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Zdjęcia w skali 1:1. Z uwagi na 

proces druku mogą wystąpić 

różnice w kolorystyce.

Illustration of all decors on a 

scale of 1:1. Colour deviations  

are possible for printing reasons!  

Subject to modifications.
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poDstawy obieCUjąCej przyszłośCi

1972

Rozwinięcie 

produkcji  drzwi 

Portalit® 

1917

Początek produkcji 

sklejki

1955

Rozpoczęcie produkcji  

laminowanych płyt 

szalunkowych 

1937

Rozpoczęcie pro-

dukcji  drzwi z płyt 

wiórowych

1960

Zmiana nazwy na 

Westag & Getalit 

AG

Josef Ellendorf 

założył manufakturę 

mebli 

1901

Zmiana nazwy 

na Westdeutsche 

Sperrholwerke AG. 

Przekształcenie na 

spółkę akcyjną

1950

Sprzedaż firmy 

dotychczasowym 

głównym od-

biorcom, braciom 

Thalheimer. Firma 

rozbudowuje się 

do największego 

producenta płyt 

wiórowych 

1926

Rozpoczęcie notowań 

giełdowych zwykłych 

akcji Westag

1961

Rozbudowa pro-

dukcji elementów 

poprzez założenie 

filii w Wadersloh

1974

etapy rozwoju firmy

Wprowadzenie 

na rynek płyty 

laminowanej Geta-

Lit®. Jednocześnie 

rozpoczęcie pro-

dukcji drzwi pokry-

tych tworzywem 

sztucznym

1956
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1995

Utworzenie 

nowoczesnego 

centrum logistyczne-

go dla drzwi, auto-

matycznego maga-

zynu samonośnego 

2001

Utworzenie zakładu 

kogeneracyjnego

 w zakładzie w 

Wiedenbrück

Wprowadzenie na 

rynek tworzywa 

mineralnego Geta 

Core®

2006

Początek produkcji 

tworzywa wie-

lowarstwowego 

przy użyciu prasy 

dwutaśmowej

Akcje są notowane 

na giełdzie w stan-

dardzie Prime na 

Deutsche Börse AG

2003

Uruchomienie 

największej w Eu-

ropie linii produkcji 

blatów kuchennych 

w filii Wadersloh

1998

2010

Wprowadzenie 

największego w 

Europie centrum 

obróbki drzwi

2013

Rozszerzenie 

segmentu kogenera-

cyjnego w zakładzie 

Werk Wiedenbrück

Uruchomienie 

nowego bloku 

elektrociepłowni 

gazowej w Werk 

Wiedenbruck

Wprowadzenie na 

rynek manufaktury 

laminatów

2012

Połączenie 

oddziałów 

odpowiedzialnych 

za Laminaty / 

Elementy i Sklejki/

Szalunki w oddział 

Powierzchnie/

Elementy

 

Uruchomienie nowej 

centrali kotłów 

grzewczych w 

oddziale w 

Wadersloh

2014

Rozbudowa nowej 

produkcji ram w 

Wiedenbrück. 

Rozbudowa i prze-

niesienie produkcji 

GetaCore do Wa-

dersloh 

Rozbudowa zakładu 

kogeneracyjnego

2008

Co wyrÓŻnia westag & getaLit | KLUCz Do sUKCesU

Westag & Getalit ma długą historię pionierskich osiągnięć. Historia naszej firmy sięga po-

nad 100 lat wstecz, a nasz sukces opiera się na czterech podstawowych czynnikach: zmo-

tywowanych pracownikach, naszym zaangażowaniu w zrównoważony rozwój, najnowszych 

technologiach oraz sprawnym zarządzaniu. Czynniki te sprawiają, że jesteśmy wiodącym 

producentem wyrobów opartych na drewnie oraz wyrobów syntetycznych.

5



strong roots For a proMising FUtUre

1972

Development of the

first plastic-laminated 

Portalit® doors

1917

Start of plywood

production

1955

Development of the

world’s first laminated 

concrete formwork 

board

1937

Development of

the world’s first

laminated concrete

formwork board

1960

Name change to

Westag & Getalit AG

Foundation of  

a furniture  

manufactory by 

Josef Ellendorf 

1901

The company is 

renamed West-

deutsche Sperrholz-

werke AG and 

incorporated as a 

joint-stock company 

1950

The business is sold 

to its main customer, 

the Thalheimer 

brothers, and 

expands to become 

Germany’s leading 

manufacturer of 

plywood

1926

First listing of Westag 

ordinary shares

1961

Expansion of  

the elements  

manufacturing  

activities through 

the construction  

of a branch plant  

in Wadersloh

1974

miLeStoNeS of tHe CompaNy‘S HiStory

Market launch of 

GetaLit® laminate 

boards coincides 

with production 

start of plastic-

laminated doors

1956
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1995

Construction of an

advanced logistics

centre for doors

including a high-bay

warehouse with

automated order

picking

2001

Construction of a

cogeneration plant

at the Wiedenbrück

plant

Market launch of

our GetaCore® solid

surface material

2006

Start-up of con-

tinuous laminates

production using  

a double-belt press

Shares are listed

in the new Prime

Standard segment

of Deutsche Börse 

AG

2003

New block frame

production set up at

the Wiedenbrück 

plant

Expansion and

relocation of the

GetaCore® pro duc- 

 tion to Wadersloh

Extension of the

cogeneration plant

2008

Start-up of Europe’s

largest production

line for worktops

at the Wadersloh

branch plant

1998

2010

Implementation of the

largest European door

edge machine tool

2013

Extension of the

cogeneration unit at

the plant Wiedenbrück

Implementation of a

combined heat and

power gas unit at 

the plant Wieden-

brück

Market launch for

handmade-style

laminates

2012

Merging of the

Laminates/Elements

and Plywood/

Formwork divisions

to the Surfaces/

Elements division

 

Start-up of a new

furnace centre at 

the plant Wadersloh

2014

wHat DistingUisHes westag & getaLit  |  THE KEy TO SUCCESS

Westag & Getalit has a long track record of pioneering achievements. The history of our  

company goes back more than a century and our present-day success is based on four

elementary factors: our highly motivated workforce, our commitment to sustainable  

management, our high-tech production and our efficient logistics. These factors combine

to make us a leading European manufacturer of wood-based and synthetic products.
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»  Meblowe elementy laminowane 

Meblowe elementy laminowane łączą 

różne elementy z powierzchniami 

takimi jak seta, brilliant gloss czy też 

Metallic i mogą zostać zastosowane w 

skuteczny sposób w projektach 

biznesowych.

»  Compound elements 

Compound elements combine different 

support materials with various surfaces, 

such as Seta, Brilliant Gloss or Metallica 

and can be applied in a comprehensive 

manner in the project business.

przegLąD proDUKtÓw   proDUCt oVerView

płyta MineraLno-aKryLowa    soLiD sUrFaCe MateriaL

LaMinaty   LaMinates

»  Laminaty 

ponad 300 dekorów i 17 powierzchni 

jest stale dostępnych, co umożliwia 

wdrożenie pomysłów w krótkim czasie.

»  Laminates 

More than 300 decors and 17 surfaces 

being permanently on stock provide for  

a short-term implementation of design 

ideas.

»  stylowe powierzchnie 

Harmonizowanie idealnego designu z 

jakością powierzchni niezbędne dla 

stylowych powierzchni wykonywanych 

według indywidualnych projektów. 

pasja do detali koresponduje z 

autentycznością.

»  Handmade-style surfaces 

Harmonizing both optics and haptics – 

that’s the challenge for “handmade-style 

surfaces”. With a passion for detail 

products ideally corresponding to the 

trend towards authenticity are developed.

»  zastosowanie materiału   

ze względu na doskonałą termofor-

mowalność dwu lub trójwymiarowe 

kształty mogą zostać z łatwością 

utworzone również dla małych 

promieni gięcia.

»  Material in application 

By means of the excellent thermoform- 

ability two- or three-dimensional shapes 

can easily be realised, even for small radii.

»  Linia dekorów  „Veneto” 

GetaCore® o wyglądzie marmuru – to 

właśnie "Veneto" - linia dekorów 

pożądanych nie tylko przez fanów z 

Włoch. Paleta pięciu dekorów nie 

pozostawia pytań bez odpowiedzi.

»  Decor line “Veneto” 

GetaCore® in marble appearance – this is 

“Veneto” – a decor line which is in demand 

and this not only among fans of Italy. Five 

matching decors leave no requirements 

without response.

»  płyty 

jednorodna płyta akrylowo-mineralna 

jest dostępna w grubościach 3 i 10 

milimetrów. ponad 60 dekorów 

zapewnia szeroki wybór.

»  slabs 

The acrylic-bound Solid Surface material is 

available in the thicknesses 3 and 10 mm. 

