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everlasting beauty

TO THE  WORLD OF

synergia natury, ludzkich umiejętności i technologii   

Technologie przekraczają dotychczasowe ograniczenia i przenoszą je na wyższy poziom. Powstają oryginalne materiały i systemy uzupeł-
niające codzienne życie o coś nowego, dotychczas nieznanego, i poszerzające horyzonty ludzkiej świadomości. Konglomerat kamienny 
TechniStone® również powstał, aby ułatwić codzienne domowe prace, a jednocześnie wnieść do przestrzeni piękno kamienia, 
który przetrwa wiele pokoleń.

Właśnie tą drogą Technistone podąża dalej. Produkować i oferować to, co najlepsze, brać tylko to, co przyroda daje sama, i zachowując 
oszczędność, tworzyć z tego coś wyjątkowego. Pokazać światu, co człowiek jest w stanie wyprodukować za pomocą nowoczesnych 
technologii i co może powstać w odpowiedzi na konkretną potrzebę przy wykorzystaniu rzemiosła i postępu technicznego. Efek-
tem jest niepowtarzalny, doskonały, piękny produkt, zaskakująco zmienny, zaawansowany technologicznie i przydatny człowiekowi. Czasy 
wymagają postępu, a Technistone dotrzymuje im kroku. Wybierz postęp, a Twoja rodzina z pewnością doceni inteligentny dotyk 
technologii.

Oferta TechniStone® obejmuje szeroką gamę odcieni i rodzajów produktów, które kryją w sobie piękno wyczarowane dzięki najdoskonalszej 
technologii i doskonale spełnią Twoje życiowe potrzeby i życzenia.  Każdy z nich ma w sobie coś niepowtarzalnego. Delikatność, szorst-
kość, subtelny odcień czy wyrazisty wzór. Ale wszystkie mają jedną cechę wspólną – szeroki zakres zastosowań i sprawdzoną 
odporność oraz trwałość, które sprawiają, że konglomerat kamienny jest produktem najwyższej jakości dla całych pokoleń w trze-
cim tysiącleciu.



GUIDE
Firma Technistone to europejski producent konglomeratu kamiennego najwyższej jakości o ponadczasowym designie, który 
charakteryzuje się doskonałymi właściwościami użytkowymi i różnorodnością zastosowania. Dzięki wysokiej twardości, 
łatwości w utrzymaniu, braku porowatości, nieszkodliwej dla zdrowia powierzchni i wysokiej odporności na uszkodzenie mecha-
niczne i chemiczne jest materiałem popularnym na całym świecie.

Materiał                           łączy w sobie kreatywność przyrody i wytrzymałość nowoczesnych materiałów. Powstaje w wyniku 
obróbki wysokiej jakości naturalnych surowców (ponad 90%) przy zastosowaniu najnowocześniejszych technologii 
produkcji. 

Szeroka gama odcieni kolorystycznych, wzorów i rodzajów wykończenia powierzchni umożliwia zastosowanie go w projektach 
zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Konglomerat kamienny                jest w głównej mierze wykorzystywany 
do produkcji blatów kuchennych i łazienkowych, barów, płytek podłogowych, schodów lub elementów dekoracyjnych 
wnętrz. 

WYMIARY PŁYTY / POWIERZCHNIA UŻYTKOWA

GRUBOŚĆ PŁYTEK

GRUBOŚĆ PŁYTY

FORMAT PŁYTEK

STANDARD SIZE 306 x 144 cm 

JUMBO 155 SIZE 320 x 156 cm 

JUMBO 160 SIZE 321 x 161 cm 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 4,35 m2

305 x 142,5 cm

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 4,94 m2

318,5 x 155 cm

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 5,12 m2

320 x 160 cm

MASA

GRUBOŚĆ                              MASA 1m2                        MASA PŁYTY

Jumbo 160 size 
20 mm 

Jumbo 160 size 
30 mm 

57 kg 

25 kg 107 kg 

213 kg 

320 kg 

270 kg 

395 kg 

128 kg 30 kg 

50 kg 

75 kg 

55 kg 

80 kg 

82 kg

292 kg

420 kg 

Jumbo 155 size 
30 mm 

Jumbo 155 size 
20 mm 

20 mm 

12 mm 

30 mm 

10 mm 

TechniStone®
   MATERIAŁ



CERTYFIKACJA

everlasting beauty

* Dotyczy wybranych produktów*

*

*

*

Certyfikat EN ISO 9001. Technistone jest członkiem 
The U.S. Green Building Council.

