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marka Paradyż to 22 mln m2 płytek ceramicznych 
o łącznej wartości ponad 600 000 000 PLn sprzedanych 
w 2008 roku. To doświadczenie 20 lat tworzenia 
pięknych produktów o niepowtarzalnym wzornictwie 
i najwyższej jakości wykonania. 
Przy udziale polskiego kapitału i najlepszych polskich 
specjalistów powstają produkty, które zyskują 
uznanie klientów w wielu krajach na całym świecie. 
na osiągnięty sukces składają się wizja i odważne 
plany realizowane przez ponad 1600 pracowników 
zatrudnionych w dwóch przedsiębiorstwach tworzących 
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na przest rzeni 20 lat s tworz y liśmy spójny, 
rozpoznawalny styl. Produkty wyróżnia nowatorstwo 
wzornicze, dbałość o dopracowanie detali oraz szeroka 
oferta kompletnych kolekcji ścienno-podłogowych 
i elementów zdobniczych. Daje to praktycznie 
nieograniczone możliwości aranżacji odmiennych 
w charakterze wnętrz. Grupa Paradyż jako jedyny 
producent w Polsce i jeden z nielicznych w Europie 
proponuje klientom ekskluzywne rektyfikowane 
kolekcje w formacie 97.7x32.5 cm.

KOLEKCjA AffRON
Grafika i struktura kolekcji Affron jest odzwierciedleniem naturalnego kamienia Basaltina, występującego w przyrodzie jako ciemno grafitowa skała. Ze względu na jednorodny 
rysunek i ciekawą kolorystykę jest to doskonała propozycja do minimalistycznych, nowoczesnych wnętrz, gdzie płytka prezentowana jest na otwartych przestrzeniach.
Kolekcja dostępna jest w szerokiej gamie formatów i dwóch rodzajach powierzchni – mat i półpoler, co pozwala na ciekawe aranżowanie powierzchni z wykorzystaniem światła 
do wydobycia delikatnego połysku polerowanej granilii.
Kolekcję uzupełniają elementy dekoracyjne w formie mozaiki, listew ciętych oraz cokołów. Kolekcja dedykowana jest dla osób, który potrafią docenić niepowtarzalny charakter 
minimalistycznego kamienia. 
nowością jest format płytki 65,5x98,5 cm, nie produkowany dotąd przez Ceramikę Paradyż.

KOLEKCjA ARKESiA
Jest to nowa propozycja produkowana w technologii gresu wysokoprzetworzonego.
Jest to kolekcja o niezwykle szerokim wachlarzu zastosowań. Płytki posiadają trzy rodzaje wykończenia powierzchni 
– struktura, satyna, poler i występują w czterech kolorystykach – Grys, Grafit, Beige, Brown.
Grafika ma niepowtarzalny charakter. Składają się na nią ukierunkowane pasy i miękkie linie.
Jest to doskonała propozycja do dużych wnętrz, gdzie płytka prezentowana jest na otwartych przestrzeniach. 
Kolekcja przeznaczona jest do salonów, kuchni oraz łazienek. Ze względu na bardzo dobre parametry użytkowe, 
doskonale sprawdza się również w miejscach użyteczności publicznej.
nowością jest format płytki 45x45 cm, nie produkowany dotąd przez Grupę Paradyż.
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KOLEKCjA wOODENTiC
Jest to kolekcja, która stanowi doskonałą alternatywę dla paneli podłogowych oraz drewna. Grafika płytki, 
odwzorowująca drewno, dębowe posiada charakterystyczne usłojenie i przebarwienia, a także efekt miejscowego 
połysku. Propozycja przeznaczona do zastosowania wewnątrz oraz na zewnątrz – dzięki surowcom i technologii 
wykonania (gres). Znakomita do układania w salonie, sypialni, korytarzu, a także w miejscach użyteczności 
publicznej, restauracjach. Produkt doskonale nadaje się do stosowania w pomieszczeniach, gdzie występuje 
ogrzewanie podłogowe.
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