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PLATNOST ZÁRUKY

Technistone poskytuje záruku 10 let na desky  

pro interiérové užití.

Záruku je nutné aktivovat registrací výrobku 

TechniStone® na webových stránkách společ-

nosti v sekci „Zákaznický servis“ oddíl „Záruka“, 

nebo pod odkazem www.technistone.com/cz/

zaruka-technistone.

Záruka začíná datem instalace výrobku v interiéru 

obytného prostoru. Registraci je nutné provést do 

30 dní od instalace desky.

Tato záruka je poskytována společností Technistone 

pouze  pro desky nainstalováné v interiéru obytného 

prostoru (tzn. pro vnitřní užití), nikoliv pro desky 

instalované do veřejně přístupných prostor. 

Prodejce je povinen po celou dobu záruky správně, 

tedy ve shodě s těmito záručními podmínkami, pre-

zentovat zákazníkovi právo na reklamaci.

www.technistone.com/cz/zaruka-technistone

KAŽDODENNÍ POUŽITÍ

Pro každodenní údržbu lze využít některý z níže uvedených prostředků. Tyto čisticí prostředky mají slabé čisticí účinky a slouží především k odmaš-

ťování a odstranění běžných nečistot na kuchyňské lince. Vždy postupujte dle doporučení od výrobce, čtěte složení a způsob použití (ředění, bez-

pečnostní listy).

SPECIÁLNÍ PROSTŘEDKY

K odstranění odolných skvrn (např. od oleje, rzi, cementu, lepidla) doporučujeme především níže uvedené prostředky. Tyto čističe jsou většinou 

na bázi středně silných kyselin a zásad, při použití proto dbejte zvýšené opatrnosti, hlídejte dobu působení, ředění přípravku, a po aplikaci povrch 

důkladně opláchněte vodou. 

Před každým použitím zvoleného čisticího prostředku doporučujeme provést zkoušku na malé ploše. Vždy postupujte dle doporučení od výrobce, 

čtěte složení a způsob použití (ředění, bezpečnostní listy). Po použití čisticích prostředků je vždy nutné povrch výrobku důkladně umýt čistou vodou.

Více informací získáte u dodavatele kuchyňské desky nebo dlažby a také na webových stránkách výrobce materiálu www.technistone.com, kde jsou pro partnery také  
k dispozici všechny dokumenty a materiály, např. Všeobecné obchodní podmínky nebo návod na hloubkové čištění.

Údržba

Záruka
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PRO KAŽDODENNÍ ÚDRŽBU 
KUCHYŇSKÉ DESKY

FIRMA NÁZEV PRODUKTU

Tenax Briotop

Lithofin Easy-Clean

HG International HG čistič na desky (kuchyňské 
linky z přírodního kamene)

Akemi Quartz Clean and Care

Lasselsberger, s. r. o.
(Rako System) 

CL 803
CL 804

PRO KAŽDODENNÍ ÚDRŽBU DLAŽBY

FIRMA NÁZEV PRODUKTU

Fila Fila Cleaner PRO

Lithofin MN Easy-Care Cleaner

Bellinzoni Wash and polish L&L

HG International HG streak free

Akemi Crystal Clean

Lasselsberger, s. r. o.
(Rako System) 

CL 803
CL 804

PRO INTENZIVNÍ ČIŠTĚNÍ 

SKVRNY FIRMA NÁZEV PRODUKTU

Mastnota,  
olej

Fila NoSpot

Lithofin Oil-Ex

Akemi Čistič kamene

HG International HG absorbovač oleje  
a mastných skvrn, HG 
odstraňovač mastnoty

Bellinzoni Ultra Stripper gel

Cementové  
zbytky

Lithofin MN builders clean

Akemi Odstraňovač cemen-
tových nánosů

Lasselsberger, s. r. o.
(Rako System) 

CL 802

HG International HG čistič spár, 
HG od  straňovač 
zbytků cementu

Bellinzoni Extra strong detergent
Bert 27

Rez

Fila SR/95

Lithofin Rust-Ex

Akemi Spot Removal Marble

SKVRNY FIRMA NÁZEV PRODUKTU

Vodní kámen

Tenax Quartz AxCleaner

Real Real koupelny

Fila Deterdek PRO

Akemi Odstraňovač cemen-
tových nánosů 

HG Inte rnational HG čistič mramor-
ových koupelen

Barevné 
odolné skvrny

Fila SR/95

Lithofin MN Power-clean, 
Composite cleaner PRO

Akemi Quartz Intensive cleaner

HG International HG odstraňovač skvrn, 
HG odstraňovač 
barevných skvrn  
z mramoru

Bellinzoni Pasta Mangia Macchia 

Zbytky 
od silikonu

HG International HG odstraňovač silikonu

Lasselsberger, s. r. o.
(Rako System) 

CL 806



Základem materiálu TechniStone® jsou přírodní materiály (křemen a žula) a kvalitní pojivo, doplněné barevnými pigmenty a skleněnými nebo 

zrcadlovými granuláty. Ve formě vysoce odolných velkoformátových desek má tvrzený kámen široké využití v privátní, veřejné i průmyslové sféře. 

Zdroje z přírody odpovídající přísným normám, důkladná vstupní i výstupní kontrola, vlastní know-how a originální technologie vyvinuté na míru 

jsou předpokladem top kvality, úspěchu a zákaznické spokojenosti.

Certifikáty 
Přehled výrobků, jejich kategorizaci dle použití 
a odpovídající certifikace pro daný výrobek naleznete 
v databázi Origin Build.

Výrobek je vhodný pro styk s potravinami.

