
CERRAD

CLINKER IN YOUR STYLE
КЛИНКЕР В ВАШЕМ СТИЛЕ
КЛІНКЕР У ТВОЄМУ СТИЛІ
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frost resistance морозостойкость морозостійкість

facade tiles фасадные плитки  фасад

floor tiles напольная плитка плитка для підлоги

window sill tiles подоконная плитка підвіконня

anti-slip tile противоскользящая плитка cтійка до ковзання

abrasion resistance стойкость к истиранию стійкість до стирання

CERRAD Sp. z o.o. - это один из главных лидеров на польском и европейском рынках, производящий высокого качества плитку и клинкерный камень методом 
сухой формовки. Это большое разнообразие ассортимента - как цветов, так и размеров. Коллекция CERRAD - это, в частности, морозостойкая плитка и фасадный 
камень, напольная плитка, плитка для ступенек лестниц, подоконников, цоколей - для применения как внутри, так и снаружи зданий. Все выдержано в интересной 
цветовой гамме, почерпнутой из красок земли, с разнообразной фактурой поверхности. Прекрасно подходит для применения как в традиционных, так и современных 
архитектурных и декоративных проектах.

CERRAD Sp. z o.o. - це один з головних лідерів на польському і європейському ринках, який виробляє високої якості плитку і клінкерний камінь методом сухого 
формування. Це велике різноманіття асортименту - як кольорів, так і розмірів. Колекція CERRAD - це, зокрема, морозостійка плитка і фасадний камінь, підлогова 
плитка, плитка для сходів, підвіконня, цоколів - для застосування як всередині, так і назовні будинків. Все витримано в цікавій колористичній гамі, почерпнутої з барв 
землі, з різноманітною фактурою поверхні. Відмінно підходить для застосування як в традиційних, так і сучасних архітектурних і декоративних проектах. 

CERRAD Sp. z o.o. is one of the leaders on both Polish and European markets of the manufacture of high quality tiles and dry formed clinker tiles. It offers real richness  
in its assortment of tiles in terms of both colour and sizes. CERRAD’s collections include among the others frost resistant tiles and façade tiles, floor tiles, step tiles, corner step 
tiles, windowsill tiles, and plinth tiles, which may be applied both indoors and outdoors. They are all kept in interesting colour scale inspired by soil colours with various surface  
qualities. They are perfect not only for traditional architectural solutions and arrangements, but for modern applications as well.



CLINKER FASADE STONE, КЛИНКЕРНЫЙ ФАСАДНЫЙ КАМЕНЬ, КЛІНКЕРНИЙ ФАСАДНИЙ КАМІНЬ
NEW НОВИНКА CER

Roca
CER

size of packaging / размер упаковки / розмір упаковки

USA, США
Nevada, Невада / Colorado, Колорадо

Montana, Mонтана / Dakota Дакота
Indiana, Индиана, Індіана / Alaska, Аляска / Arizona, Аризона, Арізона

 
CLINKER COLLECTIONS, КОЛЛЕКЦИИ КЛИНКЕРА, КЛІНКЕРНІ КОЛЕКЦІЇ

Autumn Leaf / Осенний Лист / Осінній Лист
Nero Неро / Grey, Серая, Сіра

    Rot / Красная / Червона
 Burgund / Бургунд / Бургунд 

Kalahari / Калахари / Калахарі
Cream / Кремовая / Кремова

Sandy / Песочная / Піскова
Brown 2 / Коричневая 2 / Коричнева 2

Gobi / Гоби / Гобі
Country Cherry / Кантри Вишня / Кантрі Вишня 

Country Beige / Кантри Бежевый / Кантрі Бежевий
Tara, Atakama / Тара, Атакама 

 size of packaging / размер упаковки / розмір упаковки

GLAZED CLINKER COLLECTIONS / КОЛЛЕКЦИИ ГЛАЗУРОВАННОГО КЛИНКЕРА / КОЛЕКЦІЇ ГЛАЗУРОВАНОГО КЛІНКЕРУ
brown / коричнева / коричнева 

cherry / вишня / вишня
honey / медовая / медова
graphite / графит / графіт
green / зеленая / зелена

size of packaging / размер упаковки / розмір упаковки
Certificates / Кщыноылш / Нагороди

Awards / Hаграды / Нагороди

properties and standards / свойства и нормы / властивості і норми
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facade stone tiles KORAL - CER 21 
фасадный камень KORAL - CER 21
фасадний камінь KORAL - CER 21
300 x 148 x 9 mm (7344)

facade stone tiles RADONIT - CER 22 
фасадный камень RADONIT - CER 22
фасадний камінь RADONIT - CER 22
300 x 148 x 9 mm (7351)
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facade stone tiles AGAT - CER 23 
фасадный камень AGAT - CER 23
фасадний камінь AGAT - CER 23
300 x 148 x 9 mm (7368)

facade stone tiles NEFRYT - CER 25
фасадный камень NEFRYT - CER 25
фасадний камінь NEFRYT - CER 25
300 x 148 x 9 mm (7382)
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facade stone tiles ONYKS - CER 26
фасадный камень ONYKS - CER 26
фасадний камінь ONYKS - CER 26
300 x 148 x 9 mm (7399)

facade stone tiles CYRKON - CER 27
фасадный камень CYRKON - CER 27
фасадний камінь CYRKON - CER 27
300 x 148 x 9 mm (7405)
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facade stone tiles PIRYT - CER 28
фасадный камень PIRYT - CER 28
фасадний камінь PIRYT - CER 28
300 x 148 x 9 mm (7412)

facade stone tiles TURMALIN - CER 29
фасадный камень TURMALIN - CER 29
фасадний камінь TURMALIN - CER 29
300 x 148 x 9 mm (7429)
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facade stone tiles ARAGONIT - CER 30
фасадный камень ARAGONIT - CER 30
фасадний камінь ARAGONIT - CER 30
300 x 148 x 9 mm (7436)

facade stone tiles TOPAZ - CER 31
фасадный камень TOPAZ - CER 31
фасадний камінь TOPAZ - CER 31
300 x 148 x 9 mm (7443)
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facade stone tiles JASPIS - CER 32
фасадный камень JASPIS - CER 32
фасадний камінь JASPIS - CER 32
300 x 148 x 9 mm (7450)

facade stone tiles LIMONIT - CER 33
фасадный камень LIMONIT - CER 33
фасадний камінь LIMONIT - CER 33
300 x 148 x 9 mm (7467)



