
„Dotyk Historii” 
Katalog produktów wykonanych 

z przedwojennej cegły rozbiórkowej

producent: Ceramika Dekor

Krótko o Nas

Firma Ceramika Dekor została założona w 2000r.
Początkowo nasza działalność opierała się wyłącznie na sprzedaży płytek
ceramicznych. Z biegiem czasu postęp technologiczny umożliwił również

wytwarzanie i obróbkę produktów ceramicznych takich jak: 
stopnice, rozety, mozaiki, listwy, cokoły itp.

W 2009 roku nastała moda na płytki ceglane. Mając doświadczenie, wyszkoloną
kadrę pracowniczą i zaplecze maszynowe nie mogliśmy przejść obojętnie wobec

potrzeb rynku i naszych potencjalnych przyszłych klientów.
Nie chcieliśmy jednak oferować naszym klientom tego samego co proponowały sieci

marketów budowlanych. Pragnęliśmy aby Nasze produkty były czymś więcej niż
zwykłą płytką ceglaną. Aby wyglądały ładnie ale nie nachalnie. Aby tworzyły klimat

ale „nie krzyczały”. Aby... zawierały Historię. Historię, którą można nie tylko
zobaczyć ale również dotknąć i poczuć. Wtedy rozpoczęliśmy produkcję płytek

ciętych z przedwojennej cegły rozbiórkowej. 



Specyfikacja produktu

Płytki cięte z przedwojennej cegły rozbiórkowej. 

• Bezpieczny, naturalny produkt do realizacji pomieszczeń zarówno w stylu retro
jak i nowoczesnych aranżacji. 

  
• Materiał, który używamy do produkcji uzyskany jest z cegły ręcznie 

formowanej, która została ok.100-150 lat temu wypalona z najlepszej jakości 
gliny. Z tych cegieł niegdyś budowano eleganckie pałace, restauracje, 
kawiarenki, kamieniczki, szkoły, folwarki, domki. Dziś są elementem 
kreatywnych projektów.
 

• Do wytworzenia naszych produktów Nie używamy cegieł z budynków po 
zwierzęcych. Cegła pochodzi wyłącznie ze sprawdzonych lokalizacji i jest to 
wyłącznie cegła rozbiórkowa – Nie nowa.

• Zastosowanie: 
- elewacja wewnętrzna i zewnętrzna budynku 
- elementy ozdobne ścianek, lad, kominów, parapetów, wnęk itp.
- doskonała do aranżacji salonów, sypialni, przedpokojów, korytarzy, 
balkonów, a także łazienek oraz kuchni

• Płytki o różnych odcieniach i strukturze

• Płytki z cegły - produkowane są z historycznych, starannie dobranych cegieł. 
Każda płytka jest niepowtarzalna ze względu na ręczne wykonanie oraz upływ 
czasu.

• Przy zastosowaniu zewnętrznym płytki z cegły powinny zostać 
zaimpregnowane w celu uniemożliwienia ich erozji. 
- odporne na warunki atmosferyczne (cegła klinkierowa)
- po nałożeniu impregnatu odporne na tłuszcze i plamy

• Przy zastosowaniu wewnętrznym impregnacja nie jest obowiązkowa, 
natomiast warto ją wykonać. Zaimpregnowana płytka z cegły jest łatwiejsza w 
utrzymaniu w czystości. 

• Płytki mogą być układane z fugą lub bez niej, w zależności od gustu.
Podczas wnikliwej analizy budynków przedwojennych specjaliści określili, iż 
aby zachować wygląd ściany z przyklejonymi płytkami z cegły na wzór 
starego pruskiego muru należy zastosować  fugę o szerokości 12mm.

• Na 1 metr bieżący ściany składa się 14 narożników z cegły 



• W oparciu o informacje dotyczące szerokości fugi wyliczono, iż na 1m 
kwadratowy (1m2) powierzchni ściany wchodzi 50szt płytek ciętych z cegły 
rozbiórkowej i jest to wartość liczona (zgodnie z prawem budowlanym) wraz z
fugą. (Nie dotyczy płytek w wersji LOFT).

• Płytki z cegły można malować, odpowiednio dobranymi farbami.

• Do wszystkich płytek można zastosować narożniki cięte z cegły.

