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ІндивІдуальнІ рІшення в промислових масштабах

INDIVIDUAL SOLUTIONS ON AN INDUSTRIAL SCALE

Printed pictures of the décors may differ from their actual appearance. We recommend using a set of laminates samples.

Поліграфічне зображення декорів може відрізнятись від реального. Рекомендуємо скористатись комплектом зразків пластику.



В останні роки, одну з передових позицій для оформлення 
інтер’єрів міських квартир і заміських будинків впевнено 
зайняли деревоподібні декори. Притаманний теплий 
відтінок і виразна текстура  –  ось їх головні відмінності та 
переваги. Обширна кількість варіацій декорів дозволяє 
створити дизайн багатьох стилів, зокрема, прованс, кантрі, 
лофт, класицизм та мінімалізм. Характер дерев’яних декорів 
перевірений часом і завжди буде в тренді.

In recent years, wood-like décors have come to the forefront 
in the interior design of urban apartments and country 
mansions. They stand out for their inherent warm colour and 
expressive texture. With a wide variety of décors different styles 
can designed, such as Provence, Country, Loft, Classicism and 
Minimalism. The spirit of wooden décors is time-honoured and 
will always be popular.

дотик до природи – декори 
пІд натуральну деревину

A TOUCH OF NATURE: REAL-WOOD GRAIN DÉCORS

L936 ONTARIO OAK
L936 дуб онтарІо

L146 TORONTO OAK
L146 дуб торонто

L145 ROYAL OAK
L145 дуб королІвський

L144 CHRISTER OAK
L144 дуб крІстер

S496 GOTHIC
S496 готика

S498 ASHFORD
S498 ешфорд

S523 BLACKWOOD
S523 блеквуд

S495 BAROQUE
S495 бароко

S499 VANCOUVER OAK
S499 дуб ванкувер

S497 VESTA
S497 веста

S631 POLARIS
S631 полярис



7

S523 БЛЕКвуд / BLACKWOOD 
Універсальний, якісний декор з ефектом 
потертостей, завдяки оксамитово-матовій 
поверхні, підкреслить армонійне поєднання 
конструктивізму і функціональності 
простору, естетику і практичність 
в інтер’єрах кантрі, лофт та прованс.

Thanks to its velvety matte surface, this 
versatile high-quality décor with a chafe effect 
will emphasize the harmony of constructivism 
and spatial functionality, aesthetics and utility 
in Country, Loft and Provence interiors.

6

дотик до природи – декори пІд натуральну деревину / A TOUCH OF NATURE: REAL-WOOD GRAIN DÉCORS



98

L146 дуБ ТоРонТо /  TORONTO OAK 
Світлий відтінок класичного дерев’яного 
декору огортає теплом і затишком. 
Натуральна структура створює атмосферу 
справжнього домашнього вогнища 
у сучасному інтер’єрі. Атмосферу, 
де хочеться залишитися надовго.

9

The light shade of this classic wooden décor 
envelopes you with warmth and cosiness. Its 
natural structure creates a real home with a 
modern interior, creating a welcoming and 
comfortable atmosphere.

дотик до природи – декори пІд натуральну деревину / A TOUCH OF NATURE: REAL-WOOD GRAIN DÉCORS
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L144 дуБ КРісТЕР / CHRISTER OAK 
Цей декор відрізняється своєю вражаючою 
природністю і натуральністю.  
Естетика та функціональність, делікатність 
і практичність – усе це гармонійно 
поєднується у цьому декорі та створює 
неперевершену атмосферу заміського 
будинку і повного релаксу.  

10

This décor stands out for its impressive 
naturalness and authenticity. Be it aesthetics 
or functionality, delicacy or utility, this décor 
harmoniously balances all of these, creating 
the unsurpassed atmosphere of a country 
mansion and fully relaxing environment.

дотик до природи – декори пІд натуральну деревину / A TOUCH OF NATURE: REAL-WOOD GRAIN DÉCORS
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S495 БаРоКо / BAROQUE
Приголомшливо стильний декор, який 
висловлює широту простору і усі грані 
кольору. Глибокий, насичений, помітний 
і сміливий, він дозволить зробити на собі 
акцент  в будь-якому інтер’єрі.
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This stunningly stylish décor expresses the 
breadth of space and all the facets of colour. It 
is vibrant, deep, distinctive and bold, ready to 
become the focus of any interior.

