DZIEŃ DOBRY!
Pragniemy zainspirować Państwa pięknymi kolekcjami podłóg,
które dla Harvey Maria stworzyły uznane brytyjskie projektantki,
a wśród nich Dee Hardwicke – królowa technik mieszanych,
artystka z łatwością przekładająca inspirację naturalnym
krajobrazem na niepowtarzalny, kojący wzór płytek.
Trwałe, nowoczesne, niezwykle funkcjonalne, ubrane w modne
kolory i przemyślane w każdym calu. Luksusowe płytki winylowe
Harvey Maria zaistniały, by wnieść radość do każdego wnętrza.
Wiemy, że dobrze zaprojektowana podłoga pozostaje w zgodzie
z otaczającą ją przestrzenią, współgra z nią pod względem
odcieni. Dlatego właśnie stworzyliśmy idealną harmonię kolorów,
paletę dla najbardziej wymagających Klientów.

Wierzymy, że sercem każdej aranżacji jest podłoga. Jesteśmy
przekonani, że poprzez odpowiednio dobrany kolor i wzór
wprowadzamy do wnętrza harmonię.

Służymy radą naszych ekspertów, pomocną dłonią przy
montażu, uśmiechem...
Będzie nam niezmiernie miło, jeżeli zechcą Państwo się
z nami skontaktować, a my będziemy mogli zostać Państwa
przewodnikiem po świecie podłóg.

Mark Findlay
Założyciel
Okładka przód: Dovetail Oxford Blue
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PREMIUM WOOD
EFEKT DREWNA

Nieprawdopodobnie realistyczne wzory i doskonałe wykończenie w połączeniu z piękną
kolorystyką czynią tę podłogę funkcjonalną i stylową propozycją, pasującą do większości wnętrz.
Kolekcję Premium Wood charakteryzuje wielka dbałość o szczegóły wykonania, różnorodność
wariantów i trwałość, na którą udzielamy wieloletniej gwarancji.
Lamp Wood

Walnut

Antique Oak

Church Pine

Pear Tree

Pecan

Reclaimed Pine

Sawn Oak

County Oak

Scrubbed Pecan

Limed Oak

Natural Oak

Portobello Oak

Sussex Oak

Fumed English Oak
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Premium Wood
15,2 cm x 91,4 cm
Warstwa
ścieralna: 0,7 mm

Sawn Oak w aranżacji Jo Bailey dla Romo Fabrics
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GENERAL WOODS
EFEKT DREWNA

Kolekcja General Woods pozwala na wyczarowanie minimalistycznego
skandynawskiego klimatu, ale też na wprowadzenie do wnętrza nut retro.
Deski z General Woods to osiem wariantów kolorystycznych – każdy może
pochwalić się piękną strukturą i imponującymi rozmiarami. Winyl to propozycja
na długie lata – bez uciążliwej i kosztownej konserwacji „po drodze”...
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General Woods
18,29 cm x 121,92 cm
Warstwa ścieralna: 0,3 mm
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RUSTIC PLANKS
EFEKT DREWNA

Podłoga rustykalna – przepiękne usłojenie, różnorodność tonacji w obrębie każdej
deski, imponujące wymiary – klasyka sama w sobie... Osiem pięknych propozycji
kolorystycznych sprawia, że kolekcja Rustic Planks współgra zarówno z wnętrzem
dworku, jak i loftu.
Kolekcja Rustic Planks stanowi ukłon w stronę drewna. Deski winylowe są jego
idealnym odzwierciedleniem, ale – jak na winyl przystało – służą przez długie lata,
bez uciążliwej pielęgnacji specjalistycznymi preparatami i kosztownej konserwacji.
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Rustic Planks
18,42 cm x 121,92 cm
Warstwa ścieralna: 0,55 mm
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SELECTED OAKS
EFEKT DREWNA

W tej kolekcji bohaterem jest dąb, świetnie czujący się w przestrzeniach
o minimalistycznym wystroju, wnętrzach opartych na kontrastach,
jak i w miejscach utrzymanych w stylistyce retro.
Furtkę do ciekawej aranżacji stanowi sześć pięknych wybarwień dostępnych
w kolekcji. Na efekt WOW wpływa również struktura desek i ich rozmiar.