More than 60 decors guarantee a versatile 

selection.
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DrUK bezpośreDni DireCt print

»  panele szklane 

elegancki wygląd szkła podkreśla 

indywidualne motywy obrazkowe dla 

różnorodnych zastosowań w kuch-

niach czy łazienkach, które mogą 

zostać naniesione nie tylko dzięki opcji 

bezpośredniego druku cyfrowego. 

»  glass wallback panels 

Elegant glass design highlights combined 

with individual image motifs for versatile 

applications in kitchens, bathrooms or for 

the contract business can be implemented 

not least thanks to the options of digital 

direct print.

»  blaty kuchenne 

atrakcyjne blaty  GetaCore® w znaczący 

sposób poprawiają wygląd kuchni.

»  Kitchen worktops 

Attractive GetaCore® worktops  

significantly upgrade kitchen design.

»  Umywalki

Każdy kto chce uniknąć kompromisów pod 

względem wyglądu powinien zainteresować 

się umywalkami GetaCore®.

»  sanitary basins 

Everyone who wishes to avoid compromises  

with regards to design is right on target 

with GetaCore® sanitary basins.

»  zlewy kuchenne 

zlewy kuchenne razem z blatami 

tworzą estetyczną i funkcjonalną całość 

i  przekształcają kuchnię w atrakcyjny 

element wystroju wnętrza.

»  Kitchen sinks 

Kitchen sinks forming an aesthetical and 

functional unit with the worktop visually 

convert a kitchen into an attractive 

component of interior design.

»  parapety  

nasza oferta parapetów składa się 

zarówno z parapetów powlekanych 

laminatem wysokościernym, jak 

również parapetów powlekanych 

bezpośrednio, wliczając w to odpowie-

dnie akcesoria systemowe. 

»  window sills 

Our range of window sills offers both HPL 

and directly-faced products including the 

appropriate system accessories.

»  Druk cyfrowy / bezpośredni druk 

cyfrowy 

istnieje możliwość zastosowania 

specjalnych dekorów z indywidualnym 

motywem, również w przypadku 

małych zamówień. ponadto wydruki na 

różnych elementach pomocniczych 

»  Digital print/Direct Digital print 

Special decor requirements with individual 

image motifs can be implemented – and 

this even for small orders. Furthermore, 

printing on different support materials can 

be easily realised.
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GC 4422
frosted flint

JK 583
jura chalk green-grey

GC 2008 
davos white

KoMbinaCje DeKorÓw  DeCor CoMbinations

Z uwagi na proces druku mogą wystąpić różnice w kolorystyce.  Colour deviations of decor images are possible for printing reasons.

Aktualna kolekcja  GetaCore®  

oferuje szerokie spektrum 

kombinacji kolorów i różnych 

dekorów. W przypadku łączenia 

z laminatem GetaLit® ilość krea-

tywnych kombinacji do ułożenia 

zostaje ponownie zwiększona.

GC 2002 
cream white

GC 2388
miracle beach

M 372 
marble medusa beige

GC 2011
titan white

GCV 223
marmo padola

Ei 370 
fjord oak

The current GetaCore® range 

offers a wide scope of combina-

tions with regards to colours and 

decors. When being combined 

with the GetaLit® laminate range 

the creative leeway is once again 

boosted. 
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GC 3008
cream cashmere

SES 761
copper-coloured ash grey-brown

GCS 176
star mars

EiR 373
cottage oak bright

A 368
nostalgia

GC 3007
rome sand

TN 776
cayenne

SES 373
coloured ash beige-
brown

GCS 746
star venus
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KoMbinaCje DeKorÓw   DeCor CoMbinations

Z uwagi na proces druku mogą wystąpić różnice w kolorystyce. Colour deviations of decor images are possible for printing reasons.

GC 4439
miracle granite

A 842
breeze

GC 5008
glass green

GCT 244
terrazzo pebble

A 327
rosetta

GC 6172
frosted wine

GC 4004
asphalt grey

EiR 379
windsor oak bright

GC 4715
miracle flint

12



AE 761
american oak

GC 3737
frosted sahara

GC 1472
miracle stone

KBV 932
atacama cherry tree

GC 2007
pergamon

GC 3391
miracle dune

A 722
monolith grey

GC 3322
miracle shell

GC 5242
miracle cliff

13



GetaCore® Dekor GC 3008   GetaCore® decor GC 3008



UNI dekory nie tylko uwzględniają najnowocześniejsze trendy kolorystyczne, ale 

również podkreślają aranżację wnętrz zarówno różnorodnymi, jak i stonowany-

mi barwami. 

