
Naturalne i ponadczasowe
Minimalna grubość i stosunkowa lekkość 

pozwalają na użytkowanie płytek klinkiero-
wych jako okładzin na ściany wewnętrzne 
i elewacje – czy to projektów w trakcie reali-
zacji, czy to już istniejących. Niezwykle sze-
roka gama kolorów i faktur doskonale współ-
gra zarówno z architekturą klasyczną, jak 
i z nawet najbardziej nowoczesnymi koncep-
cjami. Płytki klinkierowe są produktem natu-
ralnym i ponadczasowym, dzięki czemu nie 
tracą swojego unikatowego charakteru na-
wet z upływem wielu lat. Znacznie przekra-
czające minimalne normy parametry tech-
niczne, takie jak mrozoodporność, niska na-
siąkliwość wodna, wytrzymałość na zgina-
nie, odporność na plamienie, odporność 
chemiczna oraz odporność na środki chemii 
gospodarczej, czynią z płytek produkt nieza-
stąpiony przy realizacji projektów, które mają 
przetrwać w niezmienionym stanie dziesiątki 

lat. Więcej informacji na www.klinkierprzysu-
cha.pl/informacje-techniczne.

Old Castle
Otwarcie w grudniu 2013 roku ultranowo-

czesnej fabryki zaowocowało stworzeniem 
niepowtarzalnej kolekcji płytek o nieregular-
nej strukturze lica. Kolekcja Old Castle to cie-
kawe połączenie szorstkiego designu z uni-
katową kolorystyką. Pełny przekrój kolory-
styczny oraz ciekawie przenikające się me-
lanże ciepłych i chłodnych odcieni stanowią 
oryginalną propozycję dla architektury w każ-
dym stylu. Naturalne, stylizowane na stare 
cegły krzywizny podkreślają ich wyjątkowy 
i rustykalny charakter. Płytki Old Castle dzięki 
swej stylistycznej elastyczności dostarczają 
nieograniczonych możliwości przy projekto-
waniu wszelkich elewacji. Tekstury i modele 
produktów dostępne są pod adresem  
www.klinkierprzysucha.pl/tekstury-modele-3d.

Klinkier Przysucha
Płytki klinkierowe stanowią estetyczne wykończenie elewacji w każdym klimacie i stylu. Są pro-
duktem naturalnym i ponadczasowym, dzięki czemu nie tracą swojego unikatowego charakte-
ru nawet z upływem wielu lat.

www.klinkierprzysucha.pl

Firma Klinkier Przysucha  
od 1972 roku specjalizuje się 
w produkcji wyrobów 
klinkierowych, odznaczających 
się najwyższą jakością,  
trwałością i wyjątkową  
estetyką. 

Kontakt:
Aneta Krawiec
tel. kom.: (+48) 668 137 463
anetakrawiec@klinkierprzysucha.pl
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