ROCA
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facade stone tiles PARDO
фасадный камень PARDO
фасадний камінь PARDO
(0932)

facade stone tiles TINTO
фасадный камень TINTO
фасадний камінь TINTO
(1205)

facade stone tiles CREMA
фасадный камень CREMA
фасадний камінь CREMA
(1229)

facade stone tiles AMARILLO
фасадный камень AMARILLO
фасадний камінь AMARILLO 
(1212)



CERfacade stone tiles 
фасадный камень 
фасадний камінь 
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facade stone tiles Gobi - CER1
фасадный камень Гоби - CER1
фасадний камінь Гобі - CER1
300 x 148 x 9 mm ( 7238)

facade stone tiles Gobi - CER1 Bis
фасадный камень Гоби - CER1 Bis
фасадний камінь Гобі - CER1 Bis
300 x 74 x 9 mm (7733)

facade stone tiles Autumn Leaf - CER3 Bis
фасадный камень Осенний Лист - CER3 Bis
фасадний камінь  Осінній Лист - CER3 Bis
300 x 74 x 9 mm (7740)

facade stone tiles Autumn Leaf - CER3
фасадный камень Осенний Лист - CER3
фасадний камінь Осінній Лист - CER3 
300 x 148 x 9 mm (7252)

facade stone tiles Kalahari - CER4 Bis
фасадный камень Калахари - CER4 Bis
фасадний камінь Калахарі  - CER4 Bis
300 x 74 x 9 mm (7757)

facade stone tiles Kalahari - CER4
фасадный камень Калахари - CER4
фасадний камінь Калахарі - CER4
300 x 148 x 9 mm (7269)
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facade stone tiles Steely - CER7 Bis
фасадный камень Cтальной - CER7 Bis
фасадний камінь Сталевий - CER7 Bis
300 x 74x 9 mm (7788)

facade stone tiles Dark Gobi - CER5 Bis
фасадный камень Тёмный Гоби - CER5 Bis
фасадний камінь Темний Гобі - CER5 Bis
300 x 74 x 9 mm (7764)

facade stone tiles  Dark Gobi - CER5 
фасадный камень Тёмный Гоби - CER5
фасадний камінь Темний Гобі - CER5
300 x 148 x 9 mm (7276)

facade stone tiles Steely - CER7
фасадный камень Cтальной - CER7
фасадний камінь Сталевий - CER7
300 x 148 x 9 mm (7290)

facade stone tiles Grey - CER6
фасадный камень Cерый - CER6
фасадний камінь Сірий - CER6
300 x 148 x 9 mm (7283)

facade stone tiles Grey - CER6 Bis
фасадный камень Cерый - CER6 Bis
фасадний камінь Сірий - CER6 Bis 
300 x 74 x 9 mm (7771)
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facade stone tiles Mocca - CER8 Bis
фасадный камень Mокка - CER8 Bis
фасадний камінь Мокка - CER8 Bis
300 x 74 x 9 mm (7795)

facade stone tiles Mocca - CER8
фасадный камень Mокка - CER8
фасадний камінь Мокка - CER8
300 x 148 x 9 mm (7306)

facade stone tiles Cream - CER9 Bis
фасадный камень Кремовый - CER9 Bis
фасадний камінь Кремовий - CER9 Bis
300 x 74 x 9 mm (7801)   

facade stone tiles Cream - CER9
фасадный камень Кремовый - CER9
фасадний камінь Кремовий - CER9
300 x 148 x 9 mm (7313) 

facade stone tiles Ecru - CER10
фасадный камень Экрю - CER10
фасадний камінь Екрю  - CER10
300 x 148 x 9 mm (7320)

facade stone tiles Ecru - CER10 Bis
фасадный камень Экрю- CER10 Bis
фасадний камінь Екрю - CER10 Bis
300 x 74 x 9 mm (7818)
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facade stone tiles Cappucino - CER11
фасадный камень Капучино - CER11
фасадний камінь Каппучино - CER11
300 x 148 x 9 mm (7337)

facade stone tiles Cappucino - CER11 Bis
фасадный камень Капучино - CER11 Bis
фасадний камінь Каппучино - CER11 Bis
300 x 74 x 9 mm (7825)

SIZE OF PACKAGING / ТАБЛИЦЫ УПАКОВКИ / ТАБЛИЦІ ПАКУВАННЯ

pcs
per box

штук
коробке

штук 
в коробці

m2
per box

м2
коробке

м2
в коробці

m2
per pallet

м2 на
поддоне

м2 на
піддоні

pallet
 weight

Вес 
поддона

вага
піддону

box
weight

вес
коробки

вага
упаковки

frost 
resistance 

морозостойкость
морозостійкість 
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facade stone/фасадный 
камень CER
300x148x9mm

12 0,53 79,5 1350 kg 8,85 kg
frost resistant 

морозостойкая 
морозостійка

facade stone/фасадный 
камень CER bis
300x74x9mm

22 0,48 69,10 1250 kg 8,5 kg
frost resistant 

морозостойкая 
морозостійка

facade stone/фасадный 
камень ROCA
500x160x10mm

10 0,8 56,0 1150 kg 16,0 kg
frost resistant 

морозостойкая 
морозостійка



USA / США
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Perły 
Ceramiki UE

2008

The Pearls 
of Ceramics EU

facade tiles Nevada
фасадная плитка Невада
фасадна плитка Невада 
245 x 65 x 6,5 mm (9621)

facade tiles Colorado
фасадная плитка Колорадо
фасадна плитка Колорадо
245 x 65 x 6,5 mm (9614)

