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Royal-Hurt Sp. z o.o. to ogólnopolska sieć hurtowni 
materiałów budowlanych, głównie wykończeniowych. 
Na rynku polskim działa od 1991 roku.
Bardzo istotną pozycją w ofercie handlowej jest 
kamień dekoracyjny i elewacyjny produkowany od 
1995 roku przez firmę Stone Master S.A. 
z Andrespola k. Łodzi.

ROYAL-HURT Sp. z o.o.

ul. Słoneczna 153

05-506 Lesznowola

tel. 0 22 750 91 94

fax 0 22 750 91 84

royalhurt@royalhurt.pl

www.royalhurt.com

KAMIENIE DEKORACYJNE
Gipsowe przeznaczone do zastosowania wewnątrz pomieszczeń. Podstawową zaletą tej grupy produktów jest ich 
bogata oferta w zakresie oferowanych wzorów, faktur i kolorów. Dzięki swojej różnorodności produkty te znajdują 
uznanie u szerokiej rzeszy klientów. Zastosowanie odpowiedniego składu surowców oraz odpowiednia technologia 
wykonania, umożliwiają klientom swobodne docinanie i indywidualne formowanie kształtu. Dodatkowym atutem 
kamieni dekoracyjnych jest ich niewielka masa własna oraz łatwy montaż.
Dostępne wzory:
Villa, Porta, Rustic, Modena.

KAMIENIE ElEWACYJNE
Produkty z betonu wytwarzane w trzech technologiach:

 technologii półsuchej;
 technologii na kruszywach lekkich;
 technologii betonu wibrowanego.

Dzięki zastosowaniu w procesie produkcyjnym różnych technologii wytwarzania uzyskano produkty o bardzo 
szerokiej gamie wzorów, wzbogaconej dodatkowo szeroką paletą kolorów. Kamienie elewacyjne można stosować 
do wykańczania powierzchni na zewnątrz budynku oraz we wnętrzach. Są bardzo popularne jako wykończenie 
podmurówek i cokołów, ogrodzeń, elewacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, ścian wewnętrznych, 
kominków, itd.
Atutami tej grupy produktów są bardzo dobre parametry wytrzymałościowe, trwałość i oryginalność kolorów (dzięki 
barwieniu produktów jeszcze w postaci masy produkcyjnej) oraz niska waga w stosunku do gabarytów płytki 
(szczególnie w przypadku kamieni wytwarzanych technologią na kruszywach lekkich).
Dostępne wzