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Nowoczesny europejski design od lat czerpie inspiracje z natury, zwłaszcza 
z drewna. Ten niezwykle plastyczny, bogaty w kolory, wzory i tekstury materiał 
znajduje zastosowanie w wystroju wnętrz, artystycznym rękodziele czy zwykłych 
przedmiotach codziennego użytku. 
Dla nas stał się punktem wyjścia do stworzenia wyjątkowej kolekcji płytek „I love 
WOOD”. Ten unikalny koncept powstał z miłości do drewna i tego jak pięknie 
i różnorodnie wykorzystywane jest ono w aranżacji wnętrz w różnych regionach 
Europy – od Skandynawii, przez Niemcy, Francję i Anglię. 
Z tej inspirującej artystycznej podróży przez europejskie style powstała kompletna 
pod względem wzorów i kolorów oferta oryginalnych płytek gresowych w formacie 
18,5×59,8 cm i aż 15 odcieniach.

Nature, and especially wood, has for many years been a source of inspiration for modern 
European design. Wood is exceptionally flexible, with rich colours, patterns and textures 
that can be utilised in interior design, crafts and ordinary, everyday objects.
For us, wood has been a starting point to develop a unique collection of tiles, which we call 
“I love WOOD”. This original concept indeed reflects our love for wood in terms of its beauty, 
variability and richness of conceptual applications in interior design in different regions of 
Europe – from Scandinavia to Germany, France and England.
This inspiring artistic journey though European styles has created a portfolio of original 
porcelain tiles that, with as many as 15 hues, helps to form a complete range of colours and 
patterns.



SKANDYNAWSKI DESIGN

SCANDINAVIAN DESIGN

Skandynawski styl to dla nas synonim prostoty i naturalności. 

Dominacja jasnych, przejrzystych kolorów, pastelowych odcieni, 

minimalizmu widocznego w dodatkach i detalach. W takich 

wnętrzach pięknie zagrają jasne, przywołujące na myśl bielone 

drewno płytki, tworząc przyjazną, pełną światła i optymizmu 

atmosferę. 

Scandinavian style means simplicity and naturalness. With the 

dominance of light, transparent colours and pastel hues, its minimalism 

is reflected in the accessories and details. Such interiors form beautiful 

surrounding for the light tiles in our portfolio, reminiscent of whitened 

wood. This combination creates friendly and optimistic atmosphere.
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Z fascynacji bogatą i złożoną naturą drewna powstał produkt nie tylko piękny, ale funkcjonalny, praktyczny i o bardzo 
dobrych parametrach użytkowych. 

Wood is fascinating in its rich and complex nature and so inspired us to create products which are not only beautiful but also 
characterised by functionality and excellent quality parameters.

FINWOOD WHITE

SKANDYNAWSKI DESIGN 
SCANDINAVIAN DESIGN
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Pracując nad konceptem I love WOOD nasi projektanci sięgnęli po oryginalne drewno aby jak najlepiej oddać jego 
naturalne wzory i faktury na płytkach. 

While working on the I love WOOD concept, our designers analysed actual wood samples, in order to reflect the natural 
patterns and textures as closely as possible.

CHESTERWOOD CREAM 

SKANDYNAWSKI DESIGN 
SCANDINAVIAN DESIGN
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Ciepłe, bliskie naturalnym odcieniom drewna płytki to naszym zdaniem 
kwintesencja stylu, który odzwierciedla francuski szyk – zarówno ten paryski, 
salonowy, charakterystyczny dla klasycznych wnętrz w starych kamienicach, jak 
i ten bardziej swojski, sielski, nazywany też prowansalskim.

These tiles in warmer colours, suggestive of natural wood, are the very essence of a style that 
reflects French chic – both in its Parisian, haute version, characteristic of classical interior design 
found in old tenement houses, and the idyllic, familiar version often known as Provençal style.

Francuski Szyk
French Chic
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Pojedyncze płytki mają swoją niepowtarzalną grafikę, co sprawia, że ułożone obok siebie na podłodze lub ścianie dają 
naturalny efekt drewnianych desek lub parkietu. 

Each individual tile has a unique texture, so that when laid side by side on a floor or wall they create a natural effect 
resembling wood panelling or parquet.

Francuski Szyk /French Chic

SANDWOOD BROWN
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CHESTERWOOD BEIGE
Płytki gresowe są trwałe i odporne na intensywne użytkowanie. Dlatego doskonale sprawdzą się w przestrzeniach 
o większym natężeniu ruchu jak hall czy przedpokój.

The porcelain tiles are resistant to long-term hard use, making them an excellent choice for popular spaces, such as halls 
and corridors.

