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W VOX wierzymy, że prawdziwa 
wolność zaczyna się w domu, 
a we wnętrzach bardziej niż określona 
stylistyka liczą się osobiste potrzeby 
i styl życia domowników. Dlatego 
naszym celem jest inspirowanie, 
doradzanie i dostarczanie 
kompleksowych rozwiązań 
wnętrzarskich – dopasowanych 
do siebie kolekcji mebli, drzwi, 
podłóg i ścian dekoracyjnych.

32



Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian kolorystyki, wymiarów 

i funkcji prezentowanych wyrobów. Niniejszy katalog jest publikowany jedynie w celach 

informacyjnych. W katalogu zaprezentowano przykładowe wzory z oferty. 

Niektóre artykuły prezentowane na zdjęciach aranżacyjnych stanowią jedynie dekorację 

i nie są na sprzedaż. Kopiowanie i rozpowszechnianie jakichkolwiek materiałów zawartych 

w katalogu bez pisemnej zgody wydawcy jest zabronione. Kolory zamieszczone 

w katalogu mogą odbiegać od rzeczywistości. Wszystkie dane zawarte w katalogu 

obowiązują w miesiącu oddania katalogu do druku – luty 2020.
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Wiemy, że im więcej zdolnych ludzi, 
tym więcej świetnych pomysłów. 
Dlatego nad naszymi kolekcjami 
pracujemy zespołowo. Do wspólnych 
kreatywnych poszukiwań zapraszamy 
utalentowanych projektantów. 
W ten sposób myśli i potrzeby 
materializują się w piękne 
i użyteczne produkty.

PROJEKTANCI 
VOX
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NATALIA POLAKOWSKA
Główna projektantka wzorów Kerradeco. Na co dzień spina projektowanie z procesem produkcyjnym. 
Podkreśla, że ciągle szuka inspiracji i że kocha to, co robi. Motywuje ją fakt, że swoją pracą ulepsza 
najbliższe otoczenie człowieka. Wyznaje zasadę, zgodnie z którą projektant musi wsłuchiwać się 
w potrzeby klientów i ich wnętrz. Lubi szukać efektów nie tylko w motywach graficznych, ale
również w połączeniach różnych odcieni, struktur i załamań światła. Kerradeco to wynik jej 
codziennych obserwacji świata oraz interpretacji trendów.

DANIL DANELIUK
Twórca wszechstronny, który w swoim analitycznym 
podejściu do rzeczywistości zawsze znajduje miejsce 
na emocjonalność. Projektując wzory Geometric, 
w atrakcyjny sposób połączył intensywność kolorów 
z ciepłą teksturowością tkanin. Wierzy, że dzięki unikalnym 
wrażeniom wzrokowym i dotykowym klient może 
decydować o poziomie „uczuciowości” przestrzeni.

IWONA ROSADA
Projektantka, która stara się zrozumieć użytkownika. 
Dlatego w swojej pracy kieruje się przede wszystkim 
empatią. We wnętrzach szczególnie docenia rolę 
tkanin – ich zdolność budowania nastroju i wpływania 
na przytulność. Do stworzenia nowoczesnych krat 
z kolekcji Textile zainspirowały ją sploty i kolory 
oryginalnych szkockich tweedów. 
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Nowa aplikacja VOXBOX to intuicyjny, 
dostępny online program do aranżacji 
wnętrz. Z jego pomocą łatwo 
zaprojektujesz i urządzisz wymarzoną 
przestrzeń, korzystając z szerokiego 
wyboru mebli, drzwi, podłóg, ścian 
i artykułów dekoracyjnych VOX. 
Dzięki synchronizacji z e-sklepem 
VOX szybko wycenisz wszystkie 
elementy i przemienisz projekt 
w rzeczywistość. Wypróbuj VOXBOX 
na vox.pl i krok po kroku stwórz 
swoje miejsce do relaksu, wspólnych 
posiłków, twórczej pracy albo 
szalonych zabaw. Twórz realistyczne 
wizualizacje swoich projektów 
i dziel się nimi z bliskimi za pomocą 
kilku kliknięć. Możesz również 
odwiedzić salon VOX i skorzystać 
z pomocy naszych doradców, a także 
odbyć wirtualny spacer po swoim 
wymarzonym wnętrzu.  

