
K A M I E Ń  N AT U R A L N Y



Marmur
Marmur jest zwartym, twardym kamieniem, 

należącym do najbardziej cenionych ma-

teriałów wykończeniowych. Już od czasów 

starożytnych stosowany był jako materiał 

budowlany i architektoniczny. Jest to eksklu-

zywny kamień dekoracyjny, który każdemu 

wnętrzu doda prestiżu i eleganckiego 

charakteru. Doskonale sprawdzi się zarówno 

w stylu klasycznym, jak i nowoczesnym.
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płytki 61x40,6x1,2 cm polerowane
szlifowane

komplet
rzymski
0,72 m2

60x40x1,2 cm - 1 szt. (A)
40x40x1,2 cm - 2 szt. (B)
40x20x1,2 cm - 1 szt. (C)
20x20x1,2 cm - 2 szt. (D)

bębnowane

mozaiki 30,5x30,5x1 cm
(kostka 2,3 cm lub 4,8 cm)

bębnowane

cegiełki 10x10x1 cm, 30x10x1 cm, 15x7,5x1 cm bębnowane

IMPERIAL BEIGE
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płytki 60x60x1,8 cm polerowane

EMPEROR DARK
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płytki 61x40,6x1,2 cm polerowane
szlifowane

komplet
rzymski
0,72 m2

60x40x1,2 cm - 1 szt. (A)
40x40x1,2 cm - 2 szt. (B)
40x20x1,2 cm - 1 szt. (C)
20x20x1,2 cm - 2 szt. (D)

bębnowane

mozaiki 30,5x30,5x1 cm
(kostka 2,3 cm lub 4,8 cm)

bębnowane

cegiełki 10x10x1 cm, 30x10x1 cm, 15x7,5x1 cm bębnowane

MA JESTIC WHITE
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płytki 61x40,6x1,2 cm polerowane
szlifowane

komplet
rzymski
0,72 m2

60x40x1,2 cm - 1 szt. (A)
40x40x1,2 cm - 2 szt. (B)
40x20x1,2 cm - 1 szt. (C)
20x20x1,2 cm - 2 szt. (D)

bębnowane

mozaiki 30,5x30,5x1 cm
(kostka 2,3 cm lub 4,8 cm)

bębnowane

cegiełki 10x10x1 cm, 30x10x1 cm, 15x7,5x1 cm bębnowane

PACIFIC DREAM
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płytki 61x30,5x1 cm polerowane, szczotkowane, antykowane

R AIN FOREST – GREEN & BROWN
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płytki 61x30,5x1 cm polerowane

SNOW WHITE
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płytki 60x60x1,8 cm polerowane

NEGRO MARQUINO
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płytki 60x60x1,7 cm
60x30x1,7 cm

polerowane
szczotkowane

EDA CREAM
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płytki 60x60x2 cm polerowane

IVORY CREAM
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płytki 61x61x1,2 cm
61x30,5x1,2 cm

polerowane
szczotkowane

komplet
rzymski
0,72 m2

60x40x1,2 cm - 1 szt. (A)
40x40x1,2 cm - 2 szt. (B)
40x20x1,2 cm - 1 szt. (C)
20x20x1,2 cm - 2 szt. (D)

szczotkowane
bębnowane

BELLEZ A  -  WAPIEŃ
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płytki 60x60x1,3 cm
80x40x1,3 cm
60x40x1,3 cm

szczotkowane

COSMIC SHINE  -  K WARCY T
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płytki 60x60x1,2 cm
60x40x1,2 cm
40x(40‹-›80)x1,3 cm

szczotkowane

VERDOSO  -  K WARCY T
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płytki 40x80x1,2 cm naturalne

stopnice 150x33x2 cm naturalne

JAGUAR BLACK  -  ŁUPEK
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Trawertyn
Trawertyn to kamień, któremu niepowtarzalnego charak-

teru i uroku nadają naturalne pory powstałe podczas 

formowania się skały. Już w starożytności używany był 

jako kamień ozdobny. Obecnie wykorzystujemy go jako 

kamień dekoracyjny na podłogi i ściany. Trawertyn wy-

stępuje w ciepłych odcieniach brązu i beżu, co sprawia, 

że nadaje on wnętrzom przytulny klimat. Twardość oraz 

odporność na wysokie temperatury i wodę sprawia, 

że ma szerokie zastosowanie we wszystkich typach 

pomieszczeń. Trawertyn dostępny jest w wykończeniu 

naturalnym (z porami) oraz gładkim (wypełniany żywicą 

lub specjalną szpachlą).
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Trawertyn Segre bębnowany

