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Collection El Casa

Naszą inspiracją jest piękno, czystość i siła diamentu.

Oddajemy w Państwa ręce kolekcję produktów, które niczym blask diamentu ozdobią 
każde wnętrze. 

Mozaiki EL CASA zostały zaprojektowane, by zaspokoić najbardziej wyszukane gusta 
naszych Klientów. Nadają się idealnie jako wykończenie łazienek, basenów, saun i kuch-
ni. Są również ciekawą propozycją do wnętrz użyteczności publicznej. Nasze mozaiki 
idą w parze ze światowymi trendami stylu i designu.

Żaden materiał nie oddaje siły i piękna przyrody lepiej, niż kamień naturalny. Łupek
EL CASA to kamień dekoracyjny, któremu naturalna, rozszczepiona powierzchnia na-
daje surowy, ale elegancki wygląd. Doskonale podkreśli on styl nowoczesnych oraz in-
dustrialnych aranżacji wnętrz. Różnorodność barw i struktur kamienia pozwala na za-
akcentowanie indywidualności każdego wnętrza - sprosta wymaganiom nawet najbar-
dziej wymagających Klientów.

ZESPóŁ PROjEKtu

EL CASA
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OPIS SYMBOLICollection El Casa

Produkt wielokolorowy

Szkło + kamień

Produkt błyszczący

Szkło + metal

Szkło + kamień + metal

Do wewnątrz

Na ścianę

Ściana - prysznic

Podłoga - prysznic

Podłoga - strefa sucha

Produkt w jednym kolorze
o dużej zmienności barw

Niepowtarzalny wzór M Błyszczący/matowy

Produkt naturalny

Produkt naturalny
wykonany z kamienia

M Matowy

Na zewnątrz

Produkt w jednym kolorze
o średniej zmienności barw

Produkt monokolorowy Mozaika gresowa Produkt czarno-biały
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EL CASA  Ivory Stone Soft

łupek, 10x40 cm
grubość: 10 mm
produkt sprzedawany w m2

Błyszczący/Matowy

Niepowtarzalny wzór

Produkt w jednym kolorze o dużej zmienności barw

Produkt naturalny wykonany z kamienia

szt/m2 szt/paczka m2/paczka
waga paczki 

(kg)
ilość m2

na palecie
waga 1 m2 

(kg)

25 8 0,32 7,36 32 23

M

M
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EL CASA  Snow White Soft

łupek, 10x40 cm
grubość: 10 mm
produkt sprzedawany w m2

Błyszczący/Matowy

Niepowtarzalny wzór

Produkt w jednym kolorze o dużej zmienności barw

Produkt naturalny wykonany z kamienia

szt/m2 szt/paczka m2/paczka
waga paczki 

(kg)
ilość m2

na palecie
waga 1 m2 

(kg)

25 8 0,32 7,36 32 23

M

M
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EL CASA  Green Stars Soft

łupek, 10x40 cm
grubość: 10 mm
produkt sprzedawany w m2

Niepowtarzalny wzór

Produkt w jednym kolorze o dużej zmienności barw
szt/m2 szt/paczka m2/paczka

waga paczki 
(kg)

ilość m2

na palecie
waga 1 m2 

(kg)

25 8 0,32 7,36 32 23

Produkt naturalny wykonany z kamienia

M

Błyszczący/MatowyM
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EL CASA  Black Horse Soft

łupek, 10x40 cm
grubość: 10 mm
produkt sprzedawany w m2

Matowy

Niepowtarzalny wzór

Produkt w jednym kolorze o średniej zmienności barw
szt/m2 szt/paczka m2/paczka

waga paczki 
(kg)

ilość m2

na palecie
waga 1 m2 

(kg)

25 8 0,32 7,36 32 23

M

M
Produkt naturalny wykonany z kamienia
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EL CASA  Road Grey Soft

łupek, 10x40 cm
grubość: 10 mm
produkt sprzedawany w m2

M

M Matowy

Niepowtarzalny wzór

Produkt w jednym kolorze o średniej zmienności barw
szt/m2 szt/paczka m2/paczka

waga paczki 
(kg)

ilość m2

na palecie
waga 1 m2 

(kg)