дотик до природи – декори пІд натуральну деревину / A TOUCH OF NATURE: REAL-WOOD GRAIN DÉCORS



15

S498 ЕшфоРд  / ASHFORD
Відтінки цього декору додадуть легкості
та просторості приміщенню, освіжать його 
та наповнять світлом. Якщо Ви любите 
простоту і витонченість – цей декор 
буде ідеальним рішенням для вас.
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дотик до природи – декори пІд натуральну деревину / A TOUCH OF NATURE: REAL-WOOD GRAIN DÉCORS

The hues of this décor will make your room 
airier and more spacious, freshen it up and fill 
it with light. If you like simplicity and finesse, 
this décor is the ideal choice for you.
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S496 ГоТиКа  / GOTHIC
Готичний декор додасть аскетичного 
колориту сучасній кухні. Доповніть його 
чіткими лініями фасадів та виразними 
акцентами і Ви отримаєте дійсно
досконалий новітній дизайн.
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дотик до природи – декори пІд натуральну деревину / A TOUCH OF NATURE: REAL-WOOD GRAIN DÉCORS

This Gothic décor will give an ascetic flavour to 
a modern kitchen. Complement it with clean 
façade lines and prominent focal points to 
obtain an exquisite cutting-edge design.



S497 вЕсТа  /  VESTA
Сплетіння різних відтінків робить цей 
декор воістину незвичайним. М’які 
переходи, плавні лінії, стримані тони – все 
це допоможе Вам створити нетривіальний 
дизайн будь-якого приміщення.

1918

дотик до природи – декори пІд натуральну деревину / A TOUCH OF NATURE: REAL-WOOD GRAIN DÉCORS

The plexus of different hues makes this décor 
truly unusual. Smooth transitions, flowing 
lines and restrained colours will help you 
create a daring design for any room.
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S499 дуБ ванКувЕР / VANCOUVER OAK 
М’який та теплий відтінок дерев’яного декору 
створює природний ранковий затишок в 
кожній оселі. Наповнює простір атмосферою 
відпочинку та не дозволяє поспішати. 

21

дотик до природи – декори пІд натуральну деревину / A TOUCH OF NATURE: REAL-WOOD GRAIN DÉCORS

The warm and delicate shade of the wooden 
décor will create a feeling of natural morning 
comfort in every home. It fills the space with 
a restful vibe where you can slow down and relax.
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L936 дуБ онТаРіо  / ONTARIO OAK
Виглядає як оксамитове срібло, яке 
неодмінно надасть стильного об’єму, не 
перенасичуючи його деталями. Навіює 
спокій та рівновагу – а це саме те,  
чого потребує сучасна людина.

22

дотик до природи – декори пІд натуральну деревину / A TOUCH OF NATURE: REAL-WOOD GRAIN DÉCORS

Boasts a velvety silver appearance, which will 
add a stylish volume to your room without 
cluttering it. It instils peace of mind and 
tranquillity, ideal for today’s fast paced life.
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L145 дуБ КоРоЛівсьКий  / ROYAL OAK
Вишуканий та природний декор, який 
підкреслить справжню індивідуальність. 
М’яка структура дерева подарує тепло Вашому 
інтер’єру і створить додатковий затишок.  

25

дотик до природи – декори пІд натуральну деревину / A TOUCH OF NATURE: REAL-WOOD GRAIN DÉCORS

An exquisite and natural décor that is truly 
distinctive. The soft structure of wood will 
bestow warmth on your interior and make 
it cosier.
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S631 ПоЛяРис / POLARIS
Дозволить проявити фантазію в дизайні 
кухні на повну. Такий декор легко 
адаптується в будь-якому інтер’єрі  
та обережно його доповнює. 
Втілюйте свої мрії в дизайні! 

