KAMIENIE
DO OGRODU
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NIE TY L K O
W O G R O D Z I E

TAKŻE W DOMU
Z przyjemnością przedstawiamy Państwu naszą najnowszą kolekcję kamieni
ogrodowych w różnych formach, wymiarach i kolorach. W naszej ofercie
znajdziecie Państwo wszystko począwszy od drobnych grysów, żwirów i łupków
aż po olbrzymie formy kamienne w postaci monolitów. Polecamy szeroką kolekcję
otoczaków i brył z rożnych stron świata. Zachęcamy do zapoznania się z coraz
szerszą kolekcją włoskich gresów porcelanowych, które dzięki swoim doskonałym
parametrom są aktualnie jednym z najbardziej optymalnych rozwiązań na rynku.
Z przyjemnością odnotowujemy fakt, iż z roku na rok nasze produkty coraz częściej
znajdują zastosowanie nie tylko w ogrodzie czy wokół domu, ale również
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w Państwa wnętrzach.
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SPIS TREŚCI
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1.

GRYSY I ŁUPKI
Nowoczesna kolekcja grysów i łupków w szerokiej
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palecie kolorystycznej. Stonowane i wyraziste
odcienie naturalnych skał w wielu praktycznych
frakcjach.

6

77

Białe grysy od lat cieszą się ogromną popularnością. Nasza
kolekcja białych grysów ma wiele odcieni, od ciepłych kremowych do chłodniejszych czystych barw.

Przez wiele lat rozwijaliśmy ofertę białych grysów poszukując optymalnej oferty.
W naszym portfolio znajdziesz zarówno cieplejsze odcienie bieli, jak również
bardziej ascetyczne, chłodniejsze w barwie grysy. Ivory i Biała Marianna

IVORY
Dostępne frakcje :
8-16 mm i 16 -45 mm
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charakteryzują się cieplejszą , kremową barwą z żółtawymi wtrąceniami.

.
.

BIAŁA MARIANNA
NATURALNA KOMPOZYCJA
Dzięki szerokiej ofercie grysów Garden Stones możesz
dopasować barwę powierzchni do pozostałych elementów
ogrodu lub otoczenia domu.

8

Dostępna frakcja :
8-16 mm

9

TŁO
Grysy świetnie sprawdzają się jako tło większych
elementów. To idealne rozwiązanie do przełamania
większej powierzchni, na przykład zabudowanej
płytami.
Bardzo często otoczenie wokół domu jest zdominowane zabudowaną kostką
brukową, płytami i trawą. Przełamanie takiej powierzchni grysem uczyni ją
ciekawszą i jednocześnie praktyczną. Kolor zastosowanych grysów ma znaczenie,

LASTRYKO
Dostępna frakcja :
8-16 mm
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jasne grysy odbijają światło dzięki czemu nawierzchnia jest zawsze dużo jaśniejsza.

.
.

ONYX HONEY
Dostępne frakcje :
10-20, 20-40 mm
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CHŁODNIEJSZY ODCIEŃ BIELI

Grysy zawsze najkorzystniej prezentują się w towarzystwie.

Zarówno White Angel jak i Bianco Carrara charakteryzują się chłodniejszym odcieniem bieli dzięki

by była urozmaicona roślinnością i innymi elementami małej

czemu zawsze dodają do nawierzchni poczucie porządku i czystości.

architektury.

10-15 mm
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.

.

BIANCO CARRARA
Dostępna frakcja :
12-16 mm
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Dostępna frakcja :

Powierzchnia zasypana kruszywem ma wiele zalet, ale warto
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PROSTA ELEGANCJA
Wybór koloru to kwestia subiektywna i jest zwykle związana

W towarzystwie szarości

z pozostałymi elementami zabudowanej nawierzchni lub

Proste formy i neutralna klasyczność w odcieniach szarości są
zwykle gwarantem doskonałego efektu wizualnego na lata. W

elewacji domu.

zależności od wybranej tonacji otoczenie może promieniować
elegancją lub tworzyć bardzo wyrazisty komunikat.

„Jeżeli w przestrzeni pojawia się zbyt dużo kolorów i powierzchni zaczyna to
wyglądać jak szaleństwo”.
Zalecamy ograniczenie stosowanej kolorystyki aby otoczenie było oparte na
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harmonii. Trzymaj się prostej palety kolorów. Niezależnie na jaką formę ogródka
się zdecydujesz pamiętaj, że dużo nie zawsze znaczy ładnie. Warto pamiętać, że
ogródek powinien być uzupełnieniem Twojego domu i dobrze aby funkcjonował
z nim w harmonii, pięknie go podkreślając.

.

BIANCO
Dostępna frakcja :
8-16 mm

.

BARDIGLIO
Dostępna frakcja :
12-16 mm
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MOJE
MIEJSCE
Jeżeli dysponujesz przestrzenią za domem, którą chcesz
zagospodarować, trzymaj się jednej podstawowej zasady:
“Małe, ale perfekcyjnie zaplanowane”.

Mały ogródek z wykorzystaniem grysu, płyt, niskich traw i bylin jak
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również jednym wyrazistym elementem, np. bryłą może urzekać
swą prostą elegancją,
a jednocześnie być bardzo łatwy w utrzymaniu.
Pomyśl również o dodatkach nie zajmujących bezpośrednio
przestrzeni ogrodowej, np. wiszące donice lub oświetlenie
podkreślające całość kompozycji wieczorem.

DEVON
Dostępna frakcja :
8-16 mm

.
.

PINK STONE
Dostępna frakcja :
8-16 mm
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.

GRANIT SZARY
Dostępne frakcje :

Rabatki wysypane grysem, które sprawdzają się na bardziej
formalnych przestrzeniach, świetnie uzupełniają również
kompozycję wzdłuż domu. Zamiast przytłaczającej mieszanki
kolorów i roślin, panuje na nich poczucie porządku, nawet
przy najbardziej naturalnych kompozycjach.
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8-16 mm i 16-22 mm

Szary grys granitowy wyraźnie kontrastuje
z zielenią ale jednocześnie pozostaje w
harmonii z nowoczesnym betonowym
ogrodzeniem.
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WIĘCEJ SŁOŃCA
Jasne grysy w słoneczno-piaskowych odcieniach to idealna podstawa tworzenia ogrodu w stylu śródziemnomorskim. Niezaprzeczalny czar tego typu ogrodu nie jest zarezerwowany jedynie dla
krajów z cieplejszym klimatem. Ogrody w północnym klimacie są
GARDENSTONES.PL ./2018
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również w stanie uchwycić esencję tego stylu.

.

GIALLO MORI
Dostępna frakcja :
12-16 mm

.

GIALLO SIENA
Dostępna frakcja :
12-16 mm

20
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.

ROSSO VERONA
12-16 mm

MARRONE
Dostępna frakcja :
12-16 mm

.
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Dostępna frakcja :

.

GRANITO ROSSO
Dostępna frakcja :
8-16 mm

CHERRY
Dostępna frakcja :
10-15 mm
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Spokojne, stonowane tło

Jeżeli nie poszukujemy kontrastów i zależy nam na spokojnej

Grysy z delikatną zieloną poświatą bardzo naturalnie

doskonale. Dzięki swej delikatnej zielonej poświacie

uzupełniają większe, zabudowane formy skalne.

w zrównoważony sposób uzupełniają niską roślinność czy

harmonii roślin oraz podłoża to zielone grysy spełnią tą rolę

trawy, a całość aranżacji prezentuje się bardzo naturalnie.

Dostępne frakcje :
16 -22 mm
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.

ARCTIC GREEN
Dostępna frakcja :
10-20 mm
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.

SERPENTYNIT

25

GRAFITOWE TŁO
Jeżeli zależy nam na osiągnięciu mocnego kontrastu pomiędzy
jasnymi elementami małej architektury a szutrowym podłożem
- grafitowe grysy doskonale się do tego nadają.

.

Dostępna frakcja :
12-16 mm

BAZALT
Dostępna frakcja :
11-16 mm

NEGRO
Dostępna frakcja :
10-15 mm

26
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NERO EBANO

.
.
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Śliwka i antracyt
Łupki skalne w odcieniach śliwki i antracytu doskonale
kontrastują z jasnymi elementami zabudowy jednocześnie
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zdecydowanie podkreślając zieleń roślin i trawy.

.

PLUM SLATE
Dostępna frakcja :
30-50 mm

.

ANTRACYT SLATE
Dostępna frakcja :
30-50 mm
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KORA
KAMIENNA
Łupek gnejsowy zwany potocznie korą kamienną jest
wygodnym substytutem naturalnej kory.

GARDENSTONES.PL ./2018

Powody ogromnej popularności Kory Kamiennej są bardzo oczywiste i wynikają
zarówno z praktycznych, jak i estetycznych powodów. Zasypane łupkiem
gnejsowym rabatki nie muszą być uzupełniane po większych wichurach,
co stanowi dużo wygodniejsze rozwiązanie. Dodatkowo przy umiejętnym
zaaranżowaniu roślin i pozostałych elementów możemy osiągnąć bardzo
estetyczne i zarazem długotrwałe rozwiązanie nie wymagające wymiany
rozpadającej się po jakimś czasie kory naturalnej.

.

KORA KAMIENNA
Dostępne frakcje :
11-32 mm, 32-63 mm
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2.

Bogata kolekcja otoczaków i żwirów w szerokiej
gamie kolorystycznej o rożnych frakcjach.
Klasyczne i egzotyczne produkty z różnych
zakątków świata.

32
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OTOCZAKI

33

PIĘKNA MIESZANKA KOLORÓW
Żwir Golden Gravel wyjątkowy pełen kontrastów i naturalnych
odcieni - ciemnego drewna, bursztynu, kości słoniowej
i antracytu. Japoński Ogród bardziej stonowany i jednolity
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w barwie.

.

GOLDEN GRAVEL
Dostępna frakcja :
20 mm

.

JAPOŃSKI OGRÓD
Dostępna frakcja :
16-40 mm

34

35

.

NATURAL
Dostępna frakcja :
16-32 mm

NATURALNE ŻWIRY
Uniwersalne żwiry zarówno na powierzchnie przydomowe
jak i obiekty komercyjne. Wygodne, nie wymagające,
ograniczają ilość wody niezbędnej do podlewania.

.

ŻWIR LODOWY
Dostępna frakcja :
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16-32 mm

.

ŻWIR SZARY
Dostępna frakcja :
16-30 mm

.

SERPENTYNIT
Dostępna frakcja :
20-40 mm

36
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Dostępne frakcje :
10-20 mm, 20-40 mm
40-80 mm, 50-100 mm
200-300 mm, 500-300 mm

SNOW ANGEL

.

Dostępne frakcje :
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10-20 mm, 20-40 mm
40-80 mm, 50-100 mm

BIAŁE
KAMIENIE
Jeżeli szukasz prostego i zarazem doskonałego sposobu aby przekształcić swój ogród, użyj otoczaków. Jedną z najważniejszych zalet
takiego rozwiązania jest fakt, iż niezależnie od tego co, zrobisz ogród
będzie wyglądał bardzo dobrze.

W naszej ofercie znajdziesz wiele wersji otoczaków w różnej kolorystyce. Od lat
białe otoczaki cieszą się dynamicznie rosnącą popularnością ponieważ istnieje
wiele sposobów aby wykorzystać je w kreatywny i zwracający na siebie uwagę
sposób. Począwszy od wypełnienia donic, gdzie podkreślą urodę zasadzonych
roślin, po wypełnianie rabatek czy elementów gabionowych. Ich biel w tle
pozostałych elementów zawsze będzie zwracała na siebie uwagę.