US
A 

/ С
Ш

А
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facade tiles Montana
фасадная плитка Mонтана
фасадна плитка Монтана 
245 x 65 x 6,5 mm (9638)

facade tiles Dakota
фасадная плитка Дакота
фасадна плитка Дакота 
245 x 65 x 6,5 mm (9607)

US
A 

/ С
Ш

А
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facade tiles Arizona
фасадная плитка Аризона
фасадна плитка Арізона
245 x 65 x 6,5 mm (9591)

facade tiles Alaska
фасадная плитка Аляска
фасадна плитка Аляска
245 x 65 x 6,5 mm (9652)

facade tiles Indiana
фасадная плитка Индиана
фасадна плитка Індіана
245 x 65 x 6,5 mm (9645)

US
A 

/ С
Ш

А



Clinker Collections
Коллекции Клинкера
Клінкерні Колекції



Autumn Leaf / Осенний Лист / Осінній Лист  
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facade stone tiles Autumn Leaf - CER3 Bis
фасадный камень Осенний Лист - CER3 Bis
фасадний камінь  Осінній Лист - CER3 Bis
300 x 74 x 9 mm (7740)

facade stone tiles Autumn Leaf - CER3
фасадный камень Осенний Лист - CER3
фасадний камінь Осінній Лист - CER3 
300 x 148 x 9 mm (7252)

floor tiles Autumn Leaf
напольная плиткa Осенний Лист
плитка для підлоги Осінній Лист 
300 x 300 x 11 mm (5296)

versatile tiles Autumn Leaf – rustical
универсальная плиткa Осенний Лист – рустикальная
універсальна плитка Осінній Лист - рустикальна 
300 x 300 x 9 mm (5470)

step tiles Autumn Leaf
плиткa для проступи Осенний Лист
сходова плитка Осінній Лист
300 x 300 x 11 mm (5654)

corner step tiles Autumn Leaf
плиткa для проступи Осенний Лист – угловая
кутова сходова плитка Осінній Лист
300 x 300 x 11 mm (0654)

floor tiles Autumn Leaf
напольная плиткa Осенний Лист
плитка для підлоги Осінній Лист 
300 x 148 x 11 mm (6606)
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Nero / Неро / Неро, Grey / Серaя / Сіра
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window sill tiles Nero
подоконная плиткa Неро
плитка для підвіконня Неро
200 x 100 x 13 mm (1717)
245 x 135 x 13 mm (1748)
300 x 148 x 13 mm (1731)

facade tiles Nero
фасадная плитка  Неро
фасадна плитка Неро 
245 x 65 x 6,5 mm (9706)

facade tiles Nero - rustical
фасадная плитка  Неро - рустикальная
фасадна плитка Неро - рустикальна 
245 x 65 x 6,5 mm (9713)

facade tiles Grey
фасадная плитка  Серaя
фасадна плитка Сіра  
245 x 65 x 6,5 mm (9744)
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Rot / Красная / Червона
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facade tiles Rot
фасадная плитка Краснaя
фасадна плитка Червона 
245 x 65 x 6,5 mm (9515)

facade tiles Rot - rustical
фасадная плитка Краснaя - рустикальная
фасадна плитка Червона - рустикальна
245 x 65 x 6,5 mm (9522)

facade tiles Rot -  smooth shaded 
фасадная плитка Краснaя - с оттенком
фасадна плитка Червона - з вiдтiнком
245 x 65 x 6,5 mm (9546)

facade tiles Rot - rustic shaded
фасадная плитка Краснaя - с оттенком  рустикальная
фасадна плитка Червона - з вiдтiнком рустикальна
245 x 65 x 6,5 mm (9539)
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R10/11

4
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floor tiles Rot
напольная плиткa Красная
плитка для підлоги Червона
300 x 300 x 11 mm (5241)  

step tiles Rot
плиткa для проступи Красная
сходова плитка Червона
300 x 300 x 11 mm (5616)

corner step tiles Rot
плиткa для проступи Красная - угловая
кутова сходова плитка Червона 
300 x 300 x 11 mm (0192)

versatile tiles Rot - rustical
универсальная  плиткa Красная - рустикальная
універсальна плитка Червона - рустикальна
300 x 300 x 9 mm (5425)

floor tiles Rot
напольная плиткa Красная
плитка для підлоги Червона
300 x 148 x 11 mm (6538)

window sill tiles Rot
подоконная плиткa Красная
плитка для підвіконня Червона
200 x 100 x 13 mm (1892)
245 x 135 x 13 mm (1809)
300 x 148 x 13 mm (1793)

window sill tiles Rot
подоконная плиткa Красная
плитка для підвіконня Червона
245 x 135 x 15 mm (4114)
300 x 148 x 15 mm (0963)
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floor tile rot 
напольная плиткa Красная
плитка для підлоги Червона
200 x 200 x 9 mm (0918)

anti-slip tile rot F1 square
противоскользящая плитка Красная F1 квадрат
Стійка до ковзання Червона F1 квадрат
200 x 200 x 9 mm (0925)

anti-slip tile rot F2 star
противоскользящая плитка  Красная F2 звезда
Стійка до ковзання Червона F2 зірка
200 x 200 x 9 mm (3391)

plinth R6 rot length 300 mm
цоколь R6 Красный  дл. 300 мм
плiнтус R6 Червоний довжина 300 мм 

plinth R6 cornern iternal rot 
цоколь R6  Красный  для внутреннего угла 
плiнтус R6 кутовий внутрішній Червоний

plinth R6 corner external rot
цоколь R6 Красный для внешнего угла
плiнтус R6 кутовий зовнішній Червоний

plinth rot 
цоколь  Красный 
плiнтус Червоний
300 x 80 x 9 mm (2929)