• Produkty naturalne, historyczne. Istnieje możliwość przebarwień, pozostałości 
zaprawy, różnic kolorystycznych, odprysków, wyszczerbień, nierównej 
powierzchni i różnic w wymiarach.

• Otrzymane produkty mogą być wilgotne (jest to związane z technologią 
produkcji) co nie jest ujmą dla samego towaru ponieważ płytki te należy 
przyklejać na mokro.

• Zgodnie z prawem transportowym dopuszcza się możliwość pęknięcia do 5% 
płytek podczas transportu. Pęknięta płytka nie traci swoich właściwości, bez 
problemu można ją wykorzystać w miejscach gdzie konieczne byłyby docinki 
całych płytek.

• Przygotowanie produktu do wysyłki
Płytki z cegły pakowane są w skrzynki. Następnie skrzynki te układane są na 
palecie i owijane folią stretch w celu zabezpieczenia towaru podczas 
transportu.

• Wymiary płytek oraz narożników podane są w przybliżeniu ze względu na 
właściwości i specyfikację samej cegły. Różnica podanych wymiarów może 
wynosić (+/- 5mm).

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się naszą ofertą a zamówienia i wszelkie
pytania prosimy kierować pod nr tel. 502474191 lub 509679434 oraz adres e-mail:

biuro@ceramika-dekor.pl 

Katalog zawiera wyłącznie zdjęcia aranżacji ścian i elewacji wykonanych z
produktów zakupionych w naszej firmie. Wszystkie te zdjęcia otrzymaliśmy od

naszych klientów za co serdecznie dziękujemy. 



Lico czerwone „Brick Face”   (Cena 79zł/m2)

Bezpieczny produkt do realizacji zarówno pomieszczeń w stylu Retro jak i
nowoczesnych aranżacji. Płytki z cegły – lica produkowane są z starannie

wyselekcjonowanych cegieł. Każda płytka ma niepowtarzalny wzór powstały
podczas nadgryzania zębem czasu. Cegły do produkcji owych lic pochodzą z
rozbiórki budynków sprzed pierwszej wojny światowej. Z tych cegieł niegdyś
budowano eleganckie pałace, restauracje, kawiarenki, kamieniczki, domki i

spichlerze. Wymiary płytek to (około) 25 x 6,5x 2cm (+/-5mm) 

Produkt dedykowany: Narożnik cięty z lica cegły rozbiórkowej



Lico białe „White Brick ”   (Cena 79zł/m2)

Estetyka przede wszystkim. Nic tak nie wpływa na opinię o właścicielu posesji,
domu czy lokalu jak czystość, ład i porządek. Ściany z białej cegły ciętej szczerze

oddają urok jasnego i czystego pomieszczenia. Ponad to wykazują zwiększoną
odporność na ogień a także izolują akustycznie. Drobna porowatość tych płytek
ceglanych umożliwia pochłanianie nadmiernej ilości wilgoci w pomieszczeniu.

Podczas kontaktu z wodą nie puchną oraz nie „lasują się”. Do stosowania wewnątrz
pomieszczenia jak również na zewnątrz. Mrozoodporne. Gotowe do malowania.
Produkt posiada atest PZH. Wymiary płytek to (około) 25 x 6,5x 2cm (+/-5mm)

Produkt dedykowany: Narożnik biały cięty z lica cegły rozbiórkowej



Lico żółte „Yellow Brick ”   (Cena 79zł/m2)

 
  Cegła jak powszechnie wiadomo jest czerwona. My jednak pragniemy zaoferować

płytki z cegły w unikatowym kolorze piaskowo-żółtym o rustykalnym licu.
Najróżniejsze odcienie koloru beżowo-żółtego nie są możliwe do uzyskania przez

natrysk angoby czy inne barwienie. Jest to kolor naturalny uzyskany podczas
ręcznego wyrobu cegieł bez dodatku żelaza, które zabarwiłoby cegłę za czerwono.
Zastosowanie płytek cegły żółtej wewnątrz rozjaśni pomieszczenie, natomiast na
zewnątrz domu sprawi iż budynek będzie absolutnym unikatem i ozdobą okolicy.