26

дотик до природи – декори пІд натуральну деревину / A TOUCH OF NATURE: REAL-WOOD GRAIN DÉCORS

Enables you getting fully creative in the design 
of your kitchen. This décor easily adapts to any 
interior, carefully complementing it. Make your 
dreams come true in your design!
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S944 боттІчино

S944 BOTTICINO

S633 томІрІс

S633 TOMYRIS

S937 ларсен

S937 LARSEN

S529 асканІт

S529 ASCANITE

S945 торос

S945 TOROS

S630 астероЇд

S630 ASTEROID

S634 тенерифе

S634 TENERIFE

S946 статуарІо

S946 STATUARIO

W203 арабескато

W203 ARABESQUATO

З первісних часів і до наших днів камені присутні в житлі 
людини. Завдяки цьому, мармурові, гранітні та інші камене-
подібні декори легко і невимушено вписуються в сучасний 
інтер’єр. Авангард, класицизм та скандинавський, ось далеко 
не повний перелік стилів, які доречно та стильно доповнять 
дані поверхні. Фактура каменів оживляє приміщення, 
змушуючи навколишній світ виблискувати іншими, більш 
яскравими фарбами.

Stone has been present in human homes since the primordial 
times till now. Therefore, marble, granite and other stone-like 
décors fit in a modern interior easily and naturally. Avant-garde, 
Classicism, and Nordic style are but a  partial list of styles that 
will be fitting and stylish with these surfaces. Stone texture 
livens up the room, making the environment shine with other, 
brighter colours.

непорушнІсть монолІту –   
декори пІд натуральнІ каменІ

INVIOLABILITY OF THE MONOLITH: FAUX STONE DÉCORS
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S633 ТоМіРіс  /  TOMYRIS 
Вдивляючись в матову поверхню цього 
декору, можна уявити кінноту, що 
перетинає безкраї степи. Є в цьому щось 
первісне, дике. Шалене і неприборкане. 
Велично граціозне. Акцентує на собі 
увагу і гармонійно доповнює абсолютно 
будь-який стиль та дизайн.

непорушнІсть монолІту – декори пІд натуральнІ каменІ / INVIOLABILITY OF THE MONOLITH: FAUX STONE DÉCORS

30

While gazing into the matte surface of this 
décor, you can imagine horsemen crossing 
the wide-open steppe. There is something 
wild and primordial about this. Furious and 
unbridled. Majestically graceful. It comes 
into focus and seamlessly complements 
absolutely any style and design.



32

S634 ТЕнЕРифЕ  / TENERIFE 
Гладенька структура та проникливі 
прожилки нагадують вулканічні рельєфи 
острова. Завдяки своїй виразній лаконічності 
та чистоті форм декор навіює спокій і 
безтурботність. Лофт, мінімалізм, ф’южн – 
ось далеко не повний перелік інтер’єрів, 
які чудово з ним поєднуються. 

33

The smooth structure and penetrating veins 
resemble the volcanic relief of an island. Thanks 
to its expressive neatness and purity of forms, 
this décor inspires peace of mind and serenity. 
Loft, Minimalism and Fusion are but a partial list 
of interiors that blend with it perfectly.

непорушнІсть монолІту – декори пІд натуральнІ каменІ / INVIOLABILITY OF THE MONOLITH: FAUX STONE DÉCORS



S937 ЛаРсЕн  / LARSEN
Унікальна суперматова поверхня даного 
декору, дякуючи своєму практичному 
забарвленню, дуже зручна і комфортна  
в щоденному використанні. Ідеально 
доповнить інтер’єр з елементами 
делікатних та світлих кольорів.

3534

непорушнІсть монолІту – декори пІд натуральнІ каменІ / INVIOLABILITY OF THE MONOLITH: FAUX STONE DÉCORS

The unique ultra-matte surface of this décor 
is very convenient and comfortable for 
everyday use thanks to its practical colouring. 
It is the ideal complement for an interior with 
components of delicate and light colours.



