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“Good design
is where science
and art meet in
decorum.”
Robin Mathew

Neolith: the stone, the brand,
the legend, the future.
Founded in 2009, Neolith, the market-leading brand of
Sintered Stone is a revolutionary product which has become
a material of choice for architects, designers, specifiers and
fabricators.
This pioneering material can be specified for the most
demanding interior and exterior building projects. Combining
high-definition detailed decoration with high-performance
qualities, Neolith offers the triple reassurance of strength,
beauty and longevity.
What is a Sintered Stone?
Sintered Stone is a 100% natural material based on granite
minerals, glass minerals and natural oxides:
1. Granite Materials: Quartz and feldspar, giving hardness and
strength to the surface.
2. Glass minerals and silica, which ensures chemical stability.
3. Natural oxides, which deliver chromatic properties.
How is Sintered Stone produced?
Neolith is produced using the very latest in sintering
technology, replicating the thousands of years’ process by
which natural stone is formed in a matter of hours.
The raw materials which form the slab are first subjected to
extremely high pressure, going through a pressing machine
where a weight of 400 bars is applied. In the second phase of
the process, the slab goes through a kiln where temperatures
reach more than 1200°C (2200°F).
This process of ultra-compaction creates full-body surfaces
with unique technical features.

Decoration: Neolith has always been at the forefront of
sustainable approaches within all of its manufacturing
processes. A 100% natural composition requires an equally
ecological production method.
Building on our pioneering Neolith Digital Design (NDD), we
have aimed to incorporate organic practice into the way we
print our slabs.
Hydro-NDD 2.0 takes our technology to the next level. Using
a water-based ink, as opposed to the industry standard
solvent base, we have succeeded in offering a sustainable
surface which never compromises on the quality expected
from Neolith Sintered Stone. All our slabs maintain the same
definition and detail of pattern and design.
Performance: Tried, tested and trusted, Neolith’s combination of
realism, high performance and versatile formats make it a goto material for architects, designers, specifiers and fabricators.
Applications: Neolith is the optimum surfacing material for both
indoor and outdoor applications. From a skyscraper façade
to a kitchen worktop, Neolith’s physical and mechanical
characteristics deliver ultimate performance, unmatched
beauty and long-term value.
Neolith represents 10 years of selecting the very best materials,
processes and people. It has been an exciting journey in
which we have founded a brand which continually pushes the
boundaries and highlights the potential of Sintered Stone.
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„Projekt powstaje
tam, gdzie nauka
i sztuka osiągają
punkt równowagi.”

Robin Mathew

Neolith: kamień, marka,
legenda, przyszłość.
Zrodzona w 2009 r. marka Neolith, wiodący producent
Kamienia Spiekanego, zapewnia rewolucyjny produkt chętnie
wybierany przez architektów, projektantów, specyfikatorów
i producentów. Ten pionierski materiał można wykorzystać w
najbardziej wymagających przedsięwzięciach budowlanych
realizowanych we wnętrzach oraz w ramach powierzchni
zewnętrznych. Dzięki połączeniu wysokiej rozdzielczości
zdobienia i parametrów zapewniających wysoką wydajność
Neolith oferuje potrójną gwarancję wytrzymałości, piękna i
długowieczności.
Co to jest Kamień Spiekany?
Kamień Spiekany to materiał w 100% naturalny, sporządzony
na bazie minerałów pochodzących od granitu, minerałów
pochodzących od szkła i naturalnych tlenków:
1. Materiały pochodzące od granitu: kwarc i skaleń, które
odpowiadają za twardość i odporność powierzchni.
2. Minerały wywodzące się ze szkła i krzemionki, gwarantujące
produktowi stabilność chemiczną.
3. Naturalne tlenki odpowiadające za właściwości
chromatyczne produktu.
Jak powstaje Kamień Spiekany?
Produkcja Neolith wykorzystuje najnowsze technologie
spiekania, odwzorowując tysiącletni proces kształtowania
naturalnego kamienia w zaledwie kilka godzin.
Najpierw surowce wykorzystywane do stworzenia płyt są
poddawane działaniu niezwykle wysokiego ciśnienia poprzez
ich wprowadzenie do prasy pod ciśnieniem 400 bar. Drugi etap
procesu polega na wprowadzeniu płyty do pieca, w którym
temperatura przekracza 1200°C (2200°F).
W tym procesie ultrakompakcji powstają powierzchnie
w technologii Full Body o wyjątkowych właściwościach
technicznych.

Dekoracje: Marka Neolith nieustannie wiedzie prym w
zakresie ekologicznego podejścia do wszelkich procesów
produkcyjnych. Skład w 100% naturalny wymaga równie
ekologicznego sposobu produkcji.
Dzięki zastosowaniu autorskiego, pionierskiego systemu
cyfrowego wzornictwa (NDD) zdołaliśmy uwzględnić
organiczne praktyki w sposobie zdobienia wykonywanych
płyt.
Hydro-NDD 2.0 umożliwia wzniesienie naszej technologii na
wyższy poziom. Dzięki zastosowaniu tuszu na bazie wody,
w odróżnieniu od standardowej bazy rozpuszczalnikowej
stosowanej w branży, udało nam się stworzyć ekologiczną
powierzchnię bez jakichkolwiek kompromisów pod
względem jakości oczekiwanej od Kamienia Spiekanego
Neolith. Wszystkie wytwarzane przez nas płyty zachowują
jednakowy poziom rozdzielczości i szczegółowości wzoru i
projektu.
Wydajność: Przebadana, przetestowana i niezawodna;
połączenie realizmu, wysokiej wydajności i wszechstronności
formatów Neolith sprawia, że jest to odpowiedni materiał dla
architektów, projektantów, specyfikatorów i producentów.
Zastosowania: Neolith to powierzchnia, która idealnie
nadaje się zarówno do zastosowań wewnętrznych, jak i
zewnętrznych. Od elewacji drapacza chmur po kuchenny
blat – właściwości fizyko-mechaniczne Neolith zapewniają
najwyższą wydajność, niezrównane piękno oraz trwałość.
Marka Neolith symbolizuje 10 lat doboru najlepszych
materiałów, procesów i personelu. Za nami emocjonująca
podróż, z której zrodziła się marka nieustannie przekraczająca
limity i uwydatniająca potencjał Kamienia Spiekanego.

Why Neolith
is not
ceramics?
Dlaczego
Neolith nie jest
ceramiką?

The difference between Neolith and traditional ceramics can be
easily registered by comparing each surfaces’ characteristics.
Although traditional ceramics share some similar properties, none
possess the performance qualities of Neolith, which combines
stain, scratch, chemical and heat resistance in one single material.
Furthermore, the raw minerals used in the production of Neolith
are far finer and purer, guaranteeing a more uniform structure
than found in traditional ceramics.
The machinery used to process these raw materials is unique,
designed specifically for manufacturing Neolith. Fitted with
state of the art equipment utilising the latest technology, the
production line ensures Sintered Stone of the very highest quality.
The raw materials are pressed at a significantly higher pressure
than found in ceramic production to obtain a denser, stronger
final product.
Afterwards, the pressed materials are fired for almost two hours,
substantially longer than traditional ceramics, which have much
shorter firing cycles. These longer firing cycles create a product
with a highly-resistant, non-absorbent surface.
These improvements in raw materials and production techniques
result in Neolith, an enhanced surface with superior technical
characteristics.
Różnicę między tworzywem Neolith a tradycyjną ceramiką można
z łatwością zaobserwować podczas porównywania cech obu
rodzajów powierzchni.
Chociaż tradycyjna ceramika posiada niektóre z cech tworzywa
Neolith, w żadnym razie nie charakteryzuje się parametrami
wydajnościowymi Neolith, które łączą odporność na plamienie,
zarysowania, działanie środków chemicznych i ciepła w jednym
materiale.
Ponadto surowce stosowane do produkcji Neolith cechuje o wiele
większa delikatność i czystość, co gwarantuje uzyskanie bardziej
jednolitej struktury niż w przypadku tradycyjnych wyrobów
ceramicznych.
Maszyny wykorzystywane do przetwarzania tych surowców
są jedyne w swoich rodzaju, gdyż zostały zaprojektowane
specjalnie do produkcji Neolith. Wyposażona w awangardowe
sprzęty wykorzystujące najnowocześniejsze technologie linia
produkcyjna zapewnia wytwarzanie Kamienia Spiekanego
najwyższej jakości.
Surowce są poddawane sprasowaniu przy użyciu ciśnienia o wiele
wyższego niż w przypadku produkcji ceramiki, aby umożliwić
uzyskanie gęstszego i mocniejszego produktu końcowego.
Następnie sprasowane materiały są poddawane wypiekaniu
przez niemal dwie godziny, co stanowi czas o wiele dłuższy
niż w przypadku tradycyjnej ceramiki charakteryzującej się
znacznie krótszymi cyklami wypiekania. Dzięki dłuższym
cyklom wypiekania powstaje produkt o wysoce wytrzymałej,
niepochłaniającej powierzchni.
Te ulepszenia w zakresie surowców i technik produkcyjnych
pozwalają na uzyskanie Neolith, ulepszonej powierzchni o
najwyższej klasy właściwościach technicznych.
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Technical Features
Właściwości techniczne
TECHNICAL FEATURES
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Polished

Quartz
Kwarc

Laminates
and Wood
Panele
laminowane
i drewno

Solid Surfaces
Powierzchnie
syntetyczne

Natural Stones
Kamienie
naturalne

Steel
Stal

Hygienic / Higieniczny
Non porous / Nieposiadający porów
Suitable for use outdoors / Odpowiedni do zastosowań zewnętrznych
Resistant to high temperatures /
Odporny na działanie wysokich temperatur
Resistant to staining / Odporny na plamy
Resistant to detergents / Odporny na detergenty
Resistance to chemicals / Odporny na działanie środków chemicznych
Resistance to thermal shock / Odporny na szok termiczny
Resistance to freezing-defrosting /
Odporny na zamrażanie-rozmrażanie
Resistant to humidity / Odporny na wilgoć
Resistance to UV rays / Odporny na promieniowanie UV
Resisitant to scratching and abrasion /
Odporny na zarysowania i na ścieranie
Easy to clean and mantain / Łatwość konserwacji
Table comparing the properties of the most common materials used for Kitchen Countertops. / Tabela porównawcza materiałów często stosowanych w ramach blatów kuchennych.

WATERPROOF / WODOODPORNY
Waterproof and resistant to liquids, with an absorption level
of almost zero. Nieprzemakalny i odporny na przenikanie
płynów, o niemal zerowym poziomie nasiąkliwości.

100% NATURAL / W 100% NATURALNY
It does not give off any substances that are harmful to the
environment. Nie wydziela substancji szkodliwych dla
otoczenia.

RESISTANT TO SCRATCHES* /
ODPORNY NA ZARYSOWANIA*
Its hard surface makes it resistant to scratches and abrasion.
Odporny na zarysowania i ścieranie dzięki twardości
powierzchniowej.

RECYCLABLE / NADAJE SIĘ DO ODZYSKU
Up to 52% of recycled content in every slab. 100%
recyclable. Do 52% materiałów pochodzących z recyklingu
w ramach każdej płyty. Nadający się w 100% do odzysku.

RESISTANT TO HIGH TEMPERATURES /
ODPORNY NA WYSOKIE TEMPERATURY
It does not burn in contact with fire nor does it emit smoke
or toxic substances when subjected to high temperatures.
Nie zapala się w kontakcie z ogniem, nie wydziela dymu ani
substancji toksycznych pod wpływem wysokich temperatur.

RESISTANT TO BENDING / ODPORNY NA ZGINANIE
It has a high shear rate, making it resistant to heavy loads
and pressure. Wysoka siła łamiąca. Wytrzymały na duże
ciśnienie i ciężar.

EASY TO CLEAN** /
ŁATWY DO UTRZYMANIA W CZYSTOŚCI**
Resistant to any kind of chemical cleaning agent such
as bleach or ammonia. Odporny na wszelkie rodzaje
chemicznych środków czyszczących.
HYGIENIC / HIGIENICZNY
It does not give off any harmful substances and is totally
suitable for contact with food. NSF Certified. Nie wydziela
szkodliwych substancji. Całkowicie nadaje się do kontaktu z
produktami spożywczymi. Posiada certyfikat NSF.
RESISTANT TO UV RAYS /
ODPORNY NA PROMIENIOWANIE UV
Being 100% natural, its colors do not fade away when being
exposed to sun light or other extreme weather conditions.
Z uwagi na całkowicie naturalne pochodzenie materiału
jego kolory nie blakną, gdy powierzchnia narażona jest
na działanie promieni słonecznych lub ekstremalnych
warunków pogodowych.

LIGHTWEIGHT / LEKKI
Lighter than many cladding or interior surfaces, Neolith can
be produced in varying degrees of thickness, including an
ultra-thin 3mm depth. At 6mm it’s used on skyscrapers,
at 20mm it’s an attractive kitchen island. Lżejsze niż wiele
okładzin lub powierzchni wewnętrznych tworzywo Neolith
może zostać wyprodukowane w różnych wariantach
grubości, w tym w opcji ultracienkiej – 3 mm. Grubość 6 mm
jest stosowana do realizacji wieżowców, zaś 20 mm idealnie
nadaje się do wykonania atrakcyjnej wyspy kuchennej.

* Please, go to www.neolith.com for more information about Polished Finish .
* Aby uzyskać więcej informacji na temat wykończenia Polished, prosimy o odwiedzenie
strony www.neolith.com.
** Please, read on www.neolith.com the Cleaning Recommendations.
** Prosimy o zapoznanie się z zaleceniami dotyczącymi czyszczenia produktów
dostępnymi na stronie www.neolith.com.

Formats, Applications & Thicknesses
Formaty, zastosowania i warianty grubości

3.600x1.200 mm
142”x48”

3.200x1.500 mm
126”x60”

3.200x1.600 mm
126”x64”

2.600x1.200 mm
102”x48”

2.600x1.500 mm *
102”x60”

3+ · 6 · 6+

6 · 6+

12 · 20

3+ · 6 · 6+

3+ · 6 · 6+

6 · 6+

6 · 6+

12 · 20

6 · 6+

6 · 6+

3+ · 6 · 6+

6 · 6+

12 · 20

3+ · 6 · 6+

3+ · 6 · 6+

6 · 6+

6 · 6+

12 · 20

6 · 6+

6 · 6+

Ventilated façade with
exposed fixing system
Elewacje wentylowane, kotwienie
widoczne

6+

6+

12

6+

6+

Ventilated façade with
hidden fixing system
Elewacje wentylowane, kotwienie
ukryte

6+

6+

12

6+

6+

6+

6+

APPLICATIONS
ZASTOSOWANIA

Interior walls
Okładziny wewnętrzne

Interior floors
Posadzki wewnętrzne

Exterior walls
Elewacje zewnętrzne wykonane z
płyt

Exterior floors
Posadzki zewnętrzne

Worktops
Blaty

Heavy transit floors
Często uczęszczane posadzki

Interior cladding over
existing walls
Okładziny wewnętrzne na istniejącej
powierzchni
Interior flooring over
existing floors
Posadzki wewnętrzne na istniejącej
powierzchni

Furniture
Meble

Recommended thicknesses
Zalecane grubości

12 · 20

6+

6+

3+ · 6 · 6+

6 · 6+

3+ · 6 · 6+

3+ · 6 · 6+

6 · 6+

6 · 6+

6 · 6+

6 · 6+

3 · 3+ · 6 · 6+

6 · 6+

3+ · 6 · 6+

3+ · 6 · 6+

Cut to size formats also available for projects.
Dimensions in inches are Nominal inches.
Formaty cięte na miarę również dla projektów.

12 · 20

12 · 20

* This format is only available for projects, not in permanent stock.
* Format jest oferowany wyłącznie dla projektów, nie jest dostępny na stałe w magazynie.

009

Neolith is the only brand of Sintered Stone which offers
surfaces in four different thicknesses.
Each has its own specific range of applications:

Neolith to jedyny producent Kamienia Spiekanego oferujący
powierzchnie w czterech różnych wariantach grubości.
Każdy wariant ma szereg określonych zastosowań:

3mm_

3 mm:

okładziny wewnętrzne, meble.

6mm_ indoor and outdoor flooring, exterior cladding, furniture.

6 mm:

posadzki wewnętrzne i zewnętrzne,
okładziny zewnętrzne, meble.

12mm_ kitchen worktops, bathroom vanities, table tops.

12 mm: blaty kuchenne i stołowe, blaty łazienkowe.

20mm_ kitchen worktops, table tops.

20 mm: blaty kuchenne, blaty stołowe.

3mm

interior cladding, furniture.

1/8”

3+ mm

1/8”

6+ mm

1/4”

6mm

1/4”

12mm

1/2”

20mm

3/4”

+ Slab reinforced with fiber glass.
+ Płyty wzmocnione włóknem szklanym.

TILE FORMATS
FORMATY PŁYTEK

1.200x1.200 mm
48”x48”

1.200x600 mm
48”x24”

600x600 mm
24”x24”

1.500x1.500mm
60”x60”

1.500x750mm
60”x30”

750x750mm
30”x30”

Cut to size formats also available for projects. Dimensions in inches are Nominal inches.
Formaty cięte na miarę również dla projektów.

600x300 mm
24”x12”

Finishes
Wykończenia
Neolith is available in different finishes that are giving richness
and value to the designs created with those surfaces:
from rough textures with relief up to shiny polished with linear
reflections. All a repertoire to stimulate the sight and touch.

Materiał Neolith dostępny jest w rozmaitych rodzajach
wykończenia, zapewniających kunszt i walory estetyczne
projektom opracowanym przy użyciu tych powierzchni: od
szorstkiej faktury zawierającej wypukłości po błyszczące,
polerowane wykończenia z liniowym odbiciem. Pełna gama
możliwości oddziałujących na wzrok i dotyk.

SATIN

SILK

Completely matte finish. Highly resistant and ideal for
commercial applications.
Całkowicie matowe wykończenie. Charakteryzuje
się wysoką wytrzymałością, idealnie nadaje się do
zastosowań komercyjnych.

Matte finish with a thin layer of glaze that provides a
subtle shine and a nice soft touch. Surface finish that
results extremely easy to clean.
Matowe wykończenie pokryte cienką warstwą lakieru,
dodającą subtelnego połysku i przyjemnej gładkości
w dotyku. Wykończenie powierzchniowe, łatwe do
utrzymania w czystości.

IAL

EC

SP

•

IAL

EC

SP

•

SLATE

BOHÈME

Available now in the Mar del Plata, Slate finish creates
the delusion of stratum on the surface.
Teraz dostępne w nowym modelu Mar del Plata
wykończenie Slate stwarza wrażenie istnienia warstw na
powierzchni materiału.

You have to touch La Bohème to believe it. A natural
relief that reminds the touch of a Lebanese cedar of a
hundred years.
Trzeba dotknąć powierzchni La Bohème, aby uwierzyć.
Naturalna wypukłość przypominająca w dotyku
powierzchnię stuletniego cedru libańskiego.
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SATIN

∙

∙

∙

∙

∙

∙

SILK

∙

∙

∙

∙

∙

∙

RIVERWASHED

∙

∙

∙

∙

∙

NANOTECH POLISHED

∙

∙

∙

DÉCOR POLISHED

∙

∙

∙

Countertops

interior or exterior

Cladding

Blaty

Interior flooring

low traffic, not linked with the exterior

Okładziny

Posadzki wewnętrzne

wewnętrzne lub
zewnętrzne

rzadko uczęszczane, oddzielone od
otoczenia zewnętrznego

Exterior flooring

in contact with dust

Posadzki zewnętrzne
kontakt z pyłem

Interior flooring

with med/high traffic

Posadzki wewnętrzne
często / bardzo często
uczęszczane

Sinks

high impact or scratches

Zlewozmywaki

wysokie ryzyko uderzeń
lub zarysowań

RIVERWASHED

DÉCOR POLISHED

NANOTECH POLISHED

Finish with a rough texture and relief that evokes
sensations to the touch.
Wykończenie o szorstkiej fakturze i znacznych
wypukłościach oddziałujących na zmysł dotyku.

The Décor Polished confers a perfect linear reflection to
the colours of the Classtone Collection which gains in
depth and elegance.*
Décor Polished zapewnia idealnie liniowe odbicie
barwom Classtone Collection, nadając im większej głębi
i elegancji.*

With a high level of gloss, the Nanotech Polished confers
a more sophisticated look to the Colorfeel Collection.*
Dzięki wysokiemu połyskowi wykończenie Nanotech
Polished nadaje jeszcze bardziej wyrafinowanego
charakteru Colorfeel Collection.*

IAL

EC

SP

•

IAL

EC

SP

•

NATURAL HONED

ULTRASOFT

Honed texture typical of natural stones: flat, soft,
without any glossiness and completely matte.
Szlifowana faktura typowa dla naturalnego kamienia:
gładka, miękka, pozbawiona połysku i całkowicie
matowa.

Texture with a greater degree of softness and depth than
Natural Honed. Available in Calacatta Luxe model and on
request in Calacatta, Calacatta Gold and Estatuario.*
Faktura o większym stopniu gładkości i głębi niż
Natural Honed. Dostępna z modelem Calacatta Luxe i
na zamówienie z modelami Calacatta, Calacatta Gold i
Estatuario.*

* Check use recommendations.
* Zobacz zalecenia dotyczące użytkowania produktu.
For use in wet areas aply the anti-slip treatments provided
by TheSize.
W przypadku montażu na powierzchniach wilgotnych stosować
środki antypoślizgowe z oferty TheSize.

Certifications & Awards
Certyfikaty i nagrody
Neolith has an industry-wide reputation for excellence and
attention to detail. With a collection comprised of over
50 high-performance and strikingly coloured designs,
the brand has become the surfacing material of choice for
a vast array of interior and exterior applications.

Marka Neolith zdobyła uznanie w całej branży ze względu
na doskonałość i dbałość o szczegóły. Dzięki kolekcji liczącej
ponad 50 modeli o wysokich parametrach i intensywnych
barwach marka stała się chętnie wybieranym rozwiązaniem
powierzchniowym do wielu zastosowań wewnętrznych i
zewnętrznych.

Since its foundation in 2009, Neolith has received recognition
through international design and architecture awards for
its forward-thinking, innovative approach and the high quality
of its products and processes.

Od 2009 r., kiedy to powstał Neolith, marka zyskała
szerokie uznanie i została uhonorowana międzynarodowymi
nagrodami z dziedziny projektowania i architektury dzięki
innowacyjnemu i awangardowemu podejściu oraz wysokiej
jakości oferowanych produktów i usług.