Płytki z cegły idealnie komponują się ze stylem współczesnym. 
Wymiary płytek to (około) 25 x 6,5x 2cm (+/-5mm)

Produkt dedykowany: Narożnik żółty cięty z lica cegły rozbiórkowej



Środek czerwony „Middle Brick Red”   (Cena 39zł/m2)

Uruchom wyobraźnię i stwórz własne, niepowtarzalne wnętrze swojego domu a
pomogą Ci w tym nasze produkty. Kolejnym wielu są płytki z ponad stuletniej cegły
rozbiórkowej czerwonej. Każda taka płytka wycięta jest ze środka cegły co sprawia,
iż obie jej strony są gładkie i nie zawierają żadnych powierzchni porowatych a co się
z tym wiąże - są łatwiejsze w utrzymaniu czystości. Za pomocą takich płytek można
wyróżnić fragment ściany, obudować kominek lub wnękę. Dodają stylu i elegancji

zarówno w salonie, przedpokoju, kuchni jak i w łazience.
Wymiary płytek to (około) 25 x 6,5x 2cm (+/-5mm)

Produkt dedykowany: Narożnik czerwony cięty ze środka cegły rozbiórkowej



Środek biały „Middle Brick White”   (Cena 39zł/m2)

Płytki ze środka białej cegły. wapienno-piaskowe – zbudowane są z mieszaniny
zmielonego piasku kwarcowego i wapna palonego z małą ilością wody. Zaletą
wyrobów wapienno-piaskowych jest ich znaczna wytrzymałość mechaniczna i

mrozoodporność. Płytki z białej cegły cieszą się coraz większym zainteresowaniem
ze względu na ich właściwości, które uzyskały obecnie zasadnicze znaczenie. Po za
tym, że są ognioodporne to ich dodatkowymi zaletami są: zdrowe środowisko życia,

komfort termiczny, doskonała zdolność regulacji wilgotności i izolacyjność
akustyczna.

Wymiary płytek to (około) 25 x 6,5x 2cm (+/-5mm)

Produkt dedykowany: Narożnik biały cięty ze środka cegły rozbiórkowej



Środek żółty „Middle Brick Yellow” (Cena 39zł/m2)

Dla osób, które cenią sobie niekonwencjonalne rozwiązania w stylistyce i aranżacji
wnętrz, proponujemy płytki z rozbiórkowej cegły żółtej, które pomogą stworzyć w

Państwa domu własny i niepowtarzalny styl. Idealnie pasują one zarówno do wnętrz
nowoczesnych jak i rustykalnych. Płytki mają bardzo szeroki wachlarz zastosowań:

elewacje, ściany wewnętrzne, ogrody zimowe, kominki, grille, barki, murki,
ogrodzenia i filary, Jak również miejsca użyteczności publicznej takie jak: bary,

restauracje, puby, spa, pałace, pizzerie, winiarnie.  Jest to kolor naturalny uzyskany
podczas ręcznego wyrobu cegieł bez dodatku żelaza.  Zastosowanie płytek cegły

żółtej rozjaśni każde pomieszczenie. 
Wymiary płytek to (około) 25 x 6,5x 2cm (+/-5mm)

Produkt dedykowany: Narożnik żółty cięty ze środka cegły rozbiórkowej



Lico postarzane czerwone  „OLD Brick”   (Cena 79zł/m2)

Podczas starannej selekcji lic wybierane są płytki z cegły o specjalnych
właściwościach umożliwiających wykonanie na nich różnorodnych struktur

porowatych. W wyniku czego otrzymujemy efekt bardzo starych płytek licowych
posiadających niewielkie wgłębienia i wypusty, które można również zaobserwować

na cegłach, które były wystawione na działanie warunków atmosferycznych przez
kilkaset lat. 

Wymiary płytek to (około) 25 x 6,5x 2cm (+/-5mm)

Produkt dedykowany: Narożnik „OLD” cięty z cegły rozbiórkowej



Lico „LOFT”   (Cena 49zł/m2)

W dobie gdzie na rynku budowlanym coraz większy nacisk kładzie się na równe
krawędzie, szklane ściany i czysto geometryczne budynki znalazło się również

miejsce dla zwykłej cegły, wcześniej używanej w stylu modernistycznym
charakteryzującym się elementami odsłoniętych cegieł.

Ten rodzaj cegły – w odróżnieniu od przemysłowego klinkieru – posiada nierówne
krawędzie z widocznymi odpryskami i wypustami oraz nierówną powierzchnię.