36

S945 ТоРос  /  TOROS
Стильний темний декор, елегантний і 
глибокий. Ідеально пасуватиме тим, хто 
любить експериментувати та віддає 
перевагу сміливим рішенням в інтер’єрі. 
Надихає фантазувати!
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непорушнІсть монолІту – декори пІд натуральнІ каменІ / INVIOLABILITY OF THE MONOLITH: FAUX STONE DÉCORS

A stylish dark décor, elegant and profound. 
Ideal for those who like to experiment and 
look for bold solutions in interior design. 
It inspires dream!
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S529 асКаніТ / ASCANITE 
Аристократичний та стриманий. 
Привабливий та доречний – такий 
декор створить справжню атмосферу 
сучасного лофту. З таким декором легко 
експериментувати і створювати найбільш 
непередбачувані дизайни приміщень.

38

непорушнІсть монолІту – декори пІд натуральнІ каменІ / INVIOLABILITY OF THE MONOLITH: FAUX STONE DÉCORS

Aristocratic and restrained. Attractive and 
appropriate, such a décor will create the 
atmosphere of an authentic modern loft. This 
décor is easy to experiment with and create 
the most vagarious room designs.



W203 аРаБЕсКаТо  /  ARABESQUATO 
Елегантний сірий мармур доповнить 
вишуканий інтер’єр Вашої кухні. Він поєднує 
в собі благородну аристократичність 
і коштовність.  Для прихильників стриманої 
класики, яка завжди  виглядає бездоганно.

40 41

This elegant grey marble will embellish the 
exquisite interior of your kitchen, combining 
noble rarity with preciousness. Ideal for those 
who admire the flawless look.

непорушнІсть монолІту – декори пІд натуральнІ каменІ / INVIOLABILITY OF THE MONOLITH: FAUX STONE DÉCORS
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S944 БоТТічино  / BOTTICINO 
Молочна ніжність цього декору припаде 
до душі тим, хто віддає перевагу спокійним 
тонам та пастельній палітрі.  
Цей декор подарує гармонію і спокій  
будь-якому простору.
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непорушнІсть монолІту – декори пІд натуральнІ каменІ / INVIOLABILITY OF THE MONOLITH: FAUX STONE DÉCORS

The milky delicacy of this décor will strike a 
chord with those who prefer restful colours 
and a pastel palette. This décor will bring 
harmony and tranquillity to any space.



4544

S630 асТЕРоїд  / ASTEROID 
Строгий, розрахований на витончений 
смак, декор. Глибокий насичений колір
додасть елегантності простору, 
інтелігентного шику і охайності.  
Якщо Ви вимогливі до оточення, 
цей декор саме для Вас.

45

непорушнІсть монолІту – декори пІд натуральнІ каменІ / INVIOLABILITY OF THE MONOLITH: FAUX STONE DÉCORS

An austere décor geared towards those with 
a refined taste. The deep vibrant colour will 
bestow an intelligent chic to your space, 
making it elegant and neat. If you demand 
the best, this décor is ideal for you.



S946 сТаТуаРіо  / STATUARIO 
Аристократичний декор з легкими 
візерунками, стриманий і розкішний 
одночасно. Гармонійно виглядатиме у 
будь-якому інтер’єрі, адже він  
поєднує в собі витончену класику і 
сучасність.

4746

непорушнІсть монолІту – декори пІд натуральнІ каменІ / INVIOLABILITY OF THE MONOLITH: FAUX STONE DÉCORS

An aristocratic décor with airy patterns, 
both discreet and luxurious. An exquisite 
combination of the classic and modern look, 
it fits harmoniously into any interior.
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Нова глибока текстура декорів додає Вашим тактильним 
і візуальним відчуттям природності та натуральності. 
Такі поверхні чудово доповнюють інтер’єри в екостилі 
або лофт. Окрайка ABS забезпечує додатковий 
захист досконалого вигляду та покращує зручність 
користування. Товщина 18 мм надає можливість 
використовувати для виробництва не тільки стільниць, 
а й фасадів.

найреалІстичнІша поверхня  
ЗІ структуроЮ синхропори

Sр801 дуб скельний

Sр801 SESSILE OAK

Sр800 еванс

Sр800 EVANS

Sр802 дуб американський

Sр802 AMERICAN OAK
The new deep décor texture makes your tactile and visual 
sensations more natural and genuine. Such surfaces are 
a wonderful complement for Eco or Loft-style interiors. 
The ABS edgeband provides additional protection for an 
exquisite appearance  and  enhanced convenience  of use. 
With a thickness of 18 mm, it is suitable for manufacturing 
both worktops and fronts.

