
· 3D izris
· dostava na lokacijo, kjer se bodo izvajala dela
· kopalnica na ključ
· osebni skrbnik za vsa dela
· pomoč pri financiranju (hitri kredit)

KONSKIE Zafira
Potopite se v skrivnosten svet bleščečih  
se svetlih sivo belih odtenkov.  
Odpihnite prah s prelepe bordure.



 Format  debelina  m2/paket  št. ploščic/paket
 25/60 cm 8,6 mm 1,5 10
 45/45 cm 8,5 mm 1,62 8 Katalog kopalniških plošcic

2469662 
WHITE

KONSKIE Zafira/pol mat

STENSKI PLOŠCICI 
mere (š/d): 25/60 cm       debelina: 8,6 mm

2469673 
INSERTO SET

DEKOR PLOŠCICA 
mere (š/d): 25/60 cm       debelina: 8,6 mm

2469667 
GREY

BORDURA 
mere (š/d): 1,5/60 cm       debelina: 8,6 mm

2469688 
C	INOX	P

GRES TALNA PLOŠCICA 
mere (š/d): 45/45 cm       debelina: 8,5 mm

2246004 
DORTMUND	WHITE



KONSKIE Vega

OPOMNIK ZA LAŽJE NACRTOVANJE NOVE KOPALNICE

Kopalnica je prostor, kjer začenjate in končujete dneve. Seveda vam ni vseeno, 
kakšna bo vaša kopalnica, zato si vzemite nekaj časa in premislite, kaj točno 
želite oz potrebujete.

 Kopalnica v ožjem smislu:
· keramične ploščice (kakovost, dimenzije, barve, dodatki: bordure)
· kopalniško pohištvo, omarice z zrcali, regali
· sanitarna keramika (stenska, talna)
· sanitarna keramika (wc školjka, bide, kad, tuš, kad/kabina, vgradni kotlički)
· sanitarne armature (različnih kakovostnih razredov, masažne prhe)
· kopalniški dodatki, galanterija

 Instalacije v kopalnici:
· rušenje v primeru prenove
· vodovodne in kanalizacijske instalacije
· kopalniška razsvetljava (vgradne luči, reflektorji)
· ogrevanje v kopalnici
· radiatorsko
· talno električno
· talno centralno toplovodno
· regulacija ogrevanja
· prezračevanje v kopalnici

 Poleg kopalniške opreme:
· menjava vrat
· menjava oken (strešno okno)
· suhomontažne stene, spuščeni stropovi
· beljenje, barvanje
· menjava talnih oblog pred kopalnico
· menjava pralnega, sušilnega stroja

PREGLED KLJUCNIH STORITEV PRI IZVEDBI NOVE KOPALNICE:
· 3D izris
· dostava na lokacijo, kjer se bodo izvajala dela
· kopalnica na ključ
· osebni skrbnik za vsa dela
· pomoč pri financiranju (hitri kredit)

KONSKIE Vega
Hladen piš vetra, za vtis v led ujete elegance. 
Brezčasno.



 Format  debelina  m2/paket  št. ploščic/paket
 25/60 cm 8,6 mm 1,5 10
 45/45 cm 8,5 mm 1,62 8 Katalog kopalniških plošcic

2469479 
WHITE

KONSKIE Vega/sijajne

STENSKI PLOŠCICI 
mere (š/d): 25/60 cm       debelina: 8,6 mm

2469653 
INSERTO

DEKOR PLOŠCICA 
mere (š/d): 25/60 cm       debelina: 8,6 mm

GRES TALNI PLOŠCICI 
mere (š/d): 45/45 cm       debelina: 8,5 mm

2469644 
GREY

2469649 
IMPRESSION	(več	motivov)

BORDURA 
mere (š/d): 2/60 cm       debelina: 8,6 mm

2469658 
GP	01	PLATINUM	

2246004 
DORTMUND	WHITE

2246036 
DORTMUND	GREY



COLOR City

OPOMNIK ZA LAŽJE NACRTOVANJE NOVE KOPALNICE

Kopalnica je prostor, kjer začenjate in končujete dneve. Seveda vam ni vseeno, 
kakšna bo vaša kopalnica, zato si vzemite nekaj časa in premislite, kaj točno 
želite oz potrebujete.

 Kopalnica v ožjem smislu:
· keramične ploščice (kakovost, dimenzije, barve, dodatki: bordure)
· kopalniško pohištvo, omarice z zrcali, regali
· sanitarna keramika (stenska, talna)
· sanitarna keramika (wc školjka, bide, kad, tuš, kad/kabina, vgradni kotlički)
· sanitarne armature (različnih kakovostnih razredov, masažne prhe)
· kopalniški dodatki, galanterija

 Instalacije v kopalnici:
· rušenje v primeru prenove
· vodovodne in kanalizacijske instalacije
· kopalniška razsvetljava (vgradne luči, reflektorji)
· ogrevanje v kopalnici
· radiatorsko
· talno električno
· talno centralno toplovodno
· regulacija ogrevanja
· prezračevanje v kopalnici

 Poleg kopalniške opreme:
· menjava vrat
· menjava oken (strešno okno)
· suhomontažne stene, spuščeni stropovi
· beljenje, barvanje
· menjava talnih oblog pred kopalnico
· menjava pralnega, sušilnega stroja

PREGLED KLJUCNIH STORITEV PRI IZVEDBI NOVE KOPALNICE:
· 3D izris
· dostava na lokacijo, kjer se bodo izvajala dela
· kopalnica na ključ
· osebni skrbnik za vsa dela
· pomoč pri financiranju (hitri kredit)

COLOR City
Za vtis urbanega okolja – kot hoja po mestnih ulicah.  
Ploščice velikega formata pustijo udaren vtis z obraznim 
motivom in z borduro.



 Format  debelina  m2//paket  št. ploščic/paket
 25/75 cm 9 mm 1,5 8
 45/45 cm 8,5 mm 1,62 8 Katalog kopalniških plošcic

COLOR City/pol mat

2195051 
DAY

STENSKI PLOŠCICI 
mere (š/d): 25/75 cm       debelina: 9 mm

TALNA GRES PLOŠCICA 
mere (š/d): 45/45 cm         
debelina: 8,5 mm

BORDURA 
mere (š/d): 1,5/75 cm    debelina: 9 mm

2195063 
NIGHT

2195066 
NIGHT

DEKOR
mere (š/d): 50/75 cm (2 x 25/75 cm)        debelina: 9 mm

2220823 
STYLE

2195096 
INOX

2195165 
CITY

BORDURA 
mere (š/d): 6/75 cm 
debelina: 9 mm



GORENJE Lucy

GORENJE Lucy

Žametna violetna za drzne, z močnim karakterjem.

OPOMNIK ZA LAŽJE NACRTOVANJE NOVE KOPALNICE

Kopalnica je prostor, kjer začenjate in končujete dneve. Seveda vam ni vseeno, 
kakšna bo vaša kopalnica, zato si vzemite nekaj časa in premislite, kaj točno 
želite oz potrebujete.

