


На розробку серії колекцій NORMAN ди-
зайнерів «Голден Тайл» надихнула казкова 
природа скандинавських країн. Вона вра-
жає та дивує своєю північною красою. 
Це величні фіорди із скелястими берега-
ми, що заглиблюються далеко всередину 
материка. Це озера та річки із рибним роз-
маїттям; мальовничі рівнини та хвойні ліси; 
гори, вкриті капелюхами снігу.
Це екологічно чисті та безпечні країни, які 
відомі своїм високим рівнем життя. 
Це універсальність, простота, практич-
ність і краса скандинавського стилю в ди-
зайні житла.
Недарма за показниками індексу щастя 
скандинавські країни лідирують у всьому 
світі, а життєва філософія «хюґе» - здат-
ність отримувати задоволення від простих 
речей, стала прикладом для наслідування 
для жителів усього світу.

The fairy nature of the Nordic countries 
inspired the designers of Golden Tile to 
develop the series of NORMAN collections. 

It amazes and surprises with the northern 
beauty: magnificent fjords with rocky coasts 
which go far into the continent; lakes and 
rivers teeming with fish; picturesque plains 
and pine forests; mountains covered with 
snow hats; ecologically clean and safe 
countries, known for their high living standard; 
omnitude, simplicity, practicality and beauty 
of the Scandinavian style in the design of the 
interiors of dwellings. 

It is not without reason that Scandinavian 
countries take the first position in the world 
in terms of happiness index. And the life 
philosophy of «Hugge» - the ability to enjoy 
simple things, has become an example to 
follow worldwide.