Technistone jest członkiem  
The World-Wide Agglomerated 
Stone Manufacturers Association.

Technistone jest członkiem  
The National Kitchen & Bathroom 
Association.

Wyprodukowano z zastosowaniem
oryginalnej włoskiej technologii Breton.

Firma Technistone jest laureatem 
nagrody The International Golden 
Award for Excellence and Business 
Prestige.

51 NSF/ANSI Standard – materiał 
nadaje się do kontaktu z żywnością.

Produkt nie zawiera żadnych lotnych 
związków organicznych. Certyfikat 
The Tile Council of North America, Inc. 

Certyfikat Indoor Advantage Gold 
spełnia najbardziej surowe standardy 
jakości powietrza we wnętrzach. 

Certyfikat Recycled content podaje 
zawartość surowców pochodzących 
z recyklingu w wybranych produktach
o wartościach minimalnych 20, 30, 40 i 70%. 

Health Product Declaration zapewnia 
pełny dostęp do listy potencjalnych 
niebezpiecznych substancji w produk-
cie zgodnie z wykazami opublikowanymi 
przez organizacje państwowe i towarzy-
stwa naukowe. 



 NOBLE  COLLECTION

AP

Standardowe powierzchnie

stół kuchenny

płytki podłogowe

blat 
kuchenny

schody
okładziny 
kominkowe

dekoracja 
wnętrz

polished                        matt                          ardesia polished

Wodoodporność Z naturalnych 
surowców

Wysoka odporność 
na plamy

Produkt z kwarcuWysoka odporność 
na bakterie

Wysoka odporność na 
naturalne zabrudzenia

Długa żywotność 
i trwałość

Wysoka odporność 
na zadrapania

Łatwa konserwacja 
i czyszczenie

Powierzchnia 
z połyskiem

Właściwości

dekoracja 
ścienna

okładziny 
ścian kuchennych

TechniStone®   

W sprawie pozostałych typów powierzchni prosimy 
skontaktować się z naszym przedstawicielem handlowym.

MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA MATERIAŁU 

zlewozmywak*

lada barowa



 NOBLE  COLLECTION

everlasting beauty

Wnętrza
blat kuchenny
okładziny ścian kuchennych
lada barowa, stół do jadalni
płytki podłogowe, schody
okładziny kominkowe, parapety
dekoracja wnętrz, zlewozmywak*

blat łazienkowy
okładziny ścian
okładziny kabin prysznicowych
okładziny wanny
dekoracja ścienna
umywalka*

płytki 
podłogowe

okładziny ścian 
kuchennych

blat łazienkowy

okładziny kabin 
prysznicowych

SERENITY COLLECTION POETIC BLACK

* Po konsultacji z wykonawcą

Odwiedź sekcję Galeria na stronie internetowej www.technistone.cz i zobacz wszystkie możliwości zastosowania 
na przykładach projektów zrealizowanych przez naszych partnerów handlowych i klientów końcowych z całego świata.

everlasting beauty

umywalka*

Krawędzie

Szlifowana krawędź
z górną fazą

Szlifowana krawędź
z obustronną fazą 

ćwierćwałek ćwierćwałek 
obustronny

półwałek Szlifowana krawędź 
z fazą pogrubienie 
doklejone 

Szlifowana krawędź 
z fazą, pogrubienie
z fazą doklejone do 
krawędzi

Szlifowana krawędź 
z fazą, przyklejona 
na skos 45°

1/4 łuku
o mniejszym 
promieniu



COLLECTI ON
SERENITY

CRYSTAL  CALACATTA 

SILVA

Inteligentny Bookmatch!

Majestatyczny, elegancki, imponujący, zapierający dech w piersiach. Linia, która imponuje. Kompozycja, która robi wielkie wrażenie. Popularne wśród klientów odcienie wzbogacone 
aurą tajemnicy i pragnienia ze szczyptą nowości i zaskoczenia. Poznaj nowe produkty, nowy wymiar, nowy kierunek, nowe piękno. Przygotuj się na niezwykłe przeżycie, delektuj się 
harmonią przyrody i technologii. 
Niepowtarzalny design każdej płyty pozwoli Ci stworzyć urzekające wnętrza, w których przebywanie będzie czystą przyjemnością. Staną się Twoim mocnym punktem, Twoją dumą, 
częścią Ciebie. Będą niepowtarzalne.