These accolades reflect Neolith’s pioneering spirit, a company
continually evolving to meet the needs and expectations of
current and future clients.

Otrzymane nagrody odzwierciedlają pionierską dynamikę
Neolith, nieustannie rozwijającej się firmy dążącej do
zaspokojenia potrzeb i oczekiwań zarówno obecnych, jak i
przyszłych klientów.

2012

2014

2015

2016

Best Of Kbis

Alfa De Oro

Red Dot Award

Architectural Record Award

A+Award Architizer

Pia Awards

Pia Awards

Pia Awards

A’design Award

Architectural Record Award

Muuuzz Awards

Materialica Gold Award

Muuuzz Awards

Installation Awards

30 More innovative Products

Best of Houzz

KB Culture Awards

Kbb Readers Choice Awards

IDC Innovation Awards

Plus X Award

Kbb Readers Choice Award
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World Wildlife Fund

OK Kosher Certification

NSF Certifies that Neolith is totally
suitable for contact with food.

Member of the US Green
Building Council (USGBC)

Fundación Vicente Ferrer

ICC-ES Certification for the Strongfix
System for ventilated facades

2017

Fundación RCR

European Comission Certification

Designed and produced by
TheSize Surfaces in Spain

2018

2019

Red Dot Award

Architectural Record

Edison Awards

Architectural Record

Red Dot Award

Producto del año en
Innovación y Tecnología

Interzum Award

A’design Award

Product Innovation Awards

A’design Award

Muuuzz Awards

AP50 Readers Choice

Muuuzz Awards

Money-Saving
Products Winner

Muuuzz Awards

NEOLITH

PRODUCTO SOSTENIBLE

III EDICIÓN PREMIOS

2017

Premio Interiores

Great Design AD 2017
LOGO NEOLITH.indd 7

Great Design AD

Great Design AD 2019

30/10/17 18:23

Plus X Award

D Award

Plus X Award

Plus X Award

Kbb Readers Choice Award

Interior Design
Best of the Year

Interior Design
Best of the Year

Idea Awards

Infoprogetto Piu Innovativo

Edison Awards

German Design Award

Green fact sheet
Karta czynników ekologicznych
Neolith’s high-performance Sintered Stone for kitchen and
bathroom countertops, flooring, interior wall, facades
and cladding applications comes with an assortment of green
benefits.
Neolith has a variety of qualities that make it ideal for the
environmentally-conscious professional.

Neolith to wysoko wydajny Kamień Spiekany stosowany do
blatów kuchennych i łazienkowych, posadzek, okładzin,
elewacji oraz mebli, którego zastosowanie niesie ze sobą wiele
korzyści ekologicznych.
Neolith posiada szereg zrównoważonych właściwości,
dzięki którym jest to materiał idealny z uwagi na wkład
w podnoszenie świadomości ekologicznej stosujących go
wykwalifikowanych pracowników branżowych.

PRODUCT COMPOSITION

SKŁAD PRODUKTU

100% Natural: Made of clays, feldspar, silica and natural
mineral oxides, Neolith will not emit toxic fumes into
the environment when exposed to fire or extremely high
temperatures.

W 100% naturalny: Wyprodukowany na bazie gliny,
skalenia, krzemionki i naturalnych tlenków mineralnych,
Neolith nie wydziela gazów toksycznych do środowiska
naturalnego podczas narażania go na działanie ognia lub
ekstremalnie wysokich temperatur.

100% Recyclable: Due to its natural composition, Neolith
can be recycled and reduced to its aggregates.
Up to 52% recycled content: Up to 52% of any Neolith
slab is composed of recycled raw materials.

Nadający się w 100% do odzysku: Z uwagi na swój
naturalny skład Neolith może być poddany odzyskowi.
Aż 52% zawartości z surowców wtórnych: aż 52% każdej
płyty Neolith składa się z surowców wtórnych.

Near-Zero Porosity: With a porosity of less than 0.08
percent, Neolith is impervious to absorption, making it
a hygienic product resistant to bacteria that can cause
disease and trigger allergies.

Porowatość bliska 0: ze względu na porowatość wynoszącą
mniej niż 0,08% materiał Neolith nie wchłania płynów,
dzięki czemu jest to produkt higieniczny i odporny na
bakterie, których nagromadzenie w otoczeniu może
powodować choroby i alergie.

CERTIFICATIONS AND MEMBERSHIPS

CERTYFIKATY I CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH
BRANŻOWYCH

Greenguard Certification (formerly GREENGUARD
Indoor Air Quality Certification): Certifies that Neolith
meets strict chemical emissions limits, contributing to a
healthier interior.

Certyfikat Greenguard (wcześniej GREENGUARD Indoor
Air Quality Certification): Świadczy o tym, że Neolith
spełnia wymagania dotyczące ustalonych ograniczeń
emisji substancji chemicznych, co wspomaga zdrowe
środowisko naturalne.

Greenguard Gold Certification (formerly known as
GREENGUARD Children & Schools Certification): Certifies
that Neolith is safe indoors for sensitive individuals (such
as children and the elderly) and ensures that the product
is acceptable for use in environments such as schools and
healthcare facilities.

Certyfikat Greenguard Gold (wcześniej znany pod
nazwą GREENGUARD Children & Schools Certification):
Potwierdza zaangażowanie Neolith na rzecz
bezpieczeństwa osób szczególnie wrażliwych (takich
jak dzieci i osoby starsze), zapewniając przydatność
wyrobu do wykorzystania w budynkach szkół i placówek
medycznych.

CE Certification (European Commission): Confirms that
Neolith meets European safety, health and environmental
protection requirements.

Certyfikat CE (Komisja Europejska): Gwarantuje,
że Neolith spełnia wymagania europejskie ochrony
środowiska dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia.

LEED Points Earner: LEED, Leadership in Energy and
Environmental Design, is a program that provides thirdparty verification of green buildings. Neolith satisfies
safety prerequisites and earns points to help consumers
achieve the desired level of certification for their home or
commercial project.

LEED Points Earner: LEED (Leadership in Energy and
Enviromental Design) to program pozwalający na
weryfikację zrównoważonych budynków przez osoby
trzecie. Neolith spełnia wcześniejsze wymagania
bezpieczeństwa i zdobywa kolejne punkty, aby pomóc
konsumentom w osiągnięciu upragnionego poziomu
certyfikacji w swoim domu lub projekcie handlowym.

Member of the U.S. Green Building Council (USGBC):
The USGBC, the council that oversees LEED, allows
advocates for green-building policies and practices to
come together.

Członek U.S. Green Building Council (USGBC):
USGBC, rada nadzorująca LEED, umożliwiająca
spotkania obrońców zrównoważonych polityk i praktyk.
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Neolith’s unique sintering process and proprietary design also
provide additional green benefits.

Wyjątkowy Proces Spiekania Neolith oraz opatentowane
wzornictwo materiału zapewniają szereg dodatkowych,
zrównoważonych korzyści.

ADDITIONAL GREEN BENEFITS

DODATKOWE, ZRÓWNOWAŻONE KORZYŚCI

Fewer raw materials, less erosion: Neolith’s thin slabs use fewer
raw materials, resulting in less soil erosion, without sacrificing
any strength.

Mniej surowców = mniejsza erozja: Płyty Neolith zawierają
mniej surowców, co zmniejsza erozję gleby, z której pochodzą.

CO2 Emissions Reduction: A slimmer slab means a lighter slab.
With Neolith, it’s possible to transport more than double the
amount of surface per container than with thicker products
like marble, granite or quartz. The lighter weight allows for a
more fuel efficient journey and considerable reductions in CO2
emissions.
Water-based decoration: Neolith uses the ultimate waterbased decoration technology in its production, which,
compared to the solvent-based decoration commonly used in
industry, have a much lower environmental impact.
No gut remodels: Neolith’s slim surface can be applied directly
onto existing surfaces, saving remodelers from costly tear-outs
while reducing landfill waste. No landfill waste means no waste
transportation needed, further reducing net CO2 emissions.

Zmniejszenie emisji CO2: Cienka płyta oznacza mniejszy
ciężar. Dzięki Neolith można przetransportować więcej niż
podwójną ilość powierzchni w porównaniu do produktów
o większej grubości, jakimi są marmur, granit lub kwarc.
Mniejszy ciężar ładunku pozwala na bardziej wydajny
transport, co znacznie zmniejsza emisje CO2.
Zdobienie na bazie wody: Neolith wykorzystuje do produkcji
najnowocześniejszą technologię zdobienia na bazie wody,
która w porównaniu do zdobienia na bazie rozpuszczalnika
zwykle wykorzystywanego w branży wywiera znacznie
mniejszy wpływ na środowisko.
Renowacje: Materiał Neolith może być stosowany
bezpośrednio na istniejących powierzchniach, co pozwala
na oszczędność czasu i kosztów realizacji, jak również
zmniejszenie liczby odpadów i jeszcze większe ograniczenie
emisji netto CO2.

Optimized energy consumption: Neolith’s resistance to
extremely high and low temperatures makes it ideal for
ventilated façades. The thermal insulation and ventilation
between the Neolith façade and the building itself optimizes
the building’s energy consumption considerably (up to 40%).

Optymalne zużycie energii: Duża odporność Neolith na
ekstremalnie wysokie i niskie temperatury sprawia, że
jest to idealny produkt do zastosowania przy elewacjach
wentylowanych. Izolacja termiczna oraz wentylacja między
elewacją Neolith a samym budynkiem znacznie zmniejsza
zużycie energii w budynku (do 40%).

25 years—warranty: Neolith countertops comes with a
manufacturer’s guarantee of 25 years and does not need
frequent replacement or maintenance treatments like other
surfaces materials.
Neolith gives designers, architects and other industry
professionals confidence that their aesthetically-appealing
design decisions are equally appealing to the environment.

25-letnia gwarancja: Blaty Neolith objęte są 25-letnią
gwarancją producenta i nie wymagają częstych wymian
lub zabiegów konserwacyjnych, tak jak to ma miejsce w
przypadku innych materiałów.
Neolith oferuje projektantom, architektom oraz innym
profesjonalnym podmiotom branżowym materiał łączący w
sobie atrakcyjną estetykę oraz trwałość.

For more information, please visit www.neolith.com

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę www.neolith.com.

Residential interior design is really
personal, and often carries an emotional
attachment as homeowners look to bring
their dream concepts and grand designs
to life.

Projektowanie wnętrz mieszkalnych jest
doświadczeniem niezwykle osobistym,
które nierzadko cechuje emocjonalna
więź z wyposażeniem, poprzez które
właściciele pragną odzwierciedlić
swoje wielkie marzenia i plany.

It’s important for the designer to flex
all their creative muscle to ensure the
individuality and originality of every
project, from the architecture of the
building to the personality of the client.
This can encompass anything from
a traditional period look to an ultramodern aesthetic.

Projektant musi całkowicie puścić
wodze fantazji, aby zagwarantować
indywidualizm i oryginalność każdego
projektu, od architektury budynku po
oddanie osobowości danego klienta. Jest
to zadanie mogące obejmować zarówno
style tradycyjne, jak i ultranowoczesną
estetykę wnętrza.

Neolith’s wide range of colours, finishes
and sizes make it an adaptable material
capable of slotting seamlessly into a
chosen style, mixing elements for unusual
contrasts or taking the lead to create a
bold visual statement.