 Kopalnica v ožjem smislu:
· keramične ploščice (kakovost, dimenzije, barve, dodatki: bordure)
· kopalniško pohištvo, omarice z zrcali, regali
· sanitarna keramika (stenska, talna)
· sanitarna keramika (wc školjka, bide, kad, tuš, kad/kabina, vgradni kotlički)
· sanitarne armature (različnih kakovostnih razredov, masažne prhe)
· kopalniški dodatki, galanterija

 Instalacije v kopalnici:
· rušenje v primeru prenove
· vodovodne in kanalizacijske instalacije
· kopalniška razsvetljava (vgradne luči, reflektorji)
· ogrevanje v kopalnici
· radiatorsko
· talno električno
· talno centralno toplovodno
· regulacija ogrevanja
· prezračevanje v kopalnici

 Poleg kopalniške opreme:
· menjava vrat
· menjava oken (strešno okno)
· suhomontažne stene, spuščeni stropovi
· beljenje, barvanje
· menjava talnih oblog pred kopalnico
· menjava pralnega, sušilnega stroja

PREGLED KLJUCNIH STORITEV PRI IZVEDBI NOVE KOPALNICE:
· 3D izris
· dostava na lokacijo, kjer se bodo izvajala dela
· kopalnica na ključ
· osebni skrbnik za vsa dela
· pomoč pri financiranju (hitri kredit)



2548727 
65 WHITE

2548845 
3 VIOLET 

DEKOR      mere (š/d): 25/60 cm    debelina: 9 mm

2548827 
WHITE	DC	MESH	

2548834 
VIOLET	L	MESH	

STENSKE PLOŠCICE       mere (š/d): 25/60 cm   debelina: 9 mm TALNI PLOŠCICI mere (š/d): 33,3/33,3 cm     debelina: 8 mm

GORENJE Lucy/sijajne

 Format  debelina  m2/paket  št. ploščic/paket
 25/60 cm 9 mm 1,35 9
 33,3/33,3 cm 8 mm 1,33 12 Katalog kopalniških plošcic

2548817 
65 GREY

2548820 
65	BLACK

2548851 
3	BLACK	

2548746 
65 VIOLET 

BORDURI mere (š/d): 4,5/60 cm     debelina: 9 mm

2548839 
GREY	L	MESH		



MODUS News

MODUS News

Igriva sivka ali čutno izrisane perunike za nove dimenzije ugodja.

OPOMNIK ZA LAŽJE NACRTOVANJE NOVE KOPALNICE

Kopalnica je prostor, kjer začenjate in končujete dneve. Seveda vam ni vseeno, 
kakšna bo vaša kopalnica, zato si vzemite nekaj časa in premislite, kaj točno 
želite oz potrebujete.

 Kopalnica v ožjem smislu:
· keramične ploščice (kakovost, dimenzije, barve, dodatki: bordure)
· kopalniško pohištvo, omarice z zrcali, regali
· sanitarna keramika (stenska, talna)
· sanitarna keramika (wc školjka, bide, kad, tuš, kad/kabina, vgradni kotlički)
· sanitarne armature (različnih kakovostnih razredov, masažne prhe)
· kopalniški dodatki, galanterija

 Instalacije v kopalnici:
· rušenje v primeru prenove
· vodovodne in kanalizacijske instalacije
· kopalniška razsvetljava (vgradne luči, reflektorji)
· ogrevanje v kopalnici
· radiatorsko
· talno električno
· talno centralno toplovodno
· regulacija ogrevanja
· prezračevanje v kopalnici

 Poleg kopalniške opreme:
· menjava vrat
· menjava oken (strešno okno)
· suhomontažne stene, spuščeni stropovi
· beljenje, barvanje
· menjava talnih oblog pred kopalnico
· menjava pralnega, sušilnega stroja

PREGLED KLJUCNIH STORITEV PRI IZVEDBI NOVE KOPALNICE:
· 3D izris
· dostava na lokacijo, kjer se bodo izvajala dela
· kopalnica na ključ
· osebni skrbnik za vsa dela
· pomoč pri financiranju (hitri kredit)



2473430 
NEWS

DEKORJA      
mere (š/d): 25/60 cm    debelina: 9,5 mm

2473438 
NEWS	DECOR	B

STENSKA PLOŠCICA      mere (š/d): 25/60 cm   debelina: 9,5 mm TALNI PLOŠCICI mere (š/d): 30/30 cm     debelina: 8,5 mm

MODUS News/sijajne

Katalog kopalniških plošcic

2473440 
NEWS DECOR D

2473451 
AQUARELLE WHITE

2473482 
AQUARELLE	BLUE	GREY

 Format  debelina  m2/paket  št. ploščic/paket
 25/60 cm 9,5 mm 1,35 9
 30/30 cm 8,5 mm 1,53 17



MARAZZI Fiesta

MARAZZI Fiesta
Sveža kombinacija – modrina med morjem in nebom. 
Gladke in mozaik ploščice v izrazitih modrih odtenkih 
so čudovite v kombinaciji z lesom.

OPOMNIK ZA LAŽJE NACRTOVANJE NOVE KOPALNICE

Kopalnica je prostor, kjer začenjate in končujete dneve. Seveda vam ni vseeno, 
kakšna bo vaša kopalnica, zato si vzemite nekaj časa in premislite, kaj točno 
želite oz potrebujete.

 Kopalnica v ožjem smislu:
· keramične ploščice (kakovost, dimenzije, barve, dodatki: bordure)
· kopalniško pohištvo, omarice z zrcali, regali
· sanitarna keramika (stenska, talna)
· sanitarna keramika (wc školjka, bide, kad, tuš, kad/kabina, vgradni kotlički)
· sanitarne armature (različnih kakovostnih razredov, masažne prhe)
· kopalniški dodatki, galanterija

 Instalacije v kopalnici:
· rušenje v primeru prenove
· vodovodne in kanalizacijske instalacije
· kopalniška razsvetljava (vgradne luči, reflektorji)
· ogrevanje v kopalnici
· radiatorsko
· talno električno
· talno centralno toplovodno
· regulacija ogrevanja
· prezračevanje v kopalnici

 Poleg kopalniške opreme:
· menjava vrat
· menjava oken (strešno okno)
· suhomontažne stene, spuščeni stropovi
· beljenje, barvanje
· menjava talnih oblog pred kopalnico
· menjava pralnega, sušilnega stroja

PREGLED KLJUCNIH STORITEV PRI IZVEDBI NOVE KOPALNICE:
· 3D izris
· dostava na lokacijo, kjer se bodo izvajala dela
· kopalnica na ključ
· osebni skrbnik za vsa dela
· pomoč pri financiranju (hitri kredit)



MARAZZI Fiesta/sijajne

2009624 
DAZM	LUZ

2009626 
DAZQ	MAR

2009628 
DAZR CIELO

STENSKE PLOŠCICE           mere (š/d): 25/38 cm debelina: 8,5 mm 

2009693 
DBLD	L	MAR

BORDURI        mere (š/d): 1,5/38 cm       debelina: 8,5 mm

2009696 
DBLE	L	CIELO

2009638 
DAZI	MR	MAR	

TALNI GRES PLOŠCICI         
mere (š/d): 15/90 cm       debelina: 9 mm 

1890335 
MK89	PLANET	BIANCO/MAT

1890338 
MK8A	PLANET	AVORIO/MAT

2020646 
DAZJ	MR-	CIELO

 Format  debelina  m2//paket  št. ploščic/paket
 25/38 cm 8,5 mm 1,33 14
 15/90 cm 9 mm 0,95 7 Katalog kopalniških plošcic

2009645 
DAZF	MR	LUZ



CERAMICA COLOR Village

CERAMICA COLOR 
Village

OPOMNIK ZA LAŽJE NACRTOVANJE NOVE KOPALNICE

Kopalnica je prostor, kjer začenjate in končujete dneve. Seveda vam ni vseeno, 
kakšna bo vaša kopalnica, zato si vzemite nekaj časa in premislite, kaj točno 
želite oz potrebujete.

