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Akcent
Nie trzeba wcale wyda

maj tku na kamienne 

elementy we wn trzu 

i w ogrodzie. Mo na bo-

wiem u y  kamienia wy-

dobywanego w najbli -

szej okolicy, a podjazdy 

i alejki, zamiast drogimi 

p ytami, wy o y  ta sz

kostk .

luksusuKamie  w domu 
i ogrodzie

Olimpia Wolf

Kamie  konkuruje z wieloma materia ami do wyka czania domu i ogrodu. Jest bardzo 

trwa y i ceni si  go za szlachetne pi kno oraz niepowtarzalno  kolorów i deseni: z cza-

sem nawet zyskuje na wygl dzie. W ogrodzie wtapia si  w naturalne rodowisko, pokry-

waj c si  patyn , we wn trzach jest prawie niezniszczalny – kamienne p yty pod ogowe 

mog  by  poddawane wielokrotnej renowacji. Odpowiednio dobrany pasuje zarówno do 

wn trz stylizowanych na historyczne, jak i  domów w stylu wiejskim czy nowoczesnym, 

minimalistycznym. Nie mo na go nie zauwa y  – przyci ga efektownym wygl dem, ko-

jarzony jest z luksusem i presti em. Nie musi by  sprowadzany z zamorskich kamienio o-

mów – krajowe kamienie s  wystarczaj co efektowne.

Zastanawiaj c si  nad wyko czeniem domu i ogrodu, pomy lmy o nich w kontek cie har-

monijnej ca o ci – tak e z najbli szym otoczeniem. Kamie  jest szlachetnym materia em wy-

ko czeniowym – podkre la urod  ro lin w ogrodzie,  naturalnie wygl da na nawierzchni ale-

jek, godnie prezentuje si  na tarasie, dostojnie – w ogrodzeniu. Jest bardzo wyrazisty i trzeba 

go stosowa  umiej tnie, na przyk ad na niewielkiej dzia ce lepiej b dzie wygl da  ogrodzenie 

fo
t.
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z kamiennych s upków po czonych a uro-

wymi prz s ami lub z rz dowo u o onych pia-

skowców i jasnych sztachet drewnianych ni

pe ny mur kamienny, który by by zbyt przyt a-

czaj cy. Ale zacznijmy od wn trza...

W domu...
Gdy ju  zdecydujemy, e do robót wyko -

czeniowych w domu u yjemy kamienia, za-

stanówmy si  nad jego funkcjonalno ci .

Oprócz wygl du, zwró my uwag  na twar-

do , cieralno , porowato  i nasi kli-

wo . Tylko kamie  odpowiednio dobra-

ny i poddany stosownej obróbce b dzie nam 

dobrze s u y  przez d ugie lata. W pomiesz-

czeniach mieszkalnych kamieniem wyk a-

damy najcz ciej pod ogi. 

Posadzki

Na posadzki najcz ciej u ywa si  granitu, 

marmuru, trawertynu. Posadzka kamienna 

jest idealna nad ogrzewanie pod ogowe – na-

grzewa si  wolniej ni  p ytki ceramiczne, ale 

d u ej utrzymuje ciep o. Posadzki z kamienia 

uk ada si  zwykle na parterach, s  bowiem 

du ym obci eniem dla stropu. 

Kuchnie. Kamie  przeznaczony na po-

sadzk  w kuchni musi sprosta  wielu wy-

maganiom – powinien by  twardy, nie-

cieralny, nienasi kliwy i odporny na 

uszkodzenia mechaniczne. Wygrywa tu-

taj granit – wytrzyma y, odporny na wilgo

i p kanie, na zmiany temperatury i dzia a-

nie agresywnych rodków czyszcz cych. 

Wymaga te  najmniej zabiegów, nie trze-

ba go nawet impregnowa . Na posadzki sto-

suje si  te  marmur, cho  do kuchni ten ka-

mie  si  nie nadaje, bo atwo na nim robi

si  nieusuwalne plamy, a nara ony na dzia-

anie wilgoci matowieje i pokrywa si  siatk

rys. W kuchni u ywa si rodków do usu-

wania kamienia z baterii, które na marmu-

rze zostawiaj  nie tylko plamy, lecz równie

w ery. Tak samo zadzia a plasterek cytry-

ny, który spad  na pod og  i przele a  przez 

noc niesprz tni ty. Marmur pod wp ywem 

wielu substancji u ywanych w gospodar-

stwie domowym przebarwia si  i traci po-

ysk. Pasuje zreszt  bardziej do salonu ni

do kuchni. Uwaga! Na posadzk  w kuchni 

nie nadaje si  kamie  polerowany, bo by a-

by zbyt liska.

Salon. Marmur – nawet u o ony w salonie, 

a wi c nienara ony na zaplamienie czy dzia a-

nie kwasów spo ywczych – wymaga regular-

nej impregnacji. Obrobiony i polerowany nada-

je wn trzom klasyczny i elegancki charakter.

Korytarze. W ci gach komunikacyjnych 

– holach i korytarzach – bardzo dobrze 

sprawdza si  posadzka granitowa – odporna 

na cieranie, oddzia ywanie kwasów i t usz-

czów. Hole wy o one marmurem trzeba od-

powiednio zabezpieczy , bowiem drobiny 

i ziarna piasku powoduj  matowienie i za-

rysowania. Posadzk  tak  nale y chroni

przed nanoszeniem piasku przez u o enie 

dwóch wycieraczek z tworzywa sztucznego 

– dwumetrowej przed drzwiami wej ciowy-

mi, metrowej – za progiem.

azienka. W azienkach dobrze si  prezen-

tuj  granity i marmury, doskonale sprawdza 

si  te  trawertyn – kamie  o ciekawej, poro-

watej strukturze – s oneczny i ciep y, ale za-

razem ascetyczny, polecany do eleganckich, 

minimalistycznych wn trz. Pokoje k pielo-

we adnie wygl daj  wy o one trawertynem 

w ca o ci, mniejsze azienki – ozdobione tyl-

ko trawertynowymi detalami. Ze wzgl du na 

porowat  struktur , do wykorzystania w a-

zienkach przystosowuje si  go przez wype -

nienie otworów ywic  lub przezroczystym 

silikonem, zaimpregnowanie i wypolerowa-

nie. Zabiegi te zabezpieczaj  przed dzia a-

niem wilgoci i zabrudzeniami.

Pokoje dzieci ce, sypialnia. Ze wzgl du

na to, e posadzki kamienne sprawiaj  wra-

enie zimnych, nie s  polecane do sypialni 

i pokoi dzieci cych, do tych ostatnich tak-

e ze wzgl du na bezpiecze stwo, bo nie  

amortyzuj  upadków. 

 Posadzki polerowane, liskie i odbijaj ce 

wiat o stwarzaj  wra enie ch odu, posadz-

ki z kamienia surowego maj  lepsz  przy-

czepno  – s  nie liskie. Pami tajmy jednak, 

e kamie  zobowi zuje – u yty na posadz-

k  i ciany mo e wygl da  monumentalnie 

i przyt aczaj co, zw aszcza w ma ych po-

mieszczeniach. Oprócz du ych p yt, dost p-

ne s  p ytki o ma ych formatach i mozai-

ka. We wn trzach kamie  ciekawie wygl da 

jako element dekoracyjny: mo e zaznacza

strefy w azience, podkre la  detale. 

Schody

Widoczne w salonie czy pokoju dzien-

nym schody mog  by  pi kn  ozdob  wn -

trza. Ok adziny kamienne schodów elbeto-

wych s  najcz ciej z granitu lub marmuru, 

trawertynów, konglomeratów, rzadziej pia-

skowca. Wszystkie te kamienie nadaj  si

na schody w równym stopniu. Aby polero-

wane p yty nie by y liskie, trzeba je zma-

towa  mechanicznie lub przyklei  nak adki 

na stopnie. Mo na te  kupi  p yty niepolero-

wane, o szorstkiej powierzchni.

Parapety

Je li posadzk  wyk adamy kamieniem, war-

to pomy le  o zharmonizowaniu z ni  in-

nych elementów pomieszczenia, np.  pa-

rapetów. Kamienie polecane na parapet to 

granit, marmur i piaskowiec, a tak e kon-

glomerat. Granit jest bardzo trwa y i nie ule-

ga przebarwieniom. Parapety marmurowe 

i z piaskowca najlepiej pokry  warstw y-

wicy, która zapobiega matowieniu i przebar-

wieniom. Na parapety zaleca si  stosowa

p yty kamienne grubo ci 2–3 cm o zaokr g-

lonych kraw dziach i naro nikach.

Posadzki kamienne s  idealne nad ogrzewanie 

pod ogowe – nagrzewaj  si  wolniej ni  p ytki 

ceramiczne, ale d u ej utrzymuj  ciep o

 Wiele rodzajów kamienia sprzedawanych 
jest w postaci p ytek posadzkowych niewielkiej 
grubo ci – co znacznie zmniejsza ich ci ar

fo
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 Schody kamienne lepiej si  prezentuj , gdy 
podstopnice te  s  wyko czone kamieniem
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Przegl d rynku

Wyko czenie kominka

Kamienna ok adzina kominka przywodzi 

na my l dawne paleniska otoczone kamie-

niami. Za kamiennym wyko czeniem ko-

minka przemawiaj  – oprócz wzgl dów es-

tetycznych – jego cechy u ytkowe: kamie

jest niepalny, nie przenosi ognia, a rozgrze-

waj c si , nie zmienia barwy i w a ciwo ci. 

Obudow  warto wykona  z tego samego ka-

mienia co posadzki i parapety: mo e to by

granit, marmur, trawertyn lub piaskowiec. 

P ytami kamiennymi mo na wyko czy

ca  obudow  lub u y  tylko kilku do deko-

racji. Elementy poziome powinny by  pole-

rowane – atwiej wtedy utrzyma  kominek 

w czysto ci. Marmurowa obudowa kominka 

pasuje do wn trz tradycyjnych i stylizowa-

nych na historyczne, obudowa z piaskowca 

do wn trz rustykalnych, granitowa za  do-

skonale prezentuje si  w nowoczesnych, mi-

nimalistycznych wn trzach. 

Blaty

Na blaty kuchenne i azienkowe nadaj  si  pole-

rowane p yty z granitu i trawertynu. Granitowy 

blat kuchenny sprawdza si  najlepiej – ma ni-

sk cieralno  i nasi kliwo , nie wch ania 

t uszczów. Blaty wytwarza si  równie  z kon-

glomeratu ywiczno-kamiennego.

W ogrodzie...
Schody zewn trzne

Wej cie do domu prowadzi zwykle po scho-

dach zewn trznych i tutaj doskonale spraw-

dzi si  kamie , który powinien by   odpor-

ny na mróz, cieranie, wilgo  i zabrudzenia. 

Cz sto stosuje si  go tylko jako ok adziny 

ogrodowych schodów betonowych i elbe-

towych, poniewa  monolityczne konstruk-

cje kamienne by yby zbyt kosztowne i nie 

da yby si  tak zbroi  jak elbet. Schody tere-

nowe mo na uk ada  z bloków granitowych 

lub z piaskowca, a tak e z kostki kamiennej, 

kamienia upanego warstwowo oraz z ka-

mienia amanego. Najlepszy jest granit o po-

wierzchni antypo lizgowej – niepolerowanej 

lub groszkowanej. Podczas monta u p y-

tek na schodach trzeba u ywa  elastycznego 

kleju mrozo- i wodoodpornego. Aby schody 

nie by y liskie, stosuje si  pi owanie, pia-

skowanie, groszkowanie i szlifowanie. 

Uwaga! Kleje do kamienia powinny mie

w sk adzie bia y, a nie szary cement. Szary 

mo e spowodowa  brzydkie przebarwienia 

na ok adzinie.

