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O GOSI
BACZYNSKIEJ
About Gosia Baczyńska

Projektantka. Artystka. Niezwykła osobowość świata 

mody. Mistrzyni godzenia kontrastów i twórczego łącze- 

nia elementów na pozór do siebie niepasujących.  

Od ponad 20 lat przełamuje granice, tworząc spekta-

kularne, sensualne kreacje, o których marzą kobiety 

na całym świecie. Jej pokazy mody to uczty teatralne,  

a stylizacje zachwycają zarówno na czerwonym dywa-

nie, jak i w codziennym życiu. Absolwentka Wydziału  

Projektowania Ceramiki i Szkła ASP we Wrocławiu.  

Dla Paradyż My Way stworzyła autorską kolekcję płytek 

ściennych.

A designer. An artist. An extraordinary personality in the 

fashion world. A top specialist in reconciling differences 

and combining seemingly mismatched elements in  

a creative manner. For over 20 years, she has been going 

beyond the boundaries, developing spectacular, sensual 

outfits, that women from all over the world dream of. 

Her fashion shows are like drama feasts and the styling 

delights both red carpet audience and ordinary people. 

Gosia Baczyńska, a graduate of the Faculty of Ceramics 

and Glass Design, Academy of Fine Arts,  Wrocław. She 

has created a design collection of wall tiles, dedicated to 

Paradyż My Way.
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SPEKTAKL
WYOBRAZNI
Performance of imagination

Pokaz mody to spektakl, w którym główną rolę grają 

forma, barwa i faktura. Tkaniny ożywają dzięki ruchowi 

modelek, grze światła i współoddziaływaniu doda-

tków, tworząc wyjątkowe połączenie emocji i wrażeń 

estetycznych. Wytworne tkaniny i trafnie dobrane pro-

porcje stanowią o wyjątkowości wielkich projektów 

Gosi Baczyńskiej. To sensualny artyzm w czystej formie, 

który nadaje każdemu projektowi styl i znaczenie. Dzięki 

kolekcji Gosi Baczyńskiej możemy również we wnę-

trzach kreować artystyczną przestrzeń, która staje się 

manifestem osobowości i indywidualnego piękna.

A fashion show is a performance, where form, color 

and texture really matter. Fabrics are brought to 

life by the movement of models, the play of light  

and the interaction of jewels, contributing to a unique 

combination of emotions and aesthetic impressions.  

Elegant fabrics and well-chosen proportions make 

projects of Gosia Baczyńska unique and outstanding. 

This is the sensual artistry, pure and essential, that 

fills up each project with style and significance.  

Gosia Baczyńska’s collection allows for creating  

an artistic space in each and every interior, so that  

it becomes a reflection of someone’s personality  

and individual beauty.

Per aspera ad astra – niezwykły modowy show Gosi 

Baczyńskiej. Ceramika Paradyż, jako Mecenas wydarzenia 

wzbogaciła scenografię pokazu. Początek współpracy:

Łazienki Królewskie, 27/08/2019 r.

Per aspera ad astra - an extraordinary fashion show by Gosia 

Baczyńska. Ceramika Paradyż, the Patron of the Event,  

has completed the setting of the show. Beginning of cooperation:

Łazienki Królewskie, 27/08/2019.
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Oczywiście idea to nie wszystko. Dużym wyzwaniem jest 

zawsze przeniesienie koncepcji na proces produkcji. 

Rozdrobnione elementy projektu musiały zostać 

uporządkowane i scalone tak, by nie straciły nic z arty-

stycznej wizji projektantki. Projekt, po przygotowaniu 

przez Zespół Projektantów Ceramiki Paradyż, trafił 

do laboratorium, gdzie dobierane były materiały, 

z których miała być wyprodukowana płytka ceramiczna. 

Akceptacja prototypu odbywała się na fragmencie 

materiału ceramicznego, a końcowy efekt można było 

podziwiać dopiero po odwzorowaniu produktu w pełnej 

skali, co odbywa się już po uruchomieniu produkcji. 

Najtrudniejszym wyzwaniem było połączenie organi-

cznego elementu Cold Crown z geometrycznym moty-

wem przestrzennych pasów. Efektem jest wspaniały 

motyw klasycznej greckiej kolumny w nowoczesnym 

wydaniu. 

Detal tkaniny narysowany przez Gosię 

Baczyńską, będący motywem struktury 

płytki z kolekcji Cold Princess.

A fabric detail drawn by Gosia 

Baczyńska – the design motif of the 

Cold Princess collection tile structure.

OPRACOWANIE
WZOROW
Theme arrangement

The idea itself is actually not enough. Transferring the 

concept to the production is always a big deal. The 

fragmented elements of the design had to be arranged 

and merged so that they did not lose any of the designer’s 

artistic visions. The design, prepared by the Ceramika 

Paradyż Design Team, is delivered to the laboratory 

to select materials for the production of a ceramic tile. 

The prototype is accepted basing on the portion of the 

ceramic material and the final effect can be admired 

no earlier that on the moment the product has been 

reproduced in full scale. This happens already when the 

manufacturing process is on.

The greatest challenge was to combine the organic 

Cold Crown element with the geometric motif of spatial 

stripes. The outcome is a wonderful classic Greek 

column motif with a modern twist.

Ó

6



8

Spotkanie designu z wielką modą. Tak w jednym zdaniu 

można podsumować współpracę Zespołu Projektantów 

Ceramiki Paradyż z Gosią Baczyńską. Spotkanie, które 

otworzyło nowe horyzonty dla designu materiałów 

ceramicznych.

Jak każdy proces twórczy, również ten przebiegał 

etapami. Pierwszym z nich był wybór tkanin z kolekcji 

modowych Gosi Baczyńskiej, które miały się stać 

inspiracją dla linii produktów segmentu premium. 