Uni DeKory

Current uni decors do not only reflect the most important colour trends 

but they simultaneously emphasize the features of interior design  

depending on whether variation or relaxation represents the main focus.

Uni DeCors  

15



Uni   Uni  

nowośĆ ∙ new

GC 2011  titan whiteGC 2008  davos white

GC 2004  ivory white *GC 2002  cream white

GC 3008  cream cashmereGC 2007  pergamon

16



nowośĆ ∙ new

Uni   Uni

GC 4002  london grey GC 5008  glass green

GC 3007  rome sandGC 4004  asphalt grey

*  Due to the translucent effect directed light 
sources cater for attraction for 3 mm slabs. We 
recommend acrylic glass sheets for compound 
elements in GC 2004. GC 2004 in 10 mm can 
also bei illuminated from the reverse side.

*  Z powodu swoich właściwości płyty o grubości 3 
mm mogą przepuszczać światło. Rekomenduje-
my użycie szkła akrylowego pod płytę GC 2004. 
Płyta GC 2004 o grubości 10 mm może być 
również iluminowana. 

 Wkrótce nowa nazwa GC 4022 z powodu
zmiany receptury

   soon new reference GC 4022 due to recipe 
modification

neU ∙ new neU ∙ newnowośĆ ∙ new nowośĆ ∙ new
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Uni   Uni  

GC 7002  coffee beanGC 4001  new york grey  

GC 1001  vienna black

  Wkrótce nowa nazwa GC 4011 z powodu
zmiany receptury

   soon new reference GC 4011 due to recipe 
modification

18



Uni   Uni

GC 6004  pastel violetGC 3005  desert sand

GC 6001  sevilla red

19



GetaCore® Dekor GC 3322   GetaCore® decor GC 3322



Szerokie spektrum dekorów harmonijnie komponujących się z otoczeniem – lub 

kiedy wymaga tego sytuacja – stanowiących główny punkt skupienia - obejmuje 

wszechstronny zakres możliwości zastosowania, stąd z pewnością odpowiada 

na najbardziej zróżnicowane wymagania współczesnego wystroju.

Fine/Coarse DeKory

A wide decor spectrum blending harmoniously in the environment or – when 

being required – setting targeted focus covers a versatile range of application 

options, hence certainly responding to the most diverse requirements of  

modern interior design.

Fine/Coarse DeCors
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Fine/Coarse  Fine/Coarse

GC 2269  frosted cloud

GC 2258  miracle rock
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Fein/Grob   Fine/Coarse

GC 2388  miracle beach

GC 3434  miracle vanilla

23



Fine/Coarse  Fine/Coarse

GC 2245  frosted star *

GC 2252  frosted carat

neU ∙ new

* Z powodu swoich właściwości płyty o grubości 3 mm mogą    
  przepuszczać światło. 

*  Due to the translucent effect directed light sources cater for attraction 
for 3mm slabs. 

nowośĆ ∙ new
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Fein/Grob   Fine/Coarse

GC 4422  frosted flint

GC 2232  frosted light
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Fine/Coarse  Fine/Coarse

GC 2371  miracle white

GC 3961  miracle feather
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Fein/Grob   Fine/Coarse

GC 4143  frosted dust

GC 6421  miracle coral
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Fine/Coarse  Fine/Coarse

GC 3328  miracle coast

GC 3391  miracle dune

neU ∙ newnowośĆ ∙ new
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Fein/Grob   Fine/Coarse

GC 4732  frosted melange

GC 3322  miracle shell

neU ∙ new

neU ∙ new

nowośĆ ∙ new

nowośĆ ∙ new
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Fine/Coarse  Fine/Coarse

GC 2423  miracle sand

GC 3210  miracle desert
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Fein/Grob   Fine/Coarse

GC 3737  frosted sahara

GC 9923  frosted vanilla

neU ∙ newnowośĆ ∙ new
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Fine/Coarse  Fine/Coarse

GC 5242  miracle cliff

GC 7940  miracle caramel

neU ∙ newnowośĆ ∙ new
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Fein/Grob   Fine/Coarse

GC 7312  frosted sand

GC 7193  frosted pepper

neU ∙ newnowośĆ ∙ new
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Fine/Coarse  Fine/Coarse

GC 4884  miracle basalt

GC 5665  miracle camouflage
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Fein/Grob   Fine/Coarse