Tanoak

Water Oak

A PIN
A PIN
A PIN

OOD
OOD
OOD
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Heartwood

Selected Oaks
22,86 cm x 121,92 cm
Warstwa ścieralna: 0,55 mm
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PARQUET

KOLEKCJA NEISHY CROSLAND
Wielokrotnie nagradzana kolekcja podłóg zaprojektowana przez Neishę Crosland to
geometryczny wzór, który stanowi idealny mariaż klasycznych inspiracji i współczesnego designu.
Kolekcja została doceniona przez projektantów, architektów i Klientów, stając się obowiązkowym
elementem wystroju wnętrz – zarówno domowych, jak i komercyjnych.
Charcoal

Stone

Thistle Grey
Neisha Crosland Parquet
30,5 cm x 30,5 cm
Warstwa ścieralna: 0,55 mm

Heather

Sky Blue

Eggshell

Turquoise

Mimosa

Red Oxide
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Sage
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CHECK

KOLEKCJA NEISHY CROSLAND
Wzór ultranowoczesny, a zarazem bardzo mocno nawiązujący do przeszłości.
Z pewnością elegancki i przykuwający uwagę.
Wyrazistość kolorystyczna nadaje wnętrzu odważny, niezapomniany charakter,
a wielbiona przez brytyjską artystkę geometria wprowadza do niego ład i spokój.
Jedyny dylemat przy wyborze tej kolekcji brzmi: który z wariantów kolorystycznych
prezentuje się najpiękniej...

Camomile

Flint

Graphite

Slate
Neisha Crosland Check
30,5 cm x 30,5 cm
Warstwa ścieralna: 0,55 mm
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DOVETAIL

KOLEKCJA NEISHY CROSLAND
Najnowsza seria płytek winylowych autorstwa znanej brytyjskiej projektantki
Neishy Crosland to wynik inspiracji włoską elegancką posadzką rodem z renesansu.
Duża geometria ubrana została w pięć wyrazistych wersji kolorystycznych – każda
wnosi do wnętrza powiew klasyki, ale też nutę nowoczesności. Wzór pasuje
stylistycznie do każdego pomieszczenia w przestrzeniach mieszkalnych i budynkach
użyteczności publicznej.

Flax

Ink Black

Lavastone

Ochre

Oxford Blue
Neisha Crosland Dovetail
30,5 cm x 30,5 cm
Warstwa ścieralna: 0,55 mm
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LATTICE

KOLEKCJA DEE HARDWICKE
Dzieło autorstwa brytyjskiej projektantki Dee Hardwicke, oryginalne wzornictwo
zainspirowane opadającymi płatkami kwiatów, ubrane w kolory natury. Namalowane
odręcznie delikatne płatki stanowią wizualny ukłon w kierunku klasycznej ceramiki.
Połączenie nowoczesnego stylu i tradycji na płytkach Lattice to piękne dopełnienie wielu
projektów aranżacyjnych. Wnętrza stają się cieplejsze i zyskują charakter. Lattice wygląda
olśniewająco na całej powierzchni podłogi lub w połączeniu z innym konweniującym wzorem.
Pebble Grey

Hay Field

Pear Tree Green
Dee Hardwicke Lattice
30,5 cm x 30,5 cm
Warstwa ścieralna: 0,55 mm

Hellebore

Cherry Red

Cornflower Blue

Storm Grey

Tarn

Seedpod
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Mist

Pebble Grey w połączeniu ze wzorem
Steel z kolekcji Little Bricks
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Dovetail Ochre

Lattice Seedpod
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SPOT & ROSE SPRIG
KOLEKCJA CATH KIDSTON

Ekskluzywne wzory autorstwa projektantki Cath Kidston, pionierki stylu modern vintage,
zainspirowane są dzieciństwem artystki, spędzonym na wsi. Nostalgiczne, nietuzinkowe
nuty niewątpliwie dodają wnętrzu dziewczęcego uroku.
Oto delikatny, wdzięczny design w praktycznym wydaniu – płytki są wyjątkowo wytrzymałe
i łatwe w pielęgnacji, stanowią przykład funkcjonalności na najwyższym poziomie.
Rose Sprig White

Rose Sprig Blue

Lamp Black

Dove Grey

Stone

Prussian Blue

Red

Blue
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Cath Kidston
Rose Sprig
45,7 cm x 30,5 cm
Warstwa ścieralna: 0,55 mm

Cath Kidston
Spot
30,5 cm x 30,5 cm
Warstwa ścieralna: 0,55 mm

Willow

Rose Sprig White
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LITTLE BRICKS
EFEKT CEGIEŁKI
Współczesna wersja klasycznych cegiełek, dostępnych w wielu odcieniach. Wszystkie
łączy powiew świeżości, idealny rozmiar i kształt. Płytki są niezwykle zgrabne i mogą
pochwalić się trwałością opatrzoną wieloletnią gwarancją.
Little Bricks sprawdzają się jako obramowanie płytek z autorskich kolekcji. Pięknie
prezentują się również jako jedyny wzór w pomieszczeniu. Wykorzystanie jednego koloru
zapewnia stonowaną aranżację, zaś połączenie kilku odcieni wprowadza do wnętrza
dynamiczność. Wystarczy puścić wodze fantazji!