VOXBOX.
PROGRAM
DO ARANŻACJI 
WNĘTRZ
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KERRADECO.
ŚCIANA 
INACZEJ

Każde wnętrze to inne możliwości.  
W każdym można zbudować 
indywidualny, inspirujący klimat. 
Stworzone przez stylistów i ekspertów 
VOX Kerradeco sprawia, że ściany 
przestają być tłem i stają się 
bohaterem przestrzeni. Duża paleta 
wzorów to wymarzony potencjał 
aranżacyjny, a nowe, realistyczne 
tekstury cieszą zmysł dotyku.
Ściany dekoracyjne Kerradeco są 
nie tylko świetnym rozwiązaniem 
estetycznym. Mają też znakomite 
parametry techniczne. 
To ściany odporne na wilgoć 
i uderzenia, niepalne i zwiększające 
izolację akustyczną pomieszczeń.
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Kamień to symbol wszystkiego, co ponadczasowe i trwałe.  
Przez wieki był synonimem bezpieczeństwa. 

To nim inspirowaliśmy się, tworząc kolekcję Stone. W efekcie powstały wzory nawiązujące 
do kamieni i struktur znanych z architektury – od marmuru i granitu, do betonu.

Poczuj to! Charakterystyczną cechą wzorów z tej kolekcji jest wyczuwalna w dotyku faktura, 
oddająca naturalną ziarnistość i chropowatość kamienia.

KOLEKCJA STONE
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Desert Stone
135 x 29,5 cm

Stone Misty
135 x 29,5 cm  | 270 x 29,5 cm

Stone Ivory 
135 x 29,5 cm  | 270 x 29,5 cm
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Terrazzo
135 x 29,5 cm
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Stone Moon
135 x 29,5 cm

Loft Concrete
135 x 29,5 cm
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Grey Stone
135 x 29,5 cm
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Stone Anthracite
135 x 29,5 cm  | 270 x 29,5 cm

Loft Rusty
135 x 29,5 cm
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PODŁOGA WINYLOWA VITERRA
NATURAL OAK

KERRADECO
DESERT STONE

LISTWA PRZYPODŁOGOWA
ESPUMO ESP301

BUDZIK ZACOPOJEMNIK NISKI SEVI

Z VOX URZĄDZISZ
CAŁE WNĘTRZE

LAMPA KOMODOWA ESTETOALETKA SIMPLE
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Drewno wprowadza harmonię, buduje klimat i jest uniwersalne. 
Jego struktura zdaje egzamin w przestrzeniach o różnym przeznaczeniu 

i w niemal każdej stylistyce. W kolekcji Wood zawarliśmy całą paletę kolorów – 
od ciepłej klasyki, przez nowoczesne odcienie szarości i bieli, po tonację vintage.

Poszczególne wzory różnią się też rysunkiem drewna. Usłojenie, drobne sęki, 
miejsca łączenia desek... Dotknij! Tworząc fakturę Wood, 

odwzorowaliśmy piękno naturalnego drewna.

KOLEKCJA WOOD
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Wood Brandy
135 x 29,5 cm
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Ash Wood
135 x 29,5 cm
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Oak Wood
135 x 29,5 cm

Nord Wood Gold
135 x 29,5 cm

Nord Wood Grey
135 x 29,5 cm
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Snowy Wood
135 x 29,5 cm

Wood Vintage
135 x 29,5 cm
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Wood Carbon
135 x 29,5 cm

Concrete
135 x 29,5 cm | 270 x 29,5 cm
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PODŁOGA WINYLOWA VITERRA
LIGHT CONCRETE

KERRADECO
CONCRETE

LISTWA PRZYPODŁOGOWA
EVERA EV107

POJEMNIK TENERWAZON NISKI VOLAR

SOFA MODUS

LAMPA PODŁOGOWA MUSE

Z VOX URZĄDZISZ
CAŁE WNĘTRZE
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KOLEKCJA TEXTILE Ciekawe wzory, nowe tekstury. Duży potencjał aranżacyjny. 
Tkanina to niezwykle inspirujący materiał, dlatego kolekcja Textile jest niczym szafa. 
A w niej – klasyczny tweed, nowoczesny tartan i coś w stylu retro. Kolory w większości 

stonowane, ale nie brakuje mocnego akcentu. Bez względu na charakter kreacji, 
te rzeczy są pewne: efekt przytulności i unikatowość. 

Przyjemna, prawie ciepła w dotyku powierzchnia przywodzi na myśl 
autentyczny tkaninowy splot. Sprawdź sam!
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Scotch
135 x 29,5 cm  | 270 x 29,5 cm

Green Tartan
135 x 29,5 cm

Blue Tartan
135 x 29,5 cm
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Retro Grey
135 x 29,5 cm

Tweed
135 x 29,5 cm
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PODŁOGA DREWNIANA SKANDINAVIEN 
DESKA TRÓJWARSTWOWA, JESION FANO

KERRADECO
GREEN TARTAN

LISTWA PRZYPODŁOGOWA
ESPUMO ESP401

KOMODA NATUREREGAŁ OTWARTY NATURE

KAMERDYNER NATURE WAZON OTA

Z VOX URZĄDZISZ
CAŁE WNĘTRZE

4948



Są wnętrza, w których warto zerwać z bezpiecznymi aranżacjami. 
Z tą myślą nasi projektanci opracowali odważną kolekcję opartą na motywach graficznych. 

