
Nasz katalog również
w wersji on-line!

KATALOG
PRODUKTÓW
Największy wybór ściennych i podłogowych płytek ceglanych w Polsce.
Deski rustykalne na ścianę. Beton architektoniczny. Panele betonowe. 
Drzwi i meble z litego drewna. Lamele na filcu. Akcesoria do montażu. 



HISTORIC LINE

Seria płytek produkowanych z oryginal-
nych, XIX wiecznych cegieł rozbiórkowych. 
Cegły pozyskujemy tylko z historycznych 
budynków, takich jak: stare kamienice, 
młyny, dworki, itp. Daje to gwarancję naj-
wyższej jakości naszych produktów.

Retro Line to seria ceramicznych płytek 
ceglanych, produkowanym tradycyjnym 
sposobem - ręcznie formowane i wypa-
lane w piecach opalanych drewnem, 
według tradycyjnej metody. Produkt ten 
jest w 100% ekologiczny, a płytki z cegły 
są wytwarzane z naturalnej gliny, bez 
dodawania sztucznych barwników. Modern Line to seria ceglanych płytek w 

wielu kolorach, które wzorują się na starej, 
XIX wiecznej cegle. Z uwagi na swoje uni-
kalne właściwości, płytki ceglane mogą 
być wykorzystane do aranżacji wnętrza, 
jak również na zewnątrz budynków.

RETRO LINE

MODERN LINE

Naturalne deski rozbiórkowe pochodzące 
ze starych stodół, szop i budynków miesz-
kalnych. Ich wyjątkowy kolor i fakturę  
kształtowały warunki atmosferyczne 
przez dziesiątki lat. Deski posiadają różne-
go rodzaju ślady historii w postaci spękań, 
przebarwień, otworów po gwoździach itp. 

DESKI OLDWOOD

Łatwe w montażu i  bezproblemowe 
w konserwacji. Naturalne drewno dosko-
nale wpasowuje się w dekor wnętrz, 
a nawet fragment drewnianej ściany świe-
tnie podkreśla atmosferę pomieszczenia.

DESKI RUSTYKALNE

Niezwykle popularny  materiał  do  de-
koracji ścian. Betonowe ściany są niez-
będnym elementem aranżacji w 
stylu loftowym. Beton architektonicz- 
ny idealnie sprawdzi się praktycznie  
w każdym pomieszczeniu mieszkalnym
 i użyteczności publicznej

BETON ARCHITEKTONICZNY  

KATALOG



LICO
KLASYCZNE

LICO
TORUŃSKIE

Historyczny, XIX wieczny produkt, który najczęściej przyciąga uwagę w naszym salo-
nie pokazowym. Dzięki swojej niepowtarzalności zawsze stworzą ciekawą aranżację 
na ścianie. Do uzupełnienia kompozycji Lica Klasycznego oferujemy również ceglane 
narożniki oraz dekory - płytkę ceglaną z wytłoczonym na niej napisem. Zastosowanie 
w aranżacji kilku sztuk płytek podkreśla historyczny charakter produktu oraz jego po-
nadczasowość. 

Płytki produkowane z oryginalnych XIX wiecznych cegieł pochodzących z toruńskich 
historycznych obiektów. Charakteryzuje się większym rozmiarem od lica klasycznego, 
bardziej równymi krawędziami oraz inną fakturą powierzchni. Cechą charakterystyczną 
tego produktu jest uzyskanie efektu starego muru. Każda płytka jest inna, dlatego za 

każdym razem efekt jest niepowtarzalny i jedyny w swoim rodzaju. 

WYMIARY:
DŁUGOŚĆ: 25-27cm 
SZEROKOŚĆ: 6,5-8cm
GRUBOŚĆ: 2-2,5cm

WYMIARY:

PAKOWANIE: 
W SKRZYNKACH PO 0,67M2

DŁUGOŚĆ: 25-29 cm 
SZEROKOŚĆ: 6,5-8 cm
GRUBOŚĆ: 2-2,5 cm

WYMIARY NAROŻNIKA:
DŁUŻSZE RAMIĘ: 25-27 cm 
KRÓTSZE RAMIĘ: 4-4,5cm
SZEROKOŚĆ: 6,5-8m 
GRUBOŚĆ: 2-2,5cm

WYMIARY NAROŻNIKA:
DŁUŻSZE RAMIĘ: 24-26 cm 
KRÓTSZE RAMIĘ: 10-12 cm
SZEROKOŚĆ: 6,5-8 cm 
GRUBOŚĆ: 2-2,5 cm

PAKOWANIE: 
W SKRZYNKACH PO 0,67M2



LICO
INDUSTRIALNE
Wyróżniaja się nierównomierną, poniszczoną fakturą. Każda płytka jest inna 
i zawiera w sobie szczególną historię. Idealnie nadaje się do uzyskania indus-
trialnego, loftowego stylu aranżacji. Produkt może być także stosowany jako 
dodatek do lica klasycznego. W zależności od rodzaju partii, płytki mogą 
posiadać różnice kolorystyczne i rozmiarowe, pozostałości zapraw, odpryski, 
przebarwienia, a tak zwane kominowe ciemne płytki są charakterystyczną 
cechą produktu.