NATURA

OD ZIELENI
AŻ PO NIEBO

OD FIOLETU
DO CZERWIENI

Steel

Apple Green

Soft Lilac

Pumice

Bay Blue

Harvest Gold

Fawn

Forget-Me-Not

Venetian Red
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Little Bricks
30,5 cm x 15,2 cm
Warstwa ścieralna: 0,7 mm

Pumice
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HARMONIA KOLORÓW

NATURA

Umięjętnie dobrane kolory w połączeniu z przemyślanym
wzorem, którego stworzenie powierzyliśmy najlepszym
projektantom, to gwarancja niebywałej harmonii we wnętrzu.
Wierzymy, że odpowiedni koloryt danej przestrzeni przełoży się
na barwne życie naszych Klientów.

Spokojna paleta subtelnych kolorów, które pięknie ze sobą
konweniują. Jasne odcienie, naturalne wybarwienie drewna,
szereg delikatnych tonów, które brzmią razem bez odrobiny
fałszu. Wzory z palety Natura świetnie prezentują się zarówno
w klasycznych, jak i nowoczesnych wnętrzach, wprowadzając do
nich zawsze ponadczasową elegancję.

Trzy imponujące palety kolorystyczne, niezwykle przydatne
na etapie projektowania wnętrza, pozwolą na wybranie
olśniewającej podłogi do domu lub przestrzeni komercyjnej.
Każdy wzór z danej palety pięknie prezentuje się samodzielnie,
ale równie zgrabnie współgra z innymi płytkami osadzonymi
w tej samej kolorystyce.
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Od beżu po szarość, od bielonego dębu po orzech – poznaj
kojące kolory ziemi, które można dowolnie łączyć, ujednolicając
w ten sposób charakter wnętrza i tworząc przestrzeń stanowiącą
przykład doskonałego mariażu koloru i wzoru. Paleta Natura to
harmonia na wyciągnięcie ręki.
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OD ZIELENI AŻ PO NIEBO

OD FIOLETU DO CZERWIENI

Mocne odcienie i autentyczne słoje drewna stanowią podstawę
naszej wyrazistej palety, dzięki której przestrzeń zyskuje niebywałą
świeżość. Od pastelowego błękitu po zieleń jabłka – cała paleta
emanuje kolorami i wzorami, które ożywią każde wnętrze.

Połączenie pastelowych i wyrazistych barw z urokliwym wzorem
sprawia, że wnętrze zyskuje wyjątkowy urok. Ciepłe drewno
perfekcyjnie pasuje do płytek w kolorach kamieni szlachetnych,
nadając pomieszczeniom głębię. Delikatniejsze odcienie z palety
pozwalają natomiast szybko uzyskać nowoczesny look.

Zgaszone tony oceanu pięknie uzupełniają śmiałe motywy,
a także chłodne odcienie drewna. Paleta Od zieleni aż po niebo
to ukłon w stronę nowoczesnego wzornictwa, wstęp
do niebagatelnego projektowania...
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Żywa wiśnia, łagodna lilia, a może mocna czerwień? Dzięki
palecie Od fioletu do czerwieni stworzysz podłogę, która
błyskawicznie zdefiniuje charakter całego wnętrza.
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WARTO WIEDZIEĆ

WAŻNE PYTANIA

Inspiracje

Czy podłogi Harvey Maria są odpowiednie do łazienki?
Nasza ekskluzywna podłoga winylowa jest antypoślizgowa
i całkowicie wodoodporna, więc idealnie sprawdzi się
w każdej łazience. Płytki ściśle do siebie przylegają, a użycie
profesjonalnego kleju gwarantuje stworzenie wodoszczelnej
warstwy.

Nasza strona internetowa służy Państwu mnóstwem inspiracji,
wskazówek i porad, a także galerią pełną wspaniałych realizacji
w domach naszych Klientów. Wierzymy, że wnętrza, w których
pierwsze skrzypce grają podłogi Harvey Maria, błyskwicznie
Państwa zauroczą i pomogą w znalezieniu pomysłu na wykończenie
dowolnej, nawet najbardziej eksploatowanej przestrzeni. Służymy
indywidualnymi konsultacjami przy każdym projekcie, aby ułatwić
Państwu proces tworzenia udanego wnętrza.

