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Č.dek.            Název dekoru Strana kat. Č.dek.     Název dekoru Strana kat. Č.dek.           Název dekoru Strana kat.
1. Kombinované dekory : 2. Glazůry lesklé : 3. Plošné dekory :

411 bílá matná s kuchyňským motivem 23,25,53 012 bílá 29,31,33,47,45 200 mramor dřevo 45,49
412 bílá matná s béžovou patinou 51 016 béžová  210 mramor zelený 45
416 bílá matná s mysliveckým motivem 53 020 modrá světlá 45 220 montgomery 49
421 bílá matná s modrou patinou 51,53 024 modrá střední 45 230 bílá čína 45,49
422 bílá matná stínovaná modře - 028 modrá tmavá 35,45 250 destin
431 žlutá matná se zl. proužky novinka 029 černomodrá   (1:1 028+089) 260 mramor hnědý 45,49
440 bílá matná stínovaná rezavě s oky 33,39,41,51,53 047 zelená efekt 280 mramor modrý
442 světle šedá matná stín. černě s oky 15 048 zelená tmavá 240 černá čína
443 světle šedá lesk bílé cákance 053 hnědá střední 45 270 zlaté proužky
444 modrá matná stínovaná černě s oky 41 054 hnědá burel   
447 bílá  matná s modřencem - 057 hnědá tmavá 45
449 cákání mix 29,35  064 růžová 45            5. Látky na stínidla :           5. Látky na stínidla :
451 bílá lesklá stín. modře s poměnkami 51 068 vínová 601 chintz bílý
452 bílá lesklá s tm. modrou 35 082 šedá 602 chintz černý
455 bílá lesklá se zelenou - 085 kovová  603 chintz béžový
458 bílá matná s kanafasem - 089 černá 45 604 chintz kávový
467 kávová matná stínovaná černě 51 092 světle žlutá 605 chintz zelený světlý
468 bílá matná s hnědočernou 23,25,27 096 oranžová stř. 29,45 606 chintz modrý světlý
470 bílá matná s malbou blatouch 27,41 099 zlatá 607 chintz modrý tmavý
472 přírodně malované 27   608 dětský motiv
475 bílá matná s kytkami 53 110 průhled.praskací 609 chintz zlatý
476 bílá lesklá s holandským motivem 53 113 béžová crack Cremecrack 610 chintz terakota
477 bílá matná s malbou kopretina 27 114 béžová crack + zlato 611 chintz jablíčko
479 bílá matná stín. černě s růžemi 51 123 světle modrá crack Hellblaucrack 612 Briliant květovaný 
480 bílá matná stín. modročerně 53 133 türkis crack Turkiscrack 613 chintz oranž
481 bílá matná stín. oranžovočerně 23,53,41,51 141 světle zelená crack Hellgruncrack 614 chintz kukuřice
490 tm.hnědá lesklá stín. černobíle 51 148 zelená crack 615 Briliant červený
491 tm.hnědá lesklá stínovaná černě -   616 Briliant vínový
492 sv.žlutá lesklá se žlutým pruhem III.07   617 Briliant žlutozelený
493 sv.žlutá lesk stínovaná párník. Matěj. 560 zrzavá stínovaná 17
496 bílá lesklá s cibulovým motivem 51 572 okrová popraskaná 17 621 orka bílá

573 vínová popraskaná 17 622 orka růžová
6. Bezglazůrové dekory : 574 vanilka popraskaná novinka 623 orka vínová

500 patina bílo hnědá 7,9,11,13,15,37 575 zelenočerná popraskaná novinka 624 orka medová
501 režná s kuch.mot. 576 vanilka světlá popraskaná novinka 625 orka hnědá tmavá
502 režná s bylinou 579 hnědobílá popraskaná novinka 626 orka zelená tmavá
503 režná s ovocem 580 kovová patina novinka 627 orka modrá tmavá
504 režná s růží 581 stříbro novinka 628 orka černá
505 režná s ves.ovocem 582 šedá glazura s okrem 17 641 natur
506 režná s fialkou 587 vanilka s hnědým pruhem 642 bavlna fialová
507 režná s kytkou 588 vanilka s ovocem modrá 643 bavlna červená
508 režná s cib.vzorem 589 vanilka s ovocem vínová
509 režná s pomněnkou 590 oranžová patina 19 650 rattan světlý
510 patina s pomněnkou 7 591 vanilka s ovocem zelená 651 PVC bílé
511 patina s kuchyní 5 592 červená patina novinka 652 světlá kůže
512 patina s bylinou 9 593 vanilka s ovocem novinka 653 korek
513 patina s ovocem 11,37 594 vanilka s pomněnkou novinka 654 Apollo bílá
514 patina se šípkovou růží 19 597 bílá matná s vanilkou 655 Pergamen
515 patina s dětským motivem 37 598 vanilka/pro misky/ novinka 656 Limen béžový
516 režná se zlatem 599 režná - st. Barva 657 Limen žlutý
517 vanilka s duhou 700 terakotová patina 659 rattan tmavý
518 vanilka s pruhem 701 Hnědá patina 660 Růže
519 vanilka sezlatem 702 Bambusová patina
520 modrá patina 703 Cihlová patina           4. Glazůry matné :          4. Glazůry matné :
522 jarní žlutá 710 vlčí mák 301 relief hnědý 23
523 jarní zelená 711 Ibišek 302 dekor Pončo
524 jarní oranžová 712 Listy 312 bílá 5
525 jarní kytky 715 Zelené pruhy 325 modrá střední 45
526 velikonoční motiv 720 Barevné patiny obecně 329 tyrkis matná
530 motiv rybičky 722 plastik okr 343 zelená světlá 41
531 motiv kytičky bílá 723 plastik bílý 345 zelená tmavá
532 patina se srdíčky února-07 726 Barevná antika 350 béžová matná
533 motiv duha 352 pískovcová 27,31,43,45
534 námořnický motiv 730 Bílé puntíky obecně 353 cihla - melír
535 vánoční červená 21 740 Krajka obecně 355 terakota
536 vánoční modrá 21 742 Stříbrná krajka 359 hnědá tmavá 45
537 vánoční zlatá 21 744 Zelená krajka 382 šedá světlá 43,45
538 vánoční stříbrná 21 745 Oranžová krajka 388 černá
539 vánoční červená s hvězdamy 746 Červená krajka 395 žlutá
540 zelená patina 19 748 Šedá krajka
541 bambusová patina 749 Žlutá krajka 396 oranžová stř.
543 zelená s kytičkami III.07 750 Hnědá krajka
544 okrová patina  
545 okrová patina s růží novinka 982 Duvilax šedá
546 zelená crack+bílá 957 Duvilax hnědá
547 vínová           6. Engoby :          6. Engoby : 000 Polotovar vypálený
548 zelená crack+zlato 313 Engoba sv. růžová 001 Polotovar oretušovaný
549 vínová se zlatem 314 Engoba sv. modrá 999 Atypická barva
550 světlá antika 3 315 Engoba sv. žlutá
551 sv.antika s pomněnkou novinka 316 Engoba sv. zelená
552 okrová antika s bylinou novinka 317 Engoba zlatá
553 světlá antika s ovocem 3
558 tmavá antika 5

 


