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OKRES GWARANCJI

firma Technistone, udziela 10-letniej gwarancji na 

blaty do zastosowań we wnętrzach.

Gwarancję należy aktywować, rejestrując pro-

dukt TechniStone® na stronie internetowej 

firmy w zakładce „Pomoc dla klientów”, sekcja 

„Gwarancja” lub pod adresem  

www.technistone.com/pl/warranty.

Gwarancja zaczyna obowiązywać od daty montażu 

produktu we wnętrzu lokalu mieszkalnego.

Rejestracji należy dokonać w ciągu 30 dni od mon-

tażu blatu.

Niniejsza gwarancja jest udzielana przez firmę 

Technistone, wyłącznie dla blatów zamontowanych 

we wnętrzach lokali mieszkalnych (tj. do zastosowań 

wewnętrznych) i nie obowiązuje dla blatów zamon-

towanych w miejscach publicznych. 

Sprzedawca zobowiązany jest do zapewnienia 

klientowi prawa do reklamacji przez cały okres gwa-

rancji zgodnie z niniejszymi warunkami gwarancji.

www.technistone.com/pl/warranty

CODZIENNE UŻYTKOWANIE

Do codziennej pielęgnacji można użyć dowolnego z wymienionych poniżej środków. Te środki czyszczące cechuje delikatne działanie, dzięki czemu 

są przeznaczone przede wszystkim do odtłuszczania i usuwania typowych zabrudzeń z blatu kuchennego. Należy zawsze postępować zgodnie 

z zaleceniami producenta, czytać skład i sposób użycia (rozcieńczanie, karta charakterystyki).

ŚRODKI SPECJALISTYCZNE

Do usuwania uporczywych plam (np. z oleju, rdzy, cementu, kleju) zaleca się w szczególności następujące produkty. Bazą wymienionych środków 

czyszczących są w większości kwasy i zasady o średniej mocy, dlatego należy zachować ostrożność podczas użytkowania, przestrzegać zaleca-

nego czasu działania, rozcieńczać produkt, a po zastosowaniu dokładnie spłukać powierzchnię wodą. Przed każdym użyciem wybranego deter-

gentu zaleca się przeprowadzenie testu na małej powierzchni. Należy zawsze postępować zgodnie z zaleceniami producenta, czytać skład i sposób 

użycia (rozcieńczanie, karta charakterystyki). Po zastosowaniu środków czyszczących należy zawsze dokładnie umyć powierzchnię produktu 

czystą wodą.

Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z dostawcą blatu kuchennego lub płytek, a także odwiedzić stronę producenta materiału www.technistone.com, 
gdzie można znaleźć wszystkie dokumenty i materiały, np. ogólne warunki handlowe oraz instrukcje głębokiego czyszczenia.

Pielęgnacja

Gwarancja
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DO CODZIENNEJ PIELĘGNACJI BLATÓW 
KUCHENNYCH

FIRMA NAZWA PRODUKTU

Tenax Briotop

- Standardowy płyn do mycia naczyń

Lithofin Easy-Clean

HG International HG środek czyszczący do blatów 
(do zabudowy kuchennej z natural-
nego kamienia)

Akemi Quartz Clean and Care

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

CL 803
CL 804

 DO CODZIENNEJ PIELĘGNACJI PŁYTEK

FIRMA NAZWA 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

DO INTENSYWNEGO CZYSZCZENIA 

PLAMY FIRMA NAZWA PRODUKTU

Tłuszcz, olej

Fila NoSpot

Lithofin Oil-Ex

Akemi Środek do czyszcze-
nia kamienia

HG International HG środek wchłaniający 
plamy z oleju i tłuszczu, 
środek do usuwania 
tłuszczu HG

Bellinzoni Ultra Stripper gel

Pozostałości  
cementu

Lithofin MN builders clean

Akemi Środek czyszczący 
osady cementowe

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

CL 802

HG International HG środek do czyszc-
zenia fug, HG środek 
do usuwania pozos-
tałości cementu

Bellinzoni Extra strong detergent
Bert 27

Rdza

Fila SR/95

Lithofin Rust-Ex

Akemi Spot Removal Marble

PLAMY FIRMA NAZWA PRODUKTU

Osady  
z twardej  
wody

Tenax Quartz AxCleaner

Real Real łazienki 

Fila Deterdek PRO

Akemi Środek czyszczący osady 
cementowe 

HG International HG środek do 
czyszczenia marmur-
owych łazienek

Uporczywe  
kolorowe  
plamy

Fila SR/95

Lithofin MN Power-clean, 
Composite cleaner PRO

Akemi Quartz Intensive cleaner

HG International HG środek do usuwania 
plam, HG środek do 
usuwania kolorowych 
plam z marmuru

Bellinzoni Pasta Mangia Macchia 

Pozostałości  
silikonu

HG International HG środek do usuwa-
nia silikonu

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

CL 806



TechniStone® stworzony jest z materiałów naturalnych (kwarc i granit) oraz wysokiej jakości spoiwa, uzupełniony o kolorowe pigmenty oraz 

dekoracyjny granulat szklany lub ze szkła lustrzanego. W postaci płyt wielkoformatowych kamień kompozytowy znajduje szerokie zastosowanie 

w sektorze prywatnym oraz w przestrzeniach użyteczności publicznej. Zasoby naturalne w zgodzie ze ścisłymi standardami, dokładne kontrole 

wstępne i końcowe, nasz własny know-how oraz oryginalne, dostosowane do potrzeb technologie to warunek najwyższej, rozwiniętej na miarę 

jakości, sukcesu oraz satysfakcji klienta.