Dzięki szerokiej gamie barw, wykończeń
i wymiarów tworzywo Neolith to
materiał wysoce adaptacyjny, zdolny do
płynnej integracji w wybranej estetyce,
mieszając rozmaite elementy w celu
uzyskania niezwykłych kontrastów lub
przejmując inicjatywę w celu stworzenia
efektownej wizualnej kreacji.

RESIDENTIAL

Residential
Interiors
Wnętrza
mieszkalne
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PRIVATE RESIDENCE
TORONTO (CANADA)
Flooring: Calacatta
& Nero Marquina Polished 6mm
Installed by: Dea Marble Tech
& Marble Trend
Images: Dámaso Pérez - Fototec

RESIDENTIAL

019

LINDSEY RESIDENCE
HENDERSON (USA)
Flooring: Strata Argentum
Riverwashed 6mm; Wall Cladding Iron
Grey Stain & Cement 6mm
Designed by: Pinnacle Architecture
Installed by: Wilson Tile
Images Dámaso Pérez - Fototec

RESIDENTIAL

021

CASA DECOR
MADRID (SPAIN)
Wall Cladding: Nero Marquina
Polished 6 & 12mm
Designed by: Virginia Albuja
Images: Dámaso Pérez - Fototec

RESIDENTIAL

023

PRIVATE RESIDENCE
ISTANBUL (TURKEY)
Flooring: Estatuario Silk 6mm
Designed by: Escape from Sofa

RESIDENTIAL

025

PRIVATE RESIDENCE
LAKE HURON (CANADA)
Fireplace: Krater 6mm
Flooring & Ceiling: Strata Argentum 6mm

RESIDENTIAL

027

THE BUSH RESIDENCE
SONOMA (USA)
Wall Cladding: Cement Satin & Iron Corten 6mm
Designed by: C.F Blank Architect
Fabricated by: North Bay Monument
Images: Dámaso Pérez - Fototec

RESIDENTIAL

029

PRIVATE RESIDENCE
ROME (ITALY)
Wall Cladding & Flooring:
Estatuario Polished 6mm
Designed by: Roberto Bassignani
& Stefano be Vecchis
Installed by: Artistic Posa SRL

Discover the Case Study
of the project

RESIDENTIAL

031

BATHROOMS

Bathrooms
Łazienki

033

Neolith®’s SKIN line offers interior
designers plenty of inspiration
for surfacing in both residential and
commercial bathrooms.

Linia Neolith® SKIN stanowi
nieskończone źródło inspiracji dla
projektantów wnętrz opracowujących
wystrój łazienek w obiektach
mieszkalnych i handlowych.

Considerate design of these spaces is
crucial. A washroom must be resistant to
humidity, waterproof, hygienic, easy to
maintain and simultaneously look both
stylish and clean.

Odpowiednia aranżacja tych przestrzeni
ma zasadnicze znaczenie. Łazienka
powinna być odporna na działanie
wilgoci, zapewniać wodoodporne,
higieniczne powierzchnie łatwe do
utrzymania w czystości, a zarazem
prezentować się w sposób elegancki i
schludny.

With over 50 colours and finishes available
in a variety of thicknesses, Neolith slabs
can be specified across the room from
floors and walls to splashbacks, sinks and
shower plates.
The wide range of light and dark tones
in the collection, which mimic materials
including woods, metals and marbles,
will inspire interior designers looking for
either visual continuity or contrast.
Equally, Neolith’s performance
capabilities, including high resistance
to scratches, stains and waterproof and
hygienic qualities, make it an optimal
choice for bathroom, wet room and
washroom applications.

Ponad 50 wersji kolorystycznych i
wariantów wykończenia dostępnych
w szerokiej gamie grubości płyt Neolith
umożliwia ich zastosowanie we
wszelkich pomieszczeniach, od posadzek
i ścian po panele ścienne, umywalki i
brodziki prysznicowe.
Szeroki wachlarz jasnych i ciemnych
odcieni kolekcji, imitujących takie
materiały, jak drewno, metale i
marmury, zainspiruje projektantów
wnętrz dążących do uzyskania wizualnej
ciągłości lub kontrastu.
Co więcej, dzięki właściwościom
technicznym Neolith, takim jak wysoka
odporność na zarysowania, odporność
na plamy oraz wodoodporność i
higieniczność, jest to doskonały materiał
do wykorzystania w ramach wielu
zastosowań w łazience lub innym
wilgotnym pomieszczeniu.

BATHROOMS

035

BANKS RESIDENCE
ATLANTA (USA)
Countertop & Wall Claddings:
Calacatta Polished 6 & 12mm
Designed by: Alma Design
Fabricated by: Prime Surfaces
Images: Dámaso Pérez - Fototec

LLADRÓ BOUTIQUE
MADRID (SPAIN)
Flooring & Wall Cladding: Blanco Carrara Silk 6mm
Designed by: Héctor Ruiz-Velázquez

BATHROOMS

037

PRIVATE RESIDENCE
ROME (ITALY)
Wall Cladding & Flooring: Estatuario
Polished & Nero Marquina Silk 6mm
Designed by: Roberto Bassignani
& Stefano de Vecchis
Installed by: Artistic Posa SRL

BATHROOMS

039

BATHROOMS

041

FIRA BARCELONA
BARCELONA (SPAIN)
Flooring, Wall Cladding & Countertops:
Beton Silk 6 & 12mm
Designed by: Fira 2000 & Federic Crespoi
Images: Dámaso Pérez - Fototec

BATHROOMS

043

PRIVATE RESIDENCE
ISTANBUL (TURKEY)
Wall Cladding & Countertops:
Estatuario Silk 6 & 12mm

BATHROOMS

045

PRIVATE RESIDENCE
CÓRDOBA (ARGENTINA)
Wall Cladding & Counters:
Estatuario 6 & 12mm
Designed by: Franco Priotti & Adriana Ber
Installed by: Marmolería Virgen de Pompeya

BATHROOMS

047

CASACOR
SAO PAULO (BRAZIL)
Vanity Top: Beton 12mm
Designed by: Consuelo Jorge

BATHROOMS

049

NEOLITH URBAN BOUTIQUE MILANO
MILANO (ITALY)
Flooring, Wall Claddings & Vanity Tops:
Aspen Grey Silk 6 & 12mm
Designed by: Héctor Ruiz Velázquez
Images: Nacho Uribe Salazar

CASA ALBEROLA,
CURIO COLLECTION BY HILTON
ALICANTE, SPAIN
Flooring & Wall cladding: Mar del Plata 6mm
Vanity Top: Mar del Plata 12mm
Images: Dámaso Pérez - Fototec

Restaurant
& Bar Interiors
Wnętrza
restauracji i barów
The global restaurant scene is fast-paced
where culinary tastes are constantly
evolving and design trends are
consistently developing to enhance and
enrich the dining experience. Today, the
décor of the dining room is as important
as the delicacies on the plate.
Neolith’s wide range of colours,
finishes and thicknesses are helping
master chefs in realising their hyperimaginative concepts and visions,
bringing them to life for their audience.
Neolith is also a material of choice for
professional kitchens, where its highresistance and hygienic qualities make
it the perfect worktop partner to the
restaurant brigade. From chopping,
filleting, rolling and kneading, Neolith
goes beyond and is always ready for the
next service.

Światowa scena restauracji
charakteryzuje się niezwykłą dynamiką,
w ramach której kulinarne gusty
nieustannie ewoluują, a tendencje
projektowe są ciągle rozwijane w celu
doskonalenia i wzbogacania doznań
gastronomicznych. Dziś wystrój sali jest
równie ważny jak wyborne dania na
talerzu.
Szeroki wachlarz barw, wykończeń i
grubości płyt Neolith pomaga szefom
kuchni w realizacji zamierzonych
idei i nadzwyczaj fantazyjnych wizji,
oddziałując na zmysły restauracyjnych
gości.
Materiał Neolith jest także chętnie
wybierany do użytku w profesjonalnych
kuchniach, jako że jego właściwości
higieniczne oraz wysoka wytrzymałość
stanowią doskonałe dopełnienie pracy
w sektorze gastronomii. Podczas
krojenia, filetowania czy lepienia –
materiał Neolith zawsze wykracza poza
oczekiwania, niezmiennie gotowy
do pomocy w przygotowaniu dań dla
kolejnych gości.

RESTAURANTS

051

CINC SENTITS RESTAURANT
BARCELONA (SPAIN)
* Michelin
Flooring: Pietra Di Osso Silk
& Basalt Grey 6mm
Designed by: Destila Arquitectura
& Zoo Studio

Discover the Case Study
of the project

RESTAURANTS

053

RESTAURANTS

055

CINC SENTITS RESTAURANT
BARCELONA (SPAIN)
* Michelin
Flooring: Pietra Di Osso Silk
& Basalt Grey 6mm
Designed by: Destila Arquitectura & Zoo Studio

RESTAURANTS

057

AÜRT RESTAURANT
BARCELONA (SPAIN)
Bar Counters & Cabinetry:
Iron Copper 3 & 12mm
Designed by: Manuela Manino
& Nick Hickson
Images Dámaso Pérez - Fototec
“Best Restaurant Design in Europe
2019” by The International Hotel &
Property Awards 2019.

RESTAURANTS

059

HOTEL LLEVANT
LLAFRANC (SPAIN)
Flooring: Custom-Made Color 6mm
Designed by: Pau Llimona
Installed by: Ferran Reja Marbres

RESTAURANTS

061

BORN TO COOK KITCHEN WORKSHOP
BARCELONA (SPAIN)
Island & Furniture: Nero Marquina Silk 12mm
Designed by: Cosy Barcelona
Images: Dámaso Pérez - Fototec

RESTAURANTS

063

AQUAROOF TERRAZZA MOLINARI
ROME (ITALY)
Bar Counter & Tables: Calacatta Gold Silk &
Nero Marquina Polished 6 & 12mm
Designed by: Old Style Di Federico Testi
Installed by: Stone Arredo SRL

RESTAURANTS

065

ABAC RESTAURANT
BARCELONA (SPAIN)
*** Michelin
Kitchen Countertops: Basalt Black
Satin 6 & 12mm
In collaboration with Complet Hotel

Discover the Case Study
of the project

EL CELLER DE CAN ROCA
GIRONA (SPAIN)
*** Michelin
Countertops: Pierre Bleue Silk 20mm
Kitchen by Quim Casademont
Installed by: Rockwall by Rustell
Images by: Damaso Perez - Fototec

RESTAURANTS

067

RESTAURANTS

069

AFTERS ICECREAM
CUCAMONGA (USA)
Bar Counter: Estatuario Silk 12mm;
Wall Cladding: Nero Marquina Silk 6mm
Designed by: State College Distributors
Installed by: Kona Stone
Images: Dámaso Pérez - Fototec

071

HOTELS

Hotel Interiors
Wnętrza hotelowe

For Hoteliers, creating an instantly
welcoming atmosphere is essential to
ensuring an amazing first impression
and returning guests. From lobby to the
bar, bedroom and bathroom, creative
décor can raise the guest experience
from the ordinary to the extraordinary.
Neolith’s ability to mimic natural
materials such as stone, wood and
metal, coupled with low-maintenance
and high-resistance qualities, make it
perfect for hotels with a high footfall
where a balance between aesthetics and
functionality is essential.