25 8 0,32 7,36 32 23

Produkt naturalny wykonany z kamienia
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EL CASA  Black Fire Soft

łupek, 10x40 cm
grubość: 10 mm
produkt sprzedawany w m2

Błyszczący/Matowy

Niepowtarzalny wzór

Produkt w jednym kolorze o średniej zmienności barw
szt/m2 szt/paczka m2/paczka

waga paczki 
(kg)

ilość m2

na palecie
waga 1 m2 

(kg)

25 8 0,32 7,36 32 23

M

M

Produkt naturalny wykonany z kamienia
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EL CASA  Black Horse Soft
łupek, 10x40 cm / gr. 10 mm

EL CASA Black Fire Soft
łupek, 10x40 cm / gr. 10 mm

EL CASA  Road Grey Soft
łupek, 10x40 cm / gr. 10 mm

EL CASA  Ivory Stone Soft
łupek, 10x40 cm / gr. 10 mm

EL CASA  Green Stars Soft
łupek, 10x40 cm / gr. 10 mm

Collection El Casa ZESTAWIENIE PRODUKTÓW 

EL CASA  Snow White Soft
łupek, 10x40 cm / gr. 10 mm

ŁupkI dekoracyjne

Produkt naturalny - może ulegać naturalnemu przebarwieniu, powstałe z czasem przebarwienia są naturalnym procesem. Zmiany tonacji i tolerancja 
grubości są akceptowane we wszystkich kamieniach naturalnych, zmiany te nie mają wpływu na istotę produktu, a świadczą o jego naturalności.
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EL CASA  Ice White

mozaika, 30,3x30,5 cm
grubość: 8 mm
produkt sprzedawany na szt.

Szkło + Kamień

Błyszczący/Matowy

Produkt wielokolorowy
szt/m2 szt/paczka m2/paczka

waga paczki 
(kg)

11 5 0,47 10

M

NOWOŚĆ!

M
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EL CASA  Arctic White

mozaika, 30,3x30,5 cm
grubość: 8 mm
produkt sprzedawany na szt.

M

Szkło + Kamień

Błyszczący/Matowy

Produkt wielokolorowy
szt/m2 szt/paczka m2/paczka

waga paczki 
(kg)

11 5 0,47 10

M
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EL CASA  Ice Cream

mozaika, 30,3x30,5 cm
grubość: 8 mm
produkt sprzedawany na szt.

M

NOWOŚĆ!

Szkło + Kamień

Błyszczący/Matowy

Produkt wielokolorowy
szt/m2 szt/paczka m2/paczka

waga paczki 
(kg)

11 5 0,47 10

M
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EL CASA  Brown Pearl

mozaika, 30,3x30,5 cm
grubość: 8 mm
produkt sprzedawany na szt.

M

NOWOŚĆ!

Szkło + Kamień + Metal

Błyszczący/Matowy

Produkt wielokolorowy
szt/m2 szt/paczka m2/paczka

waga paczki 
(kg)

11 5 0,47 10

M
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EL CASA  Golden Eye

mozaika, 30,3x30,5 cm
grubość: 8 mm
produkt sprzedawany na szt.

M

Szkło + Kamień

Błyszczący/Matowy

Produkt wielokolorowy
szt/m2 szt/paczka m2/paczka

waga paczki 
(kg)

11 5 0,47 10

M
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EL CASA  Arctic Grey

mozaika, 30,3x30,5 cm
grubość: 8 mm
produkt sprzedawany na szt.

M

Szkło + Kamień

Błyszczący/Matowy

Produkt wielokolorowy
szt/m2 szt/paczka m2/paczka

waga paczki 
(kg)

11 5 0,47 10

M



20

EL CASA  Ice Grey

mozaika, 30,3x30,5 cm
grubość: 8 mm
produkt sprzedawany na szt.

M

NOWOŚĆ!