Jest to mieszanka płytek o różnych odcieniach oraz długościach.
Wymiary płytek to (około) 7 - 22 x 6,5x 2cm (+/-5mm)

Produkt dedykowany: Narożnik „LOFT” cięty z cegły rozbiórkowej
Wymiary narożników LOFT: 23x9x6,5x2cm (+/- 5mm) Cena 4zł/szt



Lico o równych krawędziach (Cena 59zł/m2)

Kolejną naszą propozycją są płytki o równych krawędziach cięte z przedwojennej
cegły rozbiórkowej. Produkt został wprowadzony niedawno do naszej produkcji na
potrzeby naszych klientów co oznacza że jest to nowość, która cieszy się całkiem

sporym zainteresowaniem. Płytki te cięte są z podstawy cegły (górne i dolne lico) po
odcięciu bocznych lic (tzw. wozówki)

Oprócz idealnie równych krawędzi posiadają one również znikome pozostałości po
zaprawie co sprawia, iż ściana z tych płytek ma wygląd zbliżony do oryginalnego

pruskiego muru. 

 Wymiary płytek to (około) 25 x 6,5 x 2cm (+/-5mm)

Produkt dedykowany: Narożnik o równych krawędziach cięty z cegły rozbiórkowej



Narożniki cięte z cegły

     ↑ Narożnik cięty z lica cegły czerwonej   ↑ Narożnik cięty ze środka cegły czerwonej 
        Wymiary: 25x12x6,5x2cm (cena 5zł/szt)      Wymiary: 22x9x6,5x2cm (cena 4zł/szt)
    

        ↑ Narożnik cięty z lica cegły białej            ↑  Narożnik cięty ze środka cegły białej
     Wymiary: 25x12x6,5x2cm (cena 5zł/szt)           Wymiary: 22x9x6,5x2cm (cena 4zł/szt)
     

   ↑ Narożnik cięty z lica cegły żółtej            ↑  Narożnik cięty ze środka cegły żółtej
     Wymiary: 25x12x6,5x2cm (brak towaru)          Wymiary: 22x9x6,5x2cm (brak towaru)

         ↑ Narożnik postarzany „OLD”           ↑  Narożnik o równych krawędziach
     Wymiary: 25x12x6,5x2cm (cena 5zł/szt)           Wymiary: 22x12x6,5x2cm (cena 5zł/szt)

  Dostępne kolory: czerwony, żółty, biały
                       

Wymiary narożników podane są w przybliżeniu ze względu na właściwości i specyfikację samej
cegły. Różnica podanych wymiarów może wynosić (+/- 5mm). Na 1 metr bieżący ściany narożnej

wchodzi 14szt narożników.



Narożnik szeroki cięty z cegły (Cena 8zł/szt.)

Narożnik parapetowy wąski.  Wymiary: 25x12x12x6,5cm (+/-5mm)
Zastosowanie: schody, parapety, lady, barki, blaty...itp.

Narożnik parapetowy szeroki. Cena 8zł/szt. Wymiary: 25x12x25x6,5cm (+/-5mm)
Dostępny w kolorze czerwonym, żółtym i białym

Produkt dedykowany: Lico duże cięte z cegły rozbiórkowej



Lico duże (Cena 78zł/m2)

Faktem jest, iż nie ma znaczenia czy jest to salon, pokój, korytarz, hol czy też taras
podłoga jest najważniejszym elementem pomieszczenia. Każda osoba przekraczając
próg podnosi nieświadomie wzrok spoglądając na początku właśnie na nią. Ta część
pomieszczenia odgrywa większą rolę niż znajdujące się w nim ściany. Wskazuje na

stan czystości, daje ciepło a także powoduje doznanie spokoju i bezpieczeństwa
stąpania po równym, pewnym gruncie. W celu stworzenia jak największego poczucia

komfortu, estetyki oraz niepowtarzalnego wystroju przedstawiamy ofertę płytek
podłogowych ciętych z cegły rozbiórkowej. Wymiary: ok.25x12x2cm. 

Produkt dedykowany: Narożnik szeroki licowy cięty z cegły rozbiórkowej



Fuga QUICK MIX do płytek z cegły

Właściwości: 
 mineralna 
 po związaniu odporna na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych, w 

tym ulewnego deszczu oraz mrozu 
 wysoka przyczepność do podłoża 
 zminimalizowane ryzyko wystąpienia wykwitów poprzez dobór odpowiednich 

spoiw z dodatkiem trasu reńskiego Tubag 
 wysoka wytrzymałość na ściskanie dzięki zastosowaniu wyselekcjonowanych 

frakcji kruszyw 
 łatwe przygotowanie i stosowanie zaprawy 
 dostępne kolory wg palety kolorystycznej fugi do klinkieru quick-mix.