38
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Najczęściej proste pomysły i aranżacje bywają najlepsze. Jeżeli posiadasz
ładny produkt w bardzo łatwy sposób możesz osiągnąć zaskakująco dobry
efekt wizualny. Naprawdę niewiele trzeba aby wyróżnić wybraną przestrzeń
w ogrodzie lub przy domu.

BIANCO CARRARA
Dostępne frakcje :
15-25 mm, 25-40mm,
40-60 mm

.
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Proste aranżacje

BARDIGLIO
Dostępna frakcja :
25-40 mm

.

Chłodne, ale bardzo eleganckie odcienie otoczaków Bianco
Carrara i Bardiglio dodają poczucia ekskluzywności zarówno
na większych powierzchniach jak i na mniejszych np. wypełnienie rabatek i donic.
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JASNY OGRÓD
Rozjaśnij swój ogród białym otoczakiem. Dodatek w postaci
jasnego kamienia może w znaczny sposób ożywić ogrodową
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powierzchnię.

Zawsze powinniśmy się kierować swoim gustem. To nam ma się podobać
produkt z którym będziemy spędzać sporo czasu. Znalezienie odpowiedniej
kolorystyki dla Twojego nastroju i osobowości jest kluczowa. Jeżeli chcesz ożywić
swoją ogrodową nawierzchnię to wypełnienie zakątków białym otoczakiem
zdecydowanie przyniesie efekty. Twój ogród ożyje jednocześnie utrzymując
oszczędną kolorystykę, a całokształt będzie wyglądał estetycznie i świeżo.

BIANCO
Dostępna frakcja :
30-60 mm

42
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GRAFITOWE OTOCZAKI

Niezależnie czy jest to rabatka ogrodowa, opaska wokół domu czy większy
obszar, efektownie podkreślamy obecność roślin i innych elementów.

Wyraziste i zdecydowanie ciemniejsze rabatki wykorzystujące
Negro lub Nero Ebano to zawsze zdecydowany komunikat.

.

NERO EBANO
Dostępne frakcje :
15-25 mm i 25 -40 mm,
40-60 mm

44

.

NEGRO
Dostępne frakcje :
20-40 mm, 40-80 mm
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OTOCZAKI PEŁNE SŁOŃCA
Włoskie otoczaki z jasnym, słonecznym charakterem. Jasny ogród
i radosne otoczenie. Giallo Morri i Giallo Siena to wspomnienie
wakacji w Italii.

Dostępna frakcja :
25-40 mm

46

.

GIALLO SIENA
Dostępne frakcje :
15-25 mm, 25-40 mm
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.

GIALLO MORRI
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.

ROSSO VERONA
15-25 mm, 25-40 mm

MARRONE
Dostępna frakcja :
25-40 mm

CHERRY
Dostępne frakcje :
20-40 mm, 40-80 mm,
80-120 mm

.
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Dostępne frakcje :

.

W naszej ofercie otoczaków mamy do dyspozycji kilkanaście
różnych odcieni i kolorów, ale oferujemy również produkty
komplementarne takie jak np. grysy, bryły czy monolity
z tego samego rodzaju skały.

48
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ŚRÓDZIEMNOMORSKI
OTOCZAKI W CIEPŁYCH ODCIENIACH
Kolekcja otoczaków w ciepłej tonacji z charakterystycznymi ciemno pisakowymi wtrąceniami. Jeżeli
poszukujesz produktów, które mogą uzupełnić ogród w stylu śródziemnomorskim to otoczaki z tej
kolekcji są doskonałym wyborem.

.

RIVIERA

GARDENSTONES.PL ./2018

Dostępne frakcje :
50-100 mm, 100-300 mm

.

ONYX
Dostępne frakcje :
50-100 mm, 100-300 m

.

RAINBOW
Dostępne frakcje :
50-100 mm, 100-300 m
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WHITE SILVER FLAT
Piękny i uniwersalny otoczak idealny do praktycznie każdej aranżacji

WHITE SILVER FLAT
Dostępne frakcje :
60-80 mm, 80-120 mm,
120-250 mm

.

ogrodowej. Naturalnie obły w różnych odcieniach szarości tworzy
ekskluzywne i czyste wypełnienie lub tło dla roślin.

Trudno o bardziej naturalny, prosty i piękny produkt. White Silver Flat świetnie sprawdza się w roli
dominującego uzupełnienia powierzchni ogrodowej w każdej formie. Nawet gdy jest go dużo wygląda
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subtelnie i naturalnie. Prawdziwe naturalne piękno.
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.

BLACK ANGEL
Dostępne frakcje :
50-100 mm, 100-300 mm
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.

GREEN ANGEL
Dostępne frakcje :
50-100 mm, 100-300 mm

Znakiem charakterystycznym Black Angel i Green Angel
są białe żyłki ożywiające powierzchnie tych egzotycznych
kamieni.

Te otoczaki są bardzo ciekawą propozycją do aranżacji oczek wodnych i
rozbudowanych rabat. Mniejsza i większa frakcja uzupełniają się w naturalny
sposób tworząc granicę łączącą wodę i rośliny. Zielona poświata Green Angel
wygląda bardzo naturalnie a grafitowy odcień Black Angel wprowadza nutę
dodatkowego kontrastu.
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OTOCZAK
GRANITOWY
Otoczak granitowy od lat jest jednym z najbardziej popularnych produktów cechując się ogromną uniwersalnością
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dzięki jasnym odcieniom szarości.

GRANIT
Dostępne frakcje :

.

100-150 mm, 150-350 mm

56
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3.
BRYŁY

Kolekcja głazów i brył z różnych stron świata.
Tradycyjne odłamki skalne jak i egzotyczne bryły

58

59

GARDENSTONES.PL ./2018

o rozmaitej strukturze i kolorystyce.

BRYŁY
DUŻA RÓŻNICA
Ogródek skalny uzyskuje swój urok gdy wygląda tak, jakby został stworzony przez naturę.
Bryły nadają się do tego doskonale. Warto jednak pamiętać, iż bryły w naturze rzadko występują
pojedynczo. Najczęściej powtarzanym błędem przy tworzeniu ogródków skalnych jest
rozrzucanie pojedynczych brył tworząc tzw. efekt meteorytu.