WYMIARY PŁYTEK & ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
Wzór

Płytka
szer. x wys. (cm)

Płytek
w opakowaniu

Powierzchnia

Premium Wood

91,4 x 15,2

14

1,95 m²

General Woods

121,92 x 18,29

15

3,34 m²

Rustic Planks

121,92 x 18,42

15

3,37 m²

Selected Oaks

121,92 x 22,86

12

3,34 m²

Neisha Crosland Parquet

30,5 x 30,5

12

1,115 m²

Neisha Crosland Check

30,5 x 30,5

12

1,115 m²

Neisha Crosland Dovetail

30,5 x 30,5

12

1,115 m²

Dee Hardwicke Lattice

30,5 x 30,5

12

1,115 m²

Pomocna dłoń

Cath Kidston Rose Sprig

45,7 x 30,5

8

1,115 m²

Mimo iż staramy się, aby nasze katalogi jak najwierniej
oddawały wygląd oferowanych produktów, ostatecznego
wyboru dotyczącego wzoru i kolorystyki warto dokonać po
obejrzeniu podłogi w sklepie lub showroomie. Na naszej stronie
znajdą Państwo listę miejsc, w których można zakupić podłogi
Harvey Maria.

Cath Kidston Spot

30,5 x 30,5

12

1,115 m²

Little Bricks

30,5 x 15,2

24

1,115 m²

Funkcjonalne piękno
Tajemnicą pięknej, zadbanej podłogi jest utrzymywanie jej
w czystości. Nasze płytki nie sprawiają Klientom najmniejszego
kłopotu w pielęgnacji. Wystarczy dobra wycieraczka przed
drzwiami wejściowymi i odrobina czułości, czyli regularne
zamiatanie oraz zmywanie na mokro z użyciem dobrej jakości
produktów, by podłoga Harvey Maria odwdzięczyła się świetną
kondycją przez wiele lat.

ISO
SUPERWYTRZYMAŁA
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ŁATWA
WODOODPORNA
W UTRZYMANIU

KOMPATYBILNA
Z OGRZEWANIEM
PODŁOGOWYM

Z 20-LETNIĄ
GWARANCJĄ

Czy podłogi są kompatybilne z ogrzewaniem podłogowym?
Oczywiście, mogą być umieszczane na ogrzewaniu podłogowym.
Wystarczy zamontować płytki zgodnie z zaleceniami Harvey
Maria i producenta systemu ogrzewania podłogowego, a także
użyć kleju odpornego na wysokie temperatury.
Jak wygląda montaż takiej podłogi?
Zawsze powtarzamy, że najbezpieczniejszym rozwiązaniem
pozostaje powierzenie montażu fachowcom. Zachęcamy do
kontaktu z nami – postaramy się odpowiedzieć Państwu na
wszystkie pytania dotyczące tej usługi. Szczegółowe instrukcje
montażu znajdują się również na naszej stronie internetowej.
Czy otrzymam gwarancję?
Wszystkie podłogi z naszej kolekcji posiadają 15- lub 20-letnią
gwarancję obowiązującą na terenie kraju. Jej długość warunkuje
wartstwa ścieralna konkretnych kolekcji. Wszelkich niezbędnych
informacji udzieli Państwu nasz dystrybutor.
Ile opakowań płytek muszę kupić?
Zachęcamy do skorzystania z naszego kalkulatora
umieszczonego na stronie, aby ustalić dokładną liczbę paczek,
jakiej będą Państwo potrzebować do pokrycia danej powierzchni.

SPEŁNIAJĄCA
STANDARDY ISO
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DESIGN DOSKONAŁY
Niektóre kolekcje tworzymy sami, przy innych potrzebujemy
odrobinę pomocy, dlatego nawiązaliśmy bliską współpracę
z najbardziej cenionymi brytyjskimi projektantami. To dzięki nim
możemy zaoferować naszym Klientom inspirujący wachlarz
wzorów dotykających zarówno klasyki, jak i współczesności.

KOLEKCJE AUTORSKIE
Wielokrotnie nagradzana brytyjska
projektantka Neisha Crosland czerpie
inspirację z kształtów spotykanych
w przyrodzie, przetwarzając je na
symetryczne motywy geometryczne
i nadając im wyszukane warianty
kolorystyczne.