Certyfikaty 
Listę produktów, ich podział na kategorie w zależ-
ności od zastosowania oraz certyfikaty dla danego 
produktu można znaleźć w bazie danych Origin Build.

Produkt jest dopuszczony do kontaktu z żywnością.

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

Produkty są produkowane z zastosowaniem oryginalnej 
technologii Breton i nie zawierają żadnych lotnych związ-
ków organicznych (LZO).

Produkt nie zawiera żadnych lotnych związków organicz-
nych (LZO).

TechniStone, s.r.o. posiada certyfikat ISO 9001 wydany 
przez TÜV SÜD.

Baza danych „Declare Label” to przejrzysta platforma 
z informacjami o pochodzeniem i składzie produktów. 
Poszczególne materiały znajdujące się w tej bazie , posia-
dają własne Etykiety Deklaracji potwierdzające ich bezpie-
czeństwo w zastosowaniu w projektach i realizacjach. 

Produkt nie zawiera żadnych lotnych związków orga-
nicznych (LZO).

Produkt spełnia kryteria Standard Method V1.2-2017 
kalifornijskiego Departamentu Zdrowia Publicznego 
(California Department of Public Health) do użytku 
w przestrzeniach biurowych i szkołach.

Certyfikat Indoor Advantage Gold potwierdza spełnie-
nie najbardziej surowych standardów jakości powie-
trza we wnętrzach. Produkt nie uwalnia żadnych 
substancji, które mogłyby mieć negatywny wpływ na 
jakość powietrza w zamkniętych pomieszczeniach.

Wybrane produkty zawierają surowce pochodzące 
z recyklingu w stosunku 20, 30, 40 i 70%.

Protokol Health Product Declaration Collaborative 
podaje wykaz substancji chemicznych w produkcie 
i ich porównanie z listami substancji niebezpiecz-
nych, publikowanych przez instytucje państwowe 
i naukowe. Produkt nie zawiera żadnych niedozwolo-
nych substancji niebezpiecznych.

Zeskanuj kod QR i dowiedz się więcej 
o wybranym produkcie. 

Certyfikaty mogą się różnić.

Zastosowanie materiału TechniStone®

POWIERZCHNIE

Polerowana Matowa Terra

blat kuchenny

okładziny ścian kuchennych

lada barowa, stół do jadalni

płytki podłogowe, schody

okładziny kominkowe, parapety

dekoracja wnętrz

zlewozmywak*

blat łazienkowy

okładziny kabin prysznicowych

okładziny wanny

umywalka*

okładziny ścian

dekoracja ścienna

*Po konsultacji z wykonawcą

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 Villa Noble Linea Noble Pro Frost Noble Arco Noble CarraraNoble Quartzite

Noble Olympos Mist Noble Ivory White Noble Concrete Grey

Noble Pro Cloud Noble Athos Brown

Crystal Absolute White Crystal Polar White

Taurus Terazzo Dark

Crystal Royal Elegance Eco NevCrystal Diamond Gobi Urban

Gobi Grey Crystal Steel Crystal Anthracite Pure

Taurus Black

Gobi Black

Brilliant White Starlight BlackBrilliant BlackStarlight White

Odcień próbki na zdjęciu może różnić się od rzeczywistego odcienia próbki konglomeratu kamiennego.

Noble Imperial Grey Taurus Terazzo GreyNoble Pietra Grey

Produkt z kwarcu WodoodpornośćWysoka odporność 
na plamy

Wysoka odporność 
 na bakterie

Długa żywotność 
i trwałość

Łatwa konserwacja 
i czyszczenie

Szeroki wybór 
odcieni i wykończeń

Nadaje się do 
kontaktu z żywnością

Stabilny  
i jednolity kolor

Unikalny design Szeroki zakres 
zastosowania

Wysoka odporność 
na zadrapania

PŁYTY GRUBOŚĆ I MASA

GRUBOŚĆ PŁYTY MASA 1m2 MASA PŁYTY

Rozmiar standardowy 144: 12 mm 30 kg 128 kg

Rozmiar standardowy 144: 20 mm 50 kg 213 kg

Rozmiar standardowy 144: 30 mm 75 kg 320 kg

Rozmiar Jumbo  155: 20 mm 55 kg 270 kg

Rozmiar Jumbo 155: 30 mm 80 kg 395 kg

Rozmiar Jumbo 160: 20 mm 57 kg 292 kg

Rozmiar Jumbo 160: 30 mm 82 kg 420 kg

ROZMIAR PŁYTEK

FORMAT

30 × 30 cm / 11,81 × 11,81 in 

60 × 30 cm / 23,62 × 11,81 in

60 × 60 cm / 23,62 × 23,62 in

GRUBOŚĆ

1,2 cm / 0,47 in

1 cm / 0,39 in

WYMIARY PŁYTY

STANDARDOWY 140 STANDARDOWY 144 JUMBO 155 JUMBO 160

Wymiary płyty 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

Powierzchnia użytkowa 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

Powierzchnia 
użytkowa (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

Taurus Black Brilliant White

Noble TroyaNoble Botticino Noble Calista