BLACK ANGEL

Dostępna frakcja :

NEGRO

Dostępna frakcja :
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200-400 mm

60

100-300 mm

.
.
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Dostępne frakcja :
100-500 mm,
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> 500 mm

.

Bryły White Angel możemy układać na wcześniej przygotowanej powierzchni wykonanej z wykorzystaniem grysu
White Angel. Dodatkowo jako uzupełnienie polecamy otoczaki z tej samej skały.

62
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METEORA
Wyrazista, oryginalna i niepowtarzalna

METEORA

Dostępne frakcje :
300-500 m, > 600 mm

.

Prawdziwa gwiazda wśród naszej kolekcji brył. Meteora zachwyca kolorem, strukturą i
kształtami. Jedną z największych zalet jest fakt, że umieszczenie meteory w wybranym miejscu
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zupełnie zmienia jego charakter i tworzy bardzo wyrazisty komunikat.

64
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WYRAZISTE
KOLORY
Egzotyczne formy
Piękne formy skalne kreowane przez naturę w wyrazistych odcieniach i spotykanych
tylko w naturalnych formach. Oryginalne i ekskluzywne uzupełnienie ogrodu w stylu
śródziemnomorskim.

.

MACARONI
GARDENSTONES.PL ./2018
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Dostępne frakcje :
100-300 mm, >600 mm

.

PIPE SPONGE
Dostępne frakcje :
200-400 mm

.

SPAGHETTI
Dostępne frakcje :
100-200 mm, 200-400 m,
> 600 mm

66
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ONYX

Dostępna frakcja :
200-400 mm

RIVIERA

Dostępna frakcja :

FILIPINO

Dostępne frakcje :
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200-400 mm

200-400 mm,
400-600 mm

68

.
.
.
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BRYŁY
W OGRODZIE
Naturalny wygląd
Duże bryły mogą zostać ułożone największą powierzchnią w dół. Staraj się
naśladować naturę. To znaczy, że większe bryły mogą leżeć niżej, jedna na drugiej
i być “zatopione” w mniejszych kamieniach. Pamiętaj, że dodanie roślin płożących
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w takich miejscach może jeszcze wzmocnić naturalny charakter.

.

CHERRY
Dostępne frakcje :
200-300 mm, > 500 mm

.

GNEJS
Dostępne frakcje :
100-300 mm, > 500 mm

70
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Dostępna frakcja :
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> 500 mm

AMAZONIA
Dostępna frakcja :
> 500 mm

.
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PIN HOLE

.

ONYX PAKISTAN
Dostępna frakcja :
> 500 mm

72

.
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LEOPARD SKIN

Dostępna frakcja :
> 500 mm

ANTRACYT SLATE

Dostępna frakcja :

FUOCO

Dostępna frakcja :
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> 500 mm
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> 500 mm

.
.
.
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4.
OGRODZENIA
I GABIONY

do wypełniania gabionów i modułów ogrodzeniowych WD System.

76

Poszukujesz nowego wyglądu ogrodzenia? Co powiesz na ogrodzenie wypełnione kamieniem?
Subtelne wariacje w odcieniach skały, różnice w teksturze różnych kamieni , odcienie światła
na powierzchni i w szczelinach. To wszystko możesz uzyskać dzięki prostemu systemowi
siatek ogrodzeniowych zasypywanych kamieniem. Poza naturalnym wyglądem zyskujesz
rozwiązanie bardzo łatwe w utrzymaniu, nie wymagające uciążliwej konserwacji, a ponadto
zawsze masz możliwość zmiany wypełnienia.
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Szeroki wybór kamieni wyselekcjonowanych

77

TURKUS
Dostępna frakcja :
50-150 mm

GARDENSTONES.PL ./2018

LIGHT BLUE
Dostępna frakcja :
50-150 mm

.

.
.

WHITE CRYSTAL
Dostępna frakcja :
50-150 mm

.

ONYX HONEY

Gabion to prosta i coraz modniejsza forma zagospodarowania

Dostępna frakcja :
70-100 mm

jących skarpy lub dekorujących otoczenie. Kosze gabionowe

78

przestrzeni poprzez tworzenie murków oporowych wzmacnianapełnia się nisko-nasiąkliwymi i mrozoodpornymi kamieniami
o frakcji od 60 mm do 250 mm (sprawdź szczegóły w instrukcji
montażu). Nasze gabiony dostępne są w formie pustych, gotowych
do wypełnienia siatek.
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DEVON
Dostępna frakcja :
70-110 mm

80

.

CREAM
Dostępna frakcja :
80-120 mm

.

.

PINK STONE

IVORY

Dostępna frakcja :
60-90 mm

Dostępna frakcja :
45-120 mm

.
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.

GRAFFITO

NERO
Dostępna frakcja :
63-150 mm

GRANIT
Dostępna frakcja :
70-150 mm

GNEJS
Dostępne frakcje :

.
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Dostępna frakcja :
60-120 mm

.
.

63-250 mm, 70-150 mm

82

83

WD System to bardzo elastyczne rozwiązanie. Jeżeli po jakimś czasie
zmienisz koncepcję możesz wymienić kamień, którym wypełnione są
panele systemu.

wys. 163÷183cm
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słupek

Kilka słów o systemie
System WD to nowoczesna forma ogrodzenia z wykorzystaniem
kamienia, który podkreśli naturalny charakter Twojej
inwestycji. Pamiętaj aby wybrać odpowiedni kolor kamieni.
System WD pozwala na łączenie przęseł wypełnionych
kamieniem z innymi elementami np. drewnianymi.
Pierwszy panel Systemu WD składa sie z dwóch słupków,
dwóch siatek, śrub i spinek. Każdy następny panel to jeden
słupek, dwie siatki, śruby i spinki.
Montaż rozpoczynamy od wykopania otworów (co najmniej
90 cm) i umiejscowienia słupków, które następnie betonujemy.
Po uzyskaniu odpowiedniej stabilności przystępujemy
do montażu przęseł pomiędzy słupkami. Dzięki śrubom
mocującym przykręconym do słupków, łączymy dwa kolejne

