
PAKIET PRESTIGE
K A T A L O G W Y K O Ń C Z E Ń

Starannie wyselekcjonowane produkty, 
dzięki którym każdy może stworzyć idealne wnętrze



PAKIET PRESTIGE- indywidualny design.
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Kolekcja: PRESTIGIO
Producent: REFIN

Wychodząc na przeciw Państwa potrzebom firma Consteel Apartments otwiera możliwość indywidualnej współpracy 
z architektem wnętrz, z możliwością wyboru produktów z najwyższej klasy pod względem jakościowym a także 
estetycznym. W oparciu o najnowsze trendy, a także Państwa potrzeby estetyczne i lifestylowe w pakiecie zostały 
zaprezentowane materiały pozwalające na stworzenie wymarzonego wnętrza nawet dla najbardziej wymagających 
Klientów. Nasi projketanci i architekci wnętrz otoczą Państwa opieką projektową od etapu wczesnej koncepcji po 
ostatne wybory kolorystyczne, a grupa specjalistów inżynierów dopilnuje najwyższej jakości wykończenia wybranych 
materiałów w miejscu realizacji. 

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu rozumiemy Tych, o najbardziej wyszukanych gustach, chcących otaczać się 
pięknem i ponadczasową estetyką. 

Najwyższej jakości spieki kwarcowe w ponadczasowych wzorach nawiązujacych do naturalnych kamieni. 
Dostępna w wykończeniu matowym satynowym oraz w połysku (wykończenie uzaleznione od wybranego 
koloru i rozmiaru). Rozmiar kafli od 30x60cm po wielkoformatowe płyty 120x240cm i 120x278cm. 

Do wyboru także płytki dekoracyjne

Płytki podłogowe i ścienne

Carrara Statuario Calacatta Marquinia Impero Tracia

Marfil Botticino Travertino Pulpis Fior Di Bosco Wings



Kolekcja: KARMAN
Producent: EMIL CERAMICA

Kolekcja: CITY
Producent: REFIN

Ponadczasowe rozwiązania w jednej tonacji kolorystycznej odnajdą Państwo w kolekcji Karman włoskiej marki Emil Ceramica. Producenci 
zadbali, aby trwające trendy w aranżacji wnętrz w postaci używanych struktur betonu, delikatnego ornamentu oraz imitacji drewna 
mogły znaleźć się w Państwa wnętrzach. Jest to propozycja dla minimalistów doceniających piękno tkwiące w detalu. 

Płytki dostępne w wielu formatach i kolorach, dające możliwość wykreowania dowolnego wnętrza. 
Sprawdzą się w eleganckich przestrzeniach, nawiązujących do przedwojennej Warszawy, czy do 
kameralnych kuchni i łazienek z włoskim zacięciem. Płytki wykonane w technologii Full-Body.

Płytka w wykończeniu matowym, w wymiarze 60x60cm, możliwość układania 
na podłodze i na ścianie. 

Dostępne płytki dekoracyjne w rozmiarach 30x30cm, 7,5x30cm  (cegiełka) . Podstawowe 
płytki Cemento, Ceramica, Legno dostępne w formatach od 60x60cm przez 90x90cm po 
wielkoformatowe płyty 120x240cm.

Avorio Sabbia Cenere Antracite

Stone White 

Stone White Stone White 
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Producent: CESI



Kolekcja: FRAME
Producent: REFIN

W kolekcji FRAME język graficzny łączy się z technologią ceramiczną tworząc powierzchnie dekoracyjne inspirowane materią oraz tradycją. FRAME nie oznacza powrotu 
do przeszłości, ale krok w przyszłość, która zmienia się nie zapominając o swoich korzeniach, podkreślając po raz kolejny nierozerwalne więzi między kulturą, innowacjami 
i kreatywnością, Kolekcja oferuje nową interpretację projektowania podłóg w przestrzeniach komercyjnych i prywatnych, stanowiąc wartość dodaną awangardowej 

wizji badań i innowacji. Płytki dostępne w formacie 60x60 w dowolnej kombinacji wzorów. 