Koncepcji było tak dużo, że kolejne etapy polegały 

głównie na wyselekcjonowaniu najbardziej nośnych 

szkiców, które – bez utraty artystycznej wizji – miały 

szansę przejść proces technologiczny. Na tym etapie 

wzory stanowiły wielki zbiór, z którego Zespół stworzył 

poszczególne kolekcje. To pozwoliło swobodnie łączyć 

materiały i stworzyło przestrzeń na zupełnie nową 

jakość kreatywnego procesu.

A hand-drawn sketch by Gosia Baczyńska 

presenting the tile-decor composition, fully 

reflecting the idea of   Fashion Spirit.

PROCES
KREATYWNY
Creation

Design meets great fashion. This very sentence defines 

the cooperation between the Ceramika Paradyż Design 

Team and Gosia Baczyńska. The encounter that opened 

up new horizons for the design of ceramic materials.

Like any creative process, this one also moved on step 

by step. The starting point was selection of fabrics 

from Gosia Baczyńska’s fashion collections, that were 

to serve as an inspiration for the premium product line.  

Due to the multitude of concepts, next stages involved 

mainly picking of the most resounding sketches, that  

were given an opportunity to go through the techno-

logical process, not losing their artistic vision. At that 

stage, the patterns constituted a large constellation, the 

Team extracted particular sets from. This in turn allowed  

for a smooth combination of materials and left enough 

room for a completely new quality of creation.

Odręczny szkic Gosi Baczyńskiej prezentujący 

kompozycję płytka-dekor i w pełni oddający ideę 

Fashion Spirit.
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INSPIRACJE 
TRANSFORMACJE
Inspirations, Transformations

W swoich kolekcjach Gosia Baczyńska stawia  

na szlachetność i różnorodność materiałów. Zestawia 

ze sobą wiele tworzyw, często kontrastowych, podkreśla 

formę, stosując mocne akcenty lub tonuje subtelnością 

tkanin. Szlachetne materiały, będące domeną 

projektantki, stały się inspiracją do motywów kolekcji. 

Zmysłowy dotyk koronek, subtelny połysk cekinów, 

delikatne marszczenia satyny, błysk metalizujących 

materiałów czy odważne faktury skóry krokodyla  

i splot biżuteryjnych łańcuchów uruchomiły pokłady 

twórczych możliwości dla zmaterializowania tych 

inspiracji w postaci płytek ceramicznych.  

In her collections, Gosia Baczyńska focuses on nobility 

and diversity of materials. She juxtaposes a large 

number of materials, often contrasting, emphasizes the 

form by using distinct tones or dilutes it with subtlety of 

fabrics. Noble materials – the domain of the designer – 

have become an inspiration for the motifs of various 

collections. The sensual touch of lace, the subtle 

shimmer of sequins, delicate satin ruffles, the gleam  

of metalizing materials or bold textures of the crocodile 

skin and the weave of jewellery chains have stirred up  

the potential of creativity to materialize these 

inspirations in the form of ceramic tiles.

Niezwykła metamorfoza 

tkaniny we wspaniały produkt 

do dekoracji wnętrz. 

Szkic Gosi Baczyńskiej.

A remarkable metamorphosis 

of fabric, turned into a brilliant 

interior decoration product.

A sketch by Gosia Baczyńska.
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TEMPTING 
DARKNESS
Kusząca ciemność

Czarne tony kolekcji Paradyż My Way by Gosia Baczyńska, 

choć achromatyczne, wydają się niemal wielobarwne. 

Ta elegancka tonacja raz kusi srebrzystym cieniem 

(Sleeping Beauty), innym razem jasnymi, falującymi 

liniami (Night Queen), zaś czerń Fashion Spirit potrafi 

chłonąć światło i sprawia wrażenie powierzchni 

miękkiej jak aksamit. Czarna barwa setu kołysze się, 

błyszczy, otula wnętrze, wpływając na jego nastrój  

i charakter. Jest jak kameleon – zmienia nasycenie 

 w zależności od ekspozycji i oświetlenia.

Black tones from Paradyż My Way by Gosia Baczyńska 

collection, although achromatic, seem almost multi-

colored. Their elegant tonality lures with intriguing 

silvery shades (Sleeping Beauty), or with dazzling, wavy 

lines (Night Queen), while Fashion Spirit can soak up 

the light and come across as a velvety soft appearance. 

The set’s blackness shimmers and glitters softly to enve-

lop the interior with tasteful mood and character. It is 

like a chameleon, adapting saturation to the lighting 

and exposure. 
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GREAT
WHITENESS 
Wielka biel

Białe tony kolekcji Paradyż My Way by Gosia Baczyńska 

nigdy się nie nudzą, są jak wielka scena dla kolejnych 

zdarzeń i nowych dodatków. Mogą przybrać formę mie- 

niących się tkanin (Noisy Whisper) albo uspokoić pomie- 

szczenie delikatnym falowaniem (Sleeping Beauty). 

Natomiast nowoczesna klasyka (Cold Princess) ozdobi 

pomieszczenie zarówno ornamentem, jak i rytmem świa- 

tła i cienia. Białe heksagony Noisy Whisper rzeczywiście 

wydają się szeptać, jest to niekończąca się opowieść  

o różnorodności tej samej barwy.

You never get bored with Paradyż My Way by Gosia 

Baczyńska collection white tones range for it reminds 

a broad stage, which opens up subsequent occurrences 

and revelatory accessories. It may dazzle with a glorious 

glistening sensation (Noisy Whisper) or calm the space 

down with gentle, textured waves (Sleeping Beauty).  

In turn, the modern classics (Cold Princess) will not only 

embellish the interior with classy ornaments but also 

assure a delightful rhythm of light and shadow, while 

the white hexagons of Noisy Whisper do seem to gently 

whisper an endless tale of the versatility of a single 

color.  
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COLORFUL 
DANCE
Barwny taniec

Wielobarwne tony kolekcji Paradyż My Way by Gosia  

Baczyńska, w wyrafinowanych odcieniach nakładają-

cych się na siebie półtonów i plam, dają możliwość 

stworzenia we wnętrzu intrygującego świata.