Geometria, liście monstery, dzianinowe sploty – wszystko nowe i wyjątkowe.
Do każdego wzoru dobraliśmy idealnie odpowiadającą mu strukturę.  

Zobacz i poczuj, jak świetne efekty dało zestawienie 
motywów geometrycznych z tekstylną fakturą.

KOLEKCJA GRAPHICS

5150



Geometric Cafe
135 x 29,5 cm

Geometric Green
135 x 29,5 cm

Geometric Light
135 x 29,5 cm
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Knits Warm Grey
135 x 29,5 cm

Knits Cool Grey
135 x 29,5 cm

Knits Beige
135 x 29,5 cm

Wzór składa się z 4 deseni. W kartonie znajduje się 8 paneli, po 2 panele z każdego desenia. 
Można je ułożyć w dowolnej konfiguracji.
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Monstera
135 x 29,5 cm
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Houses
135 x 29,5 cm
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Concrete Art
270 x 29,5 cm
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Coraz częściej we wnętrzach szukamy prostoty. Dlatego w kolekcji Unicolour postawiliśmy 
na aranżacyjną uniwersalność, monochromatyczność i oryginalną fakturę. 

Faktura może być gładka, groszkowa albo naśladować czerpany papier.  
To ona każdej ścianie nadaje charakter. Wybierz swój kolor i pomyśl, 

który rodzaj wykończenia powierzchni da najciekawsze efekty. 
Minimalizm może być inspirujący.

KOLEKCJA UNICOLOUR
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WYBRANY KOLOR, DOWOLNA TEKSTURA 
Każdy odcień z kolekcji Unicolour można zestawić z dowolną z trzech tekstur:  

Flat (gładką), Dots (w kropki), Paper (wzorowaną na strukturze papieru czerpanego). 
To gwarancja wyjątkowości całego wnętrza.

Tekstura Dots

Tekstura Paper

Tekstura Flat

Tekstura 
Flat

Tekstura 
Dots

Tekstura
Paper

6564



Cold Light Grey
270 x 29,5 cm

Grey Blue
270 x 29,5 cm

Dark Cool Grey
270 x 29,5 cm

Dark Graphite
270 x 29,5 cm

Blue Sea
270 x 29,5 cm

Pastel Blue
270 x 29,5 cm

Light Grey
270 x 29,5 cm

Pastel Green
270 x 29,5 cm

Summer Green
270 x 29,5 cm
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Pastel Pink
270 x 29,5 cm

Mustard Yellow
270 x 29,5 cm

KERRADECO BIO

DO ZADAŃ SPECJALNYCH
Z myślą o miejscach wymagających stosowania materiałów 
o podwyższonych parametrach technicznych i funkcjonalnych 
opracowaliśmy serię Kerradeco Bio reprezentowaną przez wzór 
Bio White. To seria, która poza standardowymi zaletami Kerradeco 
charakteryzuje się właściwościami bakteriostatycznymi. 
Dlatego z powodzeniem można ją stosować w szpitalach, gabinetach 
lekarskich i kosmetycznych czy przetwórstwie spożywczym. 
Idealnie sprawdzi się też w łazienkach i kuchniach.

NAJWYŻSZY POZIOM HIGIENY DZIĘKI JONOM SREBRA
Zewnętrzną powłokę Kerradeco Bio wzbogaciliśmy jonami srebra. Ten wyjątkowy pierwiastek posiada zdolność 
wiązania enzymów bakterii, co ogranicza ich namnażanie się, prowadząc do ich całkowitego wyginięcia. 
Ponadto zawierająca nanocząsteczki powłoka nie traci swoich właściwości pod wpływem zmywania lub ścierania. 
Jej działanie antyseptyczne pozostaje niezmienne mimo codziennej eksploatacji pokrytej nią powierzchni.

