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Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii produkcji

gresu porcelanowego

zastosowanie / applications

powstaje produkt o najwyższej wytrzymałości, zapewniający bezpieczną powierzchnię
chodnikową, doskonały do zastosowania na zewnątrz i do wewnątrz.
Thanks to modern technology of producing

porcelain stoneware

a product with superior strength is made, providing a safe surface pavement,
perfect for use outside and inside.

To jednolita, monolityczna płytka o grubości
2 cm, występująca w podstawowej stonowanej
gamie kolorów, od szarego do czarnego oraz od
szarobrązowego po beż. To również paleta odcieni
srebrno – kremowych, idealnych do uzyskania
klasycznych i eleganckich powierzchni. Do stosowania
na zewnątrz, w miejscach publicznych i prywatnych.
To doskonałe rozwiązanie sprawdzi się na tarasie,
patio, alejce w ogrodzie czy na obrzeżach basenu.

tarasy | ogrody
podjazdy | garaże

plaże | kąpieliska
ośrodki turystyczne

hotele | restauracje
przestrzenie publiczne

terraces / gardens
driveways / garages

beaches / bathing beaches
holiday camps

hotels / restaurants
public space

We wnętrzu - znajdzie zastosowanie w miejscach,
gdzie zaleca się stosowanie podniesionej podłogi.

właściwości / properties

Wszędzie gdzie zapragniesz.

This is a single, monolithic plate, 2 cm thick,

60x60x2.0

occurring in the basic toned range of colours, from
grey to black and from grey-brown to beige. It is also
a palette of silver – cream shades, ideal to obtain
classic and elegant surfaces. For use outside,
in public and private places. This is a perfect solution

odporność na zmienne
temperatury i warunki
atmosferyczne

odporność na niskie
temperatury mrozoodporność

resistance to temperature
and weather changes

frost resistance

odporność na plamy
i działanie środków
chemicznych

odporność
na obciążenie

odporność na
zarysowania

load resistance

scratch resistance

łatwość montażu
i demontażu

łatwość czyszczenia
na sucho i mokro

antypoślizgowość

easy to assemble and
disassemble

easy to clean both dry
and wet

for a terrace, patio, alley in a garden or on pool
edges. Inside - it can be used in places where it is
recommended to use the raised floor.
Wherever you want.

40x81x2.0

resistance to staining and
chemicals

slip resistance

rectified

granito
60x60x2 | 40x81x2
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Poznaj moc monolitycznej płytki o grubości 2 cm
Naturalne piękno strukturalnych powierzchni cementowych, z wzorami trawertynu czy słojami
drewna, to symbol ładu natury i pochwała prostoty. Niezliczone opcje układania serii zapewniają
niepowtarzalny wygląd i dają możliwość różnorodnych zastosowań. To o wiele więcej niż 2 cm
grubości, to obietnica stworzenia przestrzeni cechującej się harmonią i indywidualnym charakterem.
Explore the power of a monolithic tile 2 cm thick

granito grigio / siena marrone

The natural beauty of structural cement surfaces, with travertine patterns or rings
of wood, is a symbol of the harmony of nature and praise of simplicity. Countless options of laying
series provide a unique look and give an opportunity of various applications. This is far more than 2 cm
of thickness, a promise to create space characterized by harmony and individual character.
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rectified

rectified

granito

granito

60x60x2 | 40x81x2

60x60x2 | 40x81x2

grigio

beige / antracite

granito grigio | 60x60x2
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granito beige | 60x60x2

granito beige | 40x81x2

granito antracite | 60x60x2

granito antracite | 40x81x2

granito grigio | 40x81x2
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FORMAT

Pcs/box

M2/box

60x60x2

2

0,72

Kg/box Box/pallet Kg/pallet M2/pallet
29

30

880

21,60

rectified

mixed stone
60x60x2
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Dlaczego warto wybrać star 2.0?
Ze względu na prostotę zastosowania, możliwość wymiany lub usunięcia.
Z powodu wytrzymałości na obciążenia niszczące, zmienne warunki klimatyczne takie jak skoki
temperatury, silne działanie promieni słonecznych oraz odporność na pleśń i mech.
Ponieważ ma znakomite właściwości antypoślizgowe, jest odporna na mróz, niepalna
i nieprzepuszczalna, nie wrażliwa na upływ czasu.
Why choose a 2.0 star?