Szkło + Kamień

Błyszczący/Matowy

Produkt wielokolorowy
szt/m2 szt/paczka m2/paczka

waga paczki 
(kg)

11 5 0,47 10

M
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EL CASA  Arctic Black

mozaika, 30,3x30,5 cm
grubość: 8 mm
produkt sprzedawany na szt.

M

Szkło + Kamień

Błyszczący/Matowy

Produkt wielokolorowy
szt/m2 szt/paczka m2/paczka

waga paczki 
(kg)

11 5 0,47 10

M
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EL CASA  Black Eye

mozaika, 30,3x30,5 cm
grubość: 8 mm
produkt sprzedawany na szt.

Szkło + Metal

Błyszczący/Matowy

Produkt wielokolorowy
szt/m2 szt/paczka m2/paczka

waga paczki 
(kg)

11 5 0,47 10

M
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EL CASA  Brown Eye

mozaika, 30,3x30,5 cm
grubość: 8 mm
produkt sprzedawany na szt.

M

Szkło + Kamień

Błyszczący/Matowy

Produkt wielokolorowy
szt/m2 szt/paczka m2/paczka

waga paczki 
(kg)

11 5 0,47 10

M



24

EL CASA  travertyn Grey

mozaika, 30,3x30,5 cm
grubość: 7 mm
produkt sprzedawany na szt.

Matowy

Produkt w jednym kolorze o średniej zmienności barw
szt/m2 szt/paczka m2/paczka

waga paczki 
(kg)

11 10 0,93 23

NOWOŚĆ!

M

M
Produkt naturalny wykonany z kamienia
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EL CASA  travertyn Beige

mozaika, 30,3x30,5 cm
grubość: 7 mm
produkt sprzedawany na szt.

szt/m2 szt/paczka m2/paczka
waga paczki 

(kg)

11 10 0,93 23

NOWOŚĆ!

M

MatowyM
Produkt naturalny wykonany z kamienia

Produkt w jednym kolorze o średniej zmienności barw
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EL CASA  Brown Pearl
mozaika, 30x30 cm / gr. 8 mm

EL CASA  Golden Eye
mozaika, 30x30 cm / gr. 8 mm

EL CASA  Ice White
mozaika, 30x30 cm / gr. 8 mm

EL CASA  Arctic White
mozaika, 30x30 cm / gr. 8 mm

Collection El Casa ZESTAWIENIE PRODUKTÓW 

MoZaIkI dekoracyjne

EL CASA  Arctic Grey
mozaika, 30x30 cm / gr. 8 mm

EL CASA  Ice Cream
mozaika, 30x30 cm / gr. 8 mm
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EL CASA  travertyn Grey
mozaika, 30,5x30,5 cm / gr. 7 mm

EL CASA  travertyn Beige
mozaika, 30,5x30,5 cm / gr. 7 mm

EL CASA  Black Eye
mozaika, 30x30 cm / gr. 8 mm

EL CASA  Brown Eye
mozaika, 30x30 cm / gr. 8 mm

EL CASA  Arctic Black
mozaika, 30x30 cm / gr. 8 mm

Collection El Casa ZESTAWIENIE PRODUKTÓW 

EL CASA  Ice Grey
mozaika, 30x30 cm / gr. 8 mm

MoZaIkI dekoracyjne
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Collection El Casa

Mozaiki gresowe – równowaga i czystość formy.

Z ogromną przyjemnością przedstawiamy Państwu mozaiki gresowe marki El Casa.

utrzymane w koncepcji produktów całej linii, mozaiki wpisują się w nurt klasycznej 
elegancji, dając jednocześnie możliwość zastosowania we wnętrzach zaaranżowanych 
w stylu nowoczesnym, jak również bardziej retro.

Produkty, które proponujemy to mozaiki lekkie jedno- i dwukolorowe, o drobnej struk-
turze, tworzące jednorodne, regularne powierzchnie. Rytmiczne podziały heksagonalne
wprowadzają wrażenie równowagi i czystości formy. Obok mozaik szklanych w najnow-
szych trendach pojawiają się ceramiczne. Mozaikowa forma powoli odchodzi od znanych 
już wzorów i wchodzi na drogę poszukiwań nowych, mniej oczywistych kształtów.