Technistone je členem The World-Wide Agglomerated 
Stone Manufacturers Association.

Výrobky jsou vyráběny originální technologií Breton 
a neobsahují žádné těkavé organické látky (VOC).

Výrobek neobsahuje žádné těkavé  
organické látky (VOC).

Technistone, je pravidelně certifikován podle normy ISO 
9001 společností TÜV SÜD.

Databáze Declare Label je transparentní platformou 
s informacemi o původu a složení výrobku. Kategorie 
výrobků uvedené v této databázi obsahují vlastní Declare 
štítek dokládající jejich bezpečnost pro použití v plánova-
ných stavebních projektech.

Výrobek neobsahuje žádné těkavé organické 
látky (VOC).

Výrobek je v souladu s kritérii Standard Method  
V1.2-2017 kalifornského Ministerstva pro veřejné 
zdraví (California Department of Public Health) pro 
použití v prostředí škol a kanceláří.

Certifikát Indoor Advantage Gold dokládá splnění 
standardů pro kvalitu ovzduší v interiérech. Výrobek 
nevylučuje žádné látky, které by mohly negativně 
ovlivnit kvalitu ovzduší v uzavřených prostorech.

Vybrané výrobky obsahují podíl recyklovaných surovin 
v minimálních hodnotách  
20, 30, 40 a 70 %.

Protokol Health Product Declaration Collaborative 
uvádí seznam chemických látek ve výrobku a jejich 
porovnání s listy nebezpečných látek zveřejněných 
vládními a vědeckými institucemi. Výrobek neobsa-
huje žádné nepovolené chemické látky. Pro více informací 

o konkrétních produktech 
načtěte QR kód. 

Certifikace jednotlivých 
produktů se mohou lišit.

Použití materiálu TechniStone®

POVRCHY

Leštěný Matt Terra

Kuchyňská pracovní deska

Obklad kuchyňské stěny

Barový pult, jídelní stůl

Dlažba, schody

Obklad krbu, parapety

Interiérová dekorace 

Dřez*

Koupelnová deska

Obklady sprchového koutu a vany

Umyvadlo*

Obklad stěn

Nástěnná dekorace

*Po konzultaci se zpracovatelem

Mystery White Crystal Calacatta Silva Pearl Lava Pearl Delta Pearl RoccaPoetic Black

Ambiente Light Residente Dark Decore OcraMetropole Nero Noble Areti BiancoNoble Supreme White

Noble Pro Frost Noble Arco Noble CarraraNoble Quartzite Noble Olympos Mist

Noble Ivory White Noble Concrete Grey Noble Athos Brown

Crystal Absolute White Crystal Polar WhiteTaurus Terazzo DarkTaurus Terazzo Black

Crystal Royal Elegance Eco NevCrystal Diamond Gobi Urban Gobi Grey Crystal Anthracite Pure

Taurus BlackGobi Black Brilliant White Starlight BlackBrilliant BlackStarlight White

Barevný odstín vzorku na obrázku se může lišit od reálného odstínu vzorku tvrzeného kamene.

Noble Imperial Grey

Taurus Terazzo GreyTaurus Terazzo White

Noble Pietra Grey

Produkt z křemene 
a přírodních surovin

VoděodolnýVysoce odolný proti 
skvrnám a přírodním 

šťávám

Vysoce odolný 
proti bakteriím

Dlouhodobá
životnost

Snadná údržba
a čištění

Pestrá škála 
odstínů a povrchů

Vhodný pro 
styk s potravinami

Barevná jednotnost 
a stálost

Unikátní design Široký 
rozsah použití

Vysoce odolný 
proti poškrábání

TLOUŠŤKA A HMOTNOST DESKY

TLOUŠŤKA DESKY
HMOTNOST  
1m2

HMOTNOST  
DESKY

Standard 144 rozměr: 12 mm  / 0,47 in 30 kg 128 kg

Standard 144 rozměr: 20 mm / 0,78 in 50 kg 213 kg

Standard 144 rozměr: 30 mm / 1,18 in 75 kg 320 kg

Jumbo 155 rozměr: 20 mm / 0,78 in 55 kg 270 kg

Jumbo 155 rozměr: 30 mm / 1,18 in 80 kg 395 kg

Jumbo 160 rozměr: 20 mm  / 0,78 in 57 kg 292 kg

Jumbo 160 rozměr: 30 mm / 1,18 in 82 kg 420 kg

ROZMĚR DLAŽBY

FORMÁT

30 × 30 cm / 11,81 × 11,81 in 

60 × 30 cm / 23,62 × 11,81 in

60 × 60 cm / 23,62 × 23,62 in

TLOUŠŤKA

1,2 cm / 0,47 in

1 cm / 0,39 in

ROZMĚR DESKY

STANDARDNÍ 140 STANDARDNÍ 144 JUMBO 155 JUMBO 160

Rozměr desky 307,2 × 141,4 cm / 120,94 × 55,67 in 306,5 × 145 cm / 120,67 × 57,09 in 320 × 156 cm / 125,98 × 61,41 in 321 × 161 cm / 126,38 × 63,39 in

Využitelná plocha 305 × 140 cm / 120,08 × 55,12 in 305 × 144 cm / 120,08 × 56,69 in 318,5 × 155 cm / 125,39 × 61,02 in 320 × 160 cm / 125,98 × 62,99 in

Využitelná plocha v m2 4,27 m2 / 45,96 sqft 4,39 m2 / 47,28 sqft 4,94 m2 / 53,17 sqft 5,12 m2 / 55,11 sqft

Noble Botticino

Noble Troya