Cold Beige
270 x 29,5 cm

Dark Beige
270 x 29,5 cm

Warm White
270 x 29,5 cm

Bio White
270 x 29,5 cm
300 x 29,5 cm

Deep Warm Taupe
270 x 29,5 cm

Cold Taupe
270 x 29,5 cm

Warm Taupe
270 x 29,5 cm

Powłoka  
z jonami
srebra
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Kerradeco jest także doskonałym rozwiązaniem dla przestrzeni publicznych i komercyjnych. 
Różnorodność wzorów i tekstur to prawdziwe pole do popisu dla architektów i projektantów wnętrz, 

które dodatkowo poszerzyliśmy o możliwość wykonania spersonalizowanego zadruku.
Dzięki temu takie wnętrza, jak kawiarnie, hotele, biura 

czy gabinety kosmetyczne mogą zyskać niepowtarzalny klimat.

DLA BIZNESU
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Unikatowa kombinacja cech użytkowych i parametrów technicznych sprawia, że ściany dekoracyjne 
Kerradeco można zastosować w niemal każdych warunkach. Bardzo dobrze sprawdzają się 

w intensywnie eksploatowanych przestrzeniach – narażonych na działanie wilgoci 
i uszkodzenia mechaniczne oraz wymagających częstego sprzątania. 

WSZECHSTRONNE ZASTOSOWANIE
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Przykładem realizacji, która doskonale pokazuje zalety Kerradeco, są Apartamenty Krynica. 
Inwestor wybrał nasz system ze względu na krótki i czysty montaż, możliwość wykonania 

spersonalizowanego nadruku oraz unikatowy efekt wnętrzarski. 
„Kerradeco pozwoliło mi zrobić remont i oddać lokal do użytkowania w dwukrotnie krótszym czasie  

w stosunku do tradycyjnych materiałów. A jego parametry techniczne dają mi gwarancję 
niesamowitego efektu i, co bardzo ważne, bezproblemowego użytkowania przez długie lata” 

– mówi Dariusz Labuda, właściciel Apartamentów Krynica.

DOBRA INWESTYCJA
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Wyjątkowe walory estetyczne 
i funkcjonalne Kerradeco zawdzięcza 
stosowanej w trakcie produkcji 
technologii Kerracore. Opracowali ją 
technolodzy i projektanci z Centrum 
Badań i Rozwoju VOX.

Od momentu powstania technologii 
Kerracore nieustannie ją ulepszamy, 
zgodnie z rosnącymi oczekiwaniami 
naszych odbiorców i zmieniającą się 
rzeczywistością. Jednym z naszych 
założeń jest tworzenie rozwiązań 
o minimalnym wpływie na środowisko, 
dlatego w procesie produkcji 
Kerradeco korzystamy z materiałów 
pochodzących z recyklingu.  
W efekcie powstaje nowoczesny, 
bezpieczny i trwały kompozyt 
polimerowy.

TECHNOLOGIA
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NADRUK
Wysokiej jakości nadruk 
wykonany innowacyjną 
technologią druku 
cyfrowego, idealnie 
odwzorowujący naturalne 
materiały, jak kamień, 
drewno czy tekstylia.

RDZEŃ
(POLIMER SPIENIONY)
Kompozyt wykonany 
z mieszanki specjalnie 
dobranych minerałów 
i polimerów. Cechują 
go wysoka gęstość 
i jednorodność, co wpływa 
na dużą wytrzymałość 
produktu i jego odporność 
na uszkodzenia
mechaniczne.

WARSTWA WIERZCHNIA 
(POLIMER TWARDY)
Warstwa wykonana 
z polimerów utwardzonych, 
odporna na uderzenia 
i zarysowania, z odciśniętą 
termicznie strukturą 
nadającą naturalny, 
realistyczny wygląd.

LAKIER OCHRONNY
Panel pokryty jest 
lakierem matowym,  
który chroni powierzchnię 
przed uszkodzeniami 
mechanicznymi 
i działaniem 
promieniowania UV 
oraz pozwala łatwo 
usuwać wszelkie 
zabrudzenia 
z powierzchni.

2

1 4

3

Wierzchnia warstwa paneli Kerradeco jest nośnikiem termicznie wytłoczonego wzoru wykończonego 
nadrukiem cyfrowym. Taka konstrukcja pozwala na uzyskanie najwyższej jakości produktu 

z realistyczną teksturą. Zabezpiecza ją warstwa lakieru utwardzona promieniami UV. 

Kerradeco to nie tylko szeroki wachlarz gotowych dekorów i struktur, ale również możliwość 
wykonania spersonalizowanego zadruku. Dzięki zaawansowanej technologii, na panelach można 

nadrukować indywidualnie wybrany wzór, np. logo firmy, znak graficzny czy zdjęcie. To idealny sposób, 
by za pomocą aranżacji podkreślić specyfikę biznesu albo konkretne przeznaczenie danego wnętrza.