Ro
t / 

Кр
ас

на
я /

 Ч
ер

во
на



Burgund / Бургунд
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facade tiles Burgund
фасадная плитка  Бургунд
фасадна плитка Бургунд 
245 x 65 x 6,5 mm (9553)

facade tiles Burgund - rustical
фасадная плитка Бургунд - рустикальная
фасадна плитка Бургунд - рустикальна
245 x 65 x 6,5 mm (9577)

facade tiles Burgund - smooth shaded
фасадная плитка Бургунд - с оттенком
фасадна плитка Бургунд - з вiдтiнком
245 x 65 x 6,5 mm (9560)

facade tiles Burgund - rustic shaded
фасадная плитка Бургунд - с оттенком  рустикальная
фасадна плитка Бургунд - з вiдтiнком рустикальна 
245 x 65 x 6,5 mm (9584)
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floor tiles Burgund
напольная плиткa Бургунд
плитка для підлоги Бургунд 
300 x 300 x 11 mm (5258)

versatile tiles Burgund - rustical
универсальная плиткa Бургунд - рустикальная
універсальна плитка Бургунд - рустикальна 
300 x 300 x 9 mm (5432)

corner step tiles Burgund
плиткa для проступи  Бургунд - угловая
кутова сходова плитка Бургунд 
300 x 300 x 11 mm (0307)

step tiles Burgund
плиткa для проступи Бургунд
сходова плитка Бургунд 
300 x 300 x 11 mm (5623)

floor tiles Burgund
напольная плиткa Бургунд
плитка для підлоги Бургунд   
300 x 148 x 11 mm (6545)

window sill tiles Burgund
подоконная плиткa Бургунд
плитка для підвіконня Бургунд   
200 x 100 x 13 mm (4022)
245 x 135 x 13 mm (4015)
300 x 148 x 13 mm (4039)

window sill tiles Burgund
подоконная плиткa Бургунд
плитка для підвіконня Бургунд   
245 x 135 x 15 mm (1700)
300 x 148 x 15 mm (0956)
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floor tile burgund
напольная плиткa Бургунд 
плитка для підлоги Бургунд 
200 x 200 x 9 mm (3179)

anti-slip tile burgund F1 square 
противоскользящая плитка Бургунд F1 квадрат
Стійка до ковзання Бургунд F1 квадрат
200 x 200 x 9 mm (3162)

anti-slip tile burgund F2 star
противоскользящая плитка Бургунд F2 звезда
Стійка до ковзання Бургунд F2 зірка
200 x 200 x 9 mm (3407)

plinth burgund
плинтус Бургунд
плiнтус Бургунд 
300 x 80 x 9 mm (2912)

plinth R6 corner external burgund
цоколь R6 Бургунд для внешнего угла
плiнтус R6 кутовий  зовнішній Бургунд 

plinth R6 corner internal burgund 
цоколь R6 Бургунд для внутреннего угла
плiнтус R6 кутовий  внутрішній Бургунд 

plinth R6 burgund length 300 mm
цоколь R6 Бургунд дл. 300 мм
плiнтус R6 Бургунд до. 300 мм
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Kalahari / Калахари / Калахарі 
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R10/11

facade tiles Kalahari – rustical
фасадная плитка Калахари – рустикальная
фасадна плитка Калахарі - рустикальна 
245 x 65 x 6,5 mm (9775)

floor tiles Kalahari
напольная плиткa Калахари
плитка для підлоги Калахарі 
300 x 300 x 11 mm (5289)

versatile tiles Kalahari – rustical
универсальная плиткa 
Калахари – рустикальная
універсальна плитка 
Калахарі  - рустикальна 
300 x 300 x 9 mm (5463)

corner step tiles Kalahari
плиткa для проступи Калахари  – угловая
кутова сходова плитка Калахарі 
300 x 300 x 11 mm (7054)

step tiles Kalahari
плиткa для проступи Калахари
сходова плитка Калахарі 
300 x 300 x 11 mm (5661)

floor tiles Kalahari
напольная плиткa Калахари
плитка для підлоги Калахарі 
300 x 148 x 11 mm (6590)

facade stone tiles Kalahari - CER4 Bis
фасадный камень Калахари - CER4 Bis
фасадний камінь Калахарі  - CER4 Bis
300 x 74 x 9 mm (7757)

facade stone tiles Kalahari - CER4
фасадный камень Калахари - CER4
фасадний камінь Калахарі - CER4
300 x 148 x 9 mm (7269)

Ka
lah

ar
i / 
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Cream / Кремовая / Кремова
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facade stone tiles Cream - CER9 Bis
фасадный камень Кремовый - CER9 Bis
фасадний камінь Кремовий - CER9 Bis
300 x 74 x 9 mm (7801)   

facade stone tiles Cream - CER9
фасадный камень Кремовый - CER9
фасадний камінь Кремовий - CER9
300 x 148 x 9 mm (7313) 

facade tiles Cream
фасадная плитка Кремовая
фасадна плитка Кремова 
245 x 65 x 6,5 mm (9720)

facade tiles Cream - rustical
фасадная плитка Кремовая - рустикальная
фасадна плитка Кремова - рустикальна
245 x 65 x 6,5 mm (9737)

window sill tiles Cream
подоконная плиткa Кремовая
плитка для підвіконня Кремова
200 x 100 x 13 mm (0697)
245 x 135 x 13 mm (0680)
300 x 148 x 13 mm (0673)
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R10/11

