
Нови серии гранитогрес Ragno Italy налични на склад в AB GROUP

RITUALWOODSTORY

TEXCEM

BISTROT

TRAMA



TexCem 32.5x97.7 [калибровани]   

32.5x97.7

32.5x97.7   struttura groove

32.5x97.7   magnolia
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R5NL Bianco R5NR Bianco Groove

Плочките интерпретират бетона като 

текстура и повърхност, предложенията на 

Ragno включват както гладки повърхности, 

така и прецизни триизмерни микро-

структури, които създават прекрасно 

усещане за ръчна обработка на материала 

и натуралност.

R5NJ Ottanio

R6QU Magnolia Bianco

Цена: 76.00 лв/м²

Цена: 76.00 лв/м²

Цена: 86.00 лв/м²

Цена: 472.00 лв/сет

(4 бр)

фаянс / white body tiles



Trama 25x76 

25x76

25x76           arazzo
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R5K9 Trama Bianco R5KD Trama Blu

Микроструктурираните плочки с фина 

текстура създават приятна омекотена 

атмосфера и комфорт. 

Разнообразието от декорни плочки и 

мозайки, както и възможността за 

съчетаване на плочките в цветови блокове 

допринася за уюта и съвършения дизайн 

на вашия дом.

R5KX Dec. Arazzo Bianco

Цена: 46.00 лв/м²

Цена: 12.00 лв/бр

Цена: 46.00 лв/м²

фаянс / white body tiles

Цена: 46⁰⁰ лв/м²



Ritual 32.5x97.7 [калибровани]   

32.5x97.7

32.5x97.7   vanity

32.5x97.7   jaquard
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R6ND Ritual Bianco R6NC Ritual Grigio

Плочки за баня и кухня Ragno Ritual са част 

от най-новите колекции на италианския 

производител на настилки и облицовки 

представени на престижното между-

н а р о д н о  и з л оже н и е  C e r s a i e  ‘ 1 8 . 

Колекцията е вдъхновена от един от най-

традиционните материали за облицовка в 

миналото - камъкът.

Интерпретацията на Ragno включва както 

гладки повърхности, така и прецизни 

триизмерни микроструктури, които 

създават прекрасното усещане за ръчна 

обработка на материала.

Цена: 76.00 лв/м²

R5QK Dec. Vanity Bianco Цена: 59.00 лв/бр

Цена: 76.00 лв/м²

R724 Dec. Jaquard Bianco Цена: 78.00 лв/бр

фаянс / white body tiles



Woodstory   15x90  

15x90 см

15x90 см

R5QS Woodstory Beige

R5QU Woodstory Tortora

20x120              lappato

20x120              matt

20x120              rullato
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30x60 8 1,440 31,50 10

Колекцията калиброван гранитогрес Mega 

(Marble Experience) ще ви развълнува 

истински със своите луксозни мраморни 

плочи.

Серията имитира неповторимия Sahara 

Noir - мрамор, който ще накара всяко 

помещение да заблести с неподправения 

блясък на класическо изящество.

15x90 8 1,080 21,00 8,5

Колекция гранитогреси имитация на 

дърво Woodstory е вдъхновена от вечната 

красота на натуралния дъб.

Естествено богатата текстура на дърве-

сината с нейните преливащи нюанси и 

цветови вариации е претворена от Ragno в 

разнообразни меки тонове изключително 

издръжлив гранитогрес с предпочитания 

от клиентите размер 15х90 см.

Гранитогресът е с висока степен на 

здравина, студоустойчив и издръжлив на 

износване и надраскване.

Цена: 48⁰⁰ лв/м²



Bistrot   30x60  [калиброван]  

20x120              lappato

20x120              matt

20x120              rullato
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30x60 8 1,440 31,50 10

Колекцията калиброван гранитогрес Mega 

(Marble Experience) ще ви развълнува 

истински със своите луксозни мраморни 

плочи.

Серията имитира неповторимия Sahara 

Noir - мрамор, който ще накара всяко 

помещение да заблести с неподправения 

блясък на класическо изящество.

30x60 5 0,900 20,24 9,5

Гранитогрес Bistrot е мултифункционална 

настилка, подходяща за стени и под, както 

за  помещения  в  дома ,  така  и  за 

обществени - заведения, офиси и др. 

Дизайнът на колекцията е вдъхновен от 

класическите мрамори, които внасят 

неподвластен на времето стил във всеки 

интериор.

Цена: 58⁰⁰ лв/м²

30x60 смR5XD Bistrot Grafite Soft
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