 Kopalnica v ožjem smislu:
· keramične ploščice (kakovost, dimenzije, barve, dodatki: bordure)
· kopalniško pohištvo, omarice z zrcali, regali
· sanitarna keramika (stenska, talna)
· sanitarna keramika (wc školjka, bide, kad, tuš, kad/kabina, vgradni kotlički)
· sanitarne armature (različnih kakovostnih razredov, masažne prhe)
· kopalniški dodatki, galanterija

 Instalacije v kopalnici:
· rušenje v primeru prenove
· vodovodne in kanalizacijske instalacije
· kopalniška razsvetljava (vgradne luči, reflektorji)
· ogrevanje v kopalnici
· radiatorsko
· talno električno
· talno centralno toplovodno
· regulacija ogrevanja
· prezračevanje v kopalnici

 Poleg kopalniške opreme:
· menjava vrat
· menjava oken (strešno okno)
· suhomontažne stene, spuščeni stropovi
· beljenje, barvanje
· menjava talnih oblog pred kopalnico
· menjava pralnega, sušilnega stroja

PREGLED KLJUCNIH STORITEV PRI IZVEDBI NOVE KOPALNICE:
· 3D izris
· dostava na lokacijo, kjer se bodo izvajala dela
· kopalnica na ključ
· osebni skrbnik za vsa dela
· pomoč pri financiranju (hitri kredit)

Slog za alpsko podeželje, ki zaživi v  
kombinaciji z naravnimi toni lesa.



Katalog kopalniških plošcic

 Format  debelina  m2/paket  št. ploščic/paket
 20/60 cm 8,6 mm 1,56 13
33,3/33,3 cm 8 mm 1,33 12 Katalog kopalniških plošcic

CERAMICA COLOR Village/sijajne

STENSKA PLOŠCICA            
mere (š/d): 20/60 cm debelina: 8,6 mm 

TALNA GRES PLOŠCICA            
mere (š/d): 33,3/33,3 cm debelina: 8 mm 2468867 

WHITE

DEKOR            
mere (š/d): 20/20 cm  
debelina: 6,5 mm 

2468844 
WHITE

2468933 
MOZAIC	HONEY

DEKOR            
mere (š/d): 20/60 cm            debelina: 8,6 mm 

2469408 
MAJOLIKA

BORDURA           
mere (š/d): 2,3/60 cm debelina: 8,6 mm 

2469415 
ULTRA	BLUE



COLOR Sabuni

OPOMNIK ZA LAŽJE NACRTOVANJE NOVE KOPALNICE

Kopalnica je prostor, kjer začenjate in končujete dneve. Seveda vam ni vseeno, 
kakšna bo vaša kopalnica, zato si vzemite nekaj časa in premislite, kaj točno 
želite oz potrebujete.

 Kopalnica v ožjem smislu:
· keramične ploščice (kakovost, dimenzije, barve, dodatki: bordure)
· kopalniško pohištvo, omarice z zrcali, regali
· sanitarna keramika (stenska, talna)
· sanitarna keramika (wc školjka, bide, kad, tuš, kad/kabina, vgradni kotlički)
· sanitarne armature (različnih kakovostnih razredov, masažne prhe)
· kopalniški dodatki, galanterija

 Instalacije v kopalnici:
· rušenje v primeru prenove
· vodovodne in kanalizacijske instalacije
· kopalniška razsvetljava (vgradne luči, reflektorji)
· ogrevanje v kopalnici
· radiatorsko
· talno električno
· talno centralno toplovodno
· regulacija ogrevanja
· prezračevanje v kopalnici

 Poleg kopalniške opreme:
· menjava vrat
· menjava oken (strešno okno)
· suhomontažne stene, spuščeni stropovi
· beljenje, barvanje
· menjava talnih oblog pred kopalnico
· menjava pralnega, sušilnega stroja

PREGLED KLJUCNIH STORITEV PRI IZVEDBI NOVE KOPALNICE:
· 3D izris
· dostava na lokacijo, kjer se bodo izvajala dela
· kopalnica na ključ
· osebni skrbnik za vsa dela
· pomoč pri financiranju (hitri kredit)

COLOR Sabuni
Kovinski lesk in cikcak ritem trikotnikov 
za drzen vtis.



 Format  debelina  m2/paket  št. ploščic/paket
 25/60 cm 8,6 mm 1,5 10
 45/45 cm 8,5 mm 1,62 8 Katalog kopalniških plošcic

2194484 
WHITE

DEKOR mere (š/d): 25/60 cm       debelina: 8,6 mm

COLOR Sabuni/sijajne

STENSKI PLOŠCICI 
mere (š/d): 25/60 cm       debelina: 8,6 mm

2192973 
TRIANGLE

2194539 
GREY

BORDURA mere (š/d): 5,5/60 cm       debelina: 8,6 mm

2194934 
TRIANGLE

BORDURA mere (š/d): 1,5/60 cm       debelina: 8,6 mm

2194953 
INOX

2194979 
GREY

TALNA GRES PLOŠCICA 
mere (š/d): 45/45 cm 
debelina: 8,5 mm



KONSKIE Amsterdam

OPOMNIK ZA LAŽJE NACRTOVANJE NOVE KOPALNICE

Kopalnica je prostor, kjer začenjate in končujete dneve. Seveda vam ni vseeno, 
kakšna bo vaša kopalnica, zato si vzemite nekaj časa in premislite, kaj točno 
želite oz potrebujete.