R11

4
6000

R11

4
6000

R10

4
6000

floor tiles Cream
напольная плиткa Кремовая
плитка для підлоги Кремова  
300 x 300 x 11 mm (5357)

versatile tiles Cream - rustical
универсальная  плиткa Кремовая - рустикальная
універсальна плитка Кремова - рустикальна 
300 x 300 x 9 mm (5531)

step tiles Cream
плиткa для проступи Кремовая
сходова плитка Кремова
300 x 300 x 11 mm (5692)

corner step tiles Cream 
плиткa для проступи Кремовая - угловая
кутова сходова плитка Кремова
300 x 300 x 11 mm (0659)

floor tiles Cream
напольная плиткa Кремовая
плитка для підлоги Кремова 
300 x 148 x 11 mm (6569)

plinth R6 corner internal cream
плинтус R6 Кремовый для внутреннего угла
плiнтус R6 кутовий внутрішній Кремовий 

plinth cream
цоколь Кремовый 
плiнтус Кремовий
300 x 80 x 9 mm (0482)

plinth R6 cream length 300 mm
плинтус R6 Кремовый дл. 300 мм
плiнтус R6 Кремовий довжина 300 мм

plinth R6 corner external cream 
плинтус R6 Кремовый для внешнего угла
плiнтус R6 кутовий зовнішній Кремовий 

floor tile cream
напольная плиткa кремовая 
плитка для підлоги Кремова
200 x 200 x 9 mm (0604)

anti-slip tile cream F1 square
противоскользящая плитка кремовая F1 квадрат
Стійка до ковзання Кремова F1 квадрат
200 x 200 x 9 mm (0475)

anti-slip tile cream F2 star
противоскользящая плитка кремовая F2 звезда
Стійка до ковзання Кремова F2 зірка
200 x 200 x 9 mm (0611)
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Sandy / Песочная / Піскова
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R10

4
6000

R10

4
6000

R10

4
6000

R10/11

4
6000

R10/11

4
6000

facade tiles Sandy
фасадная плитка Песочная
фасадна плитка Піскова 
245 x 65 x 6,5 mm (9669)

facade tiles Sandy - rustical
фасадная плитка Песочная - рустикальная
фасадна плитка Піскова - рустикальна 
245 x 65 x 6,5 mm (9676)

floor tiles Sandy
напольная плиткa Песочная
плитка для підлоги Піскова
300 x 300 x 11 mm (5265)

versatile tiles Sandy - rustical
универсальная плиткa Песочная - рустикальная
універсальна плитка Піскова - рустикальна 
300 x 300 x 9 mm (5449)

step tiles Sandy
плиткa для проступи Песочная
сходова плитка Піскова
300 x 300 x 11 mm (5630)

corner step tiles Sandy
плиткa для проступи Песочная - угловая
кутова сходова плитка Піскова 
300 x 300 x 11 mm (7078)

floor tiles Sandy
напольная плиткa Песочная
плитка для підлоги Піскова
300 x 148 x 11 mm (6552)

Sa
nd

y /
 П

ес
оч

на
я /

 П
іск

ов
а



41

R11

4
6000

R11

4
6000

R10

4
6000

plinth R6 corner internal sandy 
цоколь R6 Песочный  для внутреннего угла
плiнтус R6 кутовий внутрішній Пісковий

plinth Sandy
цоколь Песочный 
плiнтус Піскова 
300 x 80 x 9 mm (0741)

plinth R6 sandy length 300 mm
цоколь R6 Песочный  дл. 300 мм
плiнтус R6 Пісковий довжина 300 мм

plinth R6 corner external sandy 
цоколь R6 Песочный  для внешнего угла
плiнтус R6 кутовий зовнішній  Пісковий

floor tile sandy 
напольная плиткa Песочная
плитка для підлоги Піскова
200 x 200 x 9 mm (3155)

anti-slip tile Sandy F2 star
противоскользящая плитка Песочная F2 звезда
Стійка до ковзання Піскова F2 зірка
200 x 200 x 9 mm (3414)

anti-slip tile Sandy F1 square
противоскользящая плитка Песочная F1 квадрат
Стійка до ковзання Піскова F1 квадрат
200 x 200 x 9 mm (3223)

window sill tiles Sandy
подоконная плиткa Песочная
плитка для підвіконня Піскова
300 x 148 x 15 mm (8211)

window sill tiles Sandy
подоконная плиткa Песочная
плитка для підвіконня Піскова
200 x 100 x 12 mm (4060)
245 x 135 x 12 mm (4084)
300 x 148 x 12 mm (4077)
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 Brown / Коричневая / Коричнева
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R10

3
1500

R10

3
1500

R10

3
1500

R10/11

3
1500

R10/11

3
1500

facade tiles Brown 
фасадная плитка Коричневая 
фасадна плитка Коричнева 
245 x 65 x 6,5 mm (9683)

facade tiles Brown - rustical
фасадная плитка Коричневая -рустикальная
фасадна плитка Коричнева - рустикальна 
245 x 65 x 6,5 mm (9690)

floor tiles Brown 
напольная плиткa Коричневая 
плитка для підлоги Коричнева 
300 x 300 x 11 mm (5302)

versatile tiles Brown - rustical
универсальная плиткa 
Коричневая - рустикальная
універсальна плитка Коричнева - рустикальна 
300 x 300 x 9 mm (5487)

step tiles Brown 
плиткa для проступи Коричневая 
сходова плитка Коричнева
300 x 300 x 11 mm (5678)

corner step tiles Brown 
плиткa для проступи Коричневая – угловая
кутова сходова плитка Коричнева 
300 x 300 x 11 mm (8259)

floor tiles Brown 
напольная плиткa Коричневая 
плитка для підлоги Коричнева
300 x 148 x 11 mm (6576)

window sill tiles Brown 
подоконная плиткa Коричневая 
плитка для підвіконня Коричнева 
200 x 100 x 13 mm (1977)
245 x 135 x 13 mm (2011)
300 x 148 x 13 mm (0437)
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Gobi / Гоби / Гобі 
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R10/11

facade tiles Gobi – rustical
фасадная плитка  Гоби – рустикальная
фасадна плитка Гобі - рустикальна 
245 x 65 x 6,5 mm (9768)

floor tiles Gobi
напольная плиткa Гоби
плитка для підлоги Гобі 
300 x 148 x 11 mm (6583)

versatile tiles Gobi – rustical
универсальная плиткa Гоби – рустикальная
універсальна плитка Гобі - рустикальна
300 x 300 x 9 mm (5456)