Kamienne coko y i elewacje

Kamie  jest cz sto stosowany na ok adzi-

n  podmurówki domu – zw aszcza gdy na-

wi zuje do innych elementów kamiennych 

w ogrodzie. Ok adzina kamienna chroni 

ciany przed zniszczeniem i zabrudzeniem, 

jest dobrym t em dla ro lin. Na podmurów-

ki nadaj  si  kamienie polne, upane g azy 

narzutowe i otoczaki. Kamieniem mo na te

uwydatni  wn ki, wyskoki, wykusze oraz 

za amania bry y budynku. Ok ada si  nim 

równie  s upy i filary, wspieraj ce podcie-

nie i zadaszenia tarasów.

Taras

Kamie  nadaje si  znakomicie na posadz-

ki tarasów, bo naturalnie komponuje si

z otoczeniem. Najlepsze  na taras s   grani-

ty, bazalty, sjenity i marmury. Najcz ciej 

stosuje si  granit i bazalt, bo s atwe w ob-

róbce, mrozoodporne i odporne na cieranie. 

Piaskowce, wapienie zbite i trawertyny s

bardzo zró nicowane pod wzgl dem wytrzy-

ma o ci i cieralno ci, wi c nie wszystkie 

ich odmiany nadaj  si  na taras. Sprawd my 

zatem podczas zakupu, czy interesuj ca nas 

partia jest zalecana przez producenta do sto-

sowania na zewn trz. Kamienie te wymaga-

j  corocznej impregnacji, podobnie zreszt

jak marmur, który z powodu s abej odporno-

ci na warunki atmosferyczne polecany jest 

przede wszystkim na tarasy zadaszone.

Ogródek skalny, oczko wodne

Ogródek skalny mo emy u o y  z g azów na-

rzutowych, bry  skalnych, kamieni ama-

nych lub upanych. B dzie wygl da  natu-

ralnie, gdy kamienie b d  jednego rodzaju. 

Kamieniami mo na wy o y  te  oczko wod-

ne, chocia  nale y unika  wapieni, dolomi-

tów i marmurów, poniewa  wyp ukiwane 

przez wod  wapno jest niekorzystne dla ro-

lin i ryb.

cie ki, alejki i podjazdy

Wy o one kamieniem adnie stapiaj  si

z ro linno ci . Na cie ki w ma ych ogro-

Posadzki polerowane, liskie i odbijaj ce

wiat o stwarzaj  wra enie ch odu, posadzki

z kamienia surowego maj  lepsz  przyczep-

no  – nie s liskie

 Wykorzystuj c rodzimy piaskowiec na obudow
kominka, mo emy zaoszcz dzi  na kosztach trans-
portu kamieni sprowadzanych z zagranicy

fo
t.
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 Kamienne blaty kuchenne wykonywane s  na 
indywidualne zamówienia klienta, istnieje nawet 
mo liwo  wykonania ociekacza

fo
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 Bardzo wa ne jest, aby nasi kliwo  kamienia 
przeznaczonego na taras nie przekracza a 3%
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dach zwykle wybiera si  kostk  kamien-

n , p yty kamienne lub ma e otoczaki. 

Kostki na nawierzchnie alejek mog  by

z granitu, sjenitu i porfiru – kamieni twar-

dych i wytrzyma ych, odpornych na za-

nieczyszczenia. Nawierzchnie te nie s

liskie; mog  by  jednobarwne albo wzo-

rzyste – z kostki o ró nych odcieniach. 

P yty kamienne przeznaczone na cie ki 

powinny mie  powierzchni  piaskowan ,

groszkowan  lub p omieniowan , aby nie 

by y liskie. 