THE MOST LIFELIKE SURFACE WITH 
A SYNCHROPOROUS STRUCTURE 



50 51

SP800 Еванс  /EVANS
Маючи особливу структуру – синхропори, 
фактурна та могутня кам’яна поверхня 
декору виглядає дуже натурально і 
природно. Додає стабільності, надійності 
та непохитності кожному інтер’єру.

50

найреалІстичнІша поверхня ЗІ структуроЮ синхропори / THE MOST LIFELIKE SURFACE WITH A SYNCHROPOROUS STRUCTURE

With its special synchroporous structure, the 
powerful textured stone surface of this décor 
has an authentic and natural appearance. It 
will add stability, reliability, and robustness 
to any interior.
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SP801 дуБ сКЕЛьний  / SESSILE OAK
Світлий відтінок справжнього дерева, 
глибина рельєфу і чітка виразність 
максимально наближають декор до 
природного оригіналу. Він чудово впишеться 
в будь-який кухонний інтер’єр та зробить 
затишним приміщення, яке, безперечно, 
стане улюбленим місцем у Вашому домі.

53

найреалІстичнІша поверхня ЗІ структуроЮ синхропори / THE MOST LIFELIKE SURFACE WITH A SYNCHROPOROUS STRUCTURE

The light shade of real wood, deep texture 
and clear-cut distinctiveness make this décor 
as close to the natural prototype as possible. 
Perfectly complements any kitchen interior 
and makes your room so cosy it will become 
the favourite place in your home.



54 55SP801 ДУБ СКЕЛЬНИЙ / SESSILE OAK
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SP802 дуБ аМЕРиКансьКий  / 
AMERICAN OAK 
Глибокий і насичений колір, потемнілого 
від часу дерева, подарує натуральну 
тактильність та вінтажність, чудово 
доповнить інтер’єрний мінімалізм та сучасну 
класику.  Підкреслить елегантну простоту, 
точність і ясність композиції.

найреалІстичнІша поверхня ЗІ структуроЮ синхропори / THE MOST LIFELIKE SURFACE WITH A SYNCHROPOROUS STRUCTURE

56

The deep vibrant colour of time-stained 
wood bestows a natural feel and aged 
look, a wonderful complement for interior 
minimalism and modern classics. Boasts an 
elegant simplicity, clearness, and clarity of 
composition.



5958 SP802 ДУБ АМЕРИКАНСЬКИЙ / AMERICAN OAK



6160

Універсальна новинка для інтенсивної щоденної експлуатації. 
Вологостійкість та антивандальність  – ось головні переваги 
багатошарового структурного ламінату високого тиску. 
Завдяки своїм унікальним характеристикам, даний 
матеріал можна використовувати не тільки як робочі 
поверхні на кухні, але як і обшивку стін для ванних кімнат, 
сантехнічних кабін, меблевих корпусів і фасадів. Компакт-
ламінат підкреслює трендовий мінімалізм та відкриває нові 
горизонти для фантастичних інтер’єрних рішень.

технологІчне рІшення для 
Інтер’ЄрІв  –  компакт-ламІнатS637 стелла

S637 STELLA

S634 тенерифе

S634 TENERIFE

S630 астероЇд

S630 ASTEROID

S633 томІрІс

S633 TOMYRIS

L640 мармур пароський

L146 дуб торонто

L640 PARIAN MARBLE

L146 TORONTO OAK

A versatile novelty for intense everyday use. The key advantages 
of multilayer structured high-pressure laminate are moisture 
resistance and anti-vandal properties. Thanks to its unique 
characteristics, this material can be used not only as kitchen 
worktops, but also as wall cladding for bathrooms, lavatory 
cubicles, furniture cases and fronts. Compact laminate 
emphasizes trendy minimalism and opens up new horizons for 
fantastic interior solutions.