Dla właścicieli obiektów hotelowych
stworzenie przytulnej atmosfery wnętrza
jest niezbędne, aby zagwarantować
wyjątkowe pierwsze wrażenie gości i
skłonić ich do powrotu. Od holu aż po
bar, sypialnię i łazienkę, kreatywny
wystrój może przyczynić się do
zwiększenia doznań gościa, odchodząc
od codzienności na rzecz unikalności.
Zdolność tworzywa Neolith do imitacji
naturalnych materiałów, takich jak
kamień, drewno i metal, a także niskie
wymogi konserwacyjne i wysoka
wytrzymałość sprawiają, że jest to
materiał idealny do zastosowania
w często uczęszczanych hotelach,
gdzie pierwszorzędne znaczenie ma
zachowanie równowagi między estetyką
a funkcjonalnością.

HOTEL LLEVANT
LLAFRANC (SPAIN)
Flooring: Custom-Made Color 6mm
Designed by: Pau Llimona
Installed by: Ferran Reja Marbres

Discover the Case Study
of the project

HOTELS
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HOTELS

075

HOTEL LLEVANT
LLAFRANC (SPAIN)
Flooring: Custom-Made Color 6mm
Designed by: Pau Llimona
Installed by: Ferran Reja Marbres

HOTELS

077

HILTON DIAGONAL MAR HOTEL
BARCELONA (SPAIN)
Reception Desk: Zaha Stone Silk 12mm
Designed by: Manuela Manino
& Nick Hickson
Images Dámaso Pérez - Fototec

RETAIL

Retail
Przestrzenie
handlowe

079

Beauty, aspiration and refinement are key
characteristics in the world of high-end
retail, whether it’s fashion, furniture,
watches or wine.
Neolith can endure high footfall when
used for flooring and the wide range of
patterns available can be used to enhance
the visual appeal of the products on the
shelves.
Highly adaptable, Neolith can be applied
to suit a modern or a traditional look,
providing a solution to meet the most
ambitious new design or a flawlesslyfaithful restoration.

Piękno, aspiracje i wyrafinowanie
to kluczowe cechy świata handlu
detalicznego wysokiej klasy towarami,
takimi jak odzież i dodatki, meble,
zegary czy wino.
Neolith to wytrzymałe rozwiązanie dla
często uczęszczanych posadzek, zaś
szeroki wachlarz dostępnych wzorów
płyt umożliwia zwiększenie wizualnej
atrakcyjności produktów umieszczanych
na regałach.
Jako materiał wysoce adaptacyjny,
płyty Neolith mogą być stosowane
zarówno do wystrojów nowoczesnych,
jak i tradycyjnych, zapewniając
rozwiązanie spełniające wymogi
najbardziej ambitnych projektów
lub najwierniejszych przedsięwzięć
renowacyjnych.

RETAIL
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LLADRÓ BOUTIQUE
MADRID (SPAIN)
Flooring: Blanco Carrara Silk 6mm
Designed by: Héctor Ruiz-Velázquez
Images: Dámaso Pérez - Fototec

RETAIL
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LLADRÓ BOUTIQUE
MADRID (SPAIN)
Flooring: Blanco Carrara Silk 6mm
Designed by: Héctor Ruiz-Velázquez
Images: Dámaso Pérez - Fototec

RETAIL
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NEOLITH URBAN BOUTIQUE MILANO
MILANO (ITALY)
Flooring & Ceiling: Calacatta Silk 6mm
Designed by: Héctor Ruiz-Velázquez
Images: Nacho Uribe Salazar

RETAIL
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NICOLE+FELICIA WEDDING SALON
SHANGHAI (CHINA)
Wall cladding & Flooring:
Estatuario Silk 6mm
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We know that good design can help
increase employee productivity and
comfort, it’s a key consideration for office
designers.
Creating an inspiring and enriching
atmosphere for all occupants is the goal
and everything from lighting, furniture,
working and break-out areas need to be
considered.
Neolith® offers designers a veneering
solution which appeals to the need for
mental and sensorial equilibrium amongst
employees.

Wiemy, że dobry projekt może
przyczynić się do zwiększenia
produktywności i komfortu
pracowników, co stanowi kluczowy
element uwzględniany przez
projektantów przestrzeni biurowych.
Celem jest stworzenie inspirującej i
ubogacającej atmosfery dla wszystkich
użytkowników, dlatego podczas jej
tworzenia należy pamiętać o wszystkich
strefach oświetlenia, meblach,
stanowiskach pracy i miejscach
przewidzianych na odpoczynek.
Neolith® oferuje projektantom
rozwiązanie w zakresie okładzin
nawiązujące do konieczności zachowania
równowagi umysłowej i zmysłowej
wśród pracowników.

OFFICES

Offices
Wnętrza biurowe

TECHSIZE HEADQUARTERS
SHENZHEN (CHINA)
Flooring: Iron Frost 6mm
Wall Cladding: Iron Frost & Beton 6mm
Stairs: Iron Copper 6mm

OFFICES
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TECHSIZE HEADQUARTERS
SHENZHEN (CHINA)
Floors, Walls & Ceiling:
Estatuario Silk 6mm
Table: Calacatta Silk 12mm

OFFICES
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TECHSIZE HEADQUARTERS
SHENZHEN (CHINA)
Flooring: Iron Frost 6mm
Wall Cladding: Calacatta Silk 6mm
Tables: Zaha Stone 12mm

OFFICES
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KOREA INTERNATIONAL TRADE
ASSOCIATION
WASHINGTON DC (USA)
Flooring & Wall Claddings:
Calacatta Silk 6mm
Designed by: Wingate Hughes
Architects, PLLC
Installed by:
Dimensional Marble And Tile
Images: Dámaso Pérez - Fototec

OFFICES
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NEOLITH URBAN BOUTIQUE MILANO
MILANO (ITALY)
Flooring & Wall Claddings: Zaha Stone Silk 6mm
Designed by: Héctor Ruiz Velázquez
Images: Nacho Uribe Salazar

OFFICES
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OFFICES
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ORANGE EXECUTIVE
ORANGE COUNTY (USA)
Flooring: Estatuario Silk 6mm
Designed by: H Hendy Associates
Fabricated by: Fai
Images: Dámaso Pérez - Fototec

RONGCHUANG CITY OFFICES
SHENYANG (CHINA)
Wall cladding: Beton 6mm

OFFICES
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Public Spaces
Przestrzenie
publiczne

These structures must embody a sense
of community whilst also combining
beauty, security, durability and longevity.
Materials used need to withstand
everything from nature’s elements to
everyday human activity.
Neolith offers both an interior and
exterior solution. Aside from mimicking
the aesthetics of natural stones, woods
and metals it embodies the lowmaintenance, easy-to-clean, hygienic
and resistant qualities urban designers
are constantly looking for, from
cladding to concourses.

Zrozumienie relacji między ludźmi a
ich otoczeniem stanowi punkt wyjścia
dla każdego architekta czy projektanta
przedsięwzięć w zakresie przestrzeni
publicznych.
W ramach tych konstrukcji
konieczne jest uchwycenie poczucia
wspólnoty, a zarazem połączenie
piękna, bezpieczeństwa, trwałości i
długowieczności. Zastosowane materiały
powinny być odporne na wszystko
– od czynników środowiskowych po
codzienną działalność człowieka.
Neolith oferuje rozwiązanie sprawdzające
się zarówno w przypadku powierzchni
wewnętrznych, jak i zewnętrznych.
Jest to tworzywo, które nie tylko
odzwierciedla estetykę naturalnych
kamieni, drewna i metali, ale również
łączy w sobie takie cechy, jak niskie
wymogi konserwacyjne, łatwość
utrzymania w czystości, higieniczność
i wytrzymałość – właściwości
niezmiennie poszukiwane przez
projektantów przestrzeni miejskich, od
okładzin aż po place.

PUBLIC SPACES

Understanding the relationship between
people and their environment is the
starting point for any architect or
designer of a public space project.
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ESTACIÓ RODALIES PROVENÇA
BARCELONA (SPAIN)
Flooring & Wall Claddings:
Arctic White & Nero 6mm
Designed by: Jose Maria Riola

Discover the Case
Study of the project

PUBLIC SPACES
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ESTACIÓ RODALIES PROVENÇA
BARCELONA (SPAIN)
Flooring & Wall Claddings:
Arctic White & Nero 6mm
Designed by: Jose Maria Riola

PUBLIC SPACES
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For many, home is where the hearth
is. Fireplaces play an essential dual role
as both a source of heat and a design
statement. Neolith’s ability to mimic
natural stones such as marble, basalt,
sandstone and granite, combined with
fire-resistance makes it the perfect
material to create a visually striking
fireplace which can handle the heat.
With near-zero porosity, Neolith is also
suitable as a high performance material
for outdoor fireplaces and fire pits. The
range of colours which can be applied
have the potential to transform the
functional to the fabulous, creating both
a useful and visually striking feature
within a garden space.

Dla wielu ludzi dom jest tam, gdzie
ich serce. Kominki pełnią podwójnie
znaczącą rolę – stanowią źródło ciepła,
a jednocześnie zapewniają określony
efekt wizualny. Zdolność tworzywa
Neolith do imitacji kamieni naturalnych,
takich jak marmur, bazalt, piaskowiec
i granit, a przy tym ognioodporność
tego materiału sprawia, że doskonale
sprawdza się on w przyciągających
wzrok kominkach odpornych na
działanie wysokich temperatur.
Dzięki niemal zerowej porowatości
materiał Neolith nadaje się również
do zastosowania jako wysoko
wytrzymały materiał do kominków
i grilli na wolnym powietrzu. Wiele
wariantów kolorystycznych umożliwia
przekształcenie wyposażenia
funkcjonalnego w zdumiewający
element otoczenia, charakteryzujący się
praktycznością, a zarazem przyciągający
wzrok w ogrodowej przestrzeni.

FIREPLACES

Fireplaces
Kominki
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FIREPLACES
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PRIVATE RESIDENCE
NASHVILLE (USA)
Fireplace: Beton Silk 6mm
Designed by: Emily Dorris
Fabricated by: Prime Surfaces
Images: Dámaso Pérez - Fototec

NEOLITH URBAN BOUTIQUE MILANO
MILANO (ITALY)
Flooring & Wall Claddings: Strata
Argentum 6mm
Designed by: Héctor Ruiz Velázquez
Images: Nacho Uribe Salazar

FIREPLACES
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NEOLITH URBAN BOUTIQUE
AMSTERDAM (THE NETHERLANDS)
Fireplace: Pulpis Polished 6mm
Wall cladding: Estatuario Polished 6mm
Flooring: Nero Marquina & Blanco
Carrara Polished 6mm
Designed by: Giuliana Barandiaran
Fabricated by: Stone & Skills, Jan Reek
Natuursteen and ARTE.
Images by: Nacho Uribe Salazar

FIREPLACES

117

119

KINNET RESIDENCE
LAGUNA BEACH (USA)

FIREPLACES

Wall Cladding: Iron Corten Satin 6mm
Designed by: Pinnacle Residential /
The Last Layer
Installed by: Aoc Stone
Images Dámaso Pérez - Fototec

121

KWAPIL RESIDENCE
MILWAUKEE (USA)

FIREPLACES

Fireplace: Iron Grey 6mm
Designed by: Venture Constructions
Fabricated by: Milwaukee Marble
Images: Dámaso Pérez - Fototec

Swimming Pools
Baseny

Essential to the construction of any
swimming pool is the low porosity
of the material used to line the pool.
Previously, natural materials such as
marble where unlikely options due
to their porosity, low tolerance for
chemicals used in pool treatment and
the cost involved in waterproofing.
Neolith’s waterproof and chemical
resistance, combined with careful
design to reproduce real stone means
there’s now the potential to create low
maintenance pools which embody the
beauty of marble, sandstone, even
woods and metals.