Koronkowe wykończenia Unique Lady są jak obrazy  

z poprzednich epok – szlachetne i ozdobne, tchną arty-

zmem. Zestawione kontrastowo mozaiki i oryginalne 

heksagony pozwalają osiągnąć niepowtarzalny, energe-

tyzujący nastrój, mieniąc się niczym w tańcu. Tak różne 

tonacje dodają pikanterii każdej przestrzeni.

Multi-colored tones of Paradyż My Way by Gosia 

Baczyńska collection in sophisticated shades of various 

overlapping undertones and spots allow to establish 

an intriguing and extraordinary light structure in your 

home. Lacy Unique Lady finishes are like paintings 

from yore - noble and decorative, breathing real artistry. 

Contrastingly opposed mosaics and original hexagons 

create a unique, energizing ambiance, flickering  

in swirling light cascades. No doubt this multitude  

of tonalities adds spice to any space. 
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GOLDEN 
CHARM
Złocisty czar

Złote tony kolekcji Paradyż My Way by Gosia Baczyńska 

charakteryzują się designem, który ozdobi nawet puste  

wnętrze. To niewątpliwie najszlachetniejszy zestaw,  

o złotych i miedzianych odcieniach, wybierany przez tych, 

których cechuje wysmakowany gust. Czy będzie to falu-

jąca płytka Night Queen, mieniąca się Noisy Whisper czy 

minimalistyczna Mystic Shadows, podkreślona listwą  

w formie złotego łańcucha, zawsze powstanie wielki 

świat ponadczasowej elegancji, do której nie trzeba już 

wiele dodawać.

Golden tones of Paradyż My Way by Gosia Baczyńska 

collection feature the design that will liven up any, 

be it even an empty room. Composed of interwoven 

golden and copper shades, they are undeniably our 

noblest proposition for those who go for the finest, 

most sophisticated interiors. Whether you choose the 

wavy Night Queen, the sparkling Noisy Whisper or the 

minimalist Mystique Shadow accentuated with a stripe 

in the form of a golden chain, you always achieve  

a sensation of timeless elegance that requires little 

or no additional embellishment. 
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FANTASY 
WORLD
Świat fantazji

Kolekcje Paradyż My Way by Gosia Baczyńska zostały 

stworzone w sposób pozwalający na dowolne mikso-

wanie materiałów. Nie trzeba trzymać się zasad, aby  

być designerem we własnym domu. Można puścić wodze 

fantazji i łączyć ze sobą to, czego jeszcze nie wykre- 

owali projektanci. Zestawiając spokojną biel Sleeping 

Beauty z ozdobną listwą o fakturze złotego łańcucha 

w towarzystwie heksagonów, uzyskamy wnętrze, które 

zapewni właścicielom dobry nastrój i będzie świadczyć 

o ich wyjątkowej wyobraźni.

Paradyż My Way by Gosia Baczyńska collections are 

made so as to allow free mixing of different materials. 

Unbound by any rules, you can be a designer in your 

own home. Just let your imagination run wild and create 

décor compositions that have never been composed 

before. The calm whiteness of the Sleeping Beauty 

combined with the  decorative golden chain-textured 

band accompanied by hexagons will keep the owners in 

a good mood testifying to their unique imagination. 
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KOLEKCJE / 
COLLECTIONS
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Kolekcja / Collection

NIGHT 
QUEEN
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Kolekcja / Collection

NIGHT 
QUEEN
Manifest stylu
Wyobraź sobie materiał połyskujący niespotykaną 

dotąd strukturą. Niczym poruszana wiatrem tkanina, 

będąca w ciągłym ruchu, prezentująca różne oblicza – 

zuchwałe i oryginalne, podsycane jak ogień lub falujące 

jak woda. Na tym tle Ty i Twoje pragnienia, w drżeniu 

miedzianego złota lub głębokich grzywach czerni.

Stąpasz śmiało w tej innowacyjnej przestrzeni, z dumą  

z nowoczesnych rozwiązań. 

Cokolwiek wybierzesz, stworzysz wnętrze unikatowe  

i eleganckie, a Twój dom stanie się osobistym mani-

festem stylu.

Style manifesto
Imagine the material twinkling with an unprecedented 

texture. Like a cloth swayed by the wind, moving 

on and on, showing different faces – audacious and 

original, fueled like fire or waving like water. Against 

this background, you and your desire, in the trembling 

copper gold or thick black manes.

You walk boldly across this innovative space, proud  

of your cutting edge solutions.

Whatever you choose, you will create an outstanding 

and elegant interior, and your home will become your 

personal style manifesto.
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Kolekcja / Collection

NIGHT 
QUEEN

NIGHT QUEEN 
WHITE POŁYSK 
/ GLOSSY  
39,8 × 119,8

NIGHT QUEEN 
COPPER POŁYSK
/ GLOSSY   
39,8 × 119,8

NIGHT QUEEN 
BLACK POŁYSK
/ GLOSSY   
39,8 × 119,8
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Kolekcja / Collection

FASHION
SPIRIT
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Kolekcja / Collection

FASHION
SPIRIT
Zaskakująca ekstrawagancja
Wyobraź sobie egzotyczny świat, za którym tęsknisz  

z ekscytacją. A gdyby tak mieć go w domu, na zawsze? 

Zamknij oczy i dotknij ściany o strukturze skóry kroko- 

dyla, by przywołać wspomnienia i wrażenia z najpię-

kniejszych podróży. Patrzysz na nieregularne, intry-

gujące kształty przesuwające się pod palcami i wiesz, 

że to jest to, czego szukasz. A ponieważ nieobca  

Ci odwaga, a Twoje wybory są oryginalne – przełamiesz 

egzotyczną fakturę strukturą łańcucha w wąskiej, deko-

racyjnej listwie.