 
Zastosowanie: 

 na zewnątrz i do wnętrz 
 szerokości spoiny 6 -15 mm 
 głębokość spoiny min. 8 mm 
 do wypełniania spoin - fugowania na powierzchniach pionowych : – fasady, ściany 

licowe, ogrodzenia, słupki i mury ogrodzeń, kominy z klinkierowych cegieł 
licowych, – do wypełniania fug między okładzinami z naturalnego i sztucznego 
kamienia elewacyjnego, – wszelkiego rodzaju cegieł elewacyjnych oraz 
klinkierowych – elewacyjnych płytek klinkierowych oraz elewacyjnych od 8 mm 
grubości – płytek klinkierowych i okładzin kamiennych 



DOSTĘPNE KOLORY FUG

1 worek fugi wystarcza na zafugowanie około 5m2 ściany z płytkami z cegły ciętej

BIAŁA 68zł/25kg (1 worek)

BEŻOWA 68zł/25kg (1 worek)

STALOWA 53zł/25kg (1 worek)



DOSTĘPNE KOLORY FUG

1 worek fugi wystarcza na zafugowanie około 5m2 ściany z płytkami z cegły ciętej

JASNOSZARA 68zł/25kg (1 worek)

SZARA 61zł/25kg (1 worek)

GRAFITOWA 61zł/25kg (1 worek)



UG GŁĘBOKOPENETRUJĄCY PREPARAT
GRUNTUJĄCY (cena 43zł/5L)

• bezrozpuszczalnikowy, wzmacniający podłoża preparat gruntujący

• do stosowania na podłożach nasiąkliwych

• zmniejsza nasiąkliwość i wyrównuje chłonność podłoża

• zwiększa przyczepność później nakładanych warstw

• do stosowania pod farby, kleje oraz wylewki samopoziomujące

• do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

• zużycie: 1 litr wystarczy na ok. 5m² podłoża



Impregnat BRILLUX do płytek z cegły  (cena 43zł/l)

Creativ Hydro-Imprägnierung 81
Głęboko wnikający, nie zmieniający barwy cegieł preparat impregnujący. Zmniejsza

chłonność i umożliwia uzyskanie powierzchni mniej podatnej na działanie wody.
Ułatwia utrzymanie czystości w pomieszczeniu.

• głęboko wnikający

• ELF = produkt niskoemisyjny, bez rozpuszczalników i plastyfikatorów

• hydrofobowy (wodoodporny)

• bezbarwny

• odporny na promieniowanie UV i działanie alkaliów

• nie tworzy szczelnej powłoki

• jedwabisty mat

• zużycie: 1 litr wystarcza na zaimpregnowanie 5m² ściany z cegieł



Elastyczny klej Quick Mix FX 600 
do płytek z cegły  (cena 50zł/ 1 worek 25kg)

Elastyczny klej o wydłużonym czasie obróbki, do klejenia płytek z cegły,
ceramicznych oraz okładzin z kamienia naturalnego

• niewrażliwy na przebarwienia
• do klejenia na: podłożach mineralnych, jastrychach ogrzewanych, płytach GK, 

płytach włóknistych, starych okładzinach ceramicznych
• do klejenia płytek w pomieszczeniach suchych jak i mokrych np. tarasach
• zużycie: 1 worek (25kg) wystarcza na przyklejenie 5m² płytek z cegieł
• grubość warstwy kleju od 2 do 15 mm 
• wysoka wydajność, obniżone zużycie kleju 
• doskonałe właściwości robocze 
• technologia żelowa ułatwia aplikację kleju 
• zmniejszony spływ 
• wydłużony czas otwarty 
• duża siła klejenia 
• mrozoodporny i wodoodporny 
• modyfikowany polimerami nowej generacji 
• wyprodukowany z wykorzystaniem technologii trasstec 
• spoiwo hybrydowe na bazie cementu trasowego 
• zmniejsza ryzyko powstawania wykwitów i przebarwień 
• spełnia wymagania C2 TE normy EN 12004 (EC 1 Plus)
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