Baseny to najlepsze akcesoria
dopełniające przestrzeni wewnętrznej
lub zewnętrznej, dlatego projektanci
wykazują coraz to większe ambicje,
rozbudowując wachlarz dostępnych
kształtów, głębokości i wzorców, a
przez to dążąc do zaspokojenia własnego
apetytu twórczego.
Podczas realizacji dowolnego rodzaju
basenu zasadnicze znaczenie ma
niska porowatość materiału użytego
do okładzin powierzchni basenowej.
Dawniej zastosowanie marmuru czy
innych materiałów naturalnych nie było
zbyt prawdopodobne ze względu na ich
porowatość, niską odporność na środki
chemiczne stosowane do uzdatniania
wody w basenach, a także koszty
związane z uszczelnianiem powierzchni.
Niska porowatość i odporność chemiczna
płyt Neolith w połączeniu z misternym
wzornictwem oddającym cechy
prawdziwego kamienia sprawia, że
teraz możliwe jest tworzenie basenów
o niskich wymogach konserwacyjnych
łączących w sobie piękno marmuru,
piaskowca, czy nawet drewna i metali.

SWIMMINGPOOLS

Swimming pools are the ultimate indoor
and outdoor feature and designers have
become increasingly ambitious with
an expansive variety of shapes, depths
and patterns now available to satisfy an
appetite for ambitious concepts.
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LINDSEY RESIDENCE
HENDERSON (USA)
Flooring: Strata Argentum
Riverwashed 6mm
Designed by: Pinnacle Architecture
Installed by: Wilson Tile
Images: Dámaso Pérez - Fototec

SWIMMINGPOOLS
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MADERO HARBOUR,
BUENOS AIRES (ARGENTINA)

SWIMMINGPOOLS

Walls, Floors and Swimming Pool:
Calacatta SIlk, 6mm

Neolith’s minimal thickness makes it
the perfect partner material for furniture
applications. Tables often serve as the
focal point within a room, As such look,
feel and useability are very important.
From residential kitchens and living
rooms to the office boardroom or
restaurant dining area, Neolith is ideal for
covering plain natural materials to create
a durable design statement.

Dzięki minimalnej grubości płyty
materiał Neolith to idealne rozwiązanie
do zastosowania w ramach mebli. Stoły
często stanowią ogniskowy element
pomieszczenia, dlatego ich wygląd,
wywierane wrażenie oraz funkcjonalność
mają ogromne znaczenie.
Od kuchni i salonów w lokalach
mieszkalnych po sale konferencyjne w
biurach lub jadalnie w restauracjach,
Neolith doskonale nadaje się do
pokrywania gładkich materiałów
naturalnych, tworząc efekt trwałej
koncepcji projektowej.

FURNITURE

Furniture
Meble

129

131

CASA ALBEROLA, CURIO COLLECTION
BY HILTON
ALICANTE, SPAIN

FURNITURE

Tables: Mar del Plata 6mm
Images: Dámaso Pérez - Fototec

NEOLITH URBAN BOUTIQUE MILANO
MILANO (ITALY)
Table: Pierre Bleue Silk 12mm
Flooring & Wall Claddings: Zaha Stone Silk 6mm
Designed by: Héctor Ruiz Velázquez
Images: Nacho Uribe Salazar

FURNITURE
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TABLEZ
(THE NETHERLANDS)

CASA DECOR
MADRID (SPAIN)
Furniture: Nero Zimbabwe
& Nero Marquina Silk 6mm
Designed by: Estudio Diseño Absoluto
Images: Dámaso Pérez - Fototec

FURNITURE

Table: Pulpis Silk 12mm
Designed by: Tablez

neocube®-o

WHAT IS neocube®-o?

CO TO JEST neocube®-o?

neocube-o is an outdoor gas fireplace that has been developed
to set new dimensions in design, workmanship and material
diversity. A fireplace with high quality gas firing technology
completely executed in stainless steel and Schott glass,
combined with Neolith® Sintered Stone base to guarantee
durability as well as a unique visual appearance.

neocube®-o to zewnętrzny kominek gazowy, którego
twórcy dążą do wyznaczenia nowych standardów w
zakresie projektowania, jakości wykonania i różnorodności
materiałów. Kominek łączy wysokiej jakości instalację gazową
ze stali nierdzewnej ze szkłem Schott i podstawą z Kamienia
Spiekanego Neolith® w celu zagwarantowania trwałości i
niezrównanych walorów estetycznych.
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CHARACTERISTICS & BENEFITS

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

• Made in Germany

• Wykonany w Niemczech
• Produkowany z wysokiej jakości materiałów wiodących
prym na rynku, takich jak Neolith®, a także ze szkła marki
Schott oraz instalacji gazowej wykonanej ze stali nierdzewnej
marki Spartherm
• Podstawa z Neolith® o grubości 12 mm i wyglądzie bloku
• Konstrukcja krawędzi ciągłych z Neolith®
• Naroża zszywane i klejone z fazą
• Magnetyczny, niewidoczny mechanizm otwierania
drzwiczek
• Nie wymaga podłączenia energii elektrycznej
• Możliwość użycia dowolnego rodzaju gazu, w tym możliwość
wykorzystania gazu z centralnej instalacji gazowej (gaz
płynny i ziemny)
• Regulacja płomienia (20–100 %)
• Maksymalna moc płomienia: 6,5 – 9 kW
• Autonomia: ok. 30 godzin na butlę gazową o masie 11 kg przy
mocy maksymalnej
• Prosta i trwała konstrukcja umożliwiająca przenoszenie
dzięki 4 wysokiej jakości kółkom oraz hamulcowi do
blokowania kominka w żądanym położeniu
• Uchwyt do transportu po nierównościach
• W zestawie osłona zabezpieczająca przed niekorzystnymi
warunkami meteorologicznymi
• Kominek przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego
• 24-miesięczna gwarancja na technologię grzewczą, z
wyjątkiem części szklanej.

• Manufactured with world leading high quality materials
as Neolith®, Schott glass and Spartherm Stainless steel
burning unit
• Neolith® 12mm Pedestal in block optics
• Continuous Neolith® edge structure
• Corners sawn and glued to mitre
• Invisible magnetic opening door mechanism
• No electricity supply necessary
• Suitable for all gas types, suitable for central gas supply
(liquid and natural gas)
• Adjustable flame (20 - 100%)
• Max power flame: 6.5 – 9 KW
• Burning life: approx. 30 hours per 11 kg gas bottle
at max. power
• Easy and durable mobility through 4 high quality rollers
including a brake for fixing
• Carrying handle for rough conditions
• Comes with a weather protection cover
• Only permitted for outdoors use
• Warranty 24 months on the heating technology,
except the glass construction

AVAILABLE COLOURS / DOSTĘPNE KOLORY
Arctic White
Beton
New York-New York
Zaha Stone
Krater
Nero Zimbabwe
La Boheme
Calacatta
Pulipis
Mont Blanc
Iron Grey

Sofia Cuprum

GALLERY

Iron Corten

Piattibelli Shower Trays
Brodziki prysznicowe Piattibelli
The Piattibelli shower tray comes in a wide range of
measurements and colors, making it the perfect bathroom
solution. Easy to install, in a single piece and jointless.
Piattibelli shower trays, manufactured by PiattiBelli S.L use
NEOLITH as the paneling surfaces and feature completely
slip-free finishes, pursuant to ITC/DIN STANDARD 51097:1992,
ANTI-SLIP RESISTANCE CLASS C3 certification.
The Piattibelli shower tray is produced with Ultra Slim
manufacturing technology, a patented system that is unique
on the market, through which the raw material is molded to
achieve a product that is only 18 mm thick.
It’s ideal for remodeling as the thickness does not create barriers
or differences in level at the shower entrance. Moreover, any
possible filtration disappears since it is manufactured in a single,
jointless piece.
With this cutting edge technology, Neolith can be curved to
create progressive evacuation slopes designed to facilitate
fast water evacuation (pursuant to ITC/UNE-EN 14527:2006
STANDARD + A1:2010 SECT. 5.2 certification). The combination
of this technology and the drainage valve by Viega, which is
the market leader with its Tempoplex 80 models, guarantees an
evacuation rate of 0.64 L/sec., making it the most effective on
the market.
Neolith does not manufacture the Piattibelli shower trays;
it only distributes them in various markets.

Brodziki prysznicowe Piattibelli dostępne są w szerokiej gamie
rozmiarów i kolorów, dzięki czemu stanowią doskonałe
rozwiązanie do zastosowania w łazience. Brodziki są łatwe
do zamontowania, stanowią elementy monolityczne i nie
posiadają połączeń.
Brodziki prysznicowe Piattibelli produkowane przez
firmę PiattiBelli S.L wykorzystują materiał Neolith jako
okładzinę i charakteryzują się całkowicie antypoślizgowym
wykończeniem zgodnie z treścią certyfikatu ITC/NORMA DIN
51097:1992, KLASA ODPORNOŚCI POŚLIZGOWEJ C3.
Brodziki prysznicowe Piattibelli wytwarzane są z
zastosowaniem technologii produkcyjnej Ultra Slim, jedynego
opatentowanego systemu na rynku obejmującego formowanie
surowca w celu uzyskania wyrobu o grubości zaledwie 18 mm.
Brodziki idealnie nadają się do przedsięwzięć remontowych,
jako że z uwagi na swą grubość nie tworzą ograniczeń ani
dodatkowych stopni na drodze do kabiny prysznicowej.
Ponadto brodziki stanowią elementy monolityczne,
nieposiadające połączeń, co pozwala na wyeliminowanie
wszelkich sposobności dla penetracji wody.
Ta awangardowa technologia umożliwia wyginanie
materiału Neolith aż do osiągnięcia łagodnych spadków
odprowadzających, zaprojektowanych w celu szybkiego
odprowadzania wody (zgodnie z treścią certyfikatu ITC /
NORMA UNE-EN 14527:2006 + A1:2010 UST. 5.2). Jednoczesne
zastosowanie przedmiotowej technologii oraz zaworu
odpływowego firmy Viega, wiodącego producenta słynnego z
modeli Tempoplex 80, gwarantuje odprowadzanie 0,64 l/sek,
dzięki czemu jest to najskuteczniejszy mechanizm odpływowy
dostępny na rynku.
Neolith nie prowadzi produkcji brodzików prysznicowych
Piattibelli, lecz zajmuje się ich obrotem na rozmaitych
rynkach.