floor tiles Gobi
напольная плиткa Гоби
плитка для підлоги Гобі
300 x 300 x 11 mm (5272)

step tiles Gobi
плиткa для проступи Гоби
сходова плитка Гобі
300 x 300 x 11 mm (5647)

corner step tiles Gobi
плиткa для проступи Гоби – угловая
кутова сходова плитка Гобі
300 x 300 x 11 mm (7047)

facade stone tiles Gobi - CER1
фасадный камень Гоби - CER1
фасадний камінь Гобі - CER1
300 x 148 x 9 mm (7238)

facade stone tiles Gobi - CER1 Bis
фасадный камень Гоби - CER1 Bis
фасадний камінь Гобі - CER1 Bis
300 x 74 x 9 mm (7733)

plinth Gobi
плинтус Гоби
цоколь Гобі 
300 x 80 x 9 mm (7719) Go

bi 
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Country Cherry / Кантри Вишня / Кантрі Вишня

Perły 
Ceramiki UE

2004

The Pearls 
of Ceramics EU



R10

3
1500

R10

3
1500

R10

3
1500

3
1500

R10/11

3
2100

47 

R10/11

Perły 
Ceramiki UE

2004

The Pearls 
of Ceramics EU

facade tiles Country Cherry
фасадная плитка Кантри Вишня
фасадна плитка Кантрі Вишня
245 x 65 x 6,5 mm (9805)

facade tiles country Country Cherry - rustical
фасадная плитка Кантри Вишня - рустикальная
фасадна плитка Кантрі Вишня - рустикальна 
245 x 65 x 6,5 mm (9782)

step tiles Country Cherry
плиткa для проступи Кантри Вишня
сходова плитка Кантрі Вишня
300 x 300 x 11 mm (5708)

corner step tiles Country Cherry
плиткa для проступи Кантри Вишня - угловaя
кутова сходова плитка Кантрі Вишня
300 x 300 x 11 mm (0284)

versatile tiles Country Cherry - rustical
универсальная плиткa 
Кантри Вишня - рустикальная
універсальна плитка 
 Кантрі Вишня - рустикальна 
300 x 300 x 9 mm (5500)

floor tiles Country Cherry
напольная плиткa Кантри Вишня
плитка для підлоги Кантрі  Вишня
300 x 300 x 11 mm (5326)

floor tiles Country Cherry
напольная плиткa Кантри Вишня
плитка для підлоги Кантрі  вишня
300 x 148 x 11 mm (6613)

plinth Country Cherry
плинтус Кантри Вишня
цоколь Кантрі Вишня
300 x 80 x 9 mm (7672)  
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Country Beige / Кантри Бежевый / Кантрі Бежевий
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R10/11
R10/11

facade tiles Country Beige
фасадная плитка  Кантри Беж
фасадна плитка Кантрі Беж
245 x 65 x 6,5 mm (9812)

facade tiles Country Beige - rustical
фасадная плитка Кантри Беж - рустикальная
фасадна плитка Кантрі Беж - рустикальна 
245 x 65 x 6,5 mm (9799)

floor tiles Country Beige
напольная плиткa  Кантри Беж
плитка для підлоги Кантрі Беж  
300 x 300 x 11 mm (5333)

versatile tiles Country Beige - rustical
универсальная плиткa  Кантри Беж - рустикальная
універсальна плитка Кантрі Беж - рустикальна
300 x 300 x 9 mm (5517)

floor tiles Country Beige
напольная плиткa Кантри Беж
плитка для підлоги Кантрі Беж 
300 x 148 x 11 mm (6620)

step tiles Country Beige
плиткa для проступи Кантри Беж
сходова плитка Кантрі Беж 
300 x 300 x 11 mm (5715)

corner step tiles Country Beige Plus
плиткa для проступи  Кантри Беж - угловая
кутова сходова плитка Кантрі Беж 
300 x 300 x 11 mm (0260)

plinth Country Beige
плинтус Кантри Беж
цоколь Кантрі Беж
300 x 80 x 9 mm (8297)
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facade tiles Tara
фасадная плитка Тара
фасадна плитка Тара  
245 x 65 x 6,5 mm (9874)

facade tiles Atakama – rustic shaded
фасадная плитка Aтакама - рустикальная
фасадна плитка Атакама - рустикальна
245 x 65 x 6,5 mm (9751)
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SIZE OF PACKAGING / ТАБЛИЦЫ УПАКОВКИ / ТАБЛИЦІ ПАКУВАННЯ 

  

pcs
per box

штук
коробке

штук 
в коробці

m2
per box

м2
коробке

м2
в коробцi

m2
per pallet

м2 на
 поддоне

м2 на
піддоні

pallet
 weight

Вес 
поддона

вага
піддону

box
weight

вес
коробки

вага
упаковки

frost 
resistance 

морозостойкость
морозостійкість 

fa
ca

de
 ti

le
s 

ф
ас

ад
ны

е 
пл

ит
ки

  
ф

ас
ад

facade tiles / фасадная плиткa / фасадна плитка
facade tiles rustical / фасадная рустикальная плитка  / 
фасадна плитка рустикальна
245x65x6,5 mm

32 0,5 84 1260 kg 7,35 kg
frost resistant 

морозостойкая 
морозостійка

facade tiles / фасадная плиткa / фасадна плитка
200x100x6,5 mm 50 1,0 84 1250 kg 14,5 kg

frost resistant 
морозостойкая 
морозостійка

flo
or

 ti
le

s 
на

по
ль

на
я 

пл
ит

ка
пл

ит
ка

 д
ля

 п
ід

ло
ги

floor tiles / напольная плитка / підлога 
300x300x11 mm 8 0,72 46,08 1145 kg 17,5 kg

frost resistant 
морозостойкая 
морозостійка

versatile tiles rustical / универсальная рустикальная 
плитка / універсальна плитка рустикальна
300x300x9 mm