A HIGH-TECH SOLUTION FOR INTERIORS: COMPACT LAMINATE
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технологІчне рІшення для Інтер'ЄрІв – компакт-ламІнат /  A HIGH-TECH SOLUTION FOR INTERIORS: COMPACT LAMINATE

L146 дуБ ТоРонТо /  TORONTO OAK 
Практичність і креативність – характеристики, 
які поєднуються в декорі L146 Дуб Торонто!
Якщо ваша мета – створити затишок, 
домашню атмосферу та водночас зробити 
акцент на темпераментності, обирайте саме 
теплий деревоподібний декор інтер’єру.
Це той випадок, коли дизайн здатен 
випромінювати стиль, шик і елегантність!

Practicality and creativity are characteristics 
that are combined in the decor L146 Toronto 
Oak! If your goal is to create comfort, a homely 
atmosphere, and at the same time emphasize 
temperament, choose a warm woody interior 
decor. This is a case in which the design can 
exude style, chic, and elegance!



656464 L146 ДУБ ТОРОНТО / TORONTO OAK 65
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L640 МаРМуР ПаРосьКий / 
PARIAN MARBLE
Уславлений та чистий – такий легендарний 
Пароський мармур. Його неповторна 
краса і грація зображена в багатьох 
витворах античного мистецтва. Цей 
декор підкреслить шляхетність та надасть 
витонченості будь-якому стилю інтер’єру.

66

технологІчне рІшення для Інтер'ЄрІв – компакт-ламІнат /  A HIGH-TECH SOLUTION FOR INTERIORS: COMPACT LAMINATE

The legendary Parian marble is illustrious 
and pure. Its unmatched beauty and grace is 
depicted in many works of classical art. This 
décor will emphasize nobility and provide 
sophistication for any interior style.
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технологІчне рІшення для Інтер'ЄрІв – компакт-ламІнат /  A HIGH-TECH SOLUTION FOR INTERIORS: COMPACT LAMINATE

S633 ТоМіРіс  / TOMYRIS
Не без причин цей декор отримав 
царське ім’я. Витримано строгий, велично 
граціозний і, водночас, простий та 
лаконічний. Його гладка матова структура 
завжди буде в тренді. Прекрасно підійде 
для інтер’єру в стилі лофт.

This décor was named after a king for good 
reason. It is dignified and austere, majestically 
graceful and, at the same time, simple and 
laconic. Its smooth matte texture will always 
be popular. Ideal for a Loft-style interior.
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S637 сТЕЛЛа  / STELLA
Глибокий сірий колір – це ознака 
прогресивного суспільства, світового 
прогресу і технічного оснащення. Ефектна 
та виразна кам’яна структура декору 
додасть комфорту і вдосконалить  Ваш 
хай-тек інтер’єр.

технологІчне рІшення для Інтер'ЄрІв – компакт-ламІнат /  A HIGH-TECH SOLUTION FOR INTERIORS: COMPACT LAMINATE

Deep grey colour signifies forward-looking
society, global progress and technical upfit. 
Striking and distinctive stone texture of the 
décor will add more comfort and improve 
your hi-tech interior.
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S630 асТЕРоїд  / ASTEROID
Суворий і насичений колір декору вражає 
своєю глибиною. Неповторна структура 
додає йому натуральність та природність, 
що підкреслить досконалий стиль 
приміщення.

технологІчне рІшення для Інтер'ЄрІв – компакт-ламІнат /  A HIGH-TECH SOLUTION FOR INTERIORS: COMPACT LAMINATE

The deep grey colour signifies a forward-
looking society, global progress, and technical 
advancement. The striking and distinctive 
stone texture of the décor will add comfort 
and improve your hi-tech interior.



8080 S630 АСТЕРОїД / ASTEROID 81



8282 83

S634 ТЕнЕРифЕ  / TENERIFE
Глибоку матову поверхню декору можна 
порівняти з обсидіаном, який зустрічається 
на райських пляжах острова Тенерифе. 
З його допомогою легко реалізувати 
найвибагливіші фантазії та сміливі 
інтер’єрні експерименти.

технологІчне рІшення для Інтер'ЄрІв – компакт-ламІнат /  A HIGH-TECH SOLUTION FOR INTERIORS: COMPACT LAMINATE

The deep matte surface of the décor is 
comparable to the obsidian that can be found 
on the paradisal beaches of  Tenerife. With this 
décor, you can easily embody your dreams and 
conduct daring interior experiments.
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