Carpet Emilia 
Flower

Geometric Majolica
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Deska lita dąb universal dzięki swojej konstrukcji, wyjątkowym parametrom, niezwykłej strukturze drewna, nadaje każdemu wnętrzu naturalny 
i ponadczasowy klimat. Charakteryzuje się zróżnicowaną kolorystyką, bielem i sękami. Istnieje możliwość wyboru pokrycia deski, jej wybarwienia 
oraz struktury. Wymiary: 100x16x300-1200mm (szer. x gr. x dł.).  Wykończenie matowe (olejowosk) lub półmatowe (lakier), czterostronna faza.

Deska Barlinecka produkowana jest z prawdziwego 
drewna. ze względu na naturalne zróżnicowanie 
surowca poszczególne deski oraz ich fragmenty mogą 
różnić   się między   sobą, np. odcieniem, występowaniem 
słoi. Wymiary: 180/155/130x2200x14mm (szer. x dł. 
x gr.). Budowa deski: trójwarstowa. 
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Dąbex,
Universal

Dąbex,
Perła

Dąbex, 
Bianco

Dąbex, 
Beige

Barlinek,
Ameretti Medio

Barlinek, Dąb 
Toffee Grande

Barlinek, Dąb 
Banana Song Grande

Barlinek, Dąb Creme 
Brulee Grande

Barlinek, Dąb 
Nugat Picclo

Barlinek, Jesion 
Lemon Sorbet Grande

Barlinek, Dąb 
Cappuccino Grande

Barlinek, Dąb 
Affogato Grande

Dabex,
Chesternut

Dabex,
Koral

Dąbex,
Ambria

Kolekcja: Dąb Universal
Producent: Dąbex
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Rodzinna firma która z sukcesem istnieje na rynku podłóg 
drewnianych od wczesnych lat 90-tych a ofetowane produkty 

i usługi są wyłącznie najwyższej jakości.

Od kilku lat firma jest wyłącznym przedstawicielem podłóg 
drewnianych Hakwood w Polsce- jednej z najlepszych firm na 
świecie ( Rolls Royce wśród podłóg drewnianych). Hakwood 
był dostawcą podłogi w budynku Fundacji Louis Vuitton w 
Paryżu ,hoteli Four Seasons, Ritz-Carlton  czy Raffles w Paryżu.
Poza wspomniana marką w ofercie są także podłogi szyte na 
miarę, które idealnie sprawdzają się w dużych powierzchniach 
biurowych, oraz mieszkalnych. Firma oferuje także unikalne 
rozwiązania połączenia drewna i metalu. Podłogi drewniane 
oferujące podstawowe rozwiązania po wysublimowane 

rozwiązania designerskie z całego świata.
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MATERIAŁ: 
Fototapeta winylową na podkładzie fizelinowym renomowanej holenderskiej firmy BN_Int. z 70 letnią tradycją w tworzeniu tapet. 
Delikatna faktura uwydatnia piękno fotografii. Materiał nie blaknie od światła słonecznego i jest zmywalny wodą. Atesty: BioPruf, PZH, 
certyfikat FSC.

DRUK: 
Druk personalizowany w technologii HP Latex III generacji. Jedynej na rynku technologii dedykowanej do wnętrz, która jest w 100% 
bezpieczna dla zdrowia i bezwonna. Atramenty nie zawierają rozpuszczalników, zapachu, ani żadnych szkodliwych substancji. Druk w 
7 kolorach gwarantuje doskonałe odwzorowanie fotografii i najszerszą skalę barw.   HP Latex posiada certyfikaty GreenGuard GOLD, 
NordicSwan, UL ECOLOGO®, wydruki spełniają normy AgBB 1.

Picassi narodziła się z potrzeby piękna. Możliwość nadania ścianom duszy i stylu to niewątpliwie kreowanie nowego spojrzenia na 
wnętrze dzięki wykorzystaniu współczesnej techniki nadruku pokryć sciennych. Coraz częściej decydujemy się na udekorowanie ścian, 
drzwi i wszystkiego, co potrzebuje "przytulenia". Produkty oferowane przez firmę Picassi są drukowane ekologiczną technologią druku 
fotograficznego i tylko na materiałach najlepszej jakości.



Consteel Sp.zo.o. Apartments Sp.K.
Ul. Cybernetyki 4a lok U4

02-677 Warszawa
NIP 521 38 95 928

Tel. +48 601 705 276

S T U D I O