WYMIARY:
DŁUGOŚĆ: 25-27 cm 
SZEROKOŚĆ: 6,5-8 cm
GRUBOŚĆ: 2-2,5 cm

WYMIARY NAROŻNIKA:
DŁUŻSZE RAMIĘ: 24-26 cm 
KRÓTSZE RAMIĘ: 4-4,5 cm
SZEROKOŚĆ: 6,5-8 cm 
GRUBOŚĆ: 2-2,5 cm

PAKOWANIE: 
W SKRZYNKACH PO 0,67M2

STARY 
MUR

Płytki produkowane z lic starych XIX wiecznych cegieł. Dzięki zastosowaniu mixu 
płytek różnej długości uzyskujemy niepowtarzalny efekt starego zniszczonego 
muru. Produkt idealny jako uzupełnienie lica klasycznego, klasycznego mix 
lub lica industrialnego. Cechą charakterystyczną tego produktu jest uzyskanie 

efektu starego muru i jedyny w swoim rodzaju. 

WYMIARY:
DŁUGOŚĆ: 5-20 cm 
SZEROKOŚĆ: 6,5 cm
GRUBOŚĆ: 2 cm

PAKOWANIE: 
W SKRZYNKACH PO 0,67M2



LICO KLASYCZNE PREMIUM
Lico klasyczne Premium - płytki produkowane 
z oryginalnych, XIX wiecznych cegieł. Płytka 
dodatkowo oczyszczona oraz selekcjonowana 
pod względem twardości i wybarwienia  daje 

gwarancję najwyższej jakości na rynku.

WYMIARY:
DŁUGOŚĆ: 25-27 cm 

SZEROKOŚĆ: 6,5-8 cm
GRUBOŚĆ: 2-2,5 cm

LICO PROWANSALSKIE
Jasne płytki produkowane z orygnalnych, 
XIX-wiecznych cegieł rozbiórkowych. Wyróżnia je 
kolor balansujcy pomiędzy odcieniami żółtego 
i pomarańczowego.

WYMIARY:
DŁUGOŚĆ: 25-27 cm 
SZEROKOŚĆ: 6,5-8cm
GRUBOŚĆ: 2 cm

LICO POMORSKIE
Ciemnoczerwone cegły historyczne pozyskane z 
budynków rozbiórkowych. Swoją nazwę zawdzięcza 
pochodzeniu cegieł, z których płytka została 
wytworzona - obszary Kujaw i Pomorza. 

WYMIARY:
DŁUGOŚĆ: 25-27 cm 
SZEROKOŚĆ: 6,5 cm
GRUBOŚĆ: 2-2,5 cm

LICO TOSKAŃSKIE
Płytki historyczne, wyróżniające się dużą ilościa 
pozostałej zaprawy wapiennej na powiezchni. 

Idealna do stworzenia jaśniejszych kopozycji
 w pastelowych odcieniach. 

WYMIARY:
DŁUGOŚĆ: 25-27 cm 

SZEROKOŚĆ: 6,5-8 cm
GRUBOŚĆ: 2-2,5 cm

LICO TORUŃSKIE RETRO
Płytki produkowane z oryginalnych, XIX wiecznych 
cegieł, pochodzących z toruńskich obiektów history-
cznych. Charakteryzuje się większym rozmiarem od 
lica klasycznego, bardziej równymi krawędziami oraz 
inną fakturą powierzchni. 

WYMIARY:
DŁUGOŚĆ: 25-27 cm 

SZEROKOŚĆ: 6,5-8 cm
GRUBOŚĆ: 2-2,5 cm

Płytki produkowane ze środków klasycznych, XIX 
wiecznych cegieł. Dzięki równej wielkości oraz struk-
turze nadają świetny industrialny klimat nowojors-
kich loftów. Charakteryzują się gładką powierzchnią.

LOFT STYLE

WYMIARY:
DŁUGOŚĆ: 25-27 cm 
SZEROKOŚĆ: 6,5 cm
GRUBOŚĆ: 2-2,5 cm

PAKIET MONTAŻOWY

Pakiet montażowy zawiera:
Klej do płytek z cegły;

Fugę dekoracyjną gruboziarnistą;
Impregnat bezbarwny do starej cegły;

Emulsję gruntującą.