139
MODELS IN PERMANENT STOCK
MODELE DOSTĘPNE STALE W MAGAZYNIE

MODELS ON DEMAND
MODELE DOSTĘPNE NA ZAMÓWIENIE

Estatuario E01 Silk

Arctic White Satin

Calacatta C01 Silk

Iron Frost Satin

Nieve Satin

Blanco Carrara Bc02 Silk

Phedra Satin

Calacatta Gold Cg01 Silk

Pietra Di Luna Silk

Arena Satin

New York - New York Silk

Avorio Satin

Zaha Stone Silk

Strata Argentum Riverwashed

Cement Satin

Perla Satin

Barro Satin

Pietra Di Osso Silk

Pulpis Silk

Basalt Beige Satin

Iron Grey Satin

Concrete Taupe Silk

Basalt Grey Satin

Beton Silk

Nero Zimbabwe Riverwashed

Humo Satin

Calatorao Silk

Lava Satin

Basalt Black Satin

Pietra Di Piombo Silk
Iron Corten Satin

FORMATS OF PIATTIBELLI SHOWER TRAYS
MADE WITH NEOLITH / FORMATY BRODZIKÓW
PRYSZNICOWYCH PIATTIBELLI WYKONANYCH Z
ZASTOSOWANIEM MATERIAŁU NEOLITH

Iron Copper Satin
Iron Moss Satin
Aspen Grey Silk
Pierre Bleue Silk
Nero Satin

DRAIN COVER OPTIONS
WARIANTY ODPŁYWU

DRAIN SYSTEM OPTIONS
SYSTEMY ODPŁYWU

Stainless Steel / Stal nierdzewna

Same Color / Identyczny kolor

Tempoplex 80 (0.64l./sec.)

GALLERY

Tempoplex 60 (0.55l./sec.)

Neolith Gallery

The current Neolith collection is composed of 46 different
models that are grouped in 6 collections. Most of those 46
models are available in more than one finish and thicknesses
and even some of them have Bookmatch and Endmatch
options.

Obecnie gama produktów Neolith obejmuje 46 modeli
pogrupowanych na 6 kolekcji. Zdecydowana większość tych
46 modeli jest dostępna w więcej niż jednym wykończeniu i
różnych wariantach grubości, a niektóre oferują nawet opcje
Bookmatch lub Endmatch.

For not getting lost in this wide variety of possibilities that
the Neolith 2020 catalogue offers, we introduce this updated
version of the already popular Neolith Gallery were all
references are included.

Aby ułatwić nawigację po szerokim wachlarzu możliwości
oferowanych w katalogu Neolith 2020, przedstawiamy tę
zaktualizowaną wersją słynnej Neolith Gallery, w której
zgromadzono całość dostępnej oferty.

Décor Polished finish effective length of the slabs in the
Classtone Collection is 3.000mm instead of 3.200mm.
Długość użytkowa płyt Classtone Collection oferowanych w wykończeniu Décor Polished
wynosi 3000 mm zamiast 3200 mm.
Ultrasoft finish is also available on Estatuario, Calacatta
and Calacatta Gold models on demand.
Wykończenie Ultrasoft jest również dostępne na zamówienie
dla modeli Estatuario, Calacatta i Calacatta Gold.

CALACATTA LUXE CL01
mm Satin Silk Polish. U.Soft Riverw.
2.600x1.200 6
3
3.600x1.200
6
3.200x1.500 6
12
3.200x1.600
20

∙
∙

∙
∙

CALACATTA LUXE CL01-R
mm Satin Silk Polish. U.Soft Riverw.
2.600x1.200 6
3
3.600x1.200
6
3.200x1.500 6
12
3.200x1.600
20

∙
∙

∙
∙
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ESTATUARIO E01-R

mm Satin Silk Polish. U.Soft Riverw.
2.600x1.200 6
3
3.600x1.200
6
3.200x1.500 6
12
3.200x1.600
20

∙
∙

∙

∙
∙
∙

∙
∙
∙

∙
∙

BLANCO CARRARA BC2
mm
2.600x1.200
3.600x1.200
3.200x1.500
3.200x1.600

6
3
6
6
12
20

Satin

Silk

mm Satin Silk Polish. U.Soft Riverw.
2.600x1.200 6
3
3.600x1.200
6
3.200x1.500 6
12
3.200x1.600
20

∙
∙

∙
∙

∙

∙
∙
∙

∙
∙
∙

∙
∙

BLANCO CARRARA BC2-R

Riverw. Polish.

mm
2.600x1.200

∙

ESTATUARIO E05

3.600x1.200
3.200x1.500
3.200x1.600

6
3
6
6
12
20

Satin

Silk

mm Satin Silk Polish. U.Soft Riverw.
2.600x1.200 6
3
3.600x1.200
6
3.200x1.500 6
12
3.200x1.600
20

∙
∙

∙
∙

∙
∙

Riverw. Polish.

mm

3.600x1.200
3.200x1.500
3.200x1.600

6
3
6
6
12
20

Satin

Silk

mm Satin Silk Polish. U.Soft Riverw.
2.600x1.200 6
3
3.600x1.200
6
3.200x1.500 6
12
3.200x1.600
20

∙
∙

NERO MARQUINA NM01
2.600x1.200

∙

ESTATUARIO E05-R

∙
∙

∙
∙

NERO MARQUINA NM01-R

Riverw. Polish.

mm
2.600x1.200
3.600x1.200

∙
∙

∙
∙

∙
∙

3.200x1.500
3.200x1.600

6
3
6
6
12
20

Satin

Silk

∙
∙

Riverw. Polish.

∙
∙

GALLERY

ESTATUARIO E01

CALACATTA GOLD CG01

CALACATTA GOLD CG01-R

mm Satin Silk Polish. U.Soft Riverw.
2.600x1.200 6
3
3.600x1.200
6
3.200x1.500 6
12
3.200x1.600
20

∙
∙
∙

∙
∙

∙
∙

MONT BLANC
mm
2.600x1.200
3.600x1.200
3.200x1.500
3.200x1.600

6
3
6
6
12
20

Satin

Silk

mm Satin Silk Polish. U.Soft Riverw.
2.600x1.200 6
3
3.600x1.200
6
3.200x1.500 6
12
3.200x1.600
20

∙
∙

∙
∙
∙

∙
∙

∙
∙

Riverw. Polish.

mm

3.600x1.200
3.200x1.500
3.200x1.600

6
3
6
6
12
20

Satin

Silk

mm
2.600x1.200

∙
∙

∙
∙

∙

∙
∙
∙

∙
∙
∙

∙
∙

mm Satin Silk Polish. U.Soft Riverw.
2.600x1.200 6
3
3.600x1.200
6
3.200x1.500 6
12
3.200x1.600
20

PULPIS

Riverw. Polish.

∙

CALACATTA C01-R

mm Satin Silk Polish. U.Soft Riverw.
2.600x1.200 6
3
3.600x1.200
6
3.200x1.500 6
12
3.200x1.600
20

STRATA ARGENTUM
2.600x1.200

∙

CALACATTA C01

3.600x1.200
3.200x1.500
3.200x1.600

6
3
6
6
12
20

Satin

Silk

∙
∙
∙
∙

∙
∙

∙

∙
∙
∙

∙
∙
∙

∙
∙

CALATORAO
Riverw. Polish.

mm
2.600x1.200
3.600x1.200
3.200x1.500
3.200x1.600

6
3
6
6
12
20

Satin

Silk

∙
∙
∙
∙

Riverw. Polish.
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mm
2.600x1.200
3.600x1.200
3.200x1.500
3.200x1.600

Satin

6
3
6
6
12
20

Silk

ARENA
Riverw. Polish.
2.600x1.200
3.600x1.200

∙
∙

3.200x1.500
3.200x1.600

RETROSTONE
mm
2.600x1.200
3.600x1.200
3.200x1.500
3.200x1.600

6
3
6
6
12
20

Satin

Silk

Satin

6
3
6
6
12
20

∙
∙

Silk

Riverw. Polish.

mm
2.600x1.200
3.600x1.200

∙
∙

3.200x1.500
3.200x1.600

Riverw. Polish.

mm

3.600x1.200
3.200x1.500
3.200x1.600

6
3
6
6
12
20

Satin

Silk

∙
∙
∙
∙
∙

Satin

6
3
6
6
12
20

PIETRA DI LUNA
2.600x1.200

∙
∙

mm

PIETRA DI OSSO
Silk

BASALT BEIGE

Riverw. Polish.

mm
2.600x1.200

∙

3.600x1.200

∙
∙

3.200x1.500
3.200x1.600

6
3
6
6
12
20

Satin

Silk

Riverw. Polish.

∙

PHEDRA

Riverw. Polish.
2.600x1.200
3.600x1.200
3.200x1.500
3.200x1.600

mm

Satin

6
3
6
6
12
20

∙
∙
∙
∙

Silk

Riverw. Polish.

GALLERY

MIRAGE

NEW YORK - NEW YORK
mm
2.600x1.200
3.600x1.200
3.200x1.500
3.200x1.600

Satin

Silk

PIETRA DI PIOMBO
mm

Riverw. Polish.
2.600x1.200

6
3
6
6
12
20

∙

3.600x1.200

∙
∙
∙

3.200x1.500
3.200x1.600

CEMENT
2.600x1.200
3.600x1.200
3.200x1.500
3.200x1.600

mm

Satin

6
3
6
6
12
20

∙
∙
∙
∙
∙

Silk

Satin

Silk

6
3
6
6
12
20

BARRO

Riverw. Polish.
2.600x1.200

∙

3.600x1.200

∙
∙
∙

3.200x1.500
3.200x1.600

LAVA
Riverw. Polish.

mm
2.600x1.200
3.600x1.200
3.200x1.500
3.200x1.600

6
3
6
6
12
20

Satin

Silk

Satin

6
3
6
6
12
20

∙
∙

Silk

Riverw. Polish.

Riverw. Polish.

3.600x1.200

∙
∙
∙

3.600x1.200
3.200x1.500
3.200x1.600

mm

Satin

6
3
6
6
12
20

∙
∙
∙
∙
∙
∙

mm
2.600x1.200

3.200x1.500
3.200x1.600

BASALT GREY
2.600x1.200

∙
∙
∙

mm

NERO ZIMBABWE

Silk

Satin

Silk

Riverw. Polish.

∙
∙

6
3
6
6
12
20

∙
∙
∙

BASALT BLACK

Riverw. Polish.
2.600x1.200
3.600x1.200
3.200x1.500
3.200x1.600

mm

Satin

6
3
6
6
12
20

∙
∙
∙
∙
∙
∙

Silk

Riverw. Polish.
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mm
2.600x1.200
3.600x1.200
3.200x1.500
3.200x1.600

Satin

Silk

ZAHA STONE
Riverw. Polish.

∙
∙

6
3
6
6
12
20

mm
2.600x1.200
3.600x1.200

∙
∙
∙

∙

3.200x1.500
3.200x1.600

mm

3.600x1.200
3.200x1.500
3.200x1.600

6
3
6
6
12
20

Satin

Silk

∙
∙
∙

Riverw. Polish.

mm
2.600x1.200
3.600x1.200

∙
∙
∙

3.200x1.500
3.200x1.600

KRATER

Riverw. Polish.

mm
2.600x1.200

∙

Silk

∙
∙

6
3
6
6
12
20

ASPEN GREY
2.600x1.200

Satin

MAR DEL PLATA*

3.600x1.200
3.200x1.500
3.200x1.600

6
3
6
6
12
20

Satin

Silk

Satin

Silk

Riverw. Polish.

6
3
6
6
12
20

∙
∙

*Slate Finish
*Wykończenie Slate

PIERRE BLEUE
Riverw. Polish.

mm
2.600x1.200
3.600x1.200

∙
∙

3.200x1.500
3.200x1.600

6
3
6
6
12
20

Satin

Silk

Riverw. Polish.