mixed stone cloudy soft grey / siena marrone

Because of simple application, possibility to replace or remove.
Because of the resistance to ultimate loads, variable climatic conditions such as the jumps
temperatures, strong sun operation and resistance to mould and moss.
Because it has excellent anti-slip properties, it is resistant to frost, non-flammable
and impermeable, not sensitive to passing of time.

rectified

rectified

mixed stone

mixed stone

60x60x2

60x60x2

cloudy grey

cloudy soft grey
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mixed stone cloudy grey | 60x60x2

mixed stone cloudy soft grey | 60x60x2

PEI
IV

R10

FORMAT

Pcs/box

M2/box

60x60x2

2

0,72

Kg/box Box/pallet Kg/pallet M2/pallet
29

30

880

21,60

rectified

kyara
60x60x2
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Podłoga podniesiona
Stosując polipropylenowe wsporniki, stałe, regulowane lub samopoziomujące, masz możliwość
ułożenia podłogi podniesionej. Powstała przestrzeń między powierzchnią podpartą na wspornikach
a podłożem to doskonałe miejsce do ukrycia rur i instalacji elektrycznych.
Raised floor
Using polypropylene supports, fixed, adjustable or self-levelling, you can lay
a lifted floor. Space was created between the surface supported on brackets
and the ground is the perfect place to hide pipes and electrical installations.

kyara light

rectified

rectified

kyara

kyara

60x60x2

60x60x2

light

dark
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kyara light | 60x60x2

kyara dark | 60x60x2

PEI
IV

R10

FORMAT

Pcs/box

M2/box

60x60x2

2

0,72

Kg/box Box/pallet Kg/pallet M2/pallet
29

30

880

21,60

rectified

pietra serena
60x60x2
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Zastosowanie na powierzchni żwirowej
System szybkiego układania zapewnia możliwość samodzielnego stosowania
płytek STAR 2.0, bez konieczności zatrudniania drogich specjalistów.
Nie wymaga podbudowy, zaprawy, kleju ani fugi.
Application on a gravel surface
A system of quick-laying enables to apply the STAR 2.0 tiles by oneself,
without hiring expensive specialists. It does not require substructure, mortar, glue or joint.

pietra serena cream

rectified

rectified

pietra serena

pietra serena

60x60x2

60x60x2

cream / antracite

grey
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pietra serena cream | 60x60x2

pietra serena grey | 60x60x2

pietra serena antracite | 60x60x2

PEI
IV

R10

FORMAT

Pcs/box

M2/box

60x60x2

2

0,72

Kg/box Box/pallet Kg/pallet M2/pallet
29

30

880

21,60

rectified

spectre
60x60x2 | 40x81x2
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Zastosowanie na trawie
Szybki i korzystny system bezpośredniego ułożenia kompozycji na trawie. Należy jedynie pokryć
powierzchnię materiałem stabilizującym i pozostawić pomiędzy płytkami odpowiednie przerwy,
aby zapewnić skuteczny odpływ wód opadowych i gotowe!
Application on the grass
Quick and beneficial system of direct arrangement of the composition on the grass. One should only
cover the surface with stabilizing material and leave appropriate space between the tiles,
in order to ensure effective outflow of rainfall waters and it is ready!

spectre grey / spectre dark grey

rectified

rectified

spectre

spectre

60x60x2 | 40x81x2

60x60x2 | 40x81x2

grey

dark grey
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spectre grey | 60x60x2

spectre dark grey | 60x60x2

spectre grey | 40x81x2

spectre dark grey | 40x81x2

PEI
IV

R10

FORMAT

Pcs/box

M2/box

60x60x2

2

0,72

Kg/box Box/pallet Kg/pallet M2/pallet
29

30

880

21,60

rectified

siena
40x81x2
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Zastosowanie na piasku
Możliwość ułożenia podłogi na piasku, gotowej do chodzenia natychmiast po jej przygotowaniu,
szybki i komfortowy sposób na natychmiastowy i spektakularny efekt uzyskany z korzyścią dla
środowiska. To poczucie wygody i bezpieczeństwa, otrzymane dzięki temu, że płytki w razie
konieczności można łatwo usunąć.
Application on sand

siena marrone

Possibility to lay the floor on sand, ready to walk on it immediately after its preparation,
fast and comfortable way for immediate and spectacular effect achieved for the benefit of
the environment. This is a sense of comfort and safety, obtained due to the fact that the tiles
can be easily removed if needed.