84

przęsła. Spinki służą do usztywnienia dwóch przęseł
poprowadzonych równolegle i powinny być rozmieszczone
w równych odległościach na wysokości podłużnych
wzmocnień tj. dół, środek i góra przęsła.
Po wykonaniu wszystkich czynności możemy przejść do
wypełnienia paneli wybranym wcześniej kamieniem.
Jeżeli nie wiesz, który będzie najlepszy do wypełnienia,
zobacz nasze propozycje. Pamiętaj, że są to jedynie
sugestie. Możesz wypełnić ogrodzenie np. otoczakami
lub bryłami Glass. Należy jednak pamiętać, iż materiał do
wypełnienia powinien być nisko-nasiąkliwy
i mrozoodporny.
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5.

GRES
PORCELANOWY
włoskich gresów porcelanowych.
Nowoczesne formaty, naturalna kolorystyka i doskonałe parametry użytkowe.

86
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Szeroka oferta jednoczęściowych,

PŁYTY 100x50x2 cm
UNIKALNY PRODUKT
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Płyty z kolekcji 100x50x2 cm to jednoczęściowy, włoski gres porcelanowy wykonany
z naturalnych surowców klasy premium, przetworzonych w zaawansowanych technologicznie
zakładach produkcyjnych. Produkowane we Włoszech ale dystrybuowane na całym świecie,
swą popularność zawdzięczają doskonałej kombinacji naturalnej kolorystyki, kamiennej
tekstury, wysokiej wytrzymałości i bardzo praktycznym parametrom użytkowania.

FOREST
Rozmiar:
100 x 50 x 2 cm

HAMILTON
Rozmiar:
100 x 50 x 2 cm

88

.
.
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GRAFITOWY AKCENT

Surowa kolorystyka nowoczesnego miejskiego patio w towarzystwie roślin i

Jednoczęściowe, włoskie gresy porcelanowe z miejskim

antypoślizgowość gwarantują wygodne użytkowanie podczas towarzyskich spotkań na

klimatem w grafitowych i antracytowych odcieniach.

tarasie.

CLYPOT
Rozmiar:

.

.

DARK STONE
Rozmiar:
100 x 50 x 2 cm
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100 x 50 x 2 cm

minimalistycznych akcentów architektury. Wysoka odporność na plamienie i

90
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Dzięki naturalnej barwie i delikatnym przebarwieniom
produkty z tej kolekcja doskonale oddają klimat
prawdziwego piaskowca.

.

MORNING SIDE
Rozmiar:
100 x 50 x 2 cm

92

Kolekcja dwu centymetrowych, jednolitych gresów porcelanowych idealnych do zastosowania
na zewnątrz. Prosta i wszechstronna kolekcja oferująca bezpieczne i odporne produkty dzięki
wykorzystaniu przyczepności powierzchni R11 A+B+C. Gresy z naszej kolekcji dzięki doskonałym parametrom wytrzymałościowym mogą być zabudowane bez zaprawy klejowej co eliminuje całkowicie problem odspajania i pękania tarasu po zimie.

.

LIMESTONE
Rozmiar:
100 x 50 x 2 cm
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NATURALNE ODCIENIE PIASKOWCA
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OCEAN i PUSTYNIA
Płyty odzwierciedlające surowość kamienia z jego unikalną strukturą
i przebarwieniami. W towarzystwie grysów i otoczaków tworzą niepowtarzalne i
wygodne w użytkowaniu miejsce w ogrodzie. Doskonały kompromis estetyki

OCEAN
Rozmiar:
100 x 50 x 2 cm

DESERT
Rozmiar:
100 x 50 x 2 cm

94
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i parametrów użytkowania.

.
.
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SEZONOWE NOWOŚCI
Nowe produkty w nowoczesnym formacie 100x50x2 cm w naturalnych ziemistych i piaskowych
odcieniach. Idealne rozwiązania na ogrodowy taras na pływającej konstrukcji nośnej stworzonej w
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oparciu o plastikowe wsporniki.

.

CASTLE STONE
Rozmiar:
100 x 50 x 2 cm

.

MALABAR STONE
Rozmiar:
100 x 50 x 2 cm

96
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PORFIDO
ANTRACYT

.
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Rozmiar :
60x60 cm
Grubość: 2 cm

Projektanci zadbali o niebanalną estetykę. Wzornictwo przypominające kamień lub deskę, dzięki
połączeniu najnowocześniejszej cyfrowej technologii produkcji i włoskiego designu, prezentują się
niezwykle naturalnie, co ma istotne znaczenie przy montażu płytek na większych powierzchniach
(wzór na płytce powtarza się co 84 szt.)
Optymalne rozwiązanie nawierzchni gwarantuje, że zostaną wyeliminowane podstawowe problemy
dotyczące zabrudzeń, przemarzania, odklejania czy potrzeby wymiany nawierzchni. Otrzymujesz
produkt nie tylko praktyczny, ale również bardzo estetyczny, stworzony w harmonii z kolorami inspirowanymi naturą.
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Rozmiar :
60x60 cm
Grubość: 2 cm

.

PARAMETRY PŁYT PORFIDO UMOŻLIWIAJĄ
ICH ZABUDOWĘ NA TRAWIE, KRUSZYWIE
LUB WSPORNIKACH.
DLACZEGO TEN PRODUKT?
1. Mrozoodporność i bardzo niska nasiąkliwość powodują, iż jest to
produkt bardzo łatwy w utrzymaniu. Jeżeli zastosujesz go na tarasie
lub ogrodowej ścieżce nie musisz się martwić o wylane wino, tłuszcz z
grilla czy pozostawiający ślady nawóz do roślin. Ten produkt wystarczy
przetrzeć szmatką i znowu będzie czysty.
2. Różne dopuszczalne sposoby zabudowy czynią ten produkt uniwersalnym. W zależności od potrzeb możesz zabudować go na kruszywie,
na podsypce cementowo piaskowej lub na wspornikach. Ta dowolność
powoduje, że nawet w przypadku demontażu nie musisz niszczyć produktu i możesz go ponownie zabudować.
3. Naturalny wygląd jest gwarantowany dzięki najwyższej jakości technologii. Wzór płytek powtarza się co 84 szt. dzięki czemu po ułożeniu
otrzymujesz bardzo naturalny efekt prawdziwego kamienia.