8 0,72 51,84 1050 kg 14,3 kg
frost resistant 

морозостойкая 
морозостійка

floor tiles / напольная плитка / підлога
200x200x9 mm 25 1,0 60 1200 kg 20 kg

frost resistant 
морозостойкая 
морозостійка

floor tiles stone / напольная плитка stone / плитка для 
підлоги stone
200x200x13 mm

17 0,68 40,8 1040 kg 17 kg
frost resistant 

морозостойкая 
морозостійка

st
ep

 ti
le

s 
пл

ит
ка

 д
ля

 
пр

ос
ту

пи
 

сх
од

ов
а п

ли
тк

а step tiles / плитка для проступи / сходова плитка
300x300x11 mm 8 0,72 46,8 1145 kg 17,5 kg

frost resistant 
морозостойкая 
морозостійка

corner step tiles / плитка для проступи угловая / 
кутова сходова плитка
300x300x11 mm

11 1,0 44 1160 kg 26 kg
frost resistant 

морозостойкая 
морозостійка

w
in

do
w

 s
ill

 ti
le

s 
по

до
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нн
ая

 п
ли

тк
а

пі
дв

ік
он

ня

window sill tiles / подоконная плитка / плитка для 
підвіконня
200x100x13 mm

25 0,5 42 1320 kg 16 kg
frost resistant 

морозостойкая 
морозостійка

window sill tiles / подоконная плитка / плитка для 
підвіконня
245x135x13 mm

20 0,66 39,6 1240 kg 20 kg
frost resistant 

морозостойкая 
морозостійка

window sill tiles / подоконная плитка / плитка для 
підвіконня 
300x148x13 mm

11 0,5 40 1225 kg 16 kg
frost resistant 

морозостойкая 
морозостійка

window sill tiles / подоконная плитка / плитка для 
підвіконня 
300x148x15 mm

11 0,5 36 1125 kg 16 kg
frost resistant 

морозостойкая 
морозостійка



Glazed / Глазурованная / Глазурована
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facade tiles - glazed, Cherry
фасадная плитка глазурованная Вишневая
фасадна плитка Глазурована Вишнева
245 x 65 x 6,5 mm (9829)

window sill tiles - glazed, Cherry
подоконная плитка глазурованная Вишневая
плитка для підвіконня глазурована Вишнева
200 x 100 x 13 mm (1878)
245 x 135 x 13 mm (1663)
300 x 148 x 13 mm (1762)

window sill tiles - glazed, Cherry
подоконная плитка глазурованная Вишневая
плитка для підвіконня глазурована Вишнева
300 x 148 x 15 mm (0970)

window sill tiles - glazed, Brown
подоконная плитка глазурованная Коричневая
плитка для підвіконня глазурована Коричнева
200 x 100 x 13 mm (1960)
245 x 135 x 13 mm (1953)
300 x 148 x 13 mm (1946)

facade tiles - glazed, Brown
фасадная плитка глазурованная Коричневая
фасадна плитка глазурована Коричнева
245 x 65 x 6,5 mm (9836)

window sill tiles - glazed, Brown
подоконная плитка глазурованная Коричневая
плитка для підвіконня глазурована Коричнева
245 x 135 x 15 mm (1236)
300 x 148 x 15 mm (8404)

Gl
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facade tiles - glazed, Graphite shade
фасадная глазурованная плитка Графитовая c оттенком
фасадна плитка глазурована Графітова з вiдтiнком
245 x 65 x 6,5 mm (9867)   

window sill tiles - glazed, Graphite shade
подоконная глазурованная плитка Графитовая c оттенком
плитка для підвіконня Глазурована Графітова з вiдтiнком
200 x 100 x 13 mm (1854)
245 x 135 x 13 mm (1694)
300 x 148 x 13 mm (1786)

window sill tiles - glazed, Graphite shade
подоконная глазурованная плитка Графитовая c оттенком
плитка для підвіконня Глазурована Графітова з вiдтiнком
300 x 148 x 15 mm (1045)

facade tiles - glazed, Honey shade
фасадная глазурованная плитка Медoвая c оттенком
фасадна плитка глазурована Медова з вiдтiнком
245 x 65 x 6,5 mm (9850)

window sill tiles - glazed, Honey shade
подоконная глазурованная плитка медoвая c оттенком
плитка для підвіконня глазурована Медова з вiдтiнком
200 x 100 x 13 mm (1861)
245 x 135 x 13 mm (1687)
300 x 148 x 13 mm (1755)
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facade tiles - glazed, Green shade
фасадная плитка глазурованная Зеленая c оттенком 
фасадна плитка глазурована Зелена  з вiдтiнком
245 x 65 x 6,5 mm (9843)

window sill tiles - glazed,  Green shade
подоконная плитка глазурованная Зеленая c оттенком
плитка для підвіконня глазурована  Зелена з вiдтiнком
200 x 100 x 13 mm (1847)
245 x 135 x 13 mm (1670)
300 x 148 x 13 mm (1779)

   SIZE OF PACKAGING / ТАБЛИЦЫ УПАКОВКИ / ТАБЛИЦІ ПАКУВАННЯ 

     

pcs
per box

штук 
 коробке

штук 
в коробці

m2
per box

м2
 коробке

м2
в коробцi

m2
per pallet

м2 на
поддону

м2 на
піддоні

pallet
 weight

Вес 
поддона

вага
піддону

box
weight

вес
коробки

вага
упаковки

frost 
resistance 

морозостойкость
морозостійкість 

fa
ca

de
 ti

le
s 

ф
ас

ад
ны

е 

пл
ит

ки
 / 

ф
ас

ад

facade tiles / фасадная плитка 
фасадна плитка
245x65x6,5 mm

32 0,5 84 1290 kg 7,5 kg
frost resistant 

морозостойкая 
морозостійка

w
in

do
w

 s
ill

 ti
le

s 
по

до
ко

нн
ая

 п
ли

тк
а

пі
дв

ік
он

ня

window sill tiles / подоконная плитка
плитка для підвіконня
200x100x13 mm 

25 0,5 42,0 1320 kg 16 kg
frost resistant 

морозостойкая 
морозостійка

window sill tiles
подоконная плитка
плитка для підвіконня
245x135x13 /15 mm

20 0,66 39,6 1240 kg 20 kg
frost resistant 

морозостойкая 
морозостійка

window sill tiles
подоконная плитка
плитка для підвіконня 
300x148x13 mm

11 0,5 40,0 1225 kg 16 kg
frost resistant 

морозостойкая 
морозостійка

window sill tiles
подоконная плитка
плитка для підвіконня 
300x148x15 mm

11 0,5 36,0 1125 kg 16 kg
frost resistant 

морозостойкая 
морозостійка
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OBTAINED CERTIFICATES:
compliance with PN-EN 14411 
standard safety mark 

