WARTO WIEDZIEĆ
Produkty wykonane z kamienia naturalnego mogą różnić się kolorem, odcieniem,
„wzorem” i fakturą w stosunku do zdjęć oraz eksponowanych w punktach handlowych
wzorów. Zdjęcia mają charakter poglądowy. Ze względu na naturalność,
półprzezroczystość i mienienie się minerałów, zdjęcia nie oddają wrażenia takiego jak
próbka.
W zależności od natury bloku kamiennego z którego kamień jest cięty mogą wystąpić
różnice w przeważającym kolorze danego produktu. Prosimy o zapoznanie się z
„charakterem” danego kamienia. „Wzór” na kamieniu naturalnym jest unikalny. Prosimy
zwrócić uwagę, że niektóre kamienie mają charakterystyczny przebieg „wzoru”.
Naturalna powierzchnia nawet idealnie wyszlifowanego kamienia ma też pory i różnej
wielkości otwory. Ich ilość i wielkość wynika z charakterystyki danego kamienia. Granity
są raczej zwarte. Marmury mają więcej charakterystycznych porowatych zagłębień i
otworków. Często w użyleniu marmurów występują mikropęknięcia które dodają uroku
temu kamieniowi. Skrajnym przypadkiem są trawertyny, których urok polega właśnie na
porowatej powierzchni.
Zalecamy impregnowanie kamienia w celu uniknięcia ewentualnego zaplamienia w trakcie
jego użytkowania. Nie uznajemy reklamacji z tego tytułu. Impregnacji dokonuje się po
montażu. Większość kamieni (zwłaszcza marmury) wymaga odpowiedniej pielęgnacji
środkami do kamieni naturalnych. Środki chemiczne mogą wpływać na kolorystykę i
właściwości powierzchni kamienia, zazwyczaj dają efekt wzmacniający kolor.
Kamień nie zmienia barwy pod wpływem światła słonecznego i jest łatwy w utrzymaniu.
Marmur oraz konglomerat marmurowy z powodu dość dużej nasiąkliwości i małej
odporności na przemarzanie polecany jest do stosowania wewnątrz budynków, nie stosuje
się go na zewnątrz. Mała odporność na działanie kwasów nie pozwala również stosować
go jako blaty kuchenne. Najczęstsze zastosowania: posadzki w pomieszczeniach o
mniejszym natężeniu ruchu, parapety wewnętrzne, schody, blaty łazienkowe, elementy
kominkowe.
Granit polecany jest wszędzie tam gdzie nie zaleca się marmuru. Doskonale sprawdza się
na zewnątrz jak i wewnątrz budynku. Podobnie jak i kwarcyt jest najczęstszym materiałem
na blaty kuchenne.
Jeżeli wszystkie elementy są łączone należy to zaznaczać na zamówieniach. Firma nie
ponosi odpowiedzialności za łączenia nie wskazane w zamówieniu. Kamień ma prawo
różnić się odcieniami jak i przebarwieniami (jeżeli elementy się łączy, skleja, dokłada
zawsze niezwłocznie należy o tym nas poinformować lub przesłać rysunek poglądowy
łączenia krawędzi).
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