Coś Ci to przypomina…? Tak! Piękną torebkę...…

Surprising extravagance
Imagine an exotic world that you miss and dream  

of with excitement. What if you could own it and keep 

at home forever? Close your eyes and touch the wall 

of the structure resembling the crocodile skin to bring 

back memories and impressions of your most beautiful 

journeys. Looking at irregular, intriguing shapes sliding 

underneath your fingers, you realize this is what you 

are looking for. Since you are brave, you make original 

choices. You will break the exotic texture with a daring 

chain structure of a narrow, decorative strip.

Does it seem familiar to you? It does! A beautiful purse...…
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Kolekcja / Collection

FASHION
SPIRIT

FASHION SPIRIT WHITE 
STRUKTURA MAT
/ STRUCTURE MATT
 9,8 × 119,8

FASHION SPIRIT COPPER LISTWA STRUKTURA POŁYSK
/ STRIP STRUCTURE GLOSSY 9 × 39,8

FASHION SPIRIT COPPER LISTWA STRUKTURA POŁYSK 
/ STRIP STRUCTURE GLOSSY 4,5 × 39,8

FASHION SPIRIT BLACK LISTWA STRUKTURA MAT 
/ STRIP STRUCTURE MATT  9 × 39,8

FASHION SPIRIT BLACK LISTWA STRUKTURA MAT
/ STRIP STRUCTURE MATT  4,5 × 39,8

FASHION SPIRIT BLACK 
STRUKTURA MAT 
/ STRUCTURE MATT 
39,8 × 119,8

FASHION SPIRIT 
BLACK MAT / MATT
39,8 × 119,8
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Kolekcja / Collection

NOISY
WHISPER
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Kolekcja / Collection

NOISY
WHISPER
Blask codzienności
Wyobraź sobie światło, które wywołuje refleksy cekinów 

na tkaninie w taki sposób, że cała skrzy – niczym 

gwiazdy lub lód, na który pada blask księżyca. Chcesz 

się otoczyć takim blaskiem na co dzień? Wybierz połysk 

cekinów utrwalony w ceramice w postaci migotliwych 

struktur, zmieniających odcień zależnie od światła. 

Powierzchnia wydaje się poruszać, igrać z przestrzenią, 

odsłaniając i zakrywając setki błyszczących na ścianie 

odbić. Przełam bariery klasycznych połączeń i pokaż 

swój wysmakowany styl. 

Lśnij!

Glow of everyday life
Imagine the light that reflects the sequins on the fabric 

making it shine all over – like stars or ice, caressed by 

the glow of the moon. How about surrounding yourself 

with such splendor every day? Go for the shine of sequins 

captured in the ceramics as shimmering structures,  

that change their shade depending on the light.  

The surface seems to be moving, playing around with 

the space, revealing and covering hundreds of refle-

ctions glittering on the wall. Break the barriers of 

classic combinations and prove your own refined style.

Shine!
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NOISY WHISPER WHITE 
STRUKTURA MAT 
/ STRUCTURE MATT
39,8 × 119,8

NOISY WHISPER WHITE 
GOLD STRUKTURA POŁYSK
/ STRUCTURE GLOSSY 
39,8 × 119,8

NOISY WHISPER 
ANTHRACITE 
STRUKTURA POŁYSK
/ STRUCTURE GLOSSY 
39,8 × 119,8

NOISY WHISPER HEKSAGON STRUKTURA MAT
/ HEXAGON STRUCTURE MATT 19,8 × 17,1

Kolekcja / Collection

NOISY
WHISPER
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NOISY WHISPER 
BROWN DECOR MAT 
/ DECOR MATT
 39,8 × 119,8

NOISY WHISPER 
WHITE DEKOR MAT
/ DECOR MATT 
 39,8 × 119,8

NOISY WHISPER 
GRAPHITE MAT / MATT 
39,8 × 119,8

NOISY WHISPER GRAPHITE MOZAIKA CIĘTA MIX MAT
/ CUT MOSAIC MIX MATT 27,4 × 29,8

Kolekcja / Collection

NOISY
WHISPER
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Kolekcja / Collection

MYSTIC
SHADOWS
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Kolekcja / Collection

MYSTIC
SHADOWS
Harmonia wnętrza
Wyobraź sobie przestrzeń spokojną jak cichy poranek, 

kiedy budzisz się i nic nie zakłóca Twojej wewnętrznej 

harmonii. Jesteś w miejscu, które koi barwą i ciepłą 

fakturą, a cienie kładą się w nim miękko. Twoje myśli 

płyną w doskonałym porządku, a wyciszenie i relaks 

ustają, gdy tylko dotykasz połyskującej mozaiki z doda-

tkiem platyny. To jest iskra, której potrzebujesz, by dalej 

działać.

Stwórz swój własny azyl.

The harmony of the interior
Imagine the space as calm as a quiet morning, when 

you wake up and nothing disturbs your inner harmony. 

You are in a place that soothes with its color and 

warm texture, where shadows fall upon softly. Your 

thoughts flow in a perfect order, yet while you touch 

the shimmering platinum mosaic your tranquility and 

relaxation are gone! This is the very spark you need  

to keep going.

Create your own sanctuary.
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MYSTIC SHADOWS 
BEIGE MAT / MATT 
39,8 × 119,8

MYSTIC SHADOWS BEIGE MOZAIKA CIĘTA MIX MAT
/ CUT MOSAIC MIX MATT 27,4 × 29,8

MYSTIC SHADOWS 
BEIGE STRUKTURA MAT
/ STRUCTURE MATT
39,8 × 119,8

Kolekcja / Collection

MYSTIC
SHADOWS
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Kolekcja / Collection

SLEEPING
BEAUTY
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Spokojny rytm
Wyobraź sobie bezkres śniegu, spokojny, lecz niejedno-

rodny. Podkreślony odpowiednim światłem, niesie 

wytchnienie i koi. Patrzysz na czystą biel w matowym 

szkliwie i gładzisz przyjemną w dotyku, minimalistyczną 

strukturę. Cisza i równowaga, które stwarzasz dla siebie 

i swoich najbliższych, pulsują równym rytmem każdego 

dnia. A jeśli chcesz, możesz przełamać ten rytm szczyptą 

srebra. Wąska, szklista listwa będzie we wnętrzu jak 

biżuteryjny dodatek czy artystyczne przeszycie sukni.