WIELKIE MOŻLIWOŚCI
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MONTAŻ

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU
Jedną z wielu zalet Kerradeco jest prosty, intuicyjny montaż. Zminimalizowany czas montażu jest szczególnie 
ważny dla takich inwestycji, jak mieszkania na wynajem czy restauracje, w przypadku których każdy dzień 
wyłączenia lokalu z funkcjonowania wiąże się ze stratami.

MONTAŻ NA KLEJ
Montaż na stabilnym podłożu 
(beton, płytki, płyty gipsowo- 
-kartonowe). Zaleca się stosowanie 
uniwersalnego kleju montażowego 
VOX nr kat. 6004018 lub innych 
jednokomponentowych klejów 
polimerowych hybrydowych.

Panel 1

3 x 16 mm

Panel 2, 3, 4...

MONTAŻ NA 
PODKONSTRUKCJĘ
Montaż na podkonstrukcję
zalecany jest, gdy ściany 
są nierówne.

CO ZYSKUJESZ?
– dwa sposoby montażu: bezpośrednio do ściany na klej lub na podkonstrukcję (za pomocą wkrętów)
– łatwe łączenie na pióro i wpust
– połączenie na długim i krótkim boku (w przypadku paneli o długościach 270 i 300 cm – połączenie na długim boku)
– łatwe docinanie
– montaż za pomocą standardowych narzędzi stolarskich
– czysty montaż
–  proste, doskonale dopasowane listwy wykończeniowe
– możliwość korzystania z pomieszczeń bezpośrednio po montażu
– szybki demontaż (w przypadku instalacji na podkonstrukcję)

KERRADECO
40 MIN/M2

TAPETA
65 MIN/M2

PŁYTKI CERAMICZNE
125 MIN/M2

W przypadku płytek należy dodać
czas schnięcia: 16 godzin.

Board 1

1

1

1

Board 2, 3, 4, …
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PANELE
Produkty Kerradeco występują w kilku formatach, dzięki czemu 
bez trudu można dostosować je do powierzchni ściany. 
Dostępny w dwóch kolorach pełny zestaw listew o długości 2,7 m 
ułatwi wykończenie ściany.

LISTWY

KOLORYSTYKA
Listwy wykończeniowe Kerradeco 
dostępne są w dwóch kolorach:
Srebrnym i Szampańskim.

CECHA NORMA WYNIK TESTU JEDNOSTKA

Niska masa
Ułatwia transport i montaż 5,4 kg/m2

Optymalny format
Daje możliwość wyłożenia całej wysokości ściany 
bez potrzeby łączenia

300 x 29,5 
270 x 29,5
135 x 29,5

cm

Wodoodporność
Możliwość zastosowania
również pod prysznicem

Odporność na uderzenia EN 13245-1 nie mniej niż 20 (23,20) J

Odporność na zarysowania EN 438-2 p.25
3
4

klasa
N

Niepalność EN 13501-1
BS 476 part 7

B-s3; d0
1

klasa

Izolacyjność akustyczna
Porównywalna z płytą gipsowo-kartonową

EN ISO 140-4
EN ISO 717-1

mniej niż Rw = 60 dB

Przewodzenie ciepła
Izolacyjność termiczna porównywalna 
z płytą styropianową 5,6 mm

EN 12664 λ = 0,065 W/(m·K)

Odporność na promienie UV EN ISO 4892-2
EN 20105-102

nie mniej niż  
3 w skali szarej

skala

Bezpieczeństwo
Niska migracja globalna do substancji spożywczych

EN 1186-1
EN 1186-3
EN 1186-14

10% etanol: < 0,3
3% kwas octowy: 7,8 ±0,9 
95% etanol: 0,3 ±0,1

mg/dm3

Bez zawartości ołowiu i cyny

Produkt pochodzący z recyklingu 
i w 100% nadający się do ponownego przetworzenia

Pewność
10 lat gwarancji

Nie wydziela szkodliwych substancji ISO 16000 A+ klasa
Szampański

PARAMETRY PRODUKT I AKCESORIA
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295 mm

A-01
Listwa startowa

A-02
Narożnik wewnętrzny

A-03
Narożnik zewnętrzny - 1

A-05 
Listwa górna

13,8 mm

6 mm

17,4 mm

6 mm

6 mm6 mm

Srebrny
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W kartonie znajdziesz 
4 desenie po 2 sztuki.

Aby stworzyć wzór 
Monstera i Houses,
potrzebne są 2 kartony.

Aby stworzyć wzory
Geometric, potrzebne 
są 2 kartony.
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Aby stworzyć wzór 
Concrete Art, potrzebne 
są 2 kartony.
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