EN ISO 9001
B

Our products are compliant with all norm and standard requirements applicable in the European Union. 
Наши изделия соответствуют требованиям всех норм и стандартов Европейского союза.
Наша продукція відповідає усім вимогам норм і стандартів Європейського Союзу.

Natural radioactivity / Естественная радиоактивность / Природна радіоактивність
( ITB 234/2003)

no requirements / требования отсутствуют / відсутність вимог below permissible values 
ниже допустимых значений 
нижче допустимих значень

Technical Properties / Технические Параметры / Технічні параметри

Length / Длина / Довжина
Width / Ширина / Ширина

Thickness / Толщина / Товщина
Deviation from right angle / Отклонение от прямого угла / Відхилення від прямого кута

Surface flatness according to / Плоскостность поверхности / площина поверхні
(PN-EN ISO 10545-2)

Values according to / Значения по норме / Значення  за нормою (PN - EN 14411 H)

Product surface S (cm2) / Площадь S изделия (cм2) / Площа S виробу (см2)

1,0 %
1,0 %
10 %
0,6 %
0,5 %

  

0,75 %
0,75 %

5 %
0,6 %
0,5 %  

0,6 %
0,6 %
5 %

0,6 %
0,5 %   

Dimension / Размер / Розмір

PHYSICAL PROPERTIES/ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА / ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ REQUIREMENTS / ТРЕБОВАНИЯ / ВИМОГИ

Water absorbability / Водопоглощаемость / Волого поглинання
 (PN-EN ISO 10545-3)

Breaking power / Прочность на разрыв / Міцність на розрив
(PN-EN ISO 10545-4)

Bending strength / Прочность на изгиб / Міцність на згинання
(PN-EN ISO 10545-4)

Deep abrasion resistance  / Стойкость к глубокому истиранию / Стійкість до 
глибокоого стирання
(PN-EN ISO 10545-6)

Abrasion resistance / Стойкость к истиранию / Опір до стирання
(PN-EN ISO 10545-7)

Frost resistance / Морозостойкость / Морозостійкість
(PN-EN ISO 10545-12)

Chemical resistance / Химическая стойкость / Хімічна стійкість
(PN-EN ISO 10545-13)

*resistance to low-concentration acids and bases / к слабоконцентрированным 
кислотам и щелочам / до впливу кислот і лугів у низьких концентраціях

*resistance to household substances / к домашним средствам по уходу / до 
побутових засобів

Anti-slip property / Противоскольжение / Опір до ковзання
(DIN 31130)

0,5 %  ≤  E  ≤  3 %

for thickness / для толщины / для товщини < 7.5 mm - ≥ 700 N
for thickness / для толщины / для товщини ≥ 7.5 mm - ≥ 1100 N

for UGL tiles / для плитки / для плитки UGL: < 175 mm3

required / требуется / вимагається

according to manufacturer’s recommendations
согл. нормам производителя

за нормами виробника

> 30 N / mm2

90 < S ≤190 190 < S ≤ 410 > 410

Class/ кл. 3 – 4

resistant / морозостойкая / стійкий

according to manufacturer’s classification min. /  
согл. классификации производителя мин. / 

згідно класифікації виробника мін. 
GB, UB

GLA, ULA

GA, UA

smooth surface / гладкая поверхность / 
гладка поверхня – R10

riffled surface / рифленая поверхность / 
рифлена поверхня– R11

according to manufacturer’s declaration /
согл. декларации производителя/

згідно декларації виробника

120 mm3

 38 N / mm2

850 N
2000 N

0.5 % < E ≤ 2.6 %

Average value obtained /  
полученное среднее значение /  

отримане середнє значення

Lead and cadmium release / Выделение свинца и кадмия / Викиду свинцю і кадмію
(PN-EN ISO 10545-15)

    Commission directive requirements / согл. требованиям Директивы Комиссии / вимоги 
Директиви Комісії

2005/31/CE

0
0

≤ 0.2 mg/ l for lead / мг/литр для свинца / мг/літр дод. свинцю
≤ 0.02 mg/l for cadmium / мг/литр для кадмия / мг/літр дод. кадмію

Stain resistance / Стойкость к пятнам / Опір до утворення плям
(PN-EN ISO 10545-14)

min / мин. / мін. 3 kl (GL) Class / кл. 5

НАЯВНІ СЕРТИФІКАТИ:
відповідність до норми PN-EN 14411
знак безпеки 

EN ISO 9001

СЕРТИФИКАТЫ:
соответствия к норме PN-EN 14411
знак строительной категории 

EN ISO 9001
B B
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This catalogue does not constitute an offer within the meaning of the Civil Code.
The real tiles’ appearance may differ from the products shown in the pictures.

All rights reserved. © CERRAD Sp. z o.o. 2012

Даний каталог не є пропозицією в розумінні положень Цивільного кодексу. 
Фактичний вигляд плитки може відрізнятися від продукції представленої на фотографіях.

Всі права захищені © CERRAD Sp. z o.o. 2012

Настоящий каталог не является  торговым предложением в понимании норм 
Гражданского кодекса.Реальный внешний вид плиток может отличаться

от изображенных на фотографиях.
Все права защищены © CERRAD Sp. z o.o. 2012
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