rectified

rectified

siena

siena

40x81x2

40x81x2

marrone / grigio

beige

siena marrone | 40x81x2
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siena grigio | 40x81x2

PEI
IV

R10

FORMAT

Pcs/box

M2/box

60x60x2

2

0,72

Kg/box Box/pallet Kg/pallet M2/pallet
29

30

880

21,60

siena beige | 40x81x2

rectified

Cracovia
40x81x2
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Zastosowanie na podbudowie
Jeśli potrzebujesz powierzchni o maksymalnej wytrzymałości na naprężenia, możesz zastosować
tradycyjną formę układania płytek na podbudowie z zastosowaniem kleju. Stosując takie
rozwiązanie można uzyskać nawet powierzchnię jezdną.
Application on substructure
If you need a surface with a maximum strength of stress, you can use
a traditional way of laying tiles on substructure with the use of glue. Using such
a solution, you can obtain even a road surface.

cracovia white

rectified

rectified

Cracovia

Cracovia

40x81x2

40x81x2

grey

white
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CRACOVIA GREY | 40x81x2

PEI
IV

R10

FORMAT

Pcs/box

M2/box

60x60x2

2

0,72

Kg/box Box/pallet Kg/pallet M2/pallet
29

30

880

21,60

CRACOVIA white | 40x81x2

UKŁADANIE NA PODŁOŻU - NA ŻWIRZE LUB PIASKU

UKŁADANIE NA PODŁOŻU TRAWIASTYM

INSTALLATION OF TILES ON GRAVEL BASES OR SAND BASES

INSTALLATION ON GRASS BASE

ŻWIR (GRUNT)
1. Płytka gresowa STAR 2.0
2. warstwa drobnego żwiru
3. Warstwa stabilizująca
4. Warstwa odsączająca
5. Grunt
INSTALLATION ON NATURAL SOIL
1. Porcelain tile STAR 2.0
2. Layer of fine gravel
3. Stabilizing layer
4. Drainage layer
5. Soil
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UKŁADANIE NA POKRYCIACH PŁASKICH
ŻWIR (STROP)
1. Płytka gresowa STAR 2.0
2. Balast (żwir)
3. Warstwa izolacyjna
4. Warstwa separacyjna
5. Element termoizolacyjny
6. Powłoka nieprzepuszczalna
7. Podbudowa nachylona
8. Strop
INSTALLATION ON FLOOR SLABS
1. Porcelain tile STAR 2.0
2. Ballast (gravel)
3. Insulating layer
4. Separating layer
5. Thermo insulating layer
6. Impermeable coating/damp proof
membrane layer
7. Sloped sub-base
8. Floor slab

TRAWA (GRUNT)
1. Płytka gresowa STAR 2.0
2. Warstwa ziemi z podłożem trawiastym
3. Warstwa drobnego żwiru
4. Warstwa stabilizująca
5. Warstwa odsączająca
6. Grunt
GRASS (SOIL)
1. Porcelain tile STAR 2.0
2. Layer of soil with grass base
3. Layer of fine gravel
4. Stabilizing layer
5. Drainage layer
6. Soil
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UKŁADANIE PODNIESIONE NA POKRYCIACH PŁASKICH