Kupując taki zestaw mają Państwo pewność dobrze dobranych akcesoriów, które 
gwarantują długotrwałe zadowolenie. Pakiet został obliczony dla Państwa wygody, 

aby nie było potrzeby kalkulowania każdego zamówienia z osobna. Kupowanie 
w pakiecie jest łatwiejsze i opłacalne!



PŁYTKI 
PODŁOGOWE
HISTORIC LINE
Płytki podłogowe produkowane ze starych cegieł, pochodzących z historycznych 
obiektów z XIX wieku. Wyróżniają się nierównomierną, poniszczoną fakturą. Idealnie 
nadają się do uzyskania rustykalnego stylu aranżacji. Oferujemy również impregnaty 
do płytki podłogowej z różnymi stopniami nabłyszczenia. 

  DŁUGOŚĆ: 25-26 cm          SZEROKOŚĆ: 12 cm          GRUBOŚĆ: 2-3 cmWYMIARY:

SERIA
RETRO LINE
Retro Line to seria ceramicznych płytek ceglanych, produkowanych tradycyjnym spos-
obem - ręcznie formowane i wypalane w piecach opalanych drewnem, według tra- 
dycyjnej metody. Produkt ten jest w 100% ekologiczny, a płytki z cegły są wytwarzane 
z naturalnej gliny bez dodatków i barwników. 

BEISRETRO MIXRETRO AMARILLO

MODERNADORADO PLATEDOVERDE

PAKOWANIE: W SKRZYNKACH PO 0,48M2

PAKOWANIE: W SKRZYNKACH PO 1 M2
  DŁUGOŚĆ: 21,5 - 24,5 cm / SZEROKOŚĆ: 6-6,5 cm / GRUBOŚĆ: 2-3 cmWYMIARY:



ŻEGLARSKA

HISTORYCZNA

HISZPAŃSKIE

LUBELSKA

PODMURNA

SKALNE

SZARE

MOSTOWA

STAROMIEJSKA

HISTORYCZNA
JASNA

SZEWSKA

GOTYCKIE

Modern Line to seria ceglanych płytek w wielu kolorach, które wzorują się na starej, 
XIX wiecznej cegle. Stworzyliśmy tak wiele kolorów dla jeszcze szerszych możliwości 
aranżacyjnych! Z uwagi na swoje unikalne właściwości, płytki ceglane mogą być wyko-
rzystane do aranżacji wnętrza, jak również na zewnątrz budynków. Wyróżniają się 
nierównomierną, poniszczoną fakturą. Każda płytka jest inna i zawiera w sobie szczegól-
ną historię. Idealnie nadają się do uzyskania industrialnego, loftowego stylu aranżacji. 

SERIA
MODERN LINE

WYMIARY:

DŁUGOŚĆ: 26 cm 
SZEROKOŚĆ: 6,5 cm
GRUBOŚĆ: 1,5 cm

WYMIARY NAROŻNIKA:

DŁUŻSZE RAMIĘ: 26 x 6,5 cm 
KRÓTSZE RAMIĘ: 13,5 x 6,5 cm
SZEROKOŚĆ: 6,5-7 cm 
GRUBOŚĆ: 1,5 cm

PAKOWANIE: 

W OPAKOWANIACH
PO 0,5M2



PŁYTKI 
PODŁOGOWE

MODERN LINE

BRĄZ BEŻ

HISTORYCZNA

BAROKOWA

GOTYCKA SKALNA

RENESANSOWA GRAFITOWA

SZARA

Płytki podłogowe z serii Modern Line to połączenie technologii oraz tradycji.  Wzorowane-
na tradycyjnych, XIX-wiecznych cegłach. Dostępne we wszystkich kolorach płytek ścien-
nych Modern  Line.  Po zaimpregnowaniu są odporne na ścieranie, wodę oraz zabrudzenia.

BRĄZ BEŻ BRĄZOWE GRAFITOWE

NOWY MODEL1

ZAMKOWE 01 ZAMKOWE 02 ZAMKOWE 03

BRĄZOWE

BIAŁE CZARNEZAMKOWA MIX

PAKOWANIE: W OPAKOWANIACH PO 0,92M2



DESKI 
ROZBIÓRKOWE
OLDWOOD
Spójrzmy bliżej na ten wyjątkowy produkt i jego przeszłość. Jest on wytwarzany z  
desek rozbiórkowych, czyli z obiektów przeznaczonych do rozbiórki, takich jak: stuletnie 
stodoły, szopy i budynki mieszkalne. Deski Oldwood przełamują stereotyp o nudnym 
drewnie, które pełni tyko rolę "wypełniacza" we wnętrzach.