Nasze mozaiki sprawią, że aranżacja nabierze stylu, a przy tym oryginalności. Doskonała 
opcja dla nowoczesnych klasyków!
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(1) EL CASA  Hexagon Blanco Shine

mozaika, 26,0x30,0 cm
grubość: 4 mm
produkt sprzedawany na szt.

Błyszczący/Matowy

Produkt czarno-biały

szt/m2 szt/paczka m2/paczka
waga paczki 

(kg)

13 23 1,79 23

12 20 1,74 23
M

(2) EL CASA  Octagon B&W

mozaika, 29,5x29,5 cm
grubość: 5 mm
produkt sprzedawany na szt.

(1) EL CASA  Hexagon Blanco Shine

(1) (2)

(2) EL CASA  Octagon B&W

NOWOŚĆ!

M

NOWOŚĆ!

Produkt monokolorowy

Błyszczący

Mozaika gresowa
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Błyszczący/Matowy

Produkt czarno-biały

M

(1) EL CASA  Hexagon B&W Mat

mozaika, 26,0x30,0 cm
grubość: 4 mm
produkt sprzedawany na szt.

(2) EL CASA  Hexagon Negro Mix

mozaika, 26,0x30,0 cm
grubość: 4 mm
produkt sprzedawany na szt.

szt/m2 szt/paczka m2/paczka
waga paczki 

(kg)

13 23 1,79 23

13 23 1,79 23

(1) EL CASA  Hexagon B&W Mat

(1) (2)

(2) EL CASA  Hexagon Negro Mix

M

NOWOŚĆ!

Mozaika gresowa

MatowyM

NOWOŚĆ!

M

Produkt monokolorowy
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(1) EL CASA  Hexagon B&W Shine

mozaika, 26,0x30,0 cm
grubość: 4 mm
produkt sprzedawany na szt.

Matowy

Produkt monokolorowy

szt/m2 szt/paczka m2/paczka
waga paczki 

(kg)

13 23 1,79 23

13 23 1,79 23

(2) EL CASA  Hexagon Blanco Mat

mozaika, 26,0x30,0 cm
grubość: 4 mm
produkt sprzedawany na szt.

(1) EL CASA  Hexagon B&W Shine

(1) (2)

(2) EL CASA  Hexagon Blanco Mat

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

Produkt czarno-biały

Błyszczący

Mozaika gresowa

M

M
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EL CASA  Hexagon B&W Shine
mozaika, 26x30 cm / gr. 4 mm

EL CASA  Hexagon Blanco Mat
mozaika, 26x30 cm / gr. 4 mm

EL CASA  Hexagon B&W Mat
mozaika, 26x30 cm / gr. 4 mm

EL CASA  Hexagon Negro Mix
mozaika, 26x30 cm / gr. 4 mm

EL CASA  Octagon B&W
mozaika, 29,5x29,5 cm / gr. 5 mm

Collection El Casa ZESTAWIENIE PRODUKTÓW 

EL CASA  Hexagon Blanco Shine
mozaika, 26x30 cm / gr. 4 mm

MoZaIkI GreSoWe
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INSTRUKCJA MONTAŻU KAMIENIA NATURALNEGOCollection El Casa

1. prZyGoToWanIe

Montaż  należy rozpocząć od przygotowania miejsca pracy, zabezpieczając folią malarską powierzchnie narażone 
na zabrudzenie. Szykujemy niezbędne narzędzia oraz odpowiednie produkty chemii budowlanej.

Podłoże powinno być wysezonowane, równe, twarde i stabilne.