UKŁADANIE NA PODBUDOWIE Z ZASTOSOWANIEM KLEJU

INSTALLATION OF RAISED FLOORS ON FLAT BASES

INSTALLATION OF TILES WITH THE USE OF GLUE

POSADZKA PODNIESIONA (STROP)
UKŁADANIE NA POKRYCIACH PŁASKICH
1. Płytka gresowa STAR 2.0
2. Wspornik odległościowy
(stały, regulowany lub samopoziomujący)
3. Warstwa separacyjna
4. Element termoizolacyjny
5. Powłoka nieprzepuszczalna
6. Podbudowa nachylona
7. Strop pokrycia
RAISED FLOOR
INSTALLATION ON FLAT BASE
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1. Porcelain tile STAR 2.0
2. Distance support pedestal (fixed,
regulated or self-leveling)
3. Separating layer
4. Thermo insulating layer
5. Impermeable coating/damp proof
membrane layer
6. Sloped sub-base
7. Subfloor
UWAGA
W przypadku montażu 2 cm płyt ceramicznych
w systemie tarasów podniesionych na
wspornikach płyta może ulec złamaniu.
Dlatego producent zaleca sprawdzenie
określonego sposobu użycia przed
rozpoczęciem montażu. W pewnych
warunkach 2 cm. płyta ceramiczna powinna
być wzmocniona od spodu siatką z włókna lub
blachą ocynkowaną. Nie stosowanie się do
zaleceń może prowadzić do nieprawidłowego
użytkowania produktu lub spowodować
poważne szkody lub obrażenia.
WARNING
When installing 2 cm ceramic planks as a raised
bracket terrace system, the plank may break.
Therefore, the manufacturer recommends
checking the specific usage before installation.
Under certain conditions, 2 cm plank should be
reinforced by a layer of fiber mesh or galvanized
sheet. Failure to follow the instructions may lead
to misuse of the product or cause serious damage
or injury .

PODBUDOWA (GRUNT)
1. Płytka gresowa STAR 2.0
2. Podbudowa t
3. Warstwa poziomująca
4. Warstwa żwiru stabilizowanego
chudym betonem
5. Grunt
BASE (SOIL)
1. Porcelain tile STAR 2.0
2. Base
3. Leveling layer
4. Layer of gravel stabilized with lean concrete
5. Soil
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PODBUDOWA (STROP)
UKŁADANIE NA POKRYCIACH PŁASKICH
1. Płytka gresowa STAR 2.0
2. Podbudowa cementowa
3. Warstwa separacyjna
4. Element termoizolacyjny
5. Powłoka nieprzepuszczalna
6. Podbudowa nachylona
7. Strop
BASE (FLOOR SLAB)
INSTALLATION OF FLAT BASES
1. Porcelain tile STAR 2.0
2. Cement base layer
3. Separating layer
4. Thermal-insulating element
5. Impermeable coating/damp proof
membrane layer
6. Sloped sub-base
7. Floor slab

ATESTY / certificates

PARAMETRY TECHNICZNE / technical parameters

Właściwości / Properties

Badanie wg /
Test according to

Parametry / Parameters

NASIĄKLIWOŚĆ WODNA /
WATER ABSORPTION (%)

ISO 10545-3

EB ≤ 0,5

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE /
MODULUS OF RUPTURE (N/mm2)

ISO 10545-4

MIN. 35

SIŁA ŁAMIĄCA /
BREAKING STRENGTH (N)

ISO 10545-4

MIN. 7000

KLASA ŚCIERALNOŚCI PEI /
ABRASION CLASS PEI

ISO 10545-7

4

ODPORNOŚĆ NA PĘKNIĘCIA WŁOSKOWATE /
CRAZING RESISTANCE

ISO 10545-11v

ODPORNE / RESISTANT

MROZOODPORNOŚĆ /
FROST RESISTANCE

ISO 10545-12

TAK / RESISTANT

ODPORNOŚĆ CHEMICZNA /
RESISTANCE TO CHEMICALS

ISO 10545-13

CHLOREK AMONU /
AMMONIUM CHLORIDE

GA

PODCHLORYN SODOWY /
SODIUM HYPOCHLORITE

GA

KWAS SOLNY L /
HYDROCHLORIC ACID L

GLA

KWAS CYTRYNOWY /
CITRIC ACID

GLA

WODOROTLENEK POTASU L /
POTASSIUM HYDROXIDE L

GLA

ODPORNOŚĆ NA PLAMIENIE /
RESISTANCE TO STAINING

ISO 10545-14

KLASA 5 / CLASS 5

GRUPA KLASYFIKACYJNA SKUTECZNOŚCI
PRZECIWPOŚLIZGOWEJ / SLIP R RATING

DIN 51130

R9÷R12

Uwaga! Nasz katalog nie stanowi oferty w ujęciu prawnym i przedstawia wyłącznie informację o naszych produktach.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Z uwagi na ograniczenia techniczne druku,
prezentowane na fotografiach kolory, mogą różnić się od oryginalnych.
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