100
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PORFIDO
BEŻ

PORFIDO
RUSTIC

.

Prezentowane płytki można układać bez użycia kleju i fugi, tworząc wentylowaną podłogę, którą później z łatwością można rozmontować, lub też z której można wyjąć czy wymienić pojedynczą płytkę.
Przestrzeń pomiędzy płytką a podłożem może posłużyć za schowek na kable lub elementy instalacji,
do których w razie potrzeby istnieje wygodny dostęp. Nienaganne w szczegółach i zróżnicowaniu
koloru Porfido to bezpieczne i wygodne rozwiązanie.

102
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Rozmiar :
60x60 cm
Grubość: 2 cm
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.

VILLA ANTRACYT
Rozmiar :
60x60 cm
grubość: 2 cm

.

Rozmiar :
60x60 cm
grubość: 2 cm

.

VILLA GRANITO
Rozmiar :
60x60 cm
grubość: 2 cm

VILLA BEŻ
Rozmiar :
60x60 cm
grubość: 2 cm

104

.
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VILLA BLACK

.

MORNING SIDE
Rozmiar :
80x80 cm
grubość: 2 cm

HUDSON
Rozmiar :
80x80 cm
grubość: 2 cm

.
.

CASTLE STONE
Rozmiar :
80x80 cm
grubość: 2 cm

FOREST
Rozmiar :
80x80 cm
grubość: 2 cm

106

.
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NOWY FORMAT
80x80x2 cm

Rozmiar :
120x40 cm
Grubość: 2 cm

.

KOLEKCJA WOODLIVING CZERPIE SWOJĄ
INSPIRACJĘ Z ODZYSKIWANEGO,
UŻYWANEGO DREWNA KTÓREMU ZOSTAŁO PRZYWRÓCONE ORYGINALNE PIĘKNO.
Produkty Wood Living mają za zadanie odzwierciedlać naturalną
i strukturalną powierzchnię drewna oferując przy tym najważniejsze
cechy najwyższej jakości włoskiego gresu porcelanowego. Bardzo
wysoka odporność na plamienie i niska nasiąkliwość gwarantują, że
bieżące użytkowanie będzie wygodne i nie wymagające dodatkowej
uwagi. Wysoka wytrzymałość produktu otwiera dostęp do różnych
metod zabudowy, za przykład na wspornikach, dzięki którym wyeliminujemy problem odspajania płytek po zimie. Odpowiednia klasa
antypoślizgowości gwarantuje bezpieczne przemieszczanie się po
zabudowanej nawierzchni. Trzy różne odcienie drewna Fumo, Scuro
i Biondo otwierają szerokie możliwości dostosowania nawierzchni do
pozostałych elementów w ogrodzie i wokół domu.
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FUMO

BIONDO

.

Rozmiar :
120x40 cm
grubość: 2 cm

.
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Rozmiar :
120x40 cm
grubość: 2 cm

SCURO

110
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TASSO

.

Rozmiar :
120x40 cm
grubość: 2 cm

.
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Rozmiar :
120x40 cm
grubość: 2 cm

CAMARO
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Elastyczna zabudowa
wygodne użytkowanie

NA TRAWNIKU

NA WSPORNIKACH

Zabudowa płyt na trawie i żwirze

Zabudowa płyt na wspornikach
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Jest to jedna z najprostszych i najszybszych metod układania płyt ceramicznych. Nasze prace rozpoczynamy od
rozmieszczenia płyt w miejscu ich
przeznaczenia. Następnie zaznaczamy szpadlem obrys płyty i usuwamy
wierzchnią warstwę trawy na głębokość
ok. 8 cm. Na tak przygotowane podłoże
wsypujemy drobne kruszywo, które
pozwoli nam ustabilizować powierzchnię. Należy pamiętać o pozostawieniu
odpowiedniego miejsca na płytę.

Wspaniały efekt

Wygodny dostęp

NA KLEJU

NA PODBUDOWIE

Zabudowa płyt na kleju

Zabudowa płyt na podsypce piaskowej
lub cementowo-piaskowej

Montaż płyt na kleju idealnie sprawdzi
się w miejscach gdzie występują duże
obciążenia i silne natężenie ruchu
pieszego, a więc w miejscach użyteczności publicznej. Doskonale nadają się
również na przydomowe tarasy jeśli
już wcześniej wykonaliśmy wylewkę
betonową. Układając płyty na kleju należy pamiętać o zastosowaniu warstwy
hydroizolacyjnej i zachowaniu odpowiedniego spadku (min. 1,5%).

Brak efektu przemarzania

114

Metoda ta pozwala wykonać taras w
jeden dzień. Aby wykonać tzw. taras
wentylowany, należy w pierwszej kolejności oczyścić powierzchnię na której
będziemy układać płyty. Instalację tarasu rozpoczynamy od jego narożnika,
gdzie rozkładamy wsporniki na których
docelowo układamy płyty. Jedną z zalet
tak wykonanego tarasu jest możliwość umieszczenia dowolnej instalacji
elektrycznej, wodnej itp., która będzie
znajdowała się pod płytami.

Kolejną metodą układania płyt, która
gwarantuje nam wykonanie inwestycji
o doskonałej odporności na obciążenia
i naprężenia jest montaż na klasycznej
podbudowie. Zapewnia trwałe ułożenie, dzięki czemu produkt jest idealny
zarówno w zastosowaniu dla inwestycji
prywatnych jak i publicznych.

