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Jesteśmy dystrybutorem unikatowych kafli, dekorów, płytek by Państwa 
wnętrza nabrały niepowtarzalnego charakteru. Są one wykonywane i 
zdobione ręcznie według autorskich wzorów. Kafle są tworzone z gliny 
szkliwionej i wypalanej w piecu ceramicznym. Można zamówić dowolny 
format co umożliwi idealne wpasowanie się płytek w dany fragment ściany. 
Płytki można zastosować w każdym wnętrzu ( nie tylko w kuchni, łazience, 
czy do obudowy kominka) są odporne na ścieranie, temperaturę i wilgoć. 
Kafle przykleja się do ściany lub podłogi klejem do glazury. Grubość kafli 
ściennych to ok. 5-7 mm, podłogowych 8-9mm. Kafle te nie są idealnie 
równe, minimalne krzywizny są spowodowane tym, że wykonane są ręcznie. 
Jeżeli chcą mieć Państwo idealnie równe płytki z oryginalnym wzorem to 
najlepiej jest zdecydować się na kafle fabryczne, które zostaną ozdobione w 
naszej pracowni według autorskich wzorów. 

Specyfikacje - ręcznie robione Kafle

Wszystkie płytki wykonywane są ręcznie. Produkcja rozpoczyna się od 
uformowania płytek z gliny szamotowej (masa szamotowa z porcelitem, 
uziarnienie szamotu 0-1mm),  następnie płytki podlegają suszeniu, w 
kolejnym etapie są wypalane na biskwit i szkliwione w temperaturze 1100 
stopni. Każdy etap tworzenia płytek jest wykonywany wyłącznie ręcznie.

Zastosowanie
Naszymi płytkami można wyłożyć:
- Powierzchnie ścian wewnątrz  i na zewnątrz pomieszczeń.
- Podłogi w pomieszczeniach o średnim i małym natężeniu ruchu, we 
wszystkich pomieszczeniach  mieszkalnych, kuchnie, korytarze, łazienki itp. 
Również z ogrzewaniem podłogowym.
- Ściany, wyłożenia okolicy zlewów i kuchenek.
- Kabiny prysznicowe, zabudowy wanny, łaźnie parowe, baseny.
- Obudowy kominków, murowane grille, zadaszone tarasy i balkony.
 
Cechy wyrobu
- Do układania ręcznego
- Do stosowania we wnętrzach i na zewnątrz
- Nie zawiera ołowiu ani innych szkodliwych materiałów
- Przyjazny dla ludzi i środowiska
- Duża odporność na ścieranie
- Mała nasiąkliwość
- Duża wytrzymałość
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Mrozoodporność

Kafle są odporne na mróz jeśli nie są narażone na działanie wody, np. pod 
zadaszeniami.
 
Instalacja

Płytki ręcznie robione i mozaiki układa się standardowo.
Przed położeniem płytek należy przygotować podłoże, musi być ono 
stabilne oraz oczyszczone. Do przyklejenia płytek należy zastosować kleje, 
zaprawy ogólnie dostępne w sklepach budowlanych. Przy montażu płytek na 
zewnątrz należy zastosować kleje mrozoodporne i wodoodporne. Grubość 
kleju przy układaniu płytek powinna wynosić max. 5mm, nie należy 
stosować klejenia punktowego. Klej musi całkowicie wypełniać przestrzeń 
pod płytką. Fugowanie należy rozpocząć po stwierdzeniu całkowitego 
zespojenia się płytek z podłożem. Można zastosować fugi ogólnie dostępne 
w sklepach budowlanych. Przed rozpoczęciem fugowania należy 
przetestować fugę na płytce –czy nie pozostawia zabrudzeń. Zalecamy 
zastosowanie 2-3mm fugi. W kabinach prysznicowych oraz miejscach 
narażonych na stałe działanie wody lub podwyższonej wilgotności (łaźnie 
parowe itp.) zalecamy stosowanie fug epoksydowych lub impregnowanie fug 
cementowych stosownymi preparatami impregnującymi. Przy fugowaniu 
bardzo ważne jest dokładne czyszczenie kafli, by fuga na stałe nie 
pozostała w szczelinach szczególnie dekorów z ornamentami. Do cięcia 
kafli zalecamy używanie szlifierki z tarczą diamentową. Otwory okrągłe w 
płytce należy wykonywać odpowiednim wiertłem diamentowym. Prosimy 
zawsze używać przy tym stosownych środków bezpieczeństwa i odzieży 
ochronnej.
 
Czyszczenie
Do czyszczenia kafli polecamy ogólnie dostępne łagodnie działające 
detergenty. Prosimy unikać środków czystości zawierających w swoim 
składzie silnie działające kwasy, wybielacz lub substancje ścierające. Przy 
kaflach mających zastosowanie do kabin prysznicowych, należy 
wybrać odpowiednią fugę, odporną na działanie źródła wody, tak aby nie 
powstawały zacieki na kaflach, które mogą wniknąć w szkliwo.
Rozmiar i kolor
Kolor płytek  może  nieznacznie różnić się odcieniem od tego 
prezentowanego na stronach internetowych dekorujsciany.com.  Prosimy 
pamiętać, że to samo zdjęcie na każdym monitorze będzie wyświetlone w 
innej kolorystyce. Zdjęcia zostały wykonane w określonych warunkach 
oświetleniowych, które mają istotny wpływ na wygląd prezentowanych 
produktów. A zatem percepcja zakupionych produktów, może być inna niż 
percepcja zamieszczonych zdjęć .
Ze względu na ręcznie wykonywanie płytek mogą one delikatnie różnić się w 
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Ze względu na ręcznie wykonywanie płytek mogą one delikatnie różnić się w 
obrębie swojego wymiaru, różnice wahają się w granicach 1-5mm.

Zapraszamy do współpracy architektów
Mail. architekt@dekorujsciany.com
Tel. +48 12 312 50 02
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