Ogrodzenie

Na ogrodzenia nadaj  si  wszystkie rodzaje 

kamieni, cho  ró ni  si  one w a ciwo cia-

mi. Granity, sjenity i bazalty s  twarde i wy-

trzyma e, ale trudne w obróbce. Wykonane 

z nich mury sprawiaj  wra enie surowych 

i niedost pnych. atwo obrabia si  piaskow-

ce i wapienie, a ogrodzenia z nich wykona-

ne adnie cz  si  z zieleni . Ogrodzenie 

mo na równie  wykona  z pustaków, blocz-

ków betonowych albo ze zbrojonego betonu 

monolitycznego (betonowanego na budowie 

w deskowaniu) i ob o y  ok adzin  kamien-

n  z piaskowca, niektórych rodzajów wapie-

nia, upków, sjenitów i granitów. Kamienie 

te maj  ró ne w a ciwo ci zale ne od miej-

sca pochodzenia, wi c przed zakupem trze-

ba zapyta  w sklepie, czy nadaj  si  na ok a-

dziny zewn trzne.

Warto zastosowa  w ogrodzeniu ten sam 

rodzaj kamienia co na coko y lub ok adziny 

schodów wej ciowych. I trzyma  si  zasady, 

Do wyboru

Kamie Kolorystyka W a ciwo ci Zastosowanie

Granit

jasno- i ciemnoszary,
ró owy,

czerwony,
ó tawy

bardzo twardy 
i wytrzyma y,

odporny na: dzia anie 
wody, wilgoci i zmiany 
temperatury, kwasy, 

zasady t uszcz i brud,
nie wymaga zabiegów 

piel gnacyjnych

p yty posadzkowe,
ok adziny kominków,

blaty azienkowe 
i kuchenne,

parapety, ogrodzenia,
coko y,

architektura ogrodowa

Marmur jasnoper owy,
szary,

popielaty,
zielonkawy,

niebieskoszary,
bia y,

czarny,
czerwony

twardy, nieodporny na 
dzia anie czynników 

atmosferycznych,
wymaga corocznej 

impregnacji: pod wp ywem 
dzia ania kwasów tworz
si  w nim w ery, atwo si

go obrabia

p yty posadzkowe,
ok adziny kominków,

ok adziny murów,
elementy ma ej

architektury,
nawierzchnie 

zadaszonych tarasów

Trawertyn

bia y,
be owy,

ó ty,
czerwony

porowaty, przed u yciem 
wymaga zaimpre-

gnowania i ywicowania 
powierzchni, po 

zaimpregnowaniu 
odporny na zabrudzenia 

i wilgo , impregnacj
trzeba powtarza

ok adziny cienne 
( azienki) i elewacyjne,

p yty posadzkowe, 
parapety,
schody, 

ok adziny kominków

upki
grafitowe,

zielone,
bordowe,

rude,
miodowe,

czarne

powstaj  z rozwarstwienia 
ró nych ska ,

maj  wi c ró ne 
w a ciwo ci

p ytki dachowe 
i pod ogowe,

p yty tarasowe,
stopnie schodów,
murki oporowe,

pokrycia dachowe,
elementy ozdobne

Piaskowiec
szary,

be owy,
bia y,

czerwony,
ó ty

atwo si ciera,
atwy w obróbce,

wymaga cz stego 
czyszczenia i impregnacji

stopnie schodów, 
obudowy kominków,
p yty posadzkowe,

parapety,
ok adziny elewacyjne,
p yty nawierzchniowe, 

kostka brukowa

Konglomeraty. Otrzymuje si  je przez sklejenie naturalnego kruszywa marmurowego lub 

granitowego ywic  poliestrow . S  odporne na przebarwienia i zaplamienia, wytrzyma e na 

cieranie i uderzenia, a dzi ki pow oce zabezpieczaj cej odporne te  na dzia anie wielu rod-

ków chemicznych i... niestety wra liwe na kwasy i soki owocowe. Konglomeraty maj  jed-

nolite i powtarzalne barwy, matow  lub po yskuj c  powierzchni . Z konglomeratów mo na

robi  posadzki, stopnie schodów, parapety oraz blaty.