GC 8558  miracle lagoon

GC 7227  miracle coffee
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Fine/Coarse  Fine/Coarse

GC 6886  miracle berry

GC 6172  frosted wine
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Fein/Grob   Fine/Coarse

GC 7557  miracle cognac

GC 7761  frosted tobacco
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nowośĆ ∙ new

Fine/Coarse  Fine/Coarse

GC 4439  miracle granite

GC 4715  miracle flint

neU ∙ newnowośĆ ∙ new
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Fein/Grob   Fine/Coarse

GC 1062  miracle black

GC 4712  frosted grey
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Fine/Coarse  Fine/Coarse

GC 1122  frosted dark

GC 1112  frosted space
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Fein/Grob   Fine/Coarse

GC 1472  miracle stone
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GetaCore® Dekor GCS 189   GetaCore® decor GCS 189



 Te linie dekorów optycznie przypominają naturalny kamień. Dekory w odcie-

niach granitu, turmalinu i piasku odwzorowują szczegóły naturalnego piękna, 

a każdy posiadający je pokój unowocześniony będzie w naturalny sposób. 

Gwieździste dekory z drobnymi cząstkami brokatu dodatkowo podkreślają 

wspaniałą estetykę.

DeKory star, terrazzo & rainDrops 

These decor lines convincingly reply to the requirements of authentic stone  

optics. These decors in granite, turmaline and sand tone appearance radiate 

every detail associated with this natural phenomenon. Any room fitted with 

these decors will be upgraded in a natural manner. Star decors with fine glitter 

particles additionally convey brilliant aesthetics.

star, terrazzo & rainDrops DeCors

43



Star, terrazzo & raindropS   Star, terrazzo & raindropS

GCT 236  terrazzo crystal *

GCT 244  terrazzo pebble *

neU ∙ new

*  Z powodu swoich właściwości płyty o grubości 3 mm mogą 
przepuszczać światło. 

*  Due to the translucent effect directed light sources cater for attraction 
for 3mm slabs. 

nowośĆ ∙ new
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Star, terrazzo & raindropS   Star, terrazzo & raindropS

GCS 356  star champagne

GCS 415  star metallic
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Star, terrazzo & raindropS   Star, terrazzo & raindropS

GCR 783  raindrops coffee

GCTR 29  raindrops ivory
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Star, terrazzo & raindropS   Star, terrazzo & raindropS

GCS 746  star venus

neU ∙ new

GCS 176  star mars

neU ∙ new

nowośĆ ∙ new

nowośĆ ∙ new
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Star, terrazzo & raindropS   Star, terrazzo & raindropS

GCTR 18  raindrops anthracite

GCS 692  star sevilla red
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Star, terrazzo & raindropS   Star, terrazzo & raindropS

GCS 189  star anthracite
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GetaCore® Dekor GCV 239   GetaCore® decor GCV 239



Inspirowany włoskim marmurem asortyment jest idealny dla szczególnych 

projektów i eleganckich pomieszczeń.  Różne odcienie kolorów i rysunki 

słojów komponują się na materiale. Paleta barw obejmuje zakresem odcienie 

od ciepłego karmelu, poprzez mistyczną szarość aż po elegancką czerń i białe 

DeKory Veneto 

Being inspired by Italian marble this range is ideally suitable for representative 

projects and rooms. Finest veins and colour shades traverse the material. The 

colour palette ranges from warm caramel over mystic grey to elegant black and 

white shades.

Veneto DeCors
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Veneto   Veneto

GCV 223  marmo padola

GCV 239  marmo piave

52



Veneto   Veneto

GCV 478  marmo livenza

GCV 374 marmo brenta

neU ∙ newnowośĆ ∙ new
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Veneto   Veneto

GCV 142  marmo meduna
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Jeśli wybraliście Państwo dekor i chcielibyście zobaczyć 

oryginał, z chęcią dostarczymy bezpłatną próbkę 

dekoru GetaCore®  w formacie A4 (inne rozmiary na 

zamówienie).

Prosimy wziąć pod uwagę, że kombinacja wzoru/po-

wierzchni może mieć wpływ na wygląd produktu oraz 

jego kolor.

  www.westag-getalit.de/getacore2016-18-de 

  serviceLE@westag-getalit.de

Dodatkowe informacje oraz dane techniczne są 

dostępne w Internecie pod adresem:

www.manufakturalomza.pl

you have already shortlisted a decor and wish to have

a look at an original? We will gladly submit as soon as

possible a complimentary GetaCore® decor sample in

A4 size (other sizes upon request).