 Kopalnica v ožjem smislu:
· keramične ploščice (kakovost, dimenzije, barve, dodatki: bordure)
· kopalniško pohištvo, omarice z zrcali, regali
· sanitarna keramika (stenska, talna)
· sanitarna keramika (wc školjka, bide, kad, tuš, kad/kabina, vgradni kotlički)
· sanitarne armature (različnih kakovostnih razredov, masažne prhe)
· kopalniški dodatki, galanterija

 Instalacije v kopalnici:
· rušenje v primeru prenove
· vodovodne in kanalizacijske instalacije
· kopalniška razsvetljava (vgradne luči, reflektorji)
· ogrevanje v kopalnici
· radiatorsko
· talno električno
· talno centralno toplovodno
· regulacija ogrevanja
· prezračevanje v kopalnici

 Poleg kopalniške opreme:
· menjava vrat
· menjava oken (strešno okno)
· suhomontažne stene, spuščeni stropovi
· beljenje, barvanje
· menjava talnih oblog pred kopalnico
· menjava pralnega, sušilnega stroja

PREGLED KLJUCNIH STORITEV PRI IZVEDBI NOVE KOPALNICE:
· 3D izris
· dostava na lokacijo, kjer se bodo izvajala dela
· kopalnica na ključ
· osebni skrbnik za vsa dela
· pomoč pri financiranju (hitri kredit)

KONSKIE Amsterdam

Urbana sintaksa v polmat izvedbi, za moderno kopalniško fasado.



 Format  debelina  m2/paket  št. ploščic/paket
 20/50 cm 8 mm 1,1 11
 33,3/33,3 cm 7,2 mm 1,55 14 Katalog kopalniških plošcic

KONSKIE Amsterdam/pol mat

STENSKE PLOŠCICE           mere (š/d): 20/50 cm debelina: 8 mm 

2195757 
WHITE 2195761 

GREY 2195762 
GRAPHITE

TALNA GRES PLOŠCICA            
mere (š/d): 33,3/33,3 cm 
debelina: 7,2 mm 

2451662 
DALIA

DEKOR          mere (š/d): 20/50 cm (6x 20/50 cm) debelina: 8 mm 

2220809 
IMPRESSION

DEKOR          mere (š/d): 20/150 cm ( 3x 20/50 cm) debelina: 8 mm 

2220816 
IMPRESSION

BORDURA          mere (š/d): 1,5/50 cm     debelina: 8 mm 

2195788 
INOX



COLOR Java

OPOMNIK ZA LAŽJE NACRTOVANJE NOVE KOPALNICE

Kopalnica je prostor, kjer začenjate in končujete dneve. Seveda vam ni vseeno, 
kakšna bo vaša kopalnica, zato si vzemite nekaj časa in premislite, kaj točno 
želite oz potrebujete.

 Kopalnica v ožjem smislu:
· keramične ploščice (kakovost, dimenzije, barve, dodatki: bordure)
· kopalniško pohištvo, omarice z zrcali, regali
· sanitarna keramika (stenska, talna)
· sanitarna keramika (wc školjka, bide, kad, tuš, kad/kabina, vgradni kotlički)
· sanitarne armature (različnih kakovostnih razredov, masažne prhe)
· kopalniški dodatki, galanterija

 Instalacije v kopalnici:
· rušenje v primeru prenove
· vodovodne in kanalizacijske instalacije
· kopalniška razsvetljava (vgradne luči, reflektorji)
· ogrevanje v kopalnici
· radiatorsko
· talno električno
· talno centralno toplovodno
· regulacija ogrevanja
· prezračevanje v kopalnici

 Poleg kopalniške opreme:
· menjava vrat
· menjava oken (strešno okno)
· suhomontažne stene, spuščeni stropovi
· beljenje, barvanje
· menjava talnih oblog pred kopalnico
· menjava pralnega, sušilnega stroja

PREGLED KLJUCNIH STORITEV PRI IZVEDBI NOVE KOPALNICE:
· 3D izris
· dostava na lokacijo, kjer se bodo izvajala dela
· kopalnica na ključ
· osebni skrbnik za vsa dela
· pomoč pri financiranju (hitri kredit)

COLOR Java
Črno bela eleganca – za ekscentričen 
vtis dodajte mozaik ploščice.



 Format  debelina  m2/paket  št. ploščic/paket
 25/75 cm 9 mm 1,5 8
 33,3/33,3 cm 7,2 mm 1,55 14 Katalog kopalniških plošcic

COLOR Java/sijajne

2467967 
WHITE

STENSKI PLOŠCICI 
mere (š/d): 25/75 cm       debelina: 9 mm

2468582 
BLACK

DEKORJA
mere (š/d): 25/75 cm       debelina: 9 mm

2468593 
XERO	WHITE

2468632 
XERO	BLACK

DEKOR
mere (š/d): 25/25 cm       
debelina: 8,5 mm

2468656 
MOZAIC	BLACK-WHITE

TALNA GRES PLOŠCICA
mere (š/d): 33,3/33,3 cm        
debelina: 7,2 mm

2551099 
WHITE



Selected

Za vse, ki prisegajo na najvišjo kakovost, prefinjeno  
izdelavo in dovršene vzorce. Linije keramičnih ploščic  
Selected so na voljo v različnih dimenzijah, mnogo  
barvah, vzorcih in bordurah. So odraz visoke kakovosti,  
odličnega izgleda z uporabo najbolj napredne  
tehnologije in izpolnjujejo pričakovanja najbolj  
zahtevnih kupcev.

prava izbira za najbolj zahtevne



MARAZZI Lithos

MARAZZI Lithos

OPOMNIK ZA LAŽJE NACRTOVANJE NOVE KOPALNICE

Kopalnica je prostor, kjer začenjate in končujete dneve. Seveda vam ni vseeno, 
kakšna bo vaša kopalnica, zato si vzemite nekaj časa in premislite, kaj točno 
želite oz potrebujete.

 Kopalnica v ožjem smislu:
· keramične ploščice (kakovost, dimenzije, barve, dodatki: bordure)
· kopalniško pohištvo, omarice z zrcali, regali
· sanitarna keramika (stenska, talna)
· sanitarna keramika (wc školjka, bide, kad, tuš, kad/kabina, vgradni kotlički)
· sanitarne armature (različnih kakovostnih razredov, masažne prhe)
· kopalniški dodatki, galanterija

 Instalacije v kopalnici:
· rušenje v primeru prenove
· vodovodne in kanalizacijske instalacije
· kopalniška razsvetljava (vgradne luči, reflektorji)
· ogrevanje v kopalnici
· radiatorsko
· talno električno
· talno centralno toplovodno
· regulacija ogrevanja
· prezračevanje v kopalnici

 Poleg kopalniške opreme:
· menjava vrat
· menjava oken (strešno okno)
· suhomontažne stene, spuščeni stropovi
· beljenje, barvanje
· menjava talnih oblog pred kopalnico
· menjava pralnega, sušilnega stroja

PREGLED KLJUCNIH STORITEV PRI IZVEDBI NOVE KOPALNICE:
· 3D izris
· dostava na lokacijo, kjer se bodo izvajala dela
· kopalnica na ključ
· osebni skrbnik za vsa dela
· pomoč pri financiranju (hitri kredit)

Ploščice velikega formata v sijajni izvedbi, bogastvo tonov in 
tekstur za vse z izbranim okusom. Klasika v moderni preobleki.