Aglomarmur. Odmiana konglomeratu, który powstaje z m czki gipsowo-marmurowej 

(czasem z dodatkiem pigmentów) zespolonej z ywic  poliestrow . B yszcz cy atwiej 

utrzyma  w czysto ci, poniewa  trudno si  plami, za to na matowym nie wida  zarysowa .

Aglomarmur jest odporny na domowe rodki chemiczne i uderzenia. Mo na z niego formo-

wa  parapety wewn trzne.

Prawie jak kamie

Nasi kliwo  kamienia stosowanego na taras 

nie powinna przekracza  3%
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e im mniejsza dzia ka, tym mniej kamienia 

w ogrodzeniu. czymy go wtedy z innymi 

elementami, na przyk ad z drewnem, ceg

czy pr tami metalowymi. Takie czone ogro-

dzenie nie b dzie przyt aczaj ce – raczej stwo-

rzy korzystne wra enie lekko ci. Na okaza ych 

posesjach i dzia kach dobrze natomiast wy-

gl da masywny mur z samych kamieni. Aby 

z agodzi  jego linie, mo na go ople  zieleni

pn czy, zostawi  w nim niewielkie otwory (za-

bezpieczone pr tami) lub zastosowa  powta-

rzaj ce si  w koronie muru ma e s upki.

Kamie  zadbany

Aby kamie  d ugo nam s u y , powinni-

my czy ci  go i konserwowa , bowiem pod 

wp ywem ró nych czynników starzeje si ,

brudzi i matowieje. Na zewn trz zagra aj

mu wiatr i woda, wilgo  i zmiany tempera-

tury. Z wód gruntowych elementy kamien-

ne mog  podci ga  kapilarnie agresywne 

zwi zki chemiczne, sole i kwasy, atakowa-

ne s  tak e przez glony. Je li chcemy usun

z kamienia patyn , u yjmy wody z dodat-

kiem p ynu do mycia naczy  lub myd a. Po 

dok adnym oczyszczeniu kamienia, zasto-

sujmy odpowiedni preparat, np. Knauf – ro-

dek zabezpieczaj cy kamie  lub HG impre-

gnat. Granity i wapienie u ywane do wn trz 

zwykle s  polerowane, szlifowane i wyg a-

dzane – dzi ki tym zabiegom zanieczysz-

czenia nie wnikaj  w g b tych kamieni, po-

niewa  na g adkich powierzchniach brud 

trudno si  osadza. Pory wype nia si  prepa-

ratami silikonowymi, ywicami epoksydo-

wymi lub zwi zkami krzemu. Dzi ki temu 

kamienie mniej si uszcz  i brudz , a po-

rosty rzadziej je atakuj . Kamienie mo na 

te  po prostu umy  wod  lub par  pod du-

ym ci nieniem. Usuniemy w ten sposób 

czarny osad, brud i kurz. Elementy kamien-

ne we wn trzach czy ci si  specjalnymi pre-

paratami, dost pnymi w postaci elów i past 

przeznaczonych tylko do kamieni – zwy-

k e rodki mog  bowiem uszkodzi  ich po-

wierzchni .

Kamienie mog  niszcze  równie  na sku-

tek niew a ciwego u o enia. Dlatego pami -

tajmy o nast puj cych zasadach:

 do jasnych kamieni nale y stosowa  kleje 

z dodatkiem bia ego cementu,

 spoiny mi dzy kamieniami powinny by

starannie wype nione,

 wszystkie kamienie u ywane do wy-

ka czania ogrodów i pomieszcze  trzeba 

wcze niej zaimpregnowa ,

 do murowania kamienia nale y u y  ela-

stycznych i mrozoodpornych zapraw; rodzaj 

zaprawy do spoinowania dobiera si  do sze-

roko ci fugi i rodzaju ok adziny kamiennej.

Kamienne zakupy
Kamie  mo na kupi  w centrach ogrodni-

czych, sklepach budowlanych, u kamie-

niarzy lub te  bezpo rednio w kamienio-

omach. Niektóre firmy oprócz sprzeda y, 

zapewniaj  te  monta  kamiennych ele-

mentów. Uwaga! Na ok adziny kupujmy 

o 10% p ytek wi cej, ni  wynika to z wiel-

ko ci powierzchni, na której b d  uk adane. 