160

COLLECTI ON
SERENITY

              CRYSTAL CALACATTA AMNIS  CRYSTAL CALACATTA SILVA

             MYSTERY WHITE                        FANTASY GREY    POETIC BLACK

SERENITY COLLECTION

PP M

PPMP
polished      matt            ardesia polished     jumbo         jumbo 
surface        surface       surface         155 size      160 size

AP J J160
J

155 160J

160J 160J 160J



 NOBLE  COLLECTIONNOBLE COLLECTION

          NOBLE CARRARA                            NOBLE LINEA  NOBLE OLYMPOS MIST 

   NOBLE ARETI BIANCO                            NOBLE SUPREME WHITE  NOBLE PRO FROST

        NOBLE BOTTICINO                  NOBLE CALISTA  NOBLE PERLATO LUNA

P

P

P P

P

P

P

PP J
155

J
155

J
155



 NOBLE  COLLECTIONNOBLE COLLECTION

      NOBLE PRO CLOUD                      NOBLE DESIREE GREY  NOBLE PRO STORM

     NOBLE IVORY WHITE                        NOBLE TROYA  NOBLE CONCRETE GREY

 NOBLE ATHOS BROWN                      NOBLE PIETRA GREY  NOBLE IMPERIAL GREY

AP

APP

P

P P P

P

P P

P

M



ESSENTIAL COLLECTION

STARLIGHT COLLECTION

CRYSTAL QUARTZ WHITE                    CRYSTAL ROYAL

   CRYSTAL ABSOLUTE WHITE                          CRYSTAL POLAR WHITE   CRYSTAL BALANCE WHITE

GOBI GREY                         CRYSTAL ANTHRACITE  GOBI BLACK

P

M

P

P P

P

P

P

PP

ELEGANCE ECO NEV                   ELEGANCE ECO ZEN  ELEGANCE ECO ASH

CRYSTAL DIAMOND CRYSTAL NEVADA

CRYSTAL BELGIUM  P

P P

BRILLIANT WHITE                BRILLIANT ARABESCO

STARLIGHT WHITE                             STARLIGHT SAND  STARLIGHT GREY

P

P P

P

P

P BRILLIANT GREY                 BRILLIANT BLACK  BRILLIANT GALAXY

STARLIGHT BLACK  P

P P

PP

ESSENTIAL COLLECTION

STARLIGHT COLLECTION

M

M

J
155



ESSENTIAL COLLECTION HARMONIA COLLECTION

RUSTIC COLLECTION

STARLIGHT COLLECTION TAURUS TERAZZO GREY                         TAURUS  TAURUS BLACK

HARMONIA DOLOMITES                 HARMONIA YOSEMITE  HARMONIA ALTAY

P

P P P

P P

Zalecane używanie produktów i konserwacja materiału
Aby móc długo cieszyć się połyskiem materiału, nie należy kroić artykułów spożywczych ani żadnych innych produktów bezpośrednio na blacie kuchennym, ponadto należy zachować szcze-
gólną ostrożność przy stosowaniu specjalnych noży i ostrych przedmiotów. Zaleca się używanie podkładek izolacyjnych do odkładania gorących przedmiotów. Rozgrzane naczynia żeliwne/ni-
erdzewne, niedopałki papierosów itp. mogą spowodować widoczne uszkodzenia materiału.
W trakcie korzystania z naczyń i innych przedmiotów z metalu należy zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza w przypadku krawędzi i narożników blatów.
W razie poplamienia płynami (kawa, czarna herbata, olej, soki z owoców i warzyw, krew, środki do czyszczenia urządzeń kuchennych itd.) należy jak najszybciej usunąć je za pomocą wody, 
ewentualnie użyć nieskoncentrowanych środków czyszczących. Po czyszczeniu należy zawsze starannie usunąć pozostałości środków czyszczących oraz zanieczyszczeń z powierzchni 
i dokładnie przemyć ją czystą wodą.
Unikać używania środków czyszczących zawierających kwas chlorowodorowy i fosforowy, wodorotlenek sodu, nadtlenek wodoru i inne dodatki czyszczące, które powodują nieodwracalne 
zmiany zabarwienia materiału (np. środki do udrażniania rur, środki czyszczące do stali nierdzewnej itp.).
Do pielęgnacji materiału można stosować dostępne w sprzedaży nieskoncentrowane środki myjące. Do regularnej konserwacji i czyszczenia zalecamy zastosować produkty firmy Technistone, 
a.s. (TS Protection, TS Orange Cleaner).Więcej szczegółów na temat konserwacji i gwarancji na materiał TechniStone® wraz z kompletną instrukcją czyszczenia można znaleźć na stronach 
www.technistone.pl
Gwarancja
Firma Technistone, a.s. udziela 10-letniej gwarancji na płyty do zastosowań wewnętrznych. Gwarancję należy 
aktywować, rejestrując produkt TechniStone® na stronie internetowej firmy. Gwarancja zaczyna obowiązywać z chwilą 
zamontowania produktu w pomieszczeniu mieszkalnym. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Gwarancja na stronie internetowej.
 