2524713 
D753	MARFIL-76	

1889957 
D754 GRIGIO-76 

1890033 
D768	SQUARE.	BEIGE-76	

MARAZZI Lithos/sijajne

STENSKE PLOŠCICE           mere (š/d): 25/76 cm debelina: 11,5/10,5 mm 

1889933 
D751 VENATTO-76

1889949 
D756 CARRARA-76 

1889229 
D764	MARFIL	TRACCE	

1889945 
D766 VENATTO TRACCE-76 

1966159 
D763 GRIGIO TRACCE-76

TALNA GRES PLOŠCICA          
mere (š/d): 15/90 cm        debelina: 9 mm 

1890350 
MK8F	PLANET	MARRONE/MAT

BORDURI        mere (š/d): 5/25 cm debelina: 8,5 mm 

1890035 
DAFH L VENATTO-25 

1890044 
DAFK	L	MARFIL-25

 Format  debelina  m2/paket  št. ploščic/paket
 25/76 cm 11,5 mm 0,95 5
 25/76 cm 10,5 mm 1,14 6
 15/90 cm 9 mm 0,95 7 Katalog kopalniških plošcic



MARAZZI Montreal

MARAZZI Montreal

OPOMNIK ZA LAŽJE NACRTOVANJE NOVE KOPALNICE

Kopalnica je prostor, kjer začenjate in končujete dneve. Seveda vam ni vseeno, 
kakšna bo vaša kopalnica, zato si vzemite nekaj časa in premislite, kaj točno 
želite oz potrebujete.

 Kopalnica v ožjem smislu:
· keramične ploščice (kakovost, dimenzije, barve, dodatki: bordure)
· kopalniško pohištvo, omarice z zrcali, regali
· sanitarna keramika (stenska, talna)
· sanitarna keramika (wc školjka, bide, kad, tuš, kad/kabina, vgradni kotlički)
· sanitarne armature (različnih kakovostnih razredov, masažne prhe)
· kopalniški dodatki, galanterija

 Instalacije v kopalnici:
· rušenje v primeru prenove
· vodovodne in kanalizacijske instalacije
· kopalniška razsvetljava (vgradne luči, reflektorji)
· ogrevanje v kopalnici
· radiatorsko
· talno električno
· talno centralno toplovodno
· regulacija ogrevanja
· prezračevanje v kopalnici

 Poleg kopalniške opreme:
· menjava vrat
· menjava oken (strešno okno)
· suhomontažne stene, spuščeni stropovi
· beljenje, barvanje
· menjava talnih oblog pred kopalnico
· menjava pralnega, sušilnega stroja

PREGLED KLJUCNIH STORITEV PRI IZVEDBI NOVE KOPALNICE:
· 3D izris
· dostava na lokacijo, kjer se bodo izvajala dela
· kopalnica na ključ
· osebni skrbnik za vsa dela
· pomoč pri financiranju (hitri kredit)

V ploščice ujeta eleganca marmorja, ki jo nadgradite s cvetličnim  
motivom. Visoko sijajne ploščice za čudovite prostore.



MARAZZI Montreal/sijajne

2008977 
DBAA	PERLA	76

2192801 
DBAJ	RT	LAP

TALNA GRES PLOŠCICA 
mere (š/d): 60/60 cm           debelina: 9,5 mm

 Format  debelina  m2//paket  št. ploščic/paket
 25/76 cm 11,5 mm 0,95 5
 25/76 cm 10,5 mm 1,14 6
 60/60 cm 9,5 mm 1,08 3 Katalog kopalniških plošcic

STENSKE PLOŠCICE           mere (š/d): 25/76 cm debelina: 11,5/10,5 mm

2008979 
DAZX	GRIS	TRACCE	

2192921 
DAZW  PERLA TRACCE

BORDURA       mere (š/d): 0,5/76 cm         debelina: 11,5 mm

1890085 
DABP	L-PERFIL-76

DEKOR
mere (š/d): 50/76 cm  (2 x 25/76 cm) debelina: 11,5 mm 

2220783 
DBIM	D-JANA	PERLA



STARGRES Discreet

OPOMNIK ZA LAŽJE NACRTOVANJE NOVE KOPALNICE

Kopalnica je prostor, kjer začenjate in končujete dneve. Seveda vam ni vseeno, 
kakšna bo vaša kopalnica, zato si vzemite nekaj časa in premislite, kaj točno 
želite oz potrebujete.

 Kopalnica v ožjem smislu:
· keramične ploščice (kakovost, dimenzije, barve, dodatki: bordure)
· kopalniško pohištvo, omarice z zrcali, regali
· sanitarna keramika (stenska, talna)
· sanitarna keramika (wc školjka, bide, kad, tuš, kad/kabina, vgradni kotlički)
· sanitarne armature (različnih kakovostnih razredov, masažne prhe)
· kopalniški dodatki, galanterija

 Instalacije v kopalnici:
· rušenje v primeru prenove
· vodovodne in kanalizacijske instalacije
· kopalniška razsvetljava (vgradne luči, reflektorji)
· ogrevanje v kopalnici
· radiatorsko
· talno električno
· talno centralno toplovodno
· regulacija ogrevanja
· prezračevanje v kopalnici

 Poleg kopalniške opreme:
· menjava vrat
· menjava oken (strešno okno)
· suhomontažne stene, spuščeni stropovi
· beljenje, barvanje
· menjava talnih oblog pred kopalnico
· menjava pralnega, sušilnega stroja

PREGLED KLJUCNIH STORITEV PRI IZVEDBI NOVE KOPALNICE:
· 3D izris
· dostava na lokacijo, kjer se bodo izvajala dela
· kopalnica na ključ
· osebni skrbnik za vsa dela
· pomoč pri financiranju (hitri kredit)

STARGRES Discreet
Dolge ploščice s črtami za optično povečavo –  
kot marmorna tla v Sieni.
.



 Format  debelina  m2/paket  št. ploščic/paket
 21/84 cm 9,5 mm 1,05 6
 21,5/85 cm 9,5 mm 1,1 6 Katalog kopalniških plošcic

2470324 
IVORY

STARGRES Discreet/pol mat

GRES PLOŠCICE 
mere (š/d): 21/84 cm       debelina: 9,5 mm

2470339 
SILVER

2470341 
GREY

2470346 
MIX	MOZAICA

2470313 
SIENA	MARRONE	MOSAIC

2469768 
SIENA	MARRONE

GRES PLOŠCICA 
mere (š/d): 15,5/62 cm       debelina: 8,6 mm

GRES PLOŠCICA 
mere (š/d): 21,5/85 cm       debelina: 9,5 mm



MARAZZI Stonevision

OPOMNIK ZA LAŽJE NACRTOVANJE NOVE KOPALNICE

Kopalnica je prostor, kjer začenjate in končujete dneve. Seveda vam ni vseeno, 
kakšna bo vaša kopalnica, zato si vzemite nekaj časa in premislite, kaj točno 
želite oz potrebujete.

