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Płytki odtwarzane są zgodnie z historycznymi wy-
mogami. Identyczne pod względem kolorystyki, for-
my, wielkości i charakteru jak oryginalne, dzięki cze-
mu są żywą repliką płytek podłogowych i ściennych. 
Fabryki niemieckie produkują jednokolorowe płyt-
ki ścienne z powierzchnią craquele, płytki zdobione 
– bordiury, płytki narożnikowe, cokoły, płytki gresowe 
jedno- i wielokolorowe, płytki  sześcio- i ośmiokątne 
ze wstawkami oraz płytki stopnicowe. Dzięki zastoso-
waniu efektu craquele, tzn. bardzo drobnych pęknięć 
na powierzchni szkliwa, uzyskiwanego dzięki wyko-
rzystaniu różnych współczynników rozszerzalności, 
glazury i glinki płytki ścienne wyglądają jak oryginal-
ne. W procesie produkcji, przy ochładzaniu, glazura 
na powierzchni kurczy się bardziej niż spód z glinki. 
Powstające naprężenia powodują powstawanie drob-
nych rys, jednak nie wpływa to na trwałość i utrzyma-
nie płytek w czystości.

Historyczne płytki wytwarzane są według najpięk-
niejszych wzorów płytek secesyjnych, najznamienit-
szych artystów niemieckich z XIX w. i początku XX w. 
Większość produktów posiada powierzchnię uszlachet-
nioną w systemie Kerasiegel. Płytki historyczne greso-
we są mrozoodporne, odporne na ścieranie i zabru-
dzenia. Można je stosować zarówno do pomieszczeń 
z ogrzewaniem podłogowym, jak i tarasów i balkonów.

Fabryki płytek historycznych odtwarzają również 
stare, istniejące już wzory, oraz wykonują płytki na in-
dywidualne zamówienia klienta.

Producent przykłada ogromną wagę do wiernego 
odwzorowania płytek w stosunku do oryginału zarów-
no pod względem motywu, kolorystyki, jak i charakteru.

Udział w ważniejszych realizacjach
Obiekty zrealizowane

• Muzeum Jana Matejki w Krakowie, 
• Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego w Krakowie,
• Kościół św. Floriana w Krakowie,
• Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sosnowcu,  
• Collegium Novum w Krakowie,
• Szkoła Ekonomiczna przy ul. Kapucyńskiej w Krakowie,
• Budynek Wydawnictwa Literackiego w Krakowie,
• Dom Chemika w Tarnowie,
• Galeria Sztuki Współczesnej w Czeladzi,
• Dworzec PKP w Iławie,
• Dworzec PKP we Wrocławiu,
• Krypta w kościele na Skałce w Krakowie,
• Cerkiew św. Apostołów Piotra i Pawła w Stargardzie 
Szczecińskim,
• Budynek Miejskich Wodociągów i Kanalizacji „Las 
Gdański” w Bydgoszczy,
• Zamek w Mosznej,

Obiekty w trakcie realizacji
• Dworzec PKP w Opolu,
• Dworzec PKP w Legnicy,
• Dworzec PKP w Kluczborku,
• Dworzec PKP w Rabce Zdrój,
• Uniwersytet Jagielloński.

Płytki historyczne

Firma LABE 
ul. Kresowa 6
41-200 Sosnowiec
tel.: (32) 299 92 12 
www.labe.com.pl

Firma Handlowa Barbara i Andrzej Labe z siedzibą w Sosnowcu  
specjalizuje się w dostarczaniu materiałów wykończenia wnętrz  
do obiektów zabytkowych.


