
 

001.04 Terra Oro  
позлатена теракота 

 

Стремежът  към  ексклузивен  и  луксозен  интериорен дизайн,  ражда  идеята  за създаване на Terra Oro. 

Позлатените  плочки Terra Oro съчетават простотата и естествеността на престижната Impruneta 

теракота, световно  известна  с отличното  качество  на материалите и изработката, със  златен  лист в 

различни цветове.  

Това  е скъп  покривен  материал за  изящен  интериорен дизайн, изискващ луксозни покрития. 

 
Terra Oro разказва история за традициите на материалите и изработката на изработката;  

Векове  наред,  майсторите от Флоренция, се  трудят  за да създадат един уникален, изцяло ръчно 

изработен продукт.  

Оригиналната идея се отличава в нейното окончателно приложение, където ефектът е на модерен 

мебелен стил, в съответствие с тенденциите в  интериорния дизайн. 

Луксозният материал се приближава перфектно с чист и минималистичен стил, украсявайки и 

укрепвайки проектираното пространство.  

Позлатена теракота, мислеща за пространства, изпълнени с голямо емоционално въздействие, които 

предават топлина и емоционално участие на онези, които могат да го изживеят. 

 

Плочките  са  за луксозно покритие за под или стени. Покрити са със защитена от смола, осигуряваща 
високо качество и трайност.  

Terra Oro се  предлага  в различни  цветове  на  злато,  така  и  в различни размери и формати, за да 

отговори на различните изисквания на приложение ( място, дизайн, функция )   

Намира приложение  изключително  в  луксозни  имоти,  на яхти, в   църкви,  ресторанти. 

Наличието  му  предава определена стойност  и  емоция. 

 

Linea Custom 
Linea Custom, в сравнение със стандартната версия, предлага множество  допълнителни  възможности, 

за да персонализирате вашия продукт Terra Oro.  

Плочките могат да бъдат  персонализирани  както  във  форма, така и по размер  и  в  десетте основни 

цвята на стандартната  гама,  при  заявка  са  налични  и  други  допълнителни  14 цвята. 

Предлагат  се  като : 

 С  гланцово   покритие  

 С  полу-гланцово  покритие 

 Матово  покритие,  

Всички  плочки  на Terra Oro са защитени на повърхността, за да осигурят отлична устойчивост на 

износване и влага.  

За подови настилки е предвидено специална  обработка,  гарантираща  почти  неограничена 

продължителност  при  намалена  поддръжка. 

В допълнение към класическата декорация на плочките,  също е на разположение, при  поискване, се  

предлага  декорация,  която  създава  триизмерни ефекти. 

В каталога на потребителските серии се показват само някои от наличните формати. Каним ви да се 

свържете с нас за специални проекти. 

 Tozzetto 

по-традиционни форми на външния теракот, тълкувайки  иновациите в широк спектър от 
геометрии и текстури, за творчеството на дизайнера в дизайна. 

В допълнение към посочените  размери,  плочките  са напълно приспособими по размер 

и се предлагат в широка гама от златисти цветове и в  три различни повърхностни 

покрития. 

Селекцията  се  отнася  за 1м2 

 Quadrato /  квадратни 

В допълнение към стандартните  размери , плочките са  напълно приспособими по 

размер и се предлагат в широк диапазон от златисти цветове. 

Селекцията  се  отнася  за 1м2 

 Rettangolo /  правоъгълни 

В допълнение към стандартните  размери , плочките са  напълно приспособими по 

размер и се предлагат в широк диапазон от златисти цветове. 

Селекцията  се  отнася  за 1м2 



 

 

 

 

 

 Esagono / шестоъгълни 

В допълнение към стандартните  размери , плочките са  напълно приспособими по 

размер и се предлагат в широк диапазон от златисти цветове. 

Селекцията  се  отнася  за 1м2 

 Ottagono / осмоъгълни 

В допълнение към стандартните  размери , плочките са  напълно приспособими по 

размер и се предлагат в широк диапазон от златисти цветове. 

Селекцията  се  отнася  за 1м2 

 Sestino 

Сестините, по-традиционните форми за външно приложение печената керамика „Cotto“, 

интерпретират  иновациите  в  широк  спектър от  геометрия и структури, за 

въплъщавайки  творческите  идеи на дизайнера. 
В допълнение към стандартните  размери , плочките са  напълно приспособими по 

размер и се предлагат в широк диапазон от златисти цветове. 

Селекцията  се  отнася  за 1м2 

 Listello /  дълговидни 

В допълнение към стандартните  размери , плочките са  напълно приспособими по 

размер и се предлагат в широк диапазон от златисти цветове. 

Селекцията  се  отнася  за 1м2 

 Battiscopa /  первазни 

В допълнение към стандартните  размери , плочките са  напълно приспособими по 

размер и се предлагат в широк диапазон от златисти цветове. 

Селекцията  се  отнася  за 1м2 

     

     

     

    

    

    