Za pomocą szpachelki oczyszczamy ścianę z wszelkich zabrudzeń, w tym farby lub jej resztek. Wszelkie nierówności 
powierzchni usuwamy, używając zaprawy wyrównującej. tak przygotowaną, czystą, suchą i równą powierzch-
nię pokrywamy środkiem gruntującym. W przypadku powierzchni o chłonnej strukturze, np. ścianek gipsowych, 
gruntowanie wykonujemy dwukrotnie. Po wyschnięciu środka gruntującego, ściana nadaje się do przyklejenia 
kamienia.

układanie kamienia rozpoczynamy od wypoziomowania ściany za pomocą poziomicy lub montując prostą 
listwę przy podłodze. W przypadku sporej nierówności podłogi, rekomendujemy poziomowanie poprzez za-
mocowanie listwy nadającej poziom. 

Przed przyklejeniem kamienia sprawdzamy jego jakość, a następnie oczyszczamy szczotką drucianą lub szpa-
chelką tę jego stronę, na którą będziemy nakładać klej. jest to bardzo istotna czynność, ponieważ usunięcie 
ewentualnych poprodukcyjnych pyłów i osadów zwiększy przyczepność do powierzchni.

2.  ukŁadanIe

Kamień powinno się montować w temperaturze +5 do +25 stopni, (przez 24 godziny po ułożeniu kamienia ze-
wnętrznego należy chronić go przed deszczem).

Do klejenia kamienia używamy uniwersalnego kleju lub kleju dedykowanego do konkretnego rodzaju kamiennych 
okładzin. W przypadku montażu na zewnątrz pomieszczeń  należy zastosować klej mrozoodporny. W przypadku 
łupka EL CASA snow white soft oraz EL CASA ivory stone soft – należy użyć  kleju o barwie białej. W przypadku 
łupka  EL CASA green stars soft, EL CASA road grey soft, EL CASA black horse soft, EL CASA black fire soft - należy 
użyć kleju w kolorze szarym.
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INSTRUKCJA MONTAŻU KAMIENIA NATURALNEGOCollection El Casa

Nanosimy klej na kamienną płytkę za pomocą szpachelki lub pacy zębatej 8-milimetrowej. Przyklejanie kamienia 
możemy też wykonać poprzez rozprowadzanie kleju pacą zębatą bezpośrednio na ścianie. Po nałożeniu kleju, 
płytki równomiernie dociskamy do ściany. Nakładając klej uważamy by nie zabrudzić powierzchni dekoracyjnej 
kamienia (przy ewentualnych zabrudzeniach, należy poczekać aż klej zaschnie a następnie usuwamy go deli-
katnie miękką szczotką).

Podczas klejenia należy pamiętać, aby wyklejać kamień równocześnie z kilku opakowań, tak aby zniwelować kolory-
styczne różnice, które są naturalnym zjawiskiem dla tego materiału.

3. IMpreGnacja - opcjonalnie

Po zakończeniu montażu pozostawiamy ściany do całkowitego wyschnięcia. Przy zastosowaniu produktu  
na zewnątrz pomieszczeń oraz w miejscach wilgotnych proponuje się przeprowadzenie impregnacji kamienia. 
Powierzchnię ułożonego kamienia zabezpieczamy właściwym impregnatem – wybierając z pośród produktów 
dostępnych na rynku. Impregnacja ułatwia utrzymanie kamienia w czystości. 

4. FuGoWanIe - opcjonalnie

Najczęściej stosowaną praktyką jest układanie kamienia naturalnego na styk, bez użycia fugi. jeżeli zdecydujemy
się na zastosowanie fugi należy użyć takiej, której struktura po rozrobieniu z wodą  osiąga konsystencję półsuchą.
Fugowanie rozpoczynamy po dokładnym wyschnięciu kleju i zaimpregnowaniu kamienia, wykorzystujemy 
w tym celu  fugownicę do klinkieru lub worki do fugowania.