Francuski Szyk /French Chic
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Angielska elegancja

Engl i sh Elegance

W angielskim stylu zachwyciły nas ciemne, ciepłe 
i nasycone kolory, elegancja, dostojność, dbałość 
o szczegóły i detale. W takim duchu tworzyliśmy 
też nasze płytki w odcieniach brown i wenge – 
naturalne wzory i faktury drewna oddaliśmy na 

nich z największą pieczołowitością i uwagą. Z klasą 
i elegancją, godną najlepszych angielskich salonów.

English style fascinates us with its dark, warm, saturated 
colours, its elegance and dignity combined with evident 
care for every detail. This is also the spirit for our tiles,  

in a range of brown and wenge hues – our every 
effort to reflect natural patterns and textures visible 

on each tile. They are classy and elegant, like the best 
English parlours.
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Inspirowane drewnem płytki z oferty Cersanit I love WOOD, jak żadne inne z dostępnych na rynku, oddają klimat i styl 
naturalnych materiałów. 

The wood-inspired Cersanit tiles, unlike other products available on the market, reflect the atmosphere and style of natural 
materials. 

ROYALWOOD BROWN

a n g i e l s k a  E l e g a n c ja
engl i sh Elegance



20 21

ROYALWOOD WENGE
Dzięki temu, że płytki gresowe łatwo utrzymać w czystości, będą one doskonałym rozwiązaniem dla pomieszczeń typu 
kuchnia czy łazienka, gdzie można je bez problemu połączyć także z ogrzewaniem podłogowym.

As the porcelain tiles are easy to clean and maintain, they are a smart solution for kitchens and bathrooms, where they can 
also be combined with underfloor heating.

a n g i e l s k a  E l e g a n c ja
engl i sh Elegance
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SUROWOŚĆ FORMY, POWŚCIĄGLIWOŚĆ KOLORYSTYCZNA 

– TAKIE TENDENCJE ZAOBSERWOWALIŚMY W TRENDACH 

I STYLU CHARAKTERYSTYCZNYM DLA NIEMIECKICH 

WNĘTRZ. NASZYM ZDANIEM TO WŁAŚNIE W NICH NAJLEPIEJ 

SPRAWDZĄ SIĘ NAJCIEMNIEJSZE Z PRZYGOTOWANYCH 

PRZEZ NAS PŁYTEK: W CHŁODNYCH I ELEGANCKICH 

ODCIENIACH WENGE I BROWN. UPORZĄDKOWANA PRZESTRZEŃ 

WŁAŚNIE ZYSKAŁA NOWĄ JAKOŚĆ I STYLOWY CHARAKTER. 

RAW FORM, LOW-KEY COLOURS – THESE ARE 

THE TENDENCIES WE HAVE IDENTIFIED IN THE 

CHARACTERISTIC STYLES AND TRENDS OF GERMAN 

INTERIOR DESIGN. WE BELIEVE THIS STYLE IS 

THE BEST MATCH FOR THE DARKEST TILES IN OUR 

PORTFOLIO: IN COOL AND ELEGANT HUES OF WENGE 

AND BROWN. THIS IS A NEW QUALITY AND STYLISH 

CHARACTER FOR WELL-PLANNED, ORDERLY INTERIORS.

N I E M I E C K I  P O R Z Ą D E K

G E R M A N  O R D E R
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N I E M IECKI PORZĄDEK
G E R M A N  O R D E R

FINWOOD WENGE
Kolekcja I love WOOD to wyjątkowe połączenie tego co piękne i wyjątkowe w drewnie z trwałością i odpornością 
płytek gresowych. 

I love WOOD collection is the perfect combination of everything that is beautiful and original about wood with the durability 
and resistance of porcelain tiles.
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N I E M IECKI PORZĄDEK
G E R M A N  O R D E R

FINWOOD BROWN
Płytki gresowe, w przeciwieństwie do paneli czy drewnianych desek wykazują bardzo wysoką odporność na wilgoć 
i zmienne warunki pogodowe, dlatego mogą być z powodzeniem stosowane nawet w takich miejscach jak balkon lub taras. 

Unlike wooden panels or boards, gres tiles are highly resistant to humidity and changing weather conditions, so they can even 
be used on balconies or terraces.
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FINWOOD WHITE 
18,5×59,8

SANDWOOD WHITE 
18,5×59,8

CHESTERWOOD CREAM 
18,5×59,8

ROYALWOOD CREAM 
18,5×59,8

SANDWOOD CREAM 
18,5×59,8

SANDWOOD BEIGE  
18,5×59,8

CHESTERWOOD BEIGE 
18,5×59,8

SANDWOOD BROWN 
18,5×59,8

ROYALWOOD ORANGE 
18,5×59,8

ROYALWOOD BEIGE 
18,5×59,8



FINWOOD OCHRA 
18,5×59,8

ROYALWOOD BROWN  
18,5×59,8

ROYALWOOD WENGE 
18,5×59,8

FINWOOD BROWN  
18,5×59,8

FINWOOD WENGE 
18,5×59,8
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C E R S A N I T . C O M . P L