Calm rhythm
Imagine the vastness of snow, calm but heterogeneous. 

Relaxing and soothing when exposed in the adequate 

light. You are looking at pure white in matte glaze and 

stroking a minimalist structure so very pleasant to the 

touch. The silence and balance you create for yourself 

and your loved ones pulsate with calm and even rhythms 

every day. You can break this rhythm with a pinch  

of silver, only if you feel like doing it. A narrow, glassy 

strip will nestle in the interior as a precious jewel  

or an artistic stitching of a dress.

Kolekcja / Collection

SLEEPING
BEAUTY
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SLEEPING BEAUTY 
WHITE MAT / MATT 
39,8 × 119,8

SLEEPING BEAUTY 
WHITE POŁYSK / GLOSSY
39,8 × 119,8

SLEEPING BEAUTY WHITE 
STRUKTURA A MAT
/ STRUCTURE A MATT 
39,8 × 119,8

SLEEPING BEAUTY WHITE 
STRUKTURA B MAT
/ STRUCTURE B MATT 
39,8 × 119,8

SLEEPING BEAUTY SILVER 
STRUKTURA POŁYSK
/ STRUCTURE GLOSSY
39,8 × 119,8

Kolekcja / Collection

SLEEPING
BEAUTY
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Kolekcja / Collection

UNIQUE
LADY
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Kolekcja / Collection

UNIQUE
LADY
Artystyczny klimat
Wyobraź sobie suknię z misternie tkanej koronki, 

wytwornej i stylowej, która definiuje charakter jej 

właścicielki. Ta krucha struktura staje się migotliwym 

srebrno-złotym rusztowaniem dla przestrzeni o przeta- 

rtej, chłodnej barwie, przywodzącej na myśl czasy art 

déco czy wyrafinowanego eklektyzmu. Tak skompo-

nowane wnętrze staje się unikatowe i tajemnicze, jak 

zatrzymany kadr z filmu, utrwalony w szkle. 

Lubisz nieoczywisty artyzm i tajemnicę? Jeśli tak,  

ta kolekcja jest stworzona dla Ciebie.

Artistic ambience
Imagine a gown made of intricately woven lace, 

elegant and stylish, that defines the character of its 

owner. Its fragile structure becomes a glimmering 

silver-gold scaffold to the space of a worn, cool tone, 

reminiscent of art deco or sophisticated eclecticism.  

An interior composed in such a way becomes unique 

and mysterious, like a frozen frame from a movie, fixed 

in glass.

If you fancy non-obvious artistry and mystery, this 

collection is made for you.



60

UNIQUE LADY 
WHITE DEKOR MAT
/ DECOR MATT 
39,8 × 119,8

UNIQUE LADY 
GREEN DEKOR MAT
/ DECOR MATT
39,8 × 119,8

UNIQUE LADY 
GREEN LISTWA SZKLANA
/ GLASS STRIP 
9,8 × 119,8

UNIQUE LADY GREEN MOZAIKA CIĘTA MIX MAT 
/ CUT MOSAIC MIX MATT 27,4 × 29,8

UNIQUE LADY GREEN HEKSAGON SZKLANY 
/ GLASS HEXAGON 19,8 × 17,1

Kolekcja / Collection

UNIQUE
LADY



62

Kolekcja / Collection

COLD
PRINCESS
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Kolekcja / Collection

COLD
PRINCESS
Nowoczesna klasyka
Wyobraź sobie grecki amfiteatr i poczuj atmosferę spe- 

ktaklu. Antyczna klasyka to to, czego szukasz, choć 

przecież uwielbiasz nowoczesność. Jak połączyć 

te dwie cechy? Spójrz na biżuteryjne zwieńczenie 

kolumny, której elementy nieuchwytnie spływają 

w dół, by zmienić się w rytmicznie powtarzającą się 

strukturę. To właśnie klasyka w nowoczesnym wydaniu, 

zachwycająca grą światła i cienia pionowych fal, które 

zmieniają wnętrze w zależności od pory dnia i roku.

Przygotuj się do głównej roli.

Modern classic
Imagine a Greek amphitheater and feel the atmosphere 

of the performance. The antique classic is something you 

are searching for, even though you love modernity. How 

to combine these opposites? Look at the ornamented 

column finial, where the components flow down elusively 

to change into a rhythmically repeating structure. This is 

pure classic in a modern edition, with a delightful play of 

light and shadow in vertical waves, that alter the interior, 

depending on the time of day and year.

Get ready for the female lead on stage.
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COLD CROWN WHITE 
STRUKTURA MAT 
/ STRUCTURE MATT
39,8 × 119,8

COLD CROWN GREY 
STRUKTURA MAT 
/ STRUCTURE MATT
39,8 × 119,8

COLD CROWN BLACK 
STRUKTURA MAT
/ STRUCTURE MATT
39,8 × 119,8

Kolekcja / Collection

COLD
PRINCESS
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COLD PRINCESS GREY 
STRUKTURA MAT 
/ STRUCTURE MATT
39,8 × 119,8

COLD PRINCESS BLACK 
STRUKTURA MAT
/ STRUCTURE MATT
39,8 × 119,8

COLD PRINCESS WHITE 
STRUKTURA MAT
/ STRUCTURE MATT 
39,8 × 119,8

COLD PRINCESS 
GREY MAT / MATT
39,8 × 119,8

Kolekcja / Collection

COLD
PRINCESS



70

Parametry Night Queen / Parameters

Nazwa  
/ Name:

Nazwa  
/ Name:

Rozmiar  
/ Size (cm):

Rozmiar  
/ Size (cm):

Indeks  
/ Index:

Indeks  
/ Index:

Rodzaj  
powierzchni  

/ Surface:

Rodzaj  
powierzchni  

/ Surface:

Grubość  
/ Thickness 

(mm):

Grubość  
/ Thickness 

(mm):

Waga  
opakowania  
/ Weight of

packaging (kg):

Waga  
opakowania  
/ Weight of

packaging (kg):

Liczba sztuk  
na palecie 

/ Number of  
pcs on a pallet:

Liczba sztuk  
na palecie 

/ Number of  
pcs on a pallet:

Waga palety  
netto / Weight  
of a pallet (kg):

Waga palety  
netto / Weight  
of a pallet (kg):

Liczba m²  
na palecie 

/ Number of  
sqm on a pallet:

Liczba m²  
na palecie 

/ Number of  
sqm on a pallet:

Liczba sztuk  
w opakowaniu 

/ Number of  
pcs in a box:

Liczba sztuk  
w opakowaniu 

/ Number of  
pcs in a box:

Liczba m²  
w opakowaniu 

/ Number of  
sqm in a box:

Liczba m²  
w opakowaniu 

/ Number of  
sqm in a box:

NIGHT QUEEN WHITE 
POŁYSK / GLOSSY  
39,8 x 119,8

POŁYSK
/ GLOSSY

11 2 0,48 18,43 442,3222,8-S-R-0,4x1,2-1-NIQU.WH 39,8 x 119,8 m²
/ sqm

NIGHT QUEEN BLACK 
POŁYSK / GLOSSY  
39,8 x 119,8

POŁYSK
/ GLOSSY

11 2 0,95 18,43 442,3222,8-S-R-0,4x1,2-1-NIQU.BK 39,8 x 119,8 m²
/ sqm

NIGHT QUEEN COPPER 
POŁYSK / GLOSSY  
39,8 x 119,8

POŁYSK
/ GLOSSY

11 1 0,95 9,3 37219,0740I-R-0,4x1,2-1-NIQU.CP 39,8 x 119,8 szt.
/ pcs

J. M.
/ UM

J. M.
/ UM

Parametry Fashion Spirit / Parameters

FASHION SPIRIT WHITE 
STRUKTURA / STRUCTURE  
39,8 x 119,8

FASHION SPIRIT COPPER 
LISTWA STRUKTURA 
POŁYSK / STRUCTURE 
GLOSSY 9 x 39,8

FASHION SPIRIT BLACK 
LISTWA STRUKTURA MAT  
/ STRIP STRUCTURE MATT  
4,5 x 39,8

STRUKTURA
/ STRUCTURE

POŁYSK
/ GLOSSY

MAT / MATT

11

11

11

2

20

20

0,95

0,36

0,36

18,43

6,4

6,4

442,32

544

544

22,8

30,45

30,45

-

850

1700

SSR-0,4x1,2-1-FASP.WH

LS--090x398-1-FASP.CP

LS--045x398-1-FASP.BK

39,8 x 119,8

9 x 39,8

39,8 x 119,8

m²
/ sqm

szt.
/ pcs

szt.
/ pcs

FASHION SPIRIT BLACK 
STRUKTURA / STRUCTURE 
39,8 x 119,8

FASHION SPIRIT BLACK 
LISTWA STRUKTURA MAT  
/ STRIP STRUCTURE MATT  
9 x 39,8

STRUKTURA
/ STRUCTURE

MAT / MATT

11

11

2

20

0,95

0,36

18,43

6,4

442,32

559,3

22,8

30,45

-

850

SSR-0,4x1,2-1-FASP.BK

LS--090x398-1-FASP.BK

39,8 x 119,8

9 x 39,8

m²
/ sqm

szt.
/ pcs

FASHION SPIRIT BLACK 
MAT / MATT  
39,8 x 119,8

FASHION SPIRIT COPPER 
LISTWA STRUKTURA POŁYSK
/ STRIP STRUCTURE GLOSSY  
4,5 x 39,8

MAT / MATT

POŁYSK
/ GLOSSY

11

11

2

20

0,95

0,36

9,3

6,4

442,32

544

22,8

30,45

-

1700

S-R-0,4x1,2-1-FASP.BK

LS--045x398-1-FASP.CP

39,8 x 119,8

39,8 x 119,8

m²
/ sqm

szt.
/ pcs
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Parametry Noisy Whisper / Parameters

NOISY WHISPER ANTHRACITE 
STRUKTURA POŁYSK  
/ STRUCTURE GLOSSY  
39,8 X 119,8

NOISY WHISPER WHITE 
STRUKTURA MAT  
/ STRUCTURE MATT  
39,8 x 119,8

POŁYSK
/ GLOSSY

11 2 0,95 18,6 446,422,848ISR-0,4x1,2-1-NOIS.AN 39,8 x 119,8 szt.
/ pcs

NOISY WHISPER GOLD 
STRUKTURA POŁYSK  
/ STRUCTURE GLOSSY 
39,8 x 119,8

NOISY WHISPER WHITE 
DEKOR MAT / DECOR MATT 
39,8 x 119,8

NOISY WHISPER GRAPHITE 
MAT / MATT 
39,8 x 119,8

POŁYSK
/ GLOSSY

MAT / MATT

11

11

2

2

0,95

0,95

18,6

18,43

446,4

442,32

22,8

30,45

48

-

ISR-0,4x1,2-1-NOIS.GO

S-R-0,4x1,2-1-NOIS.WHDE

39,8 x 119,8

39,8 x 119,8

szt.
/ pcs

m²
/ sqm

STRUKTURA
/ STRUCTURE

11 2 0,95 18,43 442,3230,45-SSR-0,4x1,2-1-NOIS.WH 39,8 x 119,8 m²
/ sqm

MAT / MATT 11 2 0,95 18,43 442,3222,8-S-R-0,4x1,2-1-NOIS.GT 39,8 x 119,8 m²
/ sqm