light beige / світло-бежевий

beige / бежевий

dark grey / темно-сірий

607 х 607 мм

607 х 607 мм

607 х 607 мм

N4V510

N41510

N4П510

Hygge

Hygge
хюҐе



Scandi

cream / кремовий

beige / бежевий

grey / сірий

607 х 607 мм

607 х 607 мм

607 х 607 мм

N6Г510

N61510

N62510

Scandi
сканді



Torso

white / білий

grey / сірий

dark grey / темно-сірий

607 х 607 мм

607 х 607 мм

607 х 607 мм

N30510

N32510

N3П510

Torso
торсо



Tivoli

400 х 400 мм

400 х 400 мм

400 х 400 мм

N71870

N70870

N72870

beige / бежевий

white / білий

grey / сірий

607 х 607 мм

607 х 607 мм

607 х 607 мм

N71510

N70510

N72510

Tivoli
тіволі



Lille

Lille
ліль

beige / бежевий

brown / коричневий

beige / бежевий

brown / коричневий

607 х 607 мм

607 х 607 мм

307 х 607 мм

307 х 607 мм

N11510

N17510

N11940

N17940



KORD

beige / бежевий

brown / коричневий

grey / Сірий

607 х 607 мм

607 х 607 мм

607 х 607 мм

N51510

N57510

N52510

kord
корд



slate

slate
слейт

beige / бежевий

grey / сірий

anthracite / антрацит

307 х 607 mm

307 х 607 mm

307 х 607 mm

961940

962940

96У940



Laminat

cream / кремовий

beige / бежевий

brown / коричневий

150 x 600 mm

150 x 600 mm

150 x 600 mm

54Г920

541920

547920

laminat
ламінат



Alpina wood
альпіна вуд

Alpina wood

beige / бежевий

brown / коричневий

light grey / світло-сірий

grey / сірий

307 х 607 mm

307 х 607 mm

307 х 607 mm

307 х 607 mm

891940

897940

89G940

892940



Forestina

Forestina
форестіна

beige / бежевий

dark beige / темно-бежевий

grey / сірий

beige / бежевий

dark beige / темно-бежевий

grey / сірий

307 х 607 mm

307 х 607 mm

307 х 607 mm

150 x 600 mm

150 x 600 mm

150 x 600 mm

951940

95Н940

952940

951920

95Н920

952920



Kronewald

kronewald
кроневальд

beige / бежевий

dark beige / темно-бежевий

brown / коричневий

beige / бежевий

dark beige / темно-бежевий

brown / коричневий

307 х 607 mm

307 х 607 mm

307 х 607 mm

150 x 600 mm

150 x 600 mm

150 x 600 mm

971940

97Н940

977940

971920

97Н920

977920



beige / бежевий brown / коричневий

light grey / світло-сірий grey / сірий

beige / бежевий brown / коричневий

light grey / світло-сірий grey / сірий

307 х 607 mm 307 х 607 mm

307 х 607 mm 307 х 607 mm

150 x 600 mm 150 x 600 mm

150 x 600 mm 150 x 600 mm

941940 947940

94G940 942940

941920 947920

94G920 942920

SKOGEN

SKOGEN
скоҐен



Yorvik

cream / кремовий light beige / світло-бежевий

beige / бежевий brown / коричневий

cream / кремовий light beige / світло-бежевий

beige / бежевий brown / коричневий

307 х 607 mm 307 х 607 mm

307 х 607 mm 307 х 607 mm

150 x 600 mm 150 x 600 mm

150 x 600 mm

150 x 600 mm

150 x 600 mm

G1Г940 G1V940

G11940 G17940

G1Г920 G1V920

G11920

G12920 

G17920 

grey / сірий

000

307 х 607 mm G12940

Yorvik
Йорвік



Grusha

Grusha
Груша

light beige / світло-бежевий

brown / коричневий

grey / сірий

light beige / світло-бежевий

brown / коричневий

grey / сірий

307 х 607 mm

307 х 607 mm

307 х 607 mm

150 x 600 mm

150 x 600 mm

150 x 600 mm

G2V940

G27940

G22940

G2V920

G27920

G22920 



Western

beige / бежевий

grey / сірий

beige / бежевий

grey / сірий

307 х 607 mm

307 х 607 mm

150 x 600 mm

150 x 600 mm

А81940

А82940

А81920

А82920

western
вестерн



Bergen

light grey / світло-сірий

grey / сірий

light grey / світло-сірий

grey / сірий

307 х 607 mm

307 х 607 mm

150 x 600 mm

150 x 600 mm

G3G940 

G32940

G3G920 

G32920

bergen
берген



Rona



RONARONA
ронарона

beige / бежевий

150 x 600 mm G41920

brown / коричневий

150 x 600 mm G47920 

grey / сірий

150 x 600 mm G42920

dark grey / темно-сірий

150 x 600 mm G4G920



Eina

light beige / світло-бежевий

beige / бежевий

602 х 602 мм

602 х 602 мм

79V620

791620

Eina
Ейна



Meloren

beige / бежевий

dark beige / темно-бежевий

grey / сірий

602 х 602 мм

602 х 602 мм

602 х 602 мм

551620

55Н620

552620

Meloren
Мелорен



Majesty

grey / сірий

black / чорний

602 х 602 мм

602 х 602 мм

2V2620

2VС620

Majesty
меджесті



Damascata

beige / бежевий

brown / коричневий

602 х 602 мм

602 х 602 мм

661620

667620

Damascata
дамаската



Calacatta extra

white / білий

602 х 602 мм Н90620

Calacatta extra
калакатта екстра



LAURent

light beige / 
світло-сірий

186 x 186 mm
59G180

Mix / 
мікс - 1

186 x 186 mm
592110

Mix / 
мікс - 2

186 x 186 mm
592120

Mix / 
мікс - 3

186 x 186 mm
592130

Mix / 
мікс - 4

186 x 186 mm
592140

grey /
сірий

186 x 186 mm
592180

anthracite /
антрацит

186 x 186 mm
59У180

LAURent
лаурент



victorian

beige /
бежевий

186 x 186 mm
1V1180

Mix / 
мікс - 1

186 x 186 mm
1V3110

Mix / 
мікс - 2

186 x 186 mm
1V3120

Mix / 
мікс - 3

186 x 186 mm
1V3130

Mix / 
мікс - 4

186 x 186 mm
1V3140

azure /
блакитний

186 x 186 mm
1V3180

blue / 
синій

186 x 186 mm
1VМ180

victorian
викторіан



В умовах різної освітленості відтінок кольору на 
плитці може виглядати по-різному. Колір плитки, яка 
зображена в каталозі, може відрізнятися від відтінків 
продукції в готовому вигляді. Замовляючи плитку, вра-
ховуйте зони її застосування. Слід уважно вивчати 
інструкції сторонніх виробників, продукція яких ви-
користовується в технологічному процесі укладання 
плитки (клейових складів, затирки, засобів по догля-
ду за плиткою і керамогранітом), і слідувати даним ін-
струкціям. 

Виробник залишає за собою право в будь-який мо-
мент і без попереднього попередження змінити зазна-
чені в даному Каталозі відомості і технічні характе-
ристики, що не повинні розглядатися як безумовно 
обов’язкові.

In various illumination conditions the color shade of a tile 
may look different. The tile color displayed in the catalogue 
may differ from the actual product colors. When ordering 
tiles, please consider their application environment. Also, 
please carefully study and follow instructions of the third-
party manufacturers, whose products are used in the tile 
cladding process, such as adhesives, grouts, ceramic 
and porcelain tile care products. 

The manufacturer reserves the right to change 
any information and technical data displayed in this 
Catalogue at any time and without prior notice, whereas 
the information and technical data indicated should not 
be regarded as absolutely unalterable.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ PLEASE NOTE

ЗНАЧЕННЯ СИМВОЛІВ SYMBOLIC NOTATION

Плитка 
для стін

Плитка 
для підлоги

Глянцева 
поверхня

Матова 
поверхня

Рельєфна 
поверхня

Морозо-
стійка

Wall tile Floor tile Glossy 
surface

Matt 
surface

Relief 
surface

Frost 
resistant



Магазин плитки, мозаики и декора

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  Д И Л Е Р

www.plitkashop.com.ua
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ОФИС  И  ШОУРУМ
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