HARMONIA COLLECTION

RUSTIC COLLECTION

everlasting beauty

M



COLLECTI ON

Klasyfikacja ogniowa: 
klasa reakcji na ogień

A2-s1, d0

Długotrwała odporność 
na promieniowanie UV, 

działanie niskiej temperatury
 i wpływ warunków atmosferycznych

COLLECTI ON
EXTERIOR

Exterior

LIGHT GREY

Kuchnia – piękno otoczenia 

pod gołym niebem!

Zewnętrzna kuchnia z konglomeratu kamiennego w ogrodzie pozwoli cieszyć się posiłkami zarówno w słoneczne, jak i deszczowe dni, w pojedynkę lub w towarzystwie najbliższych – zawsze w pięknych, 
zielonych okoliczności przyrody! TechniStone® pomoże stworzyć przytulny kąt w bezpośredniej okolicy domu, uwydatni piękno aranżacji całego ogrodu i przez długi czas zagwarantuje prawdziwie 
domowe warunki pod gołym niebem. Exterior White, Exterior Grey oraz Exterior Light Grey świetnie wkomponują się w otoczenie ogrodu.

Aranżowanie i projektowanie budynków komercyjnych, a także specyfikacje zamówień to dla architektów i projektantów chleb powszedni. Bez względu na to, czy projekt ma charakter komercyjny czy 
prywatny, przy wyborze materiałów do jego realizacji najważniejszym kryterium jest jakość. Elewacja jest bardzo ważnym elementem budynku, dlatego cechować ją powinna duża odporność, łatwość w 
utrzymaniu, nowoczesność i możliwość wykonania pod względem technologicznym. Oferujemy trzy wyjątkowe produkty z serii TechniStone® Exterior: Exterior White, Exterior Light Grey oraz Exterior 
Beige w wersji matowej i z połyskiem, które doskonale sprawdzą się w postaci płyt i okładzin elewacyjnych oraz w aranżacji zewnętrznych elementów dekoracyjnych.

Wodoodporność Z naturalnych 
materiałów

Wysoka odporność 
na plamy

Produkt 
z kwarcu

Wysoka odporność 
na bakterie

Odporność na 
naturalne zabrudzenia

Długa żywotność
i trwałość

Wysoka odporność 
na zadrapania

Łatwa konserwacja
 i czyszczenie

 (kurz, brud, graffiti)

Właściwości



COLLECTI ON

COLLECTI ON
EXTERIOR

           EXTERIOR WHITE                               EXTERIOR LIGHT GREY        EXTERIOR GREY P PP

                  EXTERIOR BEIGE 
PFASADY ORAZ KUCHNIE ZEWNĘTRZNE PRZYSZŁOŚCI

EXTERIOR COLLECTION

** Dotyczy wybranych produktów

Na zewnątrz
blat kuchenny
stół ogrodowy
okładziny elewacyjne
dekoracje ścienne
zlewozmywak*

M

STANDARD SIZE 306 x 144 cm 

* Po konsultacji z wykonawcą
   Ofertę obróbki krawędzi do kuchni zewnętrznych znajdziesz w sekcji Wnętrza.

**

M

M

Konserwacja 
Zalecenia dotyczące konserwacji i czyszczenia kuchni zewnętrznych są takie same jak w przypadku blatów kuchennych we wnętrzach. Materiały  TechniStone® Exterior – okładziny elewacyjne nie są 
porowate i nie wymagają specjalnej konserwacji. Są odporne na oddziaływanie warunków atmosferycznych, niskich temperatur i promieniowania UV.
Zwykłe zabrudzenia (np. cement, kurz) można usunąć zwilżoną szmatką. W odróżnieniu od systemów na bazie cementu płyty wielkoformatowe TechniStone® Exterior – okładziny elewacyjne można 
bezpiecznie czyścić wodą pod ciśnieniem. W przypadku graffiti należy zastosować środek do usuwania graffiti oraz środki do czyszczenia konglomeratów kamiennych.
Gwarancja
Gwarancję należy aktywować, rejestrując produkt TechniStone® na stronie internetowej firmy. Gwarancja zaczyna obowiązywać z chwilą zamontowania produktu na zewnątrz.
Kuchnie zewnętrzne
Firma Technistone, a.s. udziela 5 lat gwarancji na płyty z serii Exterior do zastosowania w kuchniach zewnętrznych. 
Elewacje
Firma Technistone, a.s. udziela ograniczonej 10-letniej gwarancji obejmującej wymienione parametry fizyko-chemiczne okładzin elewacyjnych TechniStone® Exterior. Parametry są gwarantowane przez 
okres 10 lat od dnia przekazania okładzin elewacyjnych klientowi lub przewoźnikowi.
Przez cały okres gwarancji sprzedawca jest zobowiązany do prawidłowego, to znaczy zgodnego z warunkami gwarancji firmy Technistone, a.s., przedstawienia klientowi jego prawa do reklamacji.