Nazwa  
/ Name:

Rozmiar  
/ Size (cm):

Indeks  
/ Index:

Rodzaj  
powierzchni  

/ Surface:

Grubość  
/ Thickness 

(mm):

Waga  
opakowania  
/ Weight of

packaging (kg):

Liczba sztuk  
na palecie 

/ Number of  
pcs on a pallet:

Waga palety  
netto / Weight  
of a pallet (kg):

Liczba m²  
na palecie 

/ Number of  
sqm on a pallet:

Liczba sztuk  
w opakowaniu 

/ Number of  
pcs in a box:

Liczba m²  
w opakowaniu 

/ Number of  
sqm in a box:

J. M.
/ UM

NOISY WHISPER GRAPHITE 
MOZAIKA CIĘTA MIX MAT  
/ CUT MOSAIC MIX MATT  
27,4 x 29,8

NOISY WHISPER WHITE 
STRUKTURA MAT  
/ STRUCTURE MATT  
19,8 x 17,1

UNIWERSALNA LISTWA 
SZKLANA BLACK / GLASS 
STRIP 2,3 x 119,8

MAT / MATT

POŁYSK
/ GLOSSY

MAT / MATT

MAT / MATT

MAT / MATT

11

8

7,5

7,5

11

2

5

48

48

7

0,76

0,14

1,15

1,15

0,57

10,3816

2,75

8,736

8,736

9,73

778,62

96,25

305,76

305,76

350,28

57

4,82

40,32

40,32

20,58

-

175

1680

1680

252M-C-274x298-1-NOIS.GTMX

SS--198x171-1-NOIS.WH

LG--023x1,2-1-LISZ.BK

39,8 x 119,8

39,8 x 119,8

39,8 x 119,8

39,8 x 119,8

39,8 x 119,8

m²
/ sqm

szt.
/ pcs

szt.
/ pcs

szt.
/ pcs

szt.
/ pcs

UNIWERSALNA LISTWA 
METALOWA GOLD MAT 
PROFIL / PROFILE STRIP 
MATT 2 x 119,8

L---020x1,2-1-UNIW.GOPR-M

NOISY WHISPER BROWN 
DEKOR MAT / DECOR MATT 
39,8 x 119,8

UNIWERSALNA LISTWA 
METALOWA MAT PROFIL  
/ PROFILE STRIP MATT  
2 x 119,8

L---020x1,2-1-UNIW.MEPR-M

MAT / MATT 11 2 0,95 18,43 442,3230,45-S-R-0,4x1,2-1-NOIS.BRDE 39,8 x 119,8 m²
/ sqm
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Parametry Mystic Shadows / Parameters

MYSTIC SHADOWS BEIGE 
MAT / MATT 39,8 x 119,8

MAT / MATT 11 2 0,95 18,43 442,3222,8-S-R-0,4x1,2-1-MYSH.BE 39,8 x 119,8 m²
/ sqm

MYSTIC SHADOWS BEIGE 
STRUKTURA MAT  
/ STRUCTURE MATT  
39,8 x 119,8

STRUKTURA
/ STRUCTURE

11 2 0,95 18,43 442,3222,8-SSR-0,4x1,2-1--MYSH.BE 39,8 x 119,8 m²
/ sqm

MYSTIC SHADOWS BEIGE 
MOZAIKA CIĘTA MIX MAT  
/ CUT MOSAIC MIX MATT 
27,4 x 29,8

MAT / MATT 11 7 0,57 9,73 350,2820,58252M-C-274x298-1-MYSH.BEMX 27,4 x 29,8 szt.
/ pcs

Parametry Sleeping Beauty / Parameters

SLEEPING BEAUTY WHITE 
STRUKTURA A MAT  
/ STRUCTURE A MATT 
39,8 x 119,8

STRUKTURA
/ STRUCTURE

11 2 0,95 18,43 442,3222,8-SSR-0,4x1,2-1-SLBE.WHE 39,8 x 119,8 m²
/ sqm

SLEEPING BEAUTY WHITE 
STRUKTURA B MAT  
/ STRUCTURE B MATT 
39,8 x 119,8

STRUKTURA
/ STRUCTURE

11 2 0,95 18,43 442,3222,8-SSR-0,4x1,2-1-SLBE.WHB 39,8 x 119,8 m²
/ sqm

SLEEPING BEAUTY SILVER 
STRUKTURA POŁYSK / 
STRUCTURE GLOSSY 
39,8 x 119,8

POŁYSK
/ GLOSSY

11 1 0,48 9,3 37219,0740ISR-0,4x1,2-1-SLBE.SI 39,8 x 119,8 szt.
/ pcs

SLEEPING BEAUTY WHITE 
MAT / MATT 39,8 x 119,8

MAT / MATT 11 2 0,95 18,43 442,3222,8-S-R-0,4x1,2-1-SLBE.WH 39,8 x 119,8 m²
/ sqm

SLEEPING BEAUTY WHITE 
POŁYSK / GLOSSY 
39,8 x 119,8

POŁYSK
/ GLOSSY

11 2 0,95 18,43 442,3222,8-S-R-0,4x1,2-1-SLBE.WH---B 39,8 x 119,8 m²
/ sqm

Nazwa  
/ Name:

Rozmiar  
/ Size (cm):

Indeks  
/ Index:

Rodzaj  
powierzchni  

/ Surface:

Grubość  
/ Thickness 

(mm):

Waga  
opakowania  
/ Weight of

packaging (kg):

Liczba sztuk  
na palecie 

/ Number of  
pcs on a pallet:

Waga palety  
netto / Weight  
of a pallet (kg):

Liczba m²  
na palecie 

/ Number of  
sqm on a pallet:

Liczba sztuk  
w opakowaniu 

/ Number of  
pcs in a box:

Liczba m²  
w opakowaniu 

/ Number of  
sqm in a box:

J. M.
/ UM

Nazwa  
/ Name:

Rozmiar  
/ Size (cm):

Indeks  
/ Index:

Rodzaj  
powierzchni  

/ Surface:

Grubość  
/ Thickness 

(mm):

Waga  
opakowania  
/ Weight of

packaging (kg):

Liczba sztuk  
na palecie 

/ Number of  
pcs on a pallet:

Waga palety  
netto / Weight  
of a pallet (kg):

Liczba m²  
na palecie 

/ Number of  
sqm on a pallet:

Liczba sztuk  
w opakowaniu 

/ Number of  
pcs in a box:

Liczba m²  
w opakowaniu 

/ Number of  
sqm in a box:

J. M.
/ UM
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Parametry Unique Lady / Parameters

UNIQUE LADY WHITE DEKOR 
MAT / DECOR MATT 
39,8 x 119,8

MAT / MATT 11 2 0,95 18,43 442,3222,8-S-R-0,4x1,2-1-UNLA.WHDE 39,8 x 119,8 m²
/ sqm

UNIQUE LADY GREEN 
LISTWA SZKLANA  
/ GLASS STRIP 9,8 x 119,8

POŁYSK
/ GLOSSY

8 6 0,7 14,4 518,425,36LG--0,1x1,2-1UNLA.GN 9,8 x 119,8 szt.
/ pcs

UNIQUE LADY GREEN DEKOR 
MAT / DECOR MATT  
39,8 x 119,8

UNIQUE LADY GREEN 
MOZAIKA CIĘTA MIX MAT  
/ CUT MOSAIC MIX MATT  
27,4 x 29,8

MAT / MATT

MAT / MATT

11

11

2

7

0,95

0,57

18,43

9,73

442,32

350,28

22,8

20,58

-

252

S-R-0,4x1,2-1-UNLA.GNDE

M-C-274x298-1-UNLA.GNMX

39,8 x 119,8

27,4 x 29,8

m²
/ sqm

szt.
/ pcs

UNIQUE LADY GREEN 
HEKSAGON SZKLANY  
/ GLASS HEXAGON 
19,8 x 17,1

POŁYSK
/ GLOSSY

8 9 0,23 4,5 472,524,06945

216

IG--198x171-1-UNLA.GN 19,8 x 17,1 szt.
/ pcs

Parametry Cold Princess / Parameters

COLD CROWN WHITE 
STRUKTURA / STRUCTURE 
39,8 x 119,8

COLD PRINCESS WHITE 
STRUKTURA / STRUCTURE 
39,8 x 119,8

COLD PRINCESS GREY MAT
/ MATT 39,8 x 119,8

STRUKTURA
/ STRUCTURE

STRUKTURA
/ STRUCTURE

MAT / MATT

11

11

11

2

2

2

0,95

0,95

0,95

18,43

18,43

18,43

442,32

442,32

442,32

22,8

22,8

22,8

-

-

-

SSR-0,4x1,2-1-COLD.WH

SSR-0,4x1,2-1-COPR.WH

S-R-0,4x1,2-1-COPR.GR

39,8 x 119,8

39,8 x 119,8

39,8 x 119,8

m²
/ sqm

m²
/ sqm

szt.
/ pcs

COLD CROWN GREY 
STRUKTURA / STRUCTURE 
39,8 x 119,8

COLD PRINCESS GREY 
STRUKTURA / STRUCTURE 
39,8 x 119,8

STRUKTURA
/ STRUCTURE

STRUKTURA
/ STRUCTURE

11

11

2

2

0,95

0,95

18,43

18,43

442,32

442,32

22,8

22,8

-

-

SSR-0,4x1,2-1-COLD.GR

SSR-0,4x1,2-1-COPR.GR

39,8 x 119,8

39,8 x 119,8

m²
/ sqm

m²
/ sqm

COLD CROWN BLACK 
STRUKTURA / STRUCTURE 
39,8 x 119,8

COLD PRINCESS BLACK 
STRUKTURA / STRUCTURE 
39,8 x 119,8

STRUKTURA
/ STRUCTURE

STRUKTURA
/ STRUCTURE

11

11

2

2

0,95

0,95

18,43

18,43

442,32

442,32

22,8

22,8

-

-

SSR-0,4x1,2-1-COLD.BK

SSR-0,4x1,2-1-COPR.BK

39,8 x 119,8

39,8 x 119,8

m²
/ sqm

m²
/ sqm

Nazwa  
/ Name:

Rozmiar  
/ Size (cm):

Indeks  
/ Index:

Rodzaj  
powierzchni  

/ Surface:

Grubość  
/ Thickness 

(mm):

Waga  
opakowania  
/ Weight of

packaging (kg):

Liczba sztuk  
na palecie 

/ Number of  
pcs on a pallet:

Waga palety  
netto / Weight  
of a pallet (kg):

Liczba m²  
na palecie 

/ Number of  
sqm on a pallet:

Liczba sztuk  
w opakowaniu 

/ Number of  
pcs in a box:

Liczba m²  
w opakowaniu 

/ Number of  
sqm in a box:

J. M.
/ UM

Nazwa  
/ Name:

Rozmiar  
/ Size (cm):

Indeks  
/ Index:

Rodzaj  
powierzchni  

/ Surface:

Grubość  
/ Thickness 

(mm):

Waga  
opakowania  
/ Weight of

packaging (kg):

Liczba sztuk  
na palecie 

/ Number of  
pcs on a pallet:

Waga palety  
netto / Weight  
of a pallet (kg):

Liczba m²  
na palecie 

/ Number of  
sqm on a pallet:

Liczba sztuk  
w opakowaniu 

/ Number of  
pcs in a box:

Liczba m²  
w opakowaniu 

/ Number of  
sqm in a box:

J. M.
/ UM
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