Powszechnie znana i ceniona
projektantka, będąca pionierką stylu
modern vintage. Operuje nostalgicznymi
wspomnieniami z dzieciństwa, wplatając
je w ironiczny design, pełen dawnych
wzorów.

PODŁOGOWE LOVE
W 1994 roku dostrzegliśmy olbrzymi potencjał projektowy,
który drzemie w podłogach.

fantastycznego wyglądu z praktycznością i wytrzymałością.
Takie są właśnie nasze kolekcje...

Niedoceniane, zadeptane, bez wyrazu. Postanowiliśmy to
zmienić – stworzyć odważne wzory, które tchną życie w każde
pomieszczenie i postawią swoistą kropkę nad i w wystroju wnętrz.

Teraz, lata po naszych pierwszych realizacjach, podłogi Harvey
Maria są wystarczająco wytrzymałe, aby opatrzyć je 20-letnią
gwarancją. Sprawdzają się w najbardziej wymagających
warunkach, a takie panują w łazienkach, kuchniach czy też
przedpokojach. Płytki Harvey Maria można spotkać nie tylko
w domach, ale też sklepach, biurach i hotelach.

Cel: zastąpienie nudy niebywałym kolorem, kiepskiej jakości
materiałów tworzywem o niespotykanej dotąd trwałości.
Pierwszym wykonanym przez nas projektem była sypialnia
w domu w miejscowości Battersea. Przy realizacji asystował
nam wesoły przyjaciel – pies Harvey. Jak łatwo zgadnąć, zapadł
w nasze serca, co znalazło odzwierciedlenie w nazwie firmy.
Zaczęliśmy od ręcznego tworzenia kolekcji na korkowych płytkach
podłogowych. To dzięki nim firma Harvey Maria była od razu
kojarzona z indywidualnymi projektami i innowacyjnymi wzorami.
Możemy pokusić się nawet o stwierdzenie, że nasze podłogi
szybko zyskały kultowy charakter – pod siedzibą firmy zaczęły
ustawiać się kolejki Klientów.
No cóż, od tamtych czasów sporo się zmieniło. Teraz oryginalnych
wzorów wystarczy dla wszystkich chętnych...

DEE HARDWICKE
ANDREW SMITH
Może pochwalić się ponad 25-letnim doświadczeniem w zakresie
projektowania i produkcji. Jesteśmy bardzo dumi, że od dawna tworzy
dla Harvey Maria, stojąc za sukcesem wielu naszych bestsellerów.
Twórca o artystycznej duszy, prawdziwy ekspert w dziedzinie
podłóg, dołączył do nas na stałe w 2014 roku, obejmując stanowisko
Dyrektora ds. Rozwoju Nowych Produktów.
www.harveymaria.pl

Królowa technik mieszanych, inspirująca
się naturalnymi pejzażami, które wraz
ze zmieniającymi się porami roku
podpowiadają projektantce nową paletę
kolorów, wzorów oraz faktur.

Jesteśmy dumni z faktu, że marka Harvey Maria utożsamiana jest
z wyśmienitym wzornictwem i solidną porcją innowacyjności.
Nasze produkty wysyłamy do wielu krajów na całym świecie.
Jesteśmy przekonani, że sukces podłogi tkwi w połączeniu jej

Choć trochę gwiazdorzymy, to jednak nie spoczywamy na
laurach, to nie w naszym stylu. Staramy się świecić coraz
mocniej. Ostatnio blasku dodało nam nawiązanie współpracy
z uznanymi brytyjskimi projektantkami, które wyczarowały dla
Harvey Maria kolekcje pełne odważnych wzorów i odcieni.
Drugim powodem do dumy jest dla nas kontakt z Państwem
– Klienci dzielą się z nami zdjęciami realizaji z udziałem naszych
płytek i radością z posiadania solidnej, pięknej podłogi.
Teraz już wiemy, że cel został osiągnięty – podłogi nie są
nudne, zaniedbane czy też przykryte dywanami. Teraz zdobią
wnętrze, są funkcjonalne i cieszą oko każdego, kto na nie patrzy
i po nich stąpa...
Dziękujemy!

www.harveymaria.pl

#podłoganiemusibyćnudna

www.harveymaria.pl
@HarveyMariaPolska

@harvey_maria_polska

Jestem katalogiem – lubię być przeglądany i czytany.
Przekaż mnie, proszę, następnym zainteresowanym.
© Harvey Maria Ltd