everlasting beauty

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA

305 x 142,5 cm

GRUBOŚĆ MATERIAŁU

WYMIARY PŁYTY / POWIERZCHNIA UŻYTKOWA



Jesteśmy aktywni na portalach społecznościowych, oferujemy wsparcie online na stronach internetowych, bierzemy udział 
w imprezach targowych, organizujemy eventy dla partnerów, nieustannie dbamy o relacje ze stałymi klientami, wyszukujemy 

nowych klientów i spotykamy się z nimi osobiście. Zadowoleni klienci to cel naszej pracy, który również motywuje nas do ciągłego 
rozwoju sieci sprzedaży. Chcemy być dostępni wszędzie tam, gdzie nasi klienci nas potrzebują. 

Proszę być z nami online!
Zwiększ swój zysk 

 reklama Państwa marki, nazwy firmy   
Państwa prezentacja na kanałach komunikacyjnych firmy Technistone

Państwa realizacje i aktywność na stronach newslettera Technistone 
wywiady z Państwem dla mediów krajowych i zagranicznych

Państwa realizacje i  wydarzenia w postach na międzynarodowych serwisach społecznościowych
Państwa firma, jako partner Technistone prezentowana na stronie internetowej www.technistone.com

Państwa historie na blogu Technistone      
Państwa realizacje zamieszczone w galeriach na stronie internetowej www.technistone.com

inspirujące ujęcia i filmy o Państwu na kanale Youtube Technistone
prezentacja Państwa poglądów, doświadczeń i autentycznych aplikacji w drukowanych oraz cyfrowych materiałach marketingowych

BLIŻEJ 
KLIENTÓW



everlasting beauty



OTWARCIE NA ŚWIAT
Dzięki bogatemu doświadczeniu w zakresie produkcji wysokogatunkowych płyt z konglomeratu kamiennego firma Technistone 

dysponuje szeroką siecią dystrybucyjną w ponad 90 krajach. Za pośrednictwem naszych dystrybutorów świadczymy usługi 

przed- i posprzedażowe zgodnie z wymaganiami klienta. 

Zapraszamy do odwiedzenia zakładki Distributors na naszej stronie internetowej www.technistone.com i wyszukania dystrybutora 

firmy Technistone w swoim regionie.



BE ONLINE

everlasting beauty

GALERIA DYSTRYBUTORZY

W PROMOCJI

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

KANAŁ YOUTUBE

WIZUALIZER

PORTAL PARTNERSKI

W MEDIACH

BLOG

BROSZURY ELEKTRONICZNE

www.technistone.com



WIĘCEJ WYJĄTKOWYCH CHWIL 
everlasting beauty

ZALETY MATERIAŁU 
Najwyższa europejska jakość i precyzyjne wykończenia powierzchni

Niepowtarzalny połysk na całej powierzchni materiału

Inteligentny system pomiaru zabarwienia odcieni płyt

Spójność kolorystyczna, wzór na całej grubości materiału

Przygotowano w ponad 90% z naturalnych materiałów 

Zastosowano znaczny procent surowców pochodzących z recyklingu* 

Możliwość płynnego połączenia blatów w celu uzyskania idealnej linii wzorów

Biały kolor, jeden z najbielszych na rynku

* Dotyczy wybranych produktów

Zwarta struktura materiału bez porów

Antybakteryjna powierzchnia o wysokim połysku  

Zerowa absorpcja wilgoci i wody  

Nieszkodliwy dla zdrowia      

Posiada certyfikat pozwalający na kontakt z żywnością 

i wykorzystanie we wnętrzach*

Technistone, a.s.
Bratri Stefanu 1070
Hradec Kralove, 500 03
Czech Republic
Phone: +420 495 714 711
E-mail: sales@technistone.com

www.technistone.com

03/2019/PL