Please kindly consider that the decor/surface combi-

nation might influence the product’s visual effect and 

colour.

  www.westag-getalit.de/getacore2016-18-en 

  le.export@westag-getalit.de

Additional information and technical data are

available on the internet under

www.manufakturalomza.pl

prÓbKi    saMpLe serViCe
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KLasyFiKaCja paLnośCi
Wszystkie dekory GetaCore®  o grubości 10mm i 12mm mieszczą 

się w kategorii materiałów spowalniających proces palenia C-s1, d0 

dla normy DIN EN 13501-1 według poniższego raportu klasyfika-

cyjnego

10mm: Raport klasyfikacyjny nr 230010065-3

12mm: Raport klasyfikacyjny nr 230005603-3

Raporty klasyfikacyjne są dostępne pod adresem www.westag-

getalit.de

CLassiFiCation FLaMe retarDant
All GetaCore® slab decors in thicknesses 10 mm and 12 mm are 

categorized flame retardant C-s1, d0 to DIN EN 13501-1 according 

to the undermentioned classification reports 

10 mm: Classification report no. 230010065-3

12 mm: Classification report no. 230005603-3

The classification reports are available under www.westag-getalit.de

paraMetry jaKośCiowe proDUKtU  proDUCt/sUrFaCe properties

 

bezpieczna żywność wg norm: EN 1186, EN 13130

food safe to EN 1186 and EN 13130

odporny na chemię gospodarczą wg normy ISO 

19712

resistant to common household chemicals  

to ISO 19712

odporny na temperatury do 180oC wg normy ISO 

19712

heat resistant up to 180° C to ISO 19712

bezszwowe łączenia

seamless joints

odporny na działanie promieni UV

light fast wool standard level 6 to ISO 4892,

ISO 105-B02 and ISO 105-A02

ciepły i przyjemny w dotyku

warm to the touch

odnawialna powierzchnia

can be repaired and touch sanded

łatwy w czyszczeniu i pielęgnacji

easy to clean

inForMaCje ogÓLne   generaL inForMation

odporny na uderzenia wg normy ISO 19712

impact resistant to DIN EN ISO 19712

termoformowalny

thermoformable

sUrFaCes
Signs of scratches and daily wear and tear are inevitable during 

normal use and these become more obvious in the case of high-

gloss and colour-intensive decors in comparison to other decors. 

Especially for GetaCore® Uni decors minor occasional dust inclusi-

ons cannot be ruled out due to production procedures.

powierzCHnie
Ślady zarysowań i codziennego zużycia są nieodzowne podczas 

normalnego użytkowania powierzchni. Oczywiste jest więc, iż 

w przypadku powierzchni wykończonej na wysoki połysk oraz 

przy dekorach o intensywnych kolorach ślady zużycia mogą być 

bardziej widoczne w porównaniu z innymi dekorami. Z uwagi na 

proces produkcji dopuszczalne są drobne wtrącenia cząstek pyłu na 

powierzchni materiału GetaCore (dotyczy szczególnie dejorów UNI) 

i nie można ich traktować jako wady materiału.

Zastrzegamy sobie prawo do błędów i modyfikacji w 

opisach produktów w katalogu.`

Subject to errors and technical modifications for  

products in this catalogue.
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Dekor   Decor raL nCs
GC 1001 vienna black 80 22 S 8500-N

GC 2002 cream white 90 10 S 0500-N

GC 2007 pergamon 10 13 S 1002-y50R

GC 2008 davos white 90 03 S 0502-B

GC 2011 titan white 90 16 S 0300-N

GC 3005 desert sand S 3010-y30R

GC 3007 rome sand RAL-Design 080 7005

GC 3008 cream cashmere S 1505-y70R

GC 4001 new york grey 70 39 S 6502-y

GC 4011 manhattan grey 70 39 S 6502-y

GC 4002 london grey 70 35 S 2002-G

GC 4022 soho grey 70 35 S 2002-G

GC 4004 asphalt grey S 2500-N

GC 5008 glass green S 0505-B80G

GC 6001 sevilla red 30 03 S 2570-R

GC 6004 pastel violet S 5020-R30B

GC 7002 coffee bean 80 19 S 8505-y80R

Dane RAL/NCS  

mają charakter 

jedynie przybliżony, 

zależny od danego 

systemu kolorów 

i mogą różnić 

się w zależności 

od wykończenia 

powierzchni!

