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forest brown*

emperador light*

forest green*

emperador dark*

lotus rosalia*

lotus white*

lotus beige fossile*

lotus beige natura*

lotus beige* lotus cream*

lotus red*breccia sarda*
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Kamienie dostępne w rozmiarach: 30x60, 40x40, 45.7x45.7, 60x60 (cm) oraz w slabach* Dostępne wykończenia: polerowane, szlifowane, szczotkowane



anatolain cream cross cut 
szpachlowany, szlifowany*

noce travertine
szpachlowany, polerowany*

midas red cross cut 
żywicowany, polerowany*

golden sienna cross cut 
szpachlowany, szlifowany*

cremna travertine
 żywicowany, polerowany*

midas brown 
szpachlowany, szlifowany

golden sienna 
szpachlowany, polerowany*

midas brown cross cut 
żywicowany, polerowany

classic travertine 
szpachlowany,  polerowany*

classic travertine 
żywicowany, polerowany*

midas brown 
szpachlowany,  szczotkowany

noce travertine 
color mastic,  polerowany*
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Dostępne wykończenia: polerowane, szlifowane, szczotkowaneKamienie dostępne w rozmiarach: 30x60, 40x40, 45.7x45.7, 60x60 (cm) oraz w slabach*



blanco new crystal*imperial gold* łupek srebrny łupek czarny

kashmir gold* multicolor* łupek multicolor

star galaxy* ivory brown* sułtan onyx

panel WALL CRAZY

Kamienie dostępne w rozmiarach: 30x60, 40x40, 60x60 (cm) oraz w slabach* Dla granitów dostępne wykończenia: polerowane, szlifowane, szczotkowane, płomieniowane
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Golden Sienna
polerowana, okrągła

  travertine 10x10 + FB-12

Light Travertine
szlifowana, stożkowa

Light Travertine
szlifowana, okrągła

Lotus Beige 
polerowana, okrągła

FM-121

FM-180

FM-181

FM-182

FM-120

FM-197

FM-119

Bullnose
element szlifowany

O-Gee
element szlifowany

Cokół
element polerowany

2,5 cm

3 cm

2 cm

2 cm

8,5 cm

1,3 cm

 wysokość grubość  długość

 8,5 1,3  45,7  (cm)

 wysokość grubość  długość

 2 2  30,5  (cm)

 wysokość grubość  długość

 3 2,5  30,5  (cm)

Mozaiki

Średnica umywalek: 36 cm Dostępne wykończenia dla: 180, 181, 182, 197 split face, dla: 119, 120, 121 antykowane
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golden sienna*
10 x 10 cm

golden sienna*
15 x 15 cm

FM-141* FM-150*

FM-200*FM-201* FM-210 FM-211

FM-149*FM-143*midas brown* 
10 x 10 cm

midas brown* 
15 x 15 cm

lotus beige*
10 x 10 cm

lotus beige*
15 x 15 cm

FM-142* FM-147*

Mozaiki
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Dostępne wykończenia: antykowane* dla: 210, 211 polerowane



blaty
umywalki
parapety
schody
kominki
okładziny: 

 ścienne
 podłogowe
 elewacyjne

O ferujemy
aranżację i wykonanie 
indywidualnych projektów wnętrz 
w oparciu i z wykorzystaniem 
naszych produktów.

Fedmar Polska Sp. z o.o.
M ag a z y n K a Mien i a  n at ur a l neg o

ul. Jana Kazimierza 1/29, 01-248 Warszawa
tel: (22) 837 11 51, fax: (22) 836 16 20
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Pełna wersja katalogu produktów dostępna jest na www.fedmar.eu