DŁUGOŚĆ: 120cm bądź łączone 
80+40/60+60/70+50 
SZEROKOŚĆ: 6/8/10/12/14/16 cm
GRUBOŚĆ: 0,8-1,5 cm

DŁUGOŚĆ: 76 cm
SZEROKOŚĆ: 6/8/10/12/14/16 cm
GRUBOŚĆ: 0,8 cm

WYMIARY 
OLDWOOD 

WYMIARY
OLDWOOD DECOR

PAKOWANIE: W OPAKOWANIACH PO 0,8M2

RUSTIC LINE 
Ceglane płytki z tej serii są niezwykle dopracowane, zarówno pod względem faktury jak i kolo-
rystyki. Cegły na ścianę są wytwarzane z betonu barwionego w masie, na wzór prawdziwych 
obiektów historycznych, dzięki czemu mamy gwarancję najwyższej jakości.

LICO KUJAWSKIE LICO KUJAWSKIE
INDUSTRIALNE

LICO KUJAWSKIE
TOSKAŃSKIE

LICO KUJAWSKIE
ONYX

  DŁUGOŚĆ: 24-26 cm          SZEROKOŚĆ: 6-7 cm          GRUBOŚĆ: 2 cmWYMIARY:



LAMELE
ŚCIENNE
Lamele to wyjątkowa ozdoba, która znajdzie miejsce zarówno u światowych pro-
jektantów, jak i miłośników designu. Wykonane z najwyższą dbałością lamele na 
czarnym filcu nie pozwolą przejść nikomu obojętnie! Wzór drewna świetnie odnaj- 
duje się w nowoczesnych klimatach, a sam wzór lameli dodaje aranżacji przestrzeni. 
Oferowane przez nas lamele znajdziecie Państwo w aż 10 kolorach.

  DŁUGOŚĆ: 260 cm         SZEROKOŚĆ: 42 cm         GRUBOŚĆ: 2 cm

SZARY
DĄB

RETRO

BIAŁY

DĄB 
KLASYCZNY

CZARNY

DĄB 
WŁOSKI

DĄB 
STARY

DĄB
SONOMA

OLIWKA

WYMIARY PANELU:

DESKI 
RUSTYKALNE

Rustykalne deski to seria produktów ściennych, opracowana aby sprostać najnowszym 
trendom designu. Deski ścienne cieszą się niesłabnącą popularnością. Są łatwe w mon-
tażu i  bezproblemowe w konserwacji. Naturalne drewno doskonale wpasowuje się  
w design najnowszych wnętrz, a nawet fragment drewnianej ściany podkreśla atmos-
ferę pomieszczenia.
Wymiary: 120 cm x 15cm; możliwość wykonanie desek dłuższych do 370 cm
Grubość: ok. 0,8cm, możliwość wykonania desek grubszych, do 1,8 cm
Gatunek drewna: sosna, dąb, jesion

RETRO 01 RETRO 03RETRO 02 RETRO 04

RETRO 05 RETRO 06 RUSTYKALNA 2 RUSTYKALNA 7



Dekoracyjna płyta betonowa w formie nowoczesnego wzoru. Innowacyjnosć tego mod-
elu polega na niezliczonych możliwościach układania płyty. Panel można również za- 
uuustosować jako samodzielny element kompozycyjny na gładkiej ścianie lub pokryć 
całą jej powierzchnię. Wzór plastra miodu, układ 3D, a może luźny układ? Odkryj własną 
kreatywność z płytami betonowymi COSMO. 

BLACK GOLD WHITE GRAY

PŁYTY
BETONOWE
COSMO

BETON
ARCHITEKTONICZNY
PERFECT BETON
Beton architektoniczny w formie gotowej masy do łatwego wykonania pokrycia dekora-
cyjnego, nadającego ścianom efektowny wygląd gładzonego betonu architektoniczne-
go. Dowolnosć w kształtowaniu struktury powierzchni sprawia, że wygląd jest niepow-
tarzalny i dostosowany do indywidualnych upodobań każdego klienta. 

STARA BIEL JASNY
SZARY

SZARY ANTRACYT



Od lat owocnie współpracujemy z architektami oraz projektantami, zdobiąc 
tysiące domów, bloków, budynków użytecznosci publicznej, deweloperami oraz 
firmami wykonawczymi. 

Jesteśmy największą firmą zajmującą się sprzedażą płytek ceglanych w Polsce. 
Od 12 lat przodujemy w trendach wnętrz, pokazując że cegła to ponadczasowy 
materiał.  

PROFESJONALIZM
I WIEDZA

STARECEGLY.COM
SHOWROOM / ul. Polna 65 

87-100 Toruń
Czynne: 

Pon - Pt w godz. 8-17
Sobota w godz. 8-14

Dział Handlowy:
+48 570 885 555
+48 576 520 180
+48 530 112 694
+48 733 453 773

tel.: +48 56 3070554
biuro@starecegly.com
starecegly@gmail.com

Dział Hurtowy:
+48 533 736 831
+48 791 217 333
Export:
+48 698 460 250WWW.STARECEGLY.COM