RAL/NCS data is 

approximative with 

regards to color 

systems and might 

differ depending on 

surface finishes!

raL-/nCs-aLoKaCja   raL/nCs aLLoCation

obrÓbKa
GetaCore®  może zostać łatwo poddany obróbce przy użyciu 

standardowych narzędzi stolarskich. Prosimy również odnieść się do 

Informatora Technicznego.

www.manufakturalomza.pl

Płyty dostarczane są w wykończeniu papierem ściernym o granulacji 

P600 szlifowanym na mokro oraz dodatkowo zabezpieczona folią.  

Powierzchnie mogą być wykończone na super-mat, półmat oraz 

wysoki połysk poprzez zastosowanie się do naszych rekomendacji 

dotyczących szlifowania. 

proCessing 
GetaCore® can easily be processed with standard hard metal-tipped 

tools. Please kindly also refer to our Processing and Care instructions 

booklet:

www.manufakturalomza.pl

In order to keep sanding efforts for you as low as possible, sheets 

are delivered in a wet-sanded surface finish (P600) and are  

additionally foil-protected. The surfaces can be finished to  

SuperMat, SemiMat or HighGloss by making use of our sanding 

recommen dations and sanding papers.

KonserwaCja powierzCHni 
Pielęgnacja powierzchni GetaCore®  możliwa jest przy użyciu 

standardowych środków czyszczących. W przeciwieństwie do wielu 

innych materiałów powierzchnie GetaCore®  mogą zostać odno-

wione w dowolnym czasie. Ślady codziennego zużycia oraz lekkie 

zarysowania mogą zostać w prosty sposób usunięte,  dzięki czemu 

materiał odzyskuje pierwotny wygląd. 

Cenne wskazówki dotyczące pielęgnacji, konserwacji i renowacji 

powierzchni GetaCore®  dostępne są w naszym Informatorze 

Technicznym, dzięki nim będą Państwo zadowoleni z użytkowania 

naszych produktów przez długie lata.

www.manufakturalomza.pl

MaintenanCe oF tHe sUrFaCe 
GetaCore® maintenance is simple. By means of standard cleaning 

agents, stains can easily be removed. Contrary to many other  

materials GetaCore® surfaces can be renewed at any time. Light 

traces of daily wear and tear and light scratches can simply be  

removed, thus maintaining the new look of this material. 

Valuable hints for care, maintenance and surface renovation for 

GetaCore® are available in our instruction manual below, allowing 

you to enjoy the outstanding quality properties of GetaCore® year 

after year:

www.manufakturalomza.pl
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getaCore® płyty getaCore® sLabs

bLaty KUCHenne getaCore® getaCore® worKtops

bLaty getaCore®  CięCie i KLejenie getaCore® worKtops CUt-anD-eDge

aKCesoria getaCore® getaCore® aCCessories

pozostałe aKCesoria getaCore®   getaCore® MoULDeD parts & aCCessories

•   3/10 mm płyty mineralno-akrylowe.

Zgodnie z normą ISO 1912, powierzchnia jest wykończona papie-

rem ściernym o granulacji P600 szlifowanym na mokro oraz dodat-

kowo zabezpieczone folią. Lewa strona szlifowana jest na sucho 

papierem ściernym o granulacji P80.

Grubość: 3/10 mm, dostępne rozmiary: 4100 x 1250/615 mm 

Dekory dostępne w katalogu GetaCore® Basic Range.

•  12/20 mm płyty mineralno-akrylowe.

Zgodnie z normą ISO 19712, powierzchnia szlifowana na mokro (P 

600), lewa strona szlifowana na sucho (P 80), powierzchnia chroni-

ona folią.                  

Grubość: 12/20 mm, dostępne rozmiary: 4100 x 1250/615 mm  

Dekor: GC 2011 

•  3/10 mm acrylic resin-bound solid surface material

to ISO 19712, surface wet sanded (P 600), reverse side dry sanded 

(P 80), surface foil-protected.

Thicknesses: 3/10 mm, Available sizes: 4100/2040 x 1250/615 mm

Decors of the Basic Range

•  12/20 mm acrylic resin-bound solid surface material 

to ISO 19712, surface wet sanded (P 600), reverse side dry sanded 

(P 80), surface foil-protected. 