Trawertyn Finest Classical szczotkowany Trawertyn Finest Mix Classical bębnowany
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płytki 61x61x1,2 cm
61x40,6x1,2 cm
61x30,5x1,2 cm

bębnowane
szczotkowane
szlifowane
wypełniane

komplet
rzymski
0,72 m2

60x40x1,2 cm - 1 szt. (A)
40x40x1,2 cm - 2 szt. (B)
40x20x1,2 cm - 1 szt. (C)
20x20x1,2 cm - 2 szt. (D)

bębnowane
szczotkowane
szlifowane
wypełniane

mozaiki 30,5x30,5x1 cm
(kostka 2,3 cm lub 4,8 cm)

bębnowane

cegiełki 10x10x1 cm, 30x10x1 cm, 15x7,5x1 cm bębnowane

Trawertyn Rustic wypełniany

TR AWERT YNY
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płytki 61x40,6x1,2 cm bębnowane
szczotkowane

komplet
rzymski
0,72 m2

60x40x1,2 cm - 1 szt. (A)
40x40x1,2 cm - 2 szt. (B)
40x20x1,2 cm - 1 szt. (C)
20x20x1,2 cm - 2 szt. (D)

bębnowane

GREY ASHES  -  TRAWER T YN
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Granit
Granit jest jednym z najtwardszych 

rodzajów kamienia naturalnego, a zatem 

jest wyjątkowo odporny na zużycie. Jego 

wytrzymałość na erozję fizyczną i chemiczną 

czyni go kamieniem najpowszechniej sto-

sowanym w budownictwie. Jest idealnym 

materiałem do stosowania na podłogach 

w bardzo uczęszczanych miejscach. Granit 

płomieniowany charakteryzuje się dużą 

antypoślizgowością toteż świetnie sprawdza 

się na zewnętrznych schodach i tarasach. 

Często używany jest do blatów kuchennych.
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PŁOMIENIOWANEPOLEROWANE

płytki 61x30,5x1 cm
60x60x1,5 cm
60x40x2 cm
60x60x2 cm
60x60x3 cm
60x60x5 cm

polerowane
płomieniowane

stopnice 150x33x2 cm
150x33x3 cm

polerowane
płomieniowane
szlifowane
ryflowane

GREY
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PŁOMIENIOWANEPOLEROWANE

płytki 61x30,5x1 cm
60x60x1,5 cm
60x40x2 cm
60x60x2 cm

polerowane
płomieniowane

stopnice 150x33x2 cm
150x33x3 cm

polerowane
płomieniowane

DARK
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płytki 61x30,5x1 cm
60x60x1,5 cm
60x40x2 cm
60x60x2 cm

polerowane
płomieniowane

stopnice 150x33x2 cm
150x33x3 cm

polerowane
płomieniowane

PŁOMIENIOWANEPOLEROWANE

BROWN
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płytki 60x40x2 cm
60x60x1,5 cm
60x60x2 cm
60x60x3 cm

polerowane
płomieniowane

stopnice 150x33x2 cm
150x33x3 cm

polerowane
płomieniowane
ryflowane

PŁOMIENIOWANEPOLEROWANE

FUSHENG

28



płytki 61x30,5x1 cm
60x60x1,5 cm
60x40x2 cm
60x60x2 cm

polerowane
płomieniowane

stopnice 150x33x2 cm polerowane
płomieniowane

PŁOMIENIOWANEPOLEROWANE

RED

29



płytki 61x30,5x1 cm
60x60x2 cm

polerowane
płomieniowane

stopnice 150x33x2 cm polerowane
płomieniowane

PŁOMIENIOWANEPOLEROWANE

NE W YELLOW

30



płytki 61x30,5x1 cm
60x60x1,5 cm
60x40x2 cm
60x60x2 cm
60x60x3 cm
40x40x4 cm
60x60x5 cm
60x60x6 cm

polerowane
płomieniowane

stopnice 150x33x2 cm
150x33x3 cm
130x35x15 cm

polerowane
płomieniowane

palisady 100x10x10 cm
150x12x12 cm

łupane

obrzeża 100x20x6 cm
100x30x8 cm

płomieniowane

kostki 20x10x5 cm łupane
cięte/bębnowane

PŁOMIENIOWANEPOLEROWANE

NE W PEARL
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płytki 61x30,5x1 cm
60x60x1,5 cm

polerowane

stopnice 150x33x2 cm
150x33x3 cm

polerowane

pasy 270x70x2 cm
270x70x3 cm

polerowane

GALAX Y NERO
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kształt „Z”

format 10x36x0,8-1,3 cm

opakowanie 0,396 m2 / 11 szt.

BEŻOWY ŁUPEK

MAXKOLOR ŁUPEK

PANELE ELE WAC YJNE I  DEKOR AC YJNE
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BIAŁY KWARCYT CZARNY KWARCYT

ŻÓŁTY MARMURBIAŁO-SZARY KWARCYT

CZARNY ŁUPEK

SZARY ŁUPEK
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format 10x30x0,8-1,3 cm

opakowanie 0,9 m2 / 30 szt.

BLACK BRICK ŁUPEK

MULTI BRICK ŁUPEK

PŁYTKI ELE WAC YJNE I  DEKOR AC YJNE
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CALIFORNIA BRICK ŁUPEK

AUTUMN BRICK ŁUPEK

SHINE BRICK KWARCYTBROWN BRICK KWARCYT

CHALK BLACK BRICK 
WAPIEŃ

GREY BRICK KWARCYTGOLD GREEN BRICK  
KWARCYT
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format 30x60x1,2 cm

GREY ŁUPEK SHINE ŁUPEK

PŁYTKI ELE WAC YJNE I  DEKOR AC YJNE
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GOLD GREEN ŁUPEK

BLACK ŁUPEK CHALK BLACK WAPIEŃ

BROWN ŁUPEK
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Forniry kamienne
Forniry kamienne przeznaczone są do efektownego wykończenia dowol-

nego wnętrza i każdej powierzchni. Znajdują zastosowanie jako okładzina 

ścian, mebli, a nawet kabin prysznicowych. Dzięki swojej elastyczności 

można je wyginać bez obaw o przerwanie struktury. Forniry kamienne 

można dopasować do każdego rodzaju aranżacji. Odznaczają się piękną, 

porowatą bądź gładką strukturą i wzorami, które są niepowtarzalne dla 

każdego kawałka powierzchni. Wszędzie tam, gdzie ze względu na zasto-

sowanie lekkiej konstrukcji ścian, nie jest możliwe wykorzystanie tradycyj-

nych płytek kamiennych, forniry kamienne staną się świetną alternatywą. 

Ten rodzaj wykończenia jest cienki i łatwy w montażu. 

Jeśli przyklejanie kamiennej tapety wydaje się zbyt pracochłonne, warto 

zdecydować się na samoprzylepne panele QuickStone 3D. Ułożenie ich 

jest jeszcze prostsze, a brak konieczności używania dodatkowego kleju 

eliminuje zabrudzenia podczas montażu.

forniry 122x61x0,2 cm
244x122x0,2 cm
280x125x0,2 cm

panele samoprzylepne 60x15x0,2-0,4 cm
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Kamień 
naturalny
w praktyce
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K AMIEŃ NA ZE WNĄTRZ

Kamień naturalny cechuje wysoka odporność na uszkodzenia oraz warunki atmosferyczne, dlatego jest doskonałym materiałem 
do stosowania na zewnątrz. Ze względu na panujące w naszym kraju zmienne warunki pogodowe (gorące lata, mroźne zimy) 
rozsądnym rozwiązaniem jest układanie kamienia naturalnego na zewnętrzne powierzchnie poziome takie jak: tarasy, podjazdy, 
chodniki, schody. Odpowiedni do tego będzie granit lub ciemny wapień. Kamienie te są wysoko odporne i posiadają naturalną 
rozprężystość.

Przy doborze np. granitu na taras lub podjazd należy dobrać odpowiednią grubość. Musi być ona dostosowana do przewidzianego 
obciążenia podłoża oraz technologii wykonania. Na tarasy wentylowane montowane na podstawkach, płyty granitowe o wymia-
rach 60×40 cm lub 60×60 cm muszą mieć grubość przynajmniej 2 cm. Montaż na klej wymaga już tylko 1,5 cm. Na chodnikach 
najlepiej spisują się płyty o grubości 2-3 cm, a na podjazdach lub parkingach 4-6 cm.

Ze względu na wyjątkową strukturę, kolorystykę oraz różnorodne formaty elewacje z kamienia naturalnego są rozwiązaniem wy-
bieranym coraz częściej. Wytrzymałość kamieni elewacyjnych (łupki, granity, kwarcyty, piaskowce) jest niepodważalna. W praktyce 
często są one mniej problematyczne w montażu niż inne materiały elewacyjne. Wynika to z możliwości kładzenia większości ele-
mentów kamiennych na styk – bez fug i spoin. 