Przycinanie powoduje zawsze pewne straty 

materia u. Ogl daj c kamie , zwró my te

uwag  na wyszczerbienia i ob upania. 

Na rynku mo na dosta  wiele ró nych 

elementów architektury ogrodowej, takich 

jak kolumny, przykrywy muru, balustra-

dy. Dost pne s  kamienne fontanny, awki,  

kwietniki, donice i rze by.  

 Mo liwo ci u ycia kamienia jest sporo. 

Warto jednak pami ta , e tylko umiej tnie 

dobrany, b dzie wiadczy  o wyczuciu este-

tycznym w a ciciela domu i doda elegancji 

wn trzom i otoczeniu. 

INFO RYNEK Ile kosztuje kamie ?

KAMIE
surowy
granit: 450–1400 z /ton
marmur: 400–1200 z /ton
trawertyn: 380–1400 z /ton
upek: 290–900 z /ton

piaskowiec: 300–1000 z /ton
wapie : 250–700 z /ton
przedzia y cenowe wynikaj  z klasy, jako ci, wielko ci, 

kszta tu oraz koloru kamienia

p yty o gr. 2–3 cm (na blaty, posadzki, parapety, 
schody)
granit: 90–700 z /m2

marmur: 90–650 z /m2

trawertyn: 120–750 z /m2

upek: 75–500 z /m2

piaskowiec: 65–560 z /m2

wapie : 60–480 z /m2

przedzia y cenowe wynikaj  z klasy, jako ci, wielko-

ci, kszta tu, koloru oraz obróbki kamienia; do ka de-

go kolejnego centymetra dop acimy ok. 10–20% war-

to ci p yty

ROBOCIZNA
ci cie proste: 70–90 z /szt.
ci cie po uku: 80–160 z /m.b.
zaokr glenie: ok. 20 z /m.b.
frez: 55–85 z /m.b.
polerowanie powierzchni: 75 z /m2

poler boku (dodatkowy): 18 z /m.b.
groszkowanie stopni: 30–50 z /m.b.
pó wa ek: 100–120 z /m.b.

wier wa ek : 80–100 z /m.b.
zazwyczaj wszelkie obróbki wliczane s  w koszt goto-

wego produktu (wyrobu)

AKCESORIA
impregnaty: 35–130 z /l
wydajno  impregnatów ok. 5–15 m²/l w zale no ci od 

porowato ci kamienia

rodki do piel gnacji: 35–60 z /l
wydajno  ok. 20–30 m²/l

rodki do czyszczenia: 18–65 z /l
kleje: 30–75 z /kg
przedzia y cenowe impregnatów wynikaj  z ich w a-

ciwo ci: ochrony przed zarysowaniami, czynnikami 

zewn trznymi, zmniejszenia podatno  na zabrudze-

nia itp.

Podczas doboru rodków piel gnacyjnych, czysz-
cz cych lub impregnatu nale y zwróci  uwag ,
czy nadaj  si  one do konkretnego rodzaju ka-
mienia.

ARTSTONE 022 721 17 58 www.artstone.com.pl

GROMOS 042 719 81 66  www.gromos.pl

JELENIOGÓRSKIE KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH
 075 717 20 01  www.jksm.pl

KAMIENIARSTWO PAWLIK 044 685 34 28 www.piaskowce.com 

LIBET 071 335 11 01 www.libet.pl

POZ-BRUK 061 814 45 00 www.pozbruk.pl

PROBET-DASAG 068 36 31 620 www.probet.com.pl

SEMMELROCK 025 756 21 00 www.semmelrock.pl

PRZYDATNE ADRESY

– ceny brut to – 
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J a k o  j e d y n i  p u b l i k u j e m y  a k t u a l n e  R A N K I N G I  P R O D U K T Ó W !
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