Thicknesses: 12/20 mm, Available sizes: 4100/2040 x 1250/615 mm

Decor: GC 2011

•  35mm płyta wiórowa typu P3 

zgodnie z normą DIN EN 312, 3mm jednorodna płyta mineralno-

akrylowa szlifowana na mokro papierem ściernym o granulacji  

P600 naklejona na 35mm płytę wiórową typu P3 (zgodnie z normą  

DIN EN 312). Lewa strona z 0.3 mm  warstwą przeciwprężną. 

Powierzchnia czołowa zabezpieczona  10mm warstwą GetaCore® 

, pod którą znajduje się warstwa elastyczna z korka.   Połączenie 

przedniej warstwy GetaCore® z laminatem przeciwprężnym 

zabezpieczone jest warstwą uszczelniającą wzdłuż całej  krawędzi. 

Powierzchnia chroniona folią. Dostępne rozmiary:  

 wpojedyńcze zaokrąglenie: 4100 x 600/650/900/1200 mm,  

podwójne zaokrąglenie: 4100 x 670/900/1200,  

dekory z katalogu Basic Range z wyjątkiem GC 2004.

•  35 mm chipboard type p3   

to DIN EN 312, faced with 3 mm GetaCore acrylic-bound solid surface 

material, wet sanded (P 600). Reverse side with 0.3 mm balancer, 

front edge 10 mm GetaCore with an elastic expansion joint between 

substrate and GetaCore edge. Moisture-resistant seal at GetaCore/ 

balancer joint along front edge. Surface foil-protected. Available sizes:  

Single postformed: 4100 x 600/650/900/1200, Double postformed:  

4100 x 670/900/1200, Decors of the Basic Range, except GC 2004

•  Wszystkie dekory blatów kuchennych mogą być dostarczone jako 

gotowe elementy meblowe. Przydatne jest to między innymi do 

instalacji zlewów w tym samym dekorze.

•  All worktop decors are also available as cut-and-edge. Benefit 

from this service, for example for sink/basin installation in same 

decor.

•  Obrzeża, panele ścienne, listwy przyblatowe wykonane z 

materiału GetaCore dostępne we wszystkich dekorach jak również 

kleje, krążki ścierne, oraz zestawy do czyszczenia do pięlegnacji.

•  Matching decors for edges, wall splashback profiles and coved 

profiles made of acrylic-bound solid surface material as well as  

sanding pads, care and maintenance kits and glues.

•  Umywalki i zlewozmywaki   

Zlewy wykonane z materiału GetaCore® mineralno-akrylowego 

oraz odpowiednie akcesoria takie jak systemy odpływowe, uszczel-

ki i kleje.

•  sanitary basins and kitchen 

sinks made of acrylic-bound solid surface material and corresponding  

Informacje dotyczące kształtów i dekorów dostępne są w katalogu GetaCore®   Basic Range
Information regarding moulds and decors are available from our GetaCore® Basic Range.

przegLąD proDUKtÓw  proDUCt oVerView
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Dekor 
Decor

strona 
page

GC 1001 18

GC 1062 39

GC 1112 40

GC 1122 40

GC 1472 41

GC 2002 16

GC 2004 16

GC 2007 16

GC 2008 16

GC 2011 16

GC 2232 25

GC 2245 24

GC 2252 24

GC 2258 22

GC 2269 22

GC 2371 26

GC 2388 23

GC 2423 30

GC 3005 19

GC 3007 17

GC 3008 16

GC 3210 30

GC 3322 29

GC 3328 28

wyKaz DeKorÓw  DeCor FinDer  

Dekor 
Decor

strona 
page

GC 3391 28

GC 3434 23

GC 3737 31

GC 3961 26

GC 4001 18

GC 4002 16

GC 4004 17

GC 4143 27

GC 4422 25

GC 4439 38

GC 4712 39

GC 4715 38

GC 4732 29

GC 4884 34

GC 5008 17

GC 5242 32

GC 5665 34

GC 6001 19

GC 6004 19

GC 6172 36

GC 6421 27

GC 6886 36

GC 7002 18

GC 7193 33

Dekor 
Decor

strona 
page

GC 7227 35

GC 7312 33

GC 7557 37

GC 7761 37

GC 7940 32

GC 8558 35

GC 9923 31

GCR 783 47

GCS 189 49

GCS 356 45

GCS 415 46

GCS 692 46

GCT 236 44

GCT 244 44

GCTR 18 48

GCTR 29 45

GCS 176 48

GCS 746 47

GCV 142 54

GCV 223 52

GCV 239 52

GCV 478 53

GCV 374 53
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