Gdy spoina lekko się zawiąże, wygładzamy ją odpowiednio płaskim narzędziem, a pozostałości fugi usuwamy 
suchą zmiotką. Powstałe zabrudzenia fugą na powierzchni kamienia usuwamy szczotką, dopiero po całkowitym 
wyschnięciu spoiny - resztki fugi łatwo się wykruszą bez rozmazywania. Po zaspoinowaniu impregnację kamienia 
możemy powtórzyć.
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INSTRUKCJA MONTAŻU MOZAIKICollection El Casa

Elementy mozaiki kamienno-szklanej produkowane są z naturalnego surowca, dlatego grubość oraz wielkość 
mozaiki może być zróżnicowana. Należy zwrócić uwagę, aby mozaika przeznaczona do jednego pomieszczenia 
była zawsze zamawiana z jednej partii. Przed zamontowaniem mozaiki należy upewnić się, że zakupiona partia 
ma odpowiednią jakość, wymiar i odcień. 

1. PRZYGOtOWANIE

Podłoże przed przyklejeniem plastrów należy odpowiednio przygotować – powinno być suche, równe, czyste, 
odtłuszczone i niepylące. Należy je zagruntować płynem gruntującym za pomocą szerokiego pędzla bądź wałka 
malarskiego. W pomieszczeniach o dużej wilgotności należy stosować grunt izolacyjny.

2. MONtAŻ 

Mozaikę należy kleić na białych, elastycznych zaprawach klejących. Nie zalecane jest stosowanie  montażu bez  
szczelinowego, czyli „na styk”.

układamy wzór w taki sposób, aby nie było potrzeby przycinania poszczególnych elementów. jeżeli będzie 
konieczność przecięcia elementów należy użyć do tego szlifierki kątowej z tarczą diamentową. Okrągłe otwory 
należy wykonywać wiertłem diamentowym.

Klej rozprowadzać za pomocą szpachli zębatej (grubość kleju zgodna z zaleceniami producenta kleju). Plastry 
mozaiki przyklejać tylko na świeżo nałożony klej, pamiętając o równomiernym dociskaniu klejonego miejsca, 
tak aby klej całkowicie wypełnił przestrzeń pod mozaiką (nie stosować klejenia punktowego).
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INSTRUKCJA MONTAŻU MOZAIKICollection El Casa

Miejsca styku mozaiki takie jak naroża, łączenia ścian i podłóg należy uszczelnić fugą elastyczną np. silikonem. 
Zamiast spoiny silikonowej można zastosować profil łącznikowy. Silikonem należy także uszczelnić miejsca 
montażu elementów (np. baterii) przechodzących przez płaszczyznę mozaiki. Szczeliny dylatacyjne powinny 
być zgodne z dylatacjami istniejącymi w podłożu. W przypadku montażu mozaiki na większych powierzchniach 
należy zastosować profile dylatacyjne.

Plaster mozaiki należy przyłożyć do ściany i docisnąć. Plastry oddzielić krzyżykami. Należy usunąć klej z powierz-
chni mozaiki.

3. SPOINOWANIE

Spoinowanie należy rozpocząć  najwcześniej 24 godziny po przyklejeniu mozaiki do podłoża. Przed spoinowaniem 
mozaiki z elementami kamiennymi zaleca się wykonanie impregnacji mozaiki w celu uniknięcia ewentualnych 
zabarwień kamienia. Zaleca się  wykonanie  testu  fugi na mniejszej powierzchni mozaiki, aby zapobiec wystą-
pieniu ewentualnych przebarwień. używać fug drobnoziarnistych.

Fugę należy dokładnie rozprowadzić pacą gumową w przestrzenie pomiędzy mozaiką, tak aby wypełniła 
wszystkie przerwy pomiędzy elementami. Powierzchnię spoin można wygładzić wilgotną szmatką. Po zakoń-
czeniu fugowania mozaiki należy oczyścić jej powierzchnię czystą, wilgotną gąbką oraz odczekać 24 godziny.

Zalecamy regularną pielęgnację mozaiki . Mozaikę należy czyścić jedynie za pomocą gładkiego, nierysującego 
materiału. Nie należy dopuścić, aby środki czyszczące zaschły na powierzchni mozaiki. Do czyszczenie nie należy 
stosować środków za bazie chloru i kwasów.

4. IMPREGNACjA

Zalecamy przeprowadzenie impregnacji mozaik kamiennych przed przystąpieniem do ich fugowania.
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