Po ułożeniu kamienia koniecznie należy pamiętać o jego impregnacji. Kamień impregnuje się przed lub po położeniu używając do 
tego gąbki, pędzelka lub wałka. Proces ten wykonuje się na ogół raz lub dwa, zależnie od rodzaju kamienia, jak i jego zastosowania. 
Dzięki impregnacji kamień przez długie lata zachowa swój niepowtarzalny wygląd i nie będzie wymagał dodatkowej pielęgnacji.

Niezwykle istotne jest użycie odpowiedniego kleju. Zapewni on nie tylko trwałość ułożonego kamienia, ale również izolację przed 
wilgocią lub roślinnością. 

Do odświeżenia lub wyczyszczenia powierzchni kamiennych najlepsze są ciecze niskokwasowe. Dla dobrze zabezpieczonego ka-
mienia w praktyce najlepiej sprawdza się po prostu woda. 
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GDZIE STOSOWAĆ K AMIEŃ

Klienci wielokrotnie mają wątpliwości co do możliwości stosowania 
kamienia na podłodze, ścianach, w łazience, pod prysznicem itd. 
Obawy te są zupełnie bezpodstawne. Kamień naturalny nadaje się 
na każdą powierzchnię. Ważne jest, aby wybrać odpowiedni rodzaj, 
grubość, wykończenie oraz zadbać o prawidłowy montaż, zabezpie-
czenie i pielęgnację.

Obawy budzi często użycie elementów kamiennych na powierzch-
niach pionowych i ukośnych ze względu na grubość i wagę tych 
okładzin. W powszechnym mniemaniu kamień jest postrzegany, jako 
materiał ciężki. Faktem jest jednak to, że metr kwadratowy płyty ka-
miennej jest cięższy zaledwie o kilka kilogramów od okładzin cera-
micznych o tej samej grubości.

A co z kamieniem w łazience? Zarówno granit, łupek, marmur, jak 
i trawertyn będą nie tylko odpowiednim materiałem na wykończenie 
łazienki, ale również dodadzą jej klasy i prestiżu.

Kamienie mniej lub bardziej chłonne można bez obaw zastosować 
na podłogach i ścianach łazienki. Wystarczy zadbać o odpowiednią 
impregnację powierzchni, dzięki której nawet najmniejsze porowato-
ści zostają wypełnione. Płyty stają się wtedy odporne na wszelkiego 
rodzaju zabrudzenia, a utrzymanie czystości jest znacznie prostsze.

46



PRZE WAGI K AMIENIA NAD INNYMI OKŁADZINAMI

To oczywiste, że kamień jest ponadczasowy. Możemy się o tym przekonać, czy to zwiedzając obiekty architektoniczne wzniesione 
jeszcze w czasach starożytnych, czy też poruszając się po nowoczesnych wnętrzach portów lotniczych, galerii handlowych, dwor-
ców, hoteli.

Posadzki kamienne pod wieloma względami są jednymi z najlepszych materiałów na podłogę. W wykończeniu polerowanym (z po-
łyskiem), powstaje powierzchnia charakteryzująca się pięknym efektem lustra, co i na większych i na mniejszych powierzchniach 
wygląda niezwykle atrakcyjnie. 

Posadzki o wykończeniu szlifowanym (matowym) również zapewniają otrzymanie jednolitej powierzchni stanowiąc jednocześnie 
bardzo praktyczne rozwiązanie ze względu na mniejszą poślizgowość niż mają płyty polerowane.

Kamień, jako jeden z niewielu materiałów wykończeniowych można w niektórych sytuacjach układać zupełnie bezfugowo.  
Do ogrzewania podłogowego kamień pozwoli zastosować cieńszą fugę niż płytki ceramiczne. 

Struktura płyt kamiennych i cały ich przekrój jest w 100% naturalny, co jest zauważalne przy eksploatacji i istotne przy renowacji 
– to oczywisty atut, którym większość materiałów nie może się pochwalić. 

Użytkując płytki kamienne, można dostrzec, że są one bardziej odporne na pęknięcia i odpryski niż płytki ceramiczne czy gresowe. 
Skała jest mniej podatna na takie uszkodzenia niż sztuczne wyroby ceramiczne ze względu na swoją naturalną rozprężystość ma-
teriałową – to sfera gdzie natura wygrywa.

Zarysowania płytek kamiennych można wyeliminować nawet po wielu latach użytkowania. Wystarczy wypolerować lub wyszli-
fować na nowo posadzkę. Zabieg ten możemy przeprowadzić nawet samodzielnie. Dzięki niemu drobne ryski i niedoskonałości 
powierzchni zostaną usunięte. Oto kolejna przewaga kamienia naturalnego nad wyrobami sztucznymi.
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