 Kopalnica v ožjem smislu:
· keramične ploščice (kakovost, dimenzije, barve, dodatki: bordure)
· kopalniško pohištvo, omarice z zrcali, regali
· sanitarna keramika (stenska, talna)
· sanitarna keramika (wc školjka, bide, kad, tuš, kad/kabina, vgradni kotlički)
· sanitarne armature (različnih kakovostnih razredov, masažne prhe)
· kopalniški dodatki, galanterija

 Instalacije v kopalnici:
· rušenje v primeru prenove
· vodovodne in kanalizacijske instalacije
· kopalniška razsvetljava (vgradne luči, reflektorji)
· ogrevanje v kopalnici
· radiatorsko
· talno električno
· talno centralno toplovodno
· regulacija ogrevanja
· prezračevanje v kopalnici

 Poleg kopalniške opreme:
· menjava vrat
· menjava oken (strešno okno)
· suhomontažne stene, spuščeni stropovi
· beljenje, barvanje
· menjava talnih oblog pred kopalnico
· menjava pralnega, sušilnega stroja

PREGLED KLJUCNIH STORITEV PRI IZVEDBI NOVE KOPALNICE:
· 3D izris
· dostava na lokacijo, kjer se bodo izvajala dela
· kopalnica na ključ
· osebni skrbnik za vsa dela
· pomoč pri financiranju (hitri kredit)

MARAZZI Stonevision
Lesketajoča se fuzija steklenih odsevov. Izbira za vizionarje.



 Format  debelina  m2//paket  št. ploščic/paket
 32,5/97,7 cm 6 mm 1,91 6
 32,5/32,5 cm 8 mm 1,69 16 Katalog kopalniških plošcic

MARAZZI Stonevision/sijajne

STENSKI PLOŠCICI 
mere (š/d): 32,5/97,7 cm       debelina: 6 mm

TALNA PLOŠCICA 
mere (š/d): 32,5/32,5 cm       
debelina: 8 mm    

2079023 
MI07	THASSOS	RETTIFICATO

2079029 
MJ36	GRAFITE	PAV.	RETTIFICATO

DEKORJA 
mere (š/d): 32,5/97,7 cm       debelina: 6 mm

2079041  
MHZ3	DECORO	

BORDURA 
mere (š/d): 0,7/32,5 cm        
debelina: 6 mm    

2079079 
MJ3H	RACCORDO	GRAFITE

2079019 
MHZO	GRAFITE	RETTIFICATO

2079036 
MHZD	DECORO



CENIK PLOŠCIC

  MODUS Native
2470704  STENSKA PLOŠČICA BIANCO 25/40 cm 7,99 €/m2

2470708  STENSKA PLOŠČICA BROWN  25/40 cm 7,99 €/m2

2473420 DEKOR PEARLS  25/40 cm 8,29 €/kos
2473425 BORDURA PEARLS BR  7/40 cm 3,99 €/kos
2470720  TALNA PLOŠČICA BROWN  30/30 cm 8,99 €/m2

2470725  TALNA PLOŠČICA BIANCO  30/30 cm 8,99 €/m2

 

  GORENJE Samba
2548885 STENSKA PLOŠČICA 42 WHITE  20/40 cm   12,90 €/m2

2548874  STENSKA PLOŠČICA 42 BEIGE  20/40 cm   12,90 €/m2

2548879  STENSKA PLOŠČICA 42 ORANGE  20/40 cm   12,90 €/m2

2548886  STENSKA PLOŠČICA 42 GREEN  20/40 cm 12,90 €/m2

2548891 DEKOR BEIGE DC LINES  20/40 cm 5,50 €/kos
2548898  BORDURA BEIGE L LINES  5/40 cm 3,90 €/kos
2548909  BORDURA WHITE L LINES  5/40 cm 3,90 €/kos
2548914  TALNA PLOŠČICA 3 ORANGE 33,3/33,3 cm 11,90 €/m2

1667621  TALNA PLOŠČICA CITY 3B  33,3/33,3 cm     11,90 €/m2

 
  MARAZZI Fresh
1365026  STENSKA PLOŠČICA DE51 38 MENTA  25/38 cm 11,99 €/m2

1291328  STENSKA PLOŠČICA 38 BLANCO  25/38 cm 11,99 €/m2

1332268  BORDURA DF10 CE - ARETE FRESA  10,6/38 cm 10,99 €/kos
1332204  BORDURA DF08 L - LINDO FRESA  3,5/38 cm 8,49 €/kos
1353380  TALNA PLOŠČICA DE99 MENTA  33/33 cm 11,99 €/m2

1332283  TALNA PLOŠČICA DE98 BLANCO  33/33 cm 11,99 €/m2

  MODUS Aquarelle
2473460  STENSKA PLOŠČICA BLUE GREY  25/60 cm 11,99 €/m2

2473467 STENSKA PLOŠČICA WHITE  25/60 cm 11,99 €/m2

2473472  DEKOR FLOWER  25/60 cm 11,99 €/m2

2473451  TALNA PLOŠČICA WHITE  30/30 cm 9,99 €/m2

2473482  TALNA PLOŠČICA BLUE GREY  30/30 cm 9,99 €/m2

 

  GORENJE KERAMIKA Vela San
 283112 STENSKA PLOŠČICA 53  25/33,3 cm 10,90 €/m2

 1311956 DEKOR 53 SAN B/GV-III  25/33,3 cm 4,90 €/kos
1326593  DEKOR 53 SAN A/GV-III  25/33,3 cm 4,90 €/kos
 1326713 BORDURA SAN 2/GV-III L  8/25 cm 2,90 €/kos
1326608 BORDURA SAN 1/GV-III L  8/25 cm 2,90 €/kos
1079535  TALNA PLOŠČICA ZEBRANO 3Z  33,3/33,3 cm 11,90 €/m2

  MODUS Monocolors
2473518  STENSKA PLOŠČICA BLANC  20/50 cm  9,99 €/m2

2473525  STENSKA PLOŠČICA ANTRACITE  20/50 cm 9,99 €/m2

2473534  STENSKA PLOŠČICA GENTIANE  20/50 cm 9,99 €/m2

2473536  STENSKA PLOŠČICA VEGAS  20/50 cm 9,99 €/m2

2473547  STENSKA PLOŠČICA LAGON  20/50 cm 9,99 €/m2

2473549  STENSKA PLOŠČICA BLEU  20/50 cm  9,99 €/m2

2473505  TALNA PLOŠČICA BLANC 40/40 cm 9,99 €/m2

2473513  TALNA PLOŠČICA ANTRACITE  40/40 cm 9,99 €/m2

1Cenik kopalniških plošcic

standard



2Cenik kopalniških plošcic

  KONSKIE Michelle
2195172  STENSKA PLOŠČICA WHITE   20/50 cm 11,99 €/m2

2195175  STENSKA PLOŠČICA BLACK 20/50 cm 11,99 €/m2

2195210  DEKOR ALFA WHITE INSERTO 20/50 cm 8,99 €/kos
2195568  DEKOR ALFA BLACK INSERTO 20/50 cm 8,99 €/kos
2195577  DEKOR WHITE-BLACK MOSAIC 20/20 cm 4,99 €/kos
2002190  BORDURA L 901  1,5/50 cm 4,49 €/kos
2551099  TALNA PLOŠČICA WHITE  33,3/33,3  10,89 €/m2

2517919  TALNA PLOŠČICA VERONA 2  33,3/33,3  10,89 €/m2

 

  GORENJE KERAMIKA Kroma
2321595  STENSKA PLOŠČICA 42C  20/40 cm 12,90 €/m2

2251869  STENSKA PLOŠČICA  42B  20/40 cm 12,90 €/m2

1667623  DEKOR 42C GEO/C  20/40 cm 5,50 €/kos
 1667622 DEKOR 42B GEO/B  20/40 cm 5,50 €/kos
 1689501 BORDURA GEO 1/GC  5/40 cm 3,90 €/kos
 1667624 BORDURA GEO 1/GB  5/40 cm 3,90 €/kos
 1667625 BORDURA GEO 2/GB  3,1/40 cm 3,90 €/kos
 1678338 BORDURA GEO 2/GC  3,1/40 cm 3,90 €/kos
 1667620 TALNA PLOŠČICA CITY 3C  33,3/33,3 cm 11,90 €/m2

 1667621 TALNA PLOŠČICA CITY 3B  33,3/33,3 cm 11,90 €/m2

  MARAZZI Nova
1326272  STENSKAPLOŠČICA DR56 NOVA MARFIL  25/38 cm 12,99 €/m2

1326275  STENSKA PLOŠČICA DR57 NOVA CACAO  25/38 cm 12,99 €/m2

1332557  STENSKA PLOŠČICA DR72 NOVA BEIGE  25/38 cm 12,99 €/m2

1332558  STENSKA PLOŠČICA DT01 MR-NOVA CACAO  25/38 cm 15,69 €/m2

1332562  BORDURA PEQ0 L-PALLADIO BEIGE  5/38 cm 10,99 €/kos
1326312  TALNA PLOŠČICA DR67 NOVA BEIGE - S  33/33 cm 11,99 €/m2

1326313  TALNA PLOŠČICA DR68 NOVA CACAO - S  33/33 cm 11,99 €/m2

 
  KONSKIE Treviso
2469705 STENSKA PLOŠČICA GREY  20/50 cm 13,69 €/m2

2469711  STENSKA PLOŠČICA PREDAZZO  20/50 cm 13,99 €/m2

2469717  DEKOR PREDAZZO MIX INSERTO  20/50 cm 7,19 €/kos
2469749  DEKOR POSTCARD GREY 1 INSERTO  20/50 cm 15,69 €/kos
2469753  DEKOR POSTCARD GREY 2 INSERTO  20/50 cm 15,69 €/kos
2469757  DEKOR POSTCARD GREY 3 INSERTO 20/50 cm 15,69 €/kos
2470616  TALNA GRES PLOŠČICA VARNA SOFT GREY  45/45 cm 15,89 €/m2

  CERAMICA COLOR Amazonian Forest
2467967 STENSKA PLOŠČICA JAVA WHITE 25/75 cm 17,99 €/m2 

2468708  STENSKA PLOŠČICA VENEZUELA  25/75 cm  17,99 €/m2

2468714  STENSKA PLOŠČICA  BRAZIL   25/75 cm  17,99 €/m2

2468819  DEKOR VENEZUELA RE  25/75 cm  12,69 €/kos
2537643  TALNA GRES PLOŠČICA EQUADOR   33,3/33,3 cm 11,59 €/m2



3Cenik kopalniških plošcic

  COLOR Luna
2468680 STENSKA PLOŠČICA CREAM  25/75 cm 17,99 €/m2

2468689  STENSKA PLOŠČICA BROWN  25/75 cm 17,99 €/m2

2468670  DEKOR SPRING  25/75 cm 12,39 €/kos 
2468661  DEKOR MOZAIC  25/75 cm 15,29 €/kos
2468701  BORDURA SPRING  4,5/75 cm 5,99 €/kos
2469775  TALNA GRES PLOŠČICA SIENA GRIGIA  21,5/85 cm 19,99 €/m2

  KONSKIE Zafira
2469662 STENSKA PLOŠČICA WHITE 25/60 cm 15,99 €/m2

2469667 STENSKA PLOŠČICA GREY 25/60 cm 15,99 €/m2

2469673 DEKOR INSERTO SET (4 kosi v zavitku) 25/60 cm 43,00 €/zav
2469688 BORDURA C INOX P 1,5/60 cm 5,99 €/kos 
2246004 TALNA GRES PLOŠČICA DORTMUND WHITE 45/45 cm 13,49 €/m2

  KONSKIE Vega
2469479  STENSKA PLOŠČICA WHITE 25/60 cm 15,99 €/m2

2469644 STENSKA PLOŠČICA GREY 25/60 cm 15,99 €/m2 
2469649 STENSKA PLOŠČICA IMPRESSION (več motivov)   25/60 cm 16,99 €/m2

2469653 DEKOR INSERTO 25/60 cm 10,49 €/kos
2469658 BORDURA GP 01 PLATINUM 2/60 cm 9,39 €/kos
2246004 TALNA GRES PLOŠČICA DORTMUND  WHITE 45/45 cm 13,49 €/m2

2246036  TALNA GRES PLOŠČICA DORTMUND  GREY 45/45 cm 13,49 €/m2

  COLOR City
 2195051 STENSKA PLOŠČICA DAY  25/75 cm 18,99 €/m2

 2195063 STENSKA PLOŠČICA NIGHT  25/75 cm 18,99 €/m2

2220823 DEKOR STYLE (2 kosa v zavitku) 25/75 cm 36,00 €/zav
2195096  BORDURA INOX 1,5/75 cm 7,59 €/kos
2195165  BORDURA CITY 6/75 cm 4,89 €/kos
 2195066 TALNA GRES PLOŠČICA NIGHT 45/45 cm 14,89 €/m2

  GORENJE KERAMIKA Lucy
2548727  STENSKA PLOŠČICA 65 WHITE 25/60 cm  14,90 €/m2

2548817  STENSKA PLOŠČICA 65 GREY 25/60 cm  14,90 €/m2

2548820 STENSKA PLOŠČICA 65 BLACK 25/60 cm  14,90 €/m2

2548746 STENSKA PLOŠČICA 65 VIOLET 25/60 cm  14,90 €/m2

2548827 DEKOR WHITE DC MESH 25/60 cm  17,90 €/m2

2548834 BORDURA VIOLET L MESH 4,5/60 cm 4,90 €/kos
2548839 BORDURA GREY L MESH 4,5/60 cm 4,90 €/kos
2548845 TALNA PLOŠČICA 3 VIOLET 33,3/33,3 cm 11,90 €/m2

2548851 TALNA PLOŠČICA 3 BLACK 33,3/33,3 cm 11,90 €/m2

 

  MODUS News
2473430  STENSKA PLOŠČICA NEWS 25/60 cm  11,99 €/m2

2473438 DEKOR NEWS DECOR B 25/60 cm 12,99 €/m2

2473440  DEKOR NEWS DECOR D 25/60 cm 12,99 €/m2

2473451  TALNA PLOŠČICA AQUARELLE WHITE 30/30 cm 9,99 €/m2

2473482 TALNA PLOŠČICA AQUARELLE BLUE GREY 30/30 cm 9,99 €/m2

 



