


PETRUS represents the classic completeness of aesthetics fusing 

utility in a conscious harmony. 

INTRO

P.1

A PETRUS EVIDENT DESIGN egyaránt támogatja a luxusérzetű, exkluzívan domináns megjelenést és a letisztult szín-és mintavilágot igénylő minimál 
trendet.

A burkolatok erőssége variálhatóságukban rejlik, mind színben mind formavilágban nagyon széles palettát kínálunk. A különböző rendszerben létrehozott 
vizuális ritmusok meghatározzak a felület dinamikáját. A ritmus megtörésével a burkolat domináns, dinamikus eleme lehet a térnek. Ez a vizuális élményen 
túl, fókuszpontok kijelölésére, a figyelem irányítására, információs pontok erősítésére szolgálhat. A rendszerben felhelyezett lapok pedig a megálmodott 
alaphangulatba simulnak bele, statikus hátteret biztosítva a kiemelni kívánt elemeknek.  

Kollekciónk modelljei számos enteriőr hangulatába beilleszthetőek, meghitt otthoni milliőtől kezdve az ipari dizájnon keresztül a reprezentatív közösségi 
terekig. 
Több hazai és külföldi projekt bizonyítja a PETRUS EVIDENT DESIGN létjogosultságát a tervezők asztalán. 

Célunk a belsőépítészekkel, építészekkel és lakberendezőkkel szorosan együttműködve olyan terek kialakítása mely a megrendelők maximális 
elégedettségét vívja ki.

I N T R O



240 mm  

330 mm

18,3 pcs/m2 

P.2

Our collection named after TIZIANO is a salute to the greatness of renaissance 
painting, giving a new view of perspectives and luxurious wall decorations we 
admire. Tiziano was the master of capturing the colours changing in light. This 
collection allows a beautiful play of lights on its 3D surface, showing new 
perspectives altering according to the lights falling over the tiles. We recommend 
this collection for monumental in- and outdoor surfaces. The optical play of it 
predominates especially on massive sunlit facades. 

T I Z I A N O TECHNIC AL  INFORMATIONT I Z I A N O

TIZIANO fantázianevű kollekciónk tisztelgés a reneszánsz festészet nagyjai, az újfajta 
perspektívahatás és a falfelületek díszítésének luxusa előtt. Tiziano mesterien 
örökítette meg a fényben változó színek játékát. Ez a kollekció gyönyörűen engedi, 
hogy a fények érvényesüljenek 3D-s felületén, új és új perspektívát mutatva 
megvilágítástól függően. 
Monumentális kül- és beltéri falfelületek burkolására egyaránt ajánljuk. Optikai 
játéka fényben úszó homlokzatokon különösen jól érvényesül.

TECHNIKAI  INFORMÁCIÓK
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250mm     

288mm    

18,5pcs/m2   

The motive of clover is an ancient symbol in architecture and fine arts. This collection 
is the reconsideration of the symbol of 3 little leaves branching out from one stalk, 
creating a pure and modern visual conception. The playful yet simple lines and the 3D 
arrangement envision the image of a tidy field of clovers.  Laying the tiles of the 
collection on a smaller surface recalls the luxury of nature's organic symmetry. 

TECHNIC AL  INFORMATIONC L O V E RC L O V E R

A lóhere motívum ősi jelkép az építészetben és a képzőművészetekben. Az egy 
szárról szerteágazó három levélke szimbólumának újragondolása, letisztult, 
modern egységbe koncepcionálása ez a kollekció. Az egyszerű vonalak játékos, 
3D-s elrendezéséból mégis egy szabályosan rendezett mező képe bomlik ki. Kisebb 
falfelüten alkalmazva pedig a természet lágy szimmetriájának luxusát idézi meg.

TECHNIKAI  INFORMÁCIÓK



P.4

The motive of clover is an ancient symbol in architecture and fine arts. This collection 
is the reconsideration of the symbol of 3 little leaves branching out from one stalk, 
creating a pure and modern visual conception. The playful yet simple lines and the 3D 
arrangement envision the image of a tidy field of clovers.  Laying the tiles of the 
collection on a smaller surface recalls the luxury of nature's organic symmetry. 