Zamiast kostki brukowej
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6.

OGRODOWA
ŚCIEŻKA
Naturalne materiały kamienne na ogro-
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dowe ścieżki i alejki.
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GNEJS OZDOBNY
NA PALECIE

Wymiary :

SZAROGŁAZ
ŚCIEŻKOWY

Grubość:

ANTRACYT
SLATE

Grubość:

100 do MM cm

3 do 6 cm

2-4 cm, 4-8 cm

.
.
.
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7.

Naturalne, łamane trawertyny i marmury w prostym wygodnym formacie. Ponadczasowa forma kamienia
pokazująca jego niepowtarzalną
strukturę i barwę.

120
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KAMIEŃ
NA MUREK

ŁAMANY
NATURALNY ŁAMANY TRAWERTYN
Naturalny łamany trawertyn w dwóch ciepłych odcieniach z charakterystyczną porowatą
strukturą. Classic Rustic to klasyczny odcień trawertyny charakteryzujący się miejscowymi,

.

rustykalnymi przebarwieniami w złotych i rdzawych odcieniach. Noce to ciemniejszy, ziemisty
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odcień w bardziej regularnych barwach.

CLASSIC RUSTIC

Dostępny rozmiar :

NOCE

Dostępny rozmiar :

122

7x FL x2 cm

7x FL x2 cm

.
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SZAROŚCI
NATURALNY ŁAMANY MARMUR
Dwa piękne marmury w różnych odcieniach szarości. Nordic Grey o szklistej strukturze z jasnymi

.

i ciemniejszymi odcieniami z charakterystycznymi żyłkami. Antracite Gold w ciemniejszych

124

NORDIC GREY

Dostępny rozmiar :

ANTRACITE GOLD

Dostępny rozmiar :

7x FL x2 cm

7x FL x2 cm
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odcieniach szarości z licznymi brązowymi wtrąceniami. Modne szarości w prostej formie.

.
125

Kolekcja egzotycznych monolitów z różnych
stron świata. Piękne i trwałe formy kamienne.

126

Wyselekcjonowane monolity z różnych stron świata są doskonałym
uzupełnieniem inwestycji, jako wolno stojące formy lub wiodące elementy fontanny. Monolit lub bryła to jedna z najbardziej dostojnych
ogrodowych dekoracji. Łączenie ich z funkcjami wodnymi ożywia
ogród i uspokaja nastrój wokół domu.
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8.
MONOLITY

127

Dostępne wymiary :
50-150 cm

RIVIERA
Dostępne wymiary :
50-150 cm

128

.
.

.

ONYX PAKISTAN
Dostępne wymiary :
50-150 cm

.

NORWEGIAN PINK
Dostępne wymiary :
40-140 cm
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RED ONYX
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.

ARCTIC GREEN

BAZALT

Dostępne wymiary :
20-40 cm 40-140 cm

Dostępne wymiary :
50-150 cm

DEEP BLACK
Dostępne wymiary :
50-150 cm

130

.

GNEJS
Dostępne wymiary :
50-150 cm

.
.

Podczas projektowania lub tworzenia własnej koncepcji ogrodu
pamiętaj, że warto przemyśleć kolorystykę elementów kamiennych,
które będą wprowadzane. Zdecydowanie zalecamy jej ograniczenie
aby Twoje otoczenie było oparte na harmonii kolorów. Aktualnie
dostępna oferta produktów umożliwia wybór grysów, żwirów,
otoczaków, brył i monolitów w komplementarnej kolorystyce.

131
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.

PIN HOLE

LEOPARD SKIN
Dostępne wymiary :
>30 cm

.

FUOCO
Dostępne wymiary :
50-180 cm

PURPLE WAVE
Dostępne wymiary :
50-150 cm

132

Dostępne wymiary :
50-150 cm

.
.
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9.

ZABEZPIECZANIE
NAWIERZCHNI
Kompleksowa oferta produktów, które
umożliwiają właściwe zabezpieczenie
kamienia, kostki brukowej czy klinkieru
przed niepożądanym działaniem warunków
atmosferycznych lub innych zdarzeń.

134
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DLACZEGO WARTO
IMPREGNOWAĆ?

Impregnat do pionowych wyrobów betonowych i kamienia oraz Impregnat do
wyrobów betonowych i kamienia to impregnaty ekologiczne.
Impregnat do kostki brukowej i Impregnat do kamienia to impregnaty rozpuszczalnikowe

W zależności od rodzaju impregnatu stosujemy je zarówno do wysokowydajnej
impregnacji ochronnej przed wodą jak również do wzmacniania podłoży zniszczonych działaniem czynników atmosferycznych.

Wydajność impregnatów może się różnić w zależności od rodzaju kamienia. Kamienie naturalne szeroko porowate 0,20-0,25 litra / m2. Kamienie naturalne wąsko
porowate 0,12-0,15 litra / m2. Cegła ręcznie formowana 0,20-0,25 litra / m2. Beton
i galanteria betonowa 0,12-0,25 litra / m2.
Impregnat do pionowych powierzchni ogranicza skłonność powierzchni do za-

Impregnat ma zastosowanie zabezpiecza-

brudzeń i ułatwia samooczyszczanie elewacji pod wpływem opadów atmosfe-

jące powierzchnię przed bezpośrednim

rycznych. Jednocześnie zapobiega powstawaniu grzybów i porastaniu mchami.

zabrudzeniem płynami o intensywnej ko-

Impregnacja pozwala zachować estetyczny wygląd elewacji przez wiele lat.

lorystyce i innymi, trudnymi do usunięcia z

Impregnat do kostki brukowej ogranicza skłonność powierzchni do wchłaniania

powierzchni cieczami.