4Cenik kopalniških plošcic

  MARAZZI Fiesta
2009626 STENSKA PLOŠČICA DAZQ MAR  25/38 cm 13,99 €/m2

2009628 STENSKA PLOŠČICA DAZR CIELO  25/38 cm 13,99 €/m2

2009624 STENSKA PLOŠČICA DAZM LUZ  25/38 cm 13,99 €/m2

2009638 STENSKA PLOŠČICA DAZI MR MAR  25/38 cm 19,69 €/m2

2020646 STENSKA PLOŠČICA DAZJ MR CIELO  25/38 cm 19,69 €/m2

2009645 STENSKA PLOŠČICA DAZF MR LUZ  25/38 cm 19,69 €/m2

2009693 BORDURA DBLD L MAR  1,5/38 cm 4,49 €/kos
2009696 BORDURA DBLE L CIELO 1,5/38 cm 4,49 €/kos
1890335  TALNA GRES PLOŠČICA MK89 PLANET BIANCO  15/90 cm 19,99 €/m2

1890338 TALNA GRES PLOŠČICA MK8A PLANET AVORIO  15/90 cm 19,99 €/m2

 

  CERAMICA COLOR Village
2468867 STENSKA PLOŠČICA WHITE 20/60 cm 14,99 €/m2

2469408 DEKOR MAJOLIKA 20/60 cm  10,69 €/kos
2468933 DEKOR MOZAIC HONEY  20/20 cm 4,39 €/kos
2469415  BORDURA ULTRA BLUE  2,3/60 cm 7,79 €/kos
2468844 TALNA GRES PLOŠČICA WHITE 33,3/33,3 cm 11,59 €/m2

 

  COLOR Sabuni
2194484 STENSKA PLOŠČICA WHITE 25/60 cm 14,89 €/m2

2194539  STENSKA PLOŠČICA GREY 25/60 cm 14,89 €/m2 

2192973  DEKOR TRIANGLE  25/60 cm 10,29 €/kos
2194934  BORDURA TRIANGLE 5,5/60 cm 4,89 €/kos
2194953  BORDURA INOX 1,5/60 cm 6,59 €/kos
2194979  TALNA GRES PLOŠČICA GREY  45/45 cm 14,89 €/m2

 

  KONSKIE Amsterdam
2195757  STENSKA PLOŠČICA WHITE 20/50 cm 12,59 €/m2

2195761  STENSKA PLOŠČICA GREY 20/50 cm 12,59 €/m2

2195762  STENSKA PLOŠČICA GRAPHITE 20/50 cm 12,59 €/m2 

2220809 DEKOR IMPRESSION (6 kosov v zavitku) 20/50 cm 38,00 €/zav
2220816  DEKOR IMPRESSION (3 kosi v zavitku) 20/50 cm 44,00 €/zav
2195788  BORDURA INOX 1,5/50 cm 5,19 €/kos
2451662  TALNA GRES PLOŠČICA DALIA 33,3/33,3 cm 10,59 €/m2

 

  COLOR Java
2467967 STENSKA PLOŠČICA WHITE 25/75 cm 17,99 €/m2

2468582 STENSKA PLOŠČICA BLACK 25/75 cm 17,99 €/m2

2468593 DEKOR XERO WHITE 25/75 cm 13,39 €/kos
2468632 DEKOR XERO BLACK 25/75 cm 13,39 €/kos
2468656 DEKOR MOZAIC BLACK-WHITE 25/25 cm 4,99 €/kos
2551099  TALNA GRES PLOŠČICA WHITE 33,3/33,3 cm 10,89 €/m2



5Cenik kopalniških plošcic

  MARAZZI Lithos
 1889933 STENSKA PLOŠČICA D751 VENATTO-76  25/76 cm 19,99 €/m2

2524713  STENSKA PLOŠČICA D753 MARFIL-76 25/76 cm 19,99 €/m2

1889229 STENSKA PLOŠČICA D764 MARFIL TRACCE  25/76 cm 23,59 €/m2

1889945 STENSKA PLOŠČICA D766 VENATTO TRACCE-76  25/76 cm 23,59 €/m2

1890033 STENSKA PLOŠČICA D768 SQUARE. BEIGE-76  25/76 cm 25,49 €/m2

1890035 BORDURA DAFH L VENATTO-25  5/25 cm 7,99 €/kos
1890350 TALNA GRES PLOŠČICA MK8F PLANET MARRONE  15/90 cm 19,99 €/m2

 

  MARAZZI Montreal
2008977 STENSKA PLOŠČICA DBAA PERLA 76 25/76 cm 23,59 €/m2

2008979 STENSKA PLOŠČICA DAZX GRIS TRACCE  25/76 cm 23,59 €/m2

2192921  STENSKA PLOŠČICA DAZW  PERLA TRACCE 25/76 cm 23,59 €/m2

2220783 DEKOR DBIM D-JANA PERLA (2 kosa v zavitku) 25/76 cm 40,00 €/zav 

1890085 BORDURA DABP L-PERFIL-76 0,5/76 cm 7,09 €/kos
2192801  TALNA GRES PLOŠČICA DBAJ RT LAP  60/60 cm 54,79 €/m2

 

  MARAZZI Stonevision
2079019  STENSKA PLOŠČICA MHZO GRAFITE RETTIFICATO 32,5/97,7 cm 49,99 €/m2

2079023 STENSKA PLOŠČICA MI07 THASSOS RETTIFICATO 32,5/97,7 cm 49,99 €/m2

2079036 DEKOR MHZD DECORO 32,5/97,7 cm 145,00 €/m2

2079041 DEKOR MHZ3 DECORO  32,5/97,7 cm 145,00 €/m2

2079079 BORDURA MJ3H RACCORDO GRAFITE 32,5/0,7 cm 5,89 €/kos
2079029 TALNA PLOŠČICA MJ36 GRAFITE PAV. RETTIFICATO 32,5/32,5 cm 29,99 €/m2

 
  STARGRES Discreet
2470324  GRES PLOŠČICA IVORY 21/84 cm 20,99 €/m2

2470339  GRES PLOŠČICA SILVER 21/84 cm 20,99 €/m2

2470341  GRES PLOŠČICA GREY 21/84 cm 20,99 €/m2

2470346 GRES PLOŠČICA MIX MOZAICA 21/84 cm 13,29 €/m2

2469768 GRES PLOŠČICA SIENA MARRONE 21,5/85 cm 19,99 €/m2

2470313  GRES PLOŠČICA SIENA MARRONE MOSAIC 15,5/62 cm 9,69 €/kos
 

 

Vse cene so redne, v EUR in vključujejo DDV. V primeru vključitve posameznega artikla v katero izmed 
Merkurjevih akcij se njegova cena za določen čas ustrezno prilagodi. Spremembe so objavljene v 
rednih Merkurjevih tiskanih izdajah, na internetu in prodajnem mestu. Za morebitne napake v tisku se 
vam opravičujemo.

Selected