218mm    

644mm    

5,44pcs/m2   

TECHNIC AL  INFORMATIONC O U P L EC O U P L E

Ezt a különleges padlóburkoló dizájnt az előremutató emberi kapcsolatok ihlették. 
A szögletes és íves vonalak kontrasztja és találkozása, a vonalak egymást legyőző, 
felemelő és előrevivő haladása adja a COUPLE kollekció ritmusát. A körvonalak éles 
és puha karakterének váltakozása, az ívek hullámzása a kemény egyenesek között 
teremti meg a kollekció optikai dinamikáját. A motívum letisztultsága lehetővé teszi, 
hogy akár nagyméretű hall, társalgó, akár finom dizájnelemekkel ellátott kisebb 
helyiség vízszintes felületének dísze legyen. 

TECHNIKAI  INFORMÁCIÓK



P.5

297mm  

278mm    

22,7pcs/m2   

This collection is defined by gentle pulsing, flourish lines. The tracing of PEACOCK is a 
salute to the beauty and dignity of the curves. Peacock is the symbol of wholeness and 
immortality in different cultures. The opening and closing of its highly decorated tail 
feathers shows the cyclic temporal and spatial dynamics of the universe. This gentle yet 
powerful, luxuriously ornamented collection gives exclusive atmosphere for special 
spaces.

P E A C O C K TECHNIC AL  INFORMATIONP E A C O C K

Lágyan lüktető, lendületes vonalak határozzák meg ezt a kollekciót. A PEACOCK 
vonalvezetése hódolat az ívek szépsége és méltósága előtt. A páva a teljesség és 
a halhatatlanság jelképe a különböző kultúrkörökben, kinyíló és becsukódó farka a 
mindenség ciklikus, térbeli és időbeli mozgását idézi. Ezt a lágyságában is erőteljes 
és pazarul díszített, exkluzív hatású burkolóelemet különleges hangulatú terek 
díszítésére ajánljuk.  

TECHNIKAI  INFORMÁCIÓK
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144mm  

250mm    

55,4pcs/m2    

This collection is defined by gentle pulsing, flourish lines. The tracing of PEACOCK is a 
salute to the beauty and dignity of the curves. Peacock is the symbol of wholeness and 
immortality in different cultures. The opening and closing of its highly decorated tail 
feathers shows the cyclic temporal and spatial dynamics of the universe. This gentle yet 
powerful, luxuriously ornamented collection gives exclusive atmosphere for special 
spaces.

TECHNIC AL  INFORMATIONP I N W H E E LP I N W H E E L

A PINWHEEL kollekció tervezői igyekeznek kizökkenteni a komfortzónánkból a beton 
játékosságának bemutatásával. A szélforgó finom fodrozódásának hatását kelti a 
burkolóelem 3D-s optikai játéka. Az íves vonalak lágysága és változó mélység adja a 
kollekció dinamizmusát. A PINWHEEL kétféle eleme lehetővé teszi, hogy az elemek 
arányát, és az általuk kiváltott hatást a tér funkciójához igazítsuk. 

TECHNIKAI  INFORMÁCIÓK
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1000mm  

1000mm  

1pc/m2  

TECHNIC AL  INFORMATIONR E L I E FR E L I E F

Egy olyan kollekciót terveztek tervezőink, ahol a letisztult luxus érzete a gazdag 
felhasználhatósággal párosul. Az egyszerű vonalvezetés, a szögek játéka adta 
variálhatóság és az ebből fakadó térhatás adja a RELIEF különlegességét. Ez a 
letisztultság teszi univerzálisan felhasználhatóvá ezt a burkolatot, mely a monotonitás 
mellőzésével ad nyugodt hatást a térnek vagy homlokzatnak.

TECHNIKAI  INFORMÁCIÓK
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277mm  

240mm  

22,5pcs/m2   

Orderly pulsing dynamics created by sharp lines gives the main characteristics of the ARROW 

collection. It was named after the shape of the arrow; the 3D tiles are referring to. The orderly 

tracing and direction of the motifs gains attention and are able to direct it. These tiles do not 

only give aesthetics to the surface but can also work as a form of visual guidelines.  

A R R O W TECHNIC AL  INFORMATIONA R R O W

Az éles vonalak szabályosan lüktető dinamikája jellemzi az ARROW kollekcióját. 
Az elnevezés nem csak a formára utal, melyet a 3D-s burkolóelem megmintáz. A 
kollekció fegyelmezett vonalvezetése és iránya magára vonja a tekintetet és vezeti 
azt, így kiválóan alkalmas a vizuális figyelem irányítására.

TECHNIKAI  INFORMÁCIÓK
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131mm  

298mm  

39,4pcs/m2   

TECHNIC AL  INFORMATIONT O G E T H E RT O G E T H E R

A TOGETHER kollekció tervezőit a természet inspirálta. Az állatok vonulásának, a 
halrajok úszásának rendezett ritmusát adja vissza ez a nagyon letisztult 3D-s kollekció. 
Az állatok világában többfajta szociális viselkedési forma alakult ki az evolúciós 
fejlődés során, számos állatfaj az együttműködést választotta a túlélés érdekében. 
A kollekció egyik eleme monumentális felületeken is a nyugodt együttlét hatását 
erősíti, míg a másik elem drámaiságot visz a felületbe, képes a vizuális feszültség 
fokozására, a fókuszpontok kiemelésére.  

TECHNIKAI  INFORMÁCIÓK
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783mm 

600mm 

2,83pcs/m2 

TECHNIC AL  INFORMATIONR I B B O NR I B B O N

Az egyszerűség luxusa, tökéletes geometriai letisztultság jellemzi a PETRUS EVIDENT 
DESIGN RIBBON elnevezésű kollekcióját. Az optikailag egymásba fonódó szalagokat 
idéző kollekció nyugodt eleganciát ad minden térnek.  Ezt a falburkoló elemet 
bátran ajánljuk az elegáns stílusú terekbe, bármilyen funkciót tölt be a helyiség, 
monumentális felületeken is megtartja a visszafogott elegancia luxusát.

TECHNIKAI  INFORMÁCIÓK
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205mm

205mm

50pcs/m2

The collection of UP AND DOWN gives great alternatives of the layout. The pulsing 
of the rhombuses gives dynamics to the surface, while the strict lines provide the 
atmosphere of an orderly unit.  This 3D collection has a symmetric rhythm which 
gives exclusive atmosphere for large surfaces but it can also create the focus 
applied in smaller areas.    

TECHNIC AL  INFORMATIONU P & D O W NU P  A N D  D O W N

Az UP AND DOWN kollekció ismét egy gazdag felhasználási lehetőséget biztosító 
kollekció. A rombuszok térbeli lüktetése dinamikát ad a felületnek, miközben 
fegyelmezett egységet tart. A 3D-s kollekció szabályos ritmusú ismétlődése nagy 
falfelületek exkluzív burkolataként és kisebb terek fókusz területeként egyaránt jól 
alkalmazható.

TECHNIKAI  INFORMÁCIÓK



P.12

197mm

197mm

25,8pcs/m2

O V E R L A P TECHNIC AL  INFORMATIONO V E R L A P

Az OVERLAP kollekció tervezői egy olyan 3D-s falburkoló kollekciót hoztak létre, ahol 
a dimenziók, a vastagság és a mélység, a fény- és árnyék játékának felhasználásával a 
beton burkolatban rejlő könnyed játékosságot mutatják meg. Benapozott homlokzati 
burkolatként, vagy megvilágított belső térelemként egyaránt finom exkluzivitás 
kifejezésére képes. 

TECHNIKAI  INFORMÁCIÓK
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200mm

200mm

57,8pcs/m2

The most lyric model of PETRUS EVIDENT DESIGN is the collection of BLOSSOM. The 
soft petal shapes curving into strict triangles provides the special visual effect to this 
3D tile. The motive of the flower combined with the triangle expresses the universal 
harmony of feminine and masculine characteristics. The delicate composition gives an 
elegant and clear atmosphere. 

B L O S S O M TECHNIC AL  INFORMATIONB L O S S O M 

A PETRUS EVIDENT DESIGN térburkoló kollekciójának egyik leglíraibb darabja a 
BLOSSOM. A 3D-s burkolatnak különleges vizuális hatást ad a szigorú háromszöget 
záró vonalakba beívelő szirom alakzat. A virág motívumban a világmindenség, a férfi 
és női jelleg, az elemek egysége lágy harmóniát alkot. Finom kompozíciója sallangok 
nélküli tiszta és lágy eleganciát áraszt. 