zabrudzeń i ułatwia czyszczenie impregnowanych materiałów. Jednocześnie za-

Unikalna odporność na szczególnie trudne

pobiega powstawaniu grzybów i porastaniu mchami. Przy regularnym zamiataniu

warunki atmosferyczne, deszcz, mróz, pro-

i spłukiwaniu zabrudzeń pomaga zachować estetyczny wygląd powierzchni przez

mieniowanie UV oraz wiele czynników chemicznych sprawia że, trwałość w impregna-

GUARD SYSTEM to kompleksowa

cji w obszarach spenetrowanych np. NANO

oferta produktów, które umożliwiają

GS® Impregnat do pionowych wyrobów

właściwe zabezpieczenie kamienia,

betonowych i kamienia przy fachowym za-

kostki brukowej czy klinkieru przed

stosowaniu wynosi min. 10 lat.

niepożądanym działaniem warunków

wiele lat.

atmosferycznych lub innych zdarzeń.
Oferujemy ponadto środki czyszczące
Powyższy fakt ma absolutnie kluczowe znaczenie przy zabezpieczaniu np. kamiennych elewacji gdy nie chcemy zmieniać wyglądu kamienia np. trawertynu a z drugiej strony chcemy go zabezpieczyć przed trudnymi warunkami atmosferycznymi

powstałe na wybranych powierzchniach plamy olejowe, wykwity i zielone naloty.

występującymi w Polsce. Impregnaty mogą intensyfikować naturalną kolorystykę
impregnowanych podłoży. Zawsze zrób próbę przed impregnowaniem całości.

136

137

NANO GUARD SYSTEM to kompleksowa
oferta produktów, które umożliwiają
właściwe zabezpieczenie kamienia,
kostki brukowej czy klinkieru przed
niepożądanym działaniem warunków
atmosferycznych lub innych zdarzeń.
Oferujemy również środki czyszczące
do usuwania plam z oleju, wykwitów,
zielonego nalotu.

NANO
GUARD
SYSTEM

I M P R E G N AT

I M P R E G N AT

Do wyrobów

Do kamienia

betonowych

i

Zabezpiecza przed

Doskonała zdol-

wodą, olejami i zabru-

ność do penetracji

dzeniami. Doskonała

podłoża. Wysoka

zdolność do penetracji

odporność na

podłoża. Wysoka od-

alkalia.

porność na alkalia.

Szybkie powsta-

Szybkie powstawanie

wanie efektu

efektu ochronnego.

hydrofobowego.

I M P R E G N AT
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naturalnego

kamienia

ZMYWACZ

Do kostki

Do usuwania

brukowej

wykwitów

Do pionowych wyrobów

Impregnat do kostki

Specjalny preparat

betonowych i kamiennych

brukowej ogranicza

do usuwania

skłonność powierzchni

wykwitów, nalotów

do wchłaniania zabru-

cementowych,

Zabezpiecza przed wodą i

dzeń i ułatwia czyszcze-

wapiennych oraz

wzmacnia powierzchnie.

nie impregnowanych

uporczywych zabru-

Doskonała zdolność do

materiałów. Zapobiega

dzeń.

penetracji podłoża. Szybkie

powstawaniu grzybów i

powstawanie efektu ochron-

porastaniu mchami.

I M P R E G N AT

nego w przypadku małych
pęknięć. Ze względu na
małocząsteczkową strukturę
w stanie wyjściowym pre-

ZMYWACZ

PA STA

wykazuje bardzo dobrą

Do usuwania

Do usuwania

zdolność penetracji i reaguje

zielonego

plam oleju

chemicznie w materiale

nalotu

parat NANO GS® Impregnat

budowlanym w obecności
wilgoci atmosferycznej prze-

Skoncentrowany

Nowoczesny środek

chodząc w hydrofobową,

preparat do czyszczenia

w postaci pasty do

odporną na promieniowanie

wszelkiego rodzaju po-

prostego usuwania

ultrafioletowe i działanie

wierzchni położonych

plam z olejów i

czynników atmosferycznych

na zewnątrz budynków.

tłuszczy z kamieni

w substancję czynną.

Rozpuszcza i usuwa

naturalnych, beto-

zabrudzenia powierzch-

nu, kostki brukowej

niowe wszelkiego

i klinkieru.

rodzaju.
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10
O NAS

Kamień to nasza pasja, którą
staramy się realizować w sposób
rzetelny i profesjonalny.
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GARDEN STONES
Produkty blisko Ciebie. Zapraszamy do naszych punktów
partnerskich na terenie całego kraju.
W ostatnich latach poczyniliśmy szereg starań aby nasi partnerzy, którzy reprezentują nas
w terenie prezentowali nasze produkty w jak najbardziej profesjonalny sposób.
produktów. Chcemy być z produktem jak najbliżej naszych potencjalnych klientów, dlatego
rozpoczęliśmy proces budowy fachowej sieci sprzedaży na terenie całego kraju.
Naszą ambicją pozostaje dostarczenie i zaprezentowanie najwyższej jakości produktów
w estetyczny i zharmonizowany sposób.

Kamienie do ogrodu
Rozwijamy naszą ofertę uzupełniając ją o ciekawe, kompleksowe produkty.
Nasze doświadczenie w pozyskiwaniu interesujących nowości z różnych
stron świata skutkuje co roku nowymi propozycjami dla Twojego ogrodu
i domu. Nasze produkty przygotowane są w wygodnych opakowaniach i
dostosowane do ilości, których klient może oczekiwać niezależnie od skali
inwestycji. Dbamy o różnorodność kolorystyczną asortymentu gwarantując szerokie możliwości tworzenia nowoczesnej przestrzeni wokół domu.
Większość naszych produktów jest dostępna do natychmiastowego zakupu,
a organizacja logistyki umożliwia szybką dostawę do klienta niezależnie od
regionu. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej:
www.gardenstones.pl, jak również stronom dedykowanym poszczególnym
grupom produktów: www.ceramika.gardenstones.pl
i www.nanoguardsystem.pl
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Przygotowaliśmy szereg materiałów aby poprawić naszą widoczność i prezentację samych

GARDEN STONES
Pszczyńska 52 B
44-240 Żory,
Polska
biuro@gardenstones.pl
www.gardenstones.pl