∙

GALLERY

BETON

ARCTIC WHITE
mm
2.600x1.200
3.600x1.200
3.200x1.500
3.200x1.600

6
3
6
6
12
20

Satin

∙
∙
∙
∙

Silk

JUST WHITE

Riverw. Polish.

∙

mm
2.600x1.200
3.600x1.200

∙
∙
∙

∙
∙
∙

3.200x1.500
3.200x1.600

NIEVE
2.600x1.200
3.600x1.200
3.200x1.500
3.200x1.600

mm

Satin

6
3
6
6
12
20

∙
∙
∙
∙

Silk

∙

Silk

Riverw. Polish.

Riverw. Polish.

mm
2.600x1.200

3.200x1.500
3.200x1.600

6
3
6
6
12
20

mm
2.600x1.200

∙
∙

3.600x1.200
3.200x1.500

∙
∙

3.200x1.600

AVORIO

3.600x1.200

∙
∙

Satin

6
3
6
6
12
20

PERLA

Satin

∙
∙

Silk

Riverw. Polish.

6
3
6
6
12
20

Satin

∙
∙

Silk

Riverw. Polish.
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mm
2.600x1.200
3.600x1.200
3.200x1.500
3.200x1.600

6
3
6
6
12
20

Satin

Silk

NERO
Riverw. Polish.
2.600x1.200

∙

3.600x1.200
3.200x1.500
3.200x1.600

mm

Satin

6
3
6
6
12
20

∙
∙

Silk

Riverw. Polish.

∙
∙
∙

All Colorfeel models available in Polished finish
are Nanotech Polished
Wszystkie modele Colorfeel dostępne w
wykończeniu Polished oferowane są w
wykończeniu Nanotech Polished.

GALLERY

HUMO

IRON COPPER
2.600x1.200
3.600x1.200
3.200x1.500
3.200x1.600

mm

Satin

6
3
6
6
12
20

∙
∙

Silk

Riverw. Polish.
2.600x1.200
3.600x1.200

∙
∙

3.200x1.500
3.200x1.600

IRON FROST
mm
2.600x1.200
3.600x1.200
3.200x1.500
3.200x1.600

6
3
6
6
12
20

Satin

∙
∙
∙

IRON CORTEN

Silk

Riverw. Polish.

mm

Satin

6
3
6
6
12
20

∙
∙
∙
∙
∙
∙

Silk

IRON MOSS

Riverw. Polish.
2.600x1.200
3.600x1.200
3.200x1.500
3.200x1.600

mm

Satin

6
3
6
6
12
20

∙
∙
∙
∙
∙

Silk

IRON GREY

Riverw. Polish.
2.600x1.200
3.600x1.200
3.200x1.500
3.200x1.600

mm

Satin

6
3
6
6
12
20

∙
∙
∙
∙
∙

Silk

Riverw. Polish.
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mm
2.600x1.200
3.600x1.200
3.200x1.500
3.200x1.600

6
3
6
6
12
20

Satin

Silk

SOFÍA CUPRUM**

Riverw. Polish.

mm
2.600x1.200
3.600x1.200

∙
∙

3.200x1.500
3.200x1.600

6
3
6
6
12
20

Satin

Silk

∙
∙
∙

Riverw. Polish.

* La Bohème Special Finish
* Specjalne wykończenie La Bohème
** Steel Touch Finish
** Wykończenie Steel Touch

Please, to see the special models available for
projects, scan the following QR code.
Aby zobaczyć modele specjalne dostępne dla
projektów, zeskanuj następujący kod QR.

GALLERY

LA BOHÈME B01*

Bookmatch
& Endmatch
The Estatuario, Calacatta, Calacatta Gold, Blanco Carrara,
Nero Marquina and the new Calacatta Luxe models have the
possibility of being presented with a Bookmatched effect
(mirror effect) the same way the natural marble can be directly
extracted from the quarries. For each model there exists a
Reverse option (referred to with an “R”) which enables to
create boockmatched options.

W ramach modeli Estatuario, Calacatta, Calacatta Gold,
Blanco Carrara, Nero Marquina i nowego modelu Calacatta
Luxe możliwe jest zastosowanie efektu Bookmatch (efekt
lustrzanego odbicia), tak jak to ma miejsce w przypadku
bezpośredniego pozyskiwania marmuru naturalnego z kopalni.
Dla każdego modelu opracowano wariant rewersu (oznaczony
literą „R”) w celu wskazania efektu Bookmatch.

The Endmatch is a very special feature that the design of the
Calacatta, Calacatta Gold, Blanco Carrara and Nero Marquina
own. Using the same slab just turning it 180º, it’s possible to
obtain continuing vein with endless pattern.

Endmatch to wyjątkowa cecha wzornictwa modeli Calacatta,
Calacatta Gold, Blanco Carrara i Nero Marquina. Przy
wykorzystaniu tej samej płyty i obróceniu jej o 180º możliwe
jest uzyskanie wzoru w postaci ciągłej żyły.

ESTATUARIO E01 BOOKMATCH

Estatuario E01

Estatuario E01R

Estatuario E01

Estatuario E01R

Estatuario E01

Estatuario E05

Estatuario E05R

Estatuario E05

ESTATUARIO E05 BOOKMATCH

Estatuario E05

Estatuario E05R
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CALACATTA BOOKMATCH

Calacatta C01R

Calacatta C01

Calacatta C01R

Calacatta C01

Calacatta C01R

Calacatta Gold CG01

Calacatta Gold CG01R

Calacatta Gold CG01

Calacatta Luxe Cl01

Calacatta Luxe Cl01R

Calacatta Luxe Cl01

CALACATTA GOLD BOOKMATCH

Calacatta Gold CG01

Calacatta Gold CG01R

Calacatta Luxe Cl01

Calacatta Luxe Cl01R

GALLERY

CALACATTA LUXE BOOKMATCH

BLANCO CARRARA BOOKMATCH

Blanco Carrara BC02

Blanco Carrara BC02R

Blanco Carrara BC02

Blanco Carrara BC02R

Blanco Carrara BC02

Blanco Carrara BC02

Blanco Carrara BC02

Blanco Carrara BC02

Nero Marquina NM01

Nero Marquina NM01R

Nero Marquina NM01

BLANCO CARRARA BC02 ENDMATCH

Blanco Carrara BC02

Blanco Carrara BC02

NERO MARQUINA BOOKMATCH

Nero Marquina NM01

Nero Marquina NM01R
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CALACATTA ENDMATCH

Calacatta C01

Calacatta C01

Calacatta C01

Calacatta C01

Calacatta C01

Calacatta Gold CG01

Calacatta Gold CG01

Calacatta Gold CG01

Nero Marquina NM01

Nero Marquina NM01

Nero Marquina NM01

CALACATTA GOLD ENDMATCH

Calacatta Gold CG01

Calacatta Gold CG01

Nero Marquina NM01

Nero Marquina NM01

GALLERY

NERO MARQUINA ENDMATCH

Design variants in 6mm
Warianty projektowe dla grubości 6 mm
To avoid the repetition of design in some Neolith models of 6
mm thickness, variants have been created which will be sent
in a random manner once these colors are ordered, without the
possibility of choosing the specific design, this does not apply
to other models like Estatuario for example, you are still able to
choose between 1 or 5.

RETROSTONE

MIRAGE

Mając na celu zapobieganie powtarzalności wzorów w zakresie
niektórych modeli Neolith o grubości 6 mm, opracowano
ich warianty, które w przypadku zamówień w ramach tej
kolorystyki będą wysyłane losowo, bez możliwości wyboru
wzoru tak, jak to ma miejsce w przypadku innych modeli, np.
Estatuario 1 i 5.
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STRATA ARGENTUM

BETON

GALLERY

ASPEN GREY

ZAHA STONE

PULPIS

KRATER

157
MONTBLANC

NEW YORK - NEW YORK

GALLERY

CALATORAO

MAR DEL PLATA

SOFÍA CUPRUM
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GENERAL SUMMARY 2020
OGÓLNE PODSUMOWANIE 2020
This table may have updates anytime. Please check www.neolith.com to get the latest version.
Niniejsza tabela może zostać zaktualizowana w dowolnym momencie. Prosimy o odwiedzenie strony www.neolith.com w celu pobrania najnowszej wersji.

3200x1600 mm

3200x1500 mm

3600 x 1200 mm

2600 x 1200 mm

12 and 20 mm

6 mm

3 and 6 mm

6 mm

Finishes available
Satin

Silk

Polish.

Arctic White

12

20/12

20/12

Avorio

12

U.Soft

River.

N

Satin

Silk

Polish.

6

6

6

U.Soft

River.

Nero

20/12

Nieve

12

6

Satin

12

6

6

12

6
20/12

6

3
6

20/12

6
3

6

3

6

3
20/12

6

6/3

Basalt Grey

20/12

6

6/3

20/12

Beton

6

20/12

6

6

6

12

Mirage

6
20/12

Nero Zimbabwe

6

20/12

New York-New York

6
6

6/3

12

Mar del Plata

6
3

6
6

Lava

6

3

12

Krater

3

6

12

6

3

6

3

6

6

Pierre Bleue
Pietra di Luna

20/12

6

3

Pietra di Osso

12

6

3

20/12

6

3

12

6

Pietra di Piombo
Retrostone

20/12

Zaha Stone

6

6

3

6

Iron Copper

12

6

3

6

Iron Corten

6

20/12

6

6/3

Iron Frost

12

6

3

Iron Grey

20/12

6

3

6

Iron Moss

20/12

6

3

6

12

6

Blanco Carrara BC02/B02R

Calacatta Gold CG01/CG01R

12

6

3

20/12

20/12

12

6

6

6

3

12

12

12

6

6

6

3

12

12

6

6

Calacatta Luxe CL01/CL01R
Calatorao

20/12

Estatuario E01/E01R

20/12

20/12

12

6

6

6

Estatuario E05/E05R

12

12

12

6

6

6

Mont Blanc

12

Nero Marquina NM01/NM01R

12

Pulpis

12

New model 2020

6

3

6
12

6

Special finishes: Sofia Cuprum: Steel Touch Finish

6

6

6

3
6

6

20/12

6

3

3

12

Strata Argentum
Sofia Cuprum

River.

6

6/3

Basalt Black

Calacatta C01/C01R

Polish.

6

3

Basalt Beige

La Bohème B01

Silk

6/3

Aspen Grey

Phedra

River.

3

6

Perla

Cement

Polish.

3
20/12

Just White

Barro

Silk

3

Humo

Arena

Satin
6/3

N

6

6
3

6

Mar del Plata: Slate Finish

: NanoTech Polished

N

* The effective length of the slabs in the Décor Polished models of the Classtone Collection is 3.000mm instead of 3.200mm.
* Models Basalt Black, Basalt Grey, Arctic White, Nieve and Nero present an improved version of the Satin finish that achieves a better surface properties
without changing the appearance.

GALLERY

Model

RESPONSIBLE TEAM /
ZESPÓŁ ODPOWIEDZIALNY
Neolith Branding Team
DESIGN /
PROJEKT
Gallén + Ibáñez
PRINTS /
WYDRUK
Impressa. Artes Gráficas
COVER PAPER /
OKŁADKA PAPIEROWA
GMund Colors Matt 50 400 gr.
INTERIOR PAPER /
PAPIEROWE STRONY WEWNĘTRZNE
Imagine Bulk 130 gr.