TECHNIKAI  INFORMÁCIÓK
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300mm

300mm

11,11pcs/m2

The collection of RIVER was inspired by the asymmetric order and the strength of 
the constant motion and change of nature. The patch-like shapes recall the soft but 
steady silhouettes created by the river. The collection includes 3 different elements 
supplying great variability and dynamism. It avoids monotony even on grand 
surfaces and takes advantage of the play of the changing lights. 

TECHNIC AL  INFORMATIONR I V E RR I V E R

A természet szüntelenül mozgásban lévő ereje és aszimmetrikus rendezettsége 
ihlette a RIVER kollekciót. Foltszerű mintázata a folyó éles körvonal nélküli, de biztos 
hatását idézi. A 3D-s kollekció 3 különböző eleme biztosítja a variálhatóságot és a 
harmonikus dinamizmust. Monumentális felületeken sem kelt monoton hatást, és 
kihasználja a fény- és árnyék nyújtotta játékosságot. 

TECHNIKAI  INFORMÁCIÓK



P.15

600mm

600mm

2,8pcs/m2

The vibrating dynamics of PULSE collection is provided by the orderly reducing square 
lines. The blur of the sides of the strict squares gives a relaxed visual balance and 
softness to the surface. The tuned rhythm of the sharp and blurring lines make the 
tiles of PULSE appear greatly on large surfaces. Specially lit spaces and facades lit by 
sunlight are the best to maximize the 3D effect of these tiles, showing a beautiful play 
of lights on its surface. 

P U L S E TECHNIC AL  INFORMATIONP U L S E

A szögletes vonalakból megformált szabályosan kisebbedő négyeztek adják a PULSE 
kollekció lüktető dinamikáját. A négyzetek oldalvonalának elmosódása lágyítja 
a burkolóelem szigorú vonalait és megnyugtató vizuális egyensúlyt kölcsönöz a 
burkolatnak. Az éles és elmosódó vonalak ritmikus harmóniája lehetővé tesz, hogy 
a PULSE elemei nagy felületeken is jól mutassanak. Homlokzati, vagy különböző 
megvilágítással rendelkező terekben a 3D-s kollekció jól kihasználja a fény-árnyék 
hatásban rejlő játékot. 

TECHNIKAI  INFORMÁCIÓK



P.16

a v a i l a b l e c o l o r s
Integral color in concrete achieved by incorporating pigments into the concrete mix design, that results the longer l ifespan 

of the design t i les.  The colors may have minor tone variations within the order because of the procedure of manufacturing 

concrete products.

P.16

a v a i l a b l e c o l o r s
Integral color in concrete achieved by incorporating pigments into the concrete mix design, that results the longer l ifespan 

of the design t i les.  The colors may have minor tone variations within the order because of the procedure of manufacturing 

concrete products.

Nude                            Curry Sárga                             Éjkék                            Lazacszín                      Bahama Bézs                  Wasabi Zöld                    Türkizzöld

Gyapotfehér                   Lágy Szürke                    Komor Szürke                    Rézvörös                          Szinópia                     Ultramarinkék                      Jégkék

E L É R H E T Ő  S Z Í N E I N K
14 alapszínt ajánlunk a megrendelők figyelmébe.

Kérés esetén egyedi színben is el tudjuk készíteni az adott terméket.
Burkolataink anyagukban színezettek, vagyis amilyen színt látunk a felületén,

olyan szín köszön vissza a termék belsejében is. Ez a burkolataink hosszabb élettartamát eredményezi.
A rendelésen belül előfordulhat minimális színeltérés, mivel a betonelemeket kézzel készítik manufaktúrában.
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E L É R H E T Ő S É G Ü N K

Telephely:
HU7631
Pécs
Reménypuszta 9.

www.petrusconcrete.com
Csáki Kitti
kitti@petrusoncrete.com
+36 70 671 33 35

Minorics Márk
minorics.mark@rpsc.hu
+ 36 20 500 97 81

T E C H N I K A I   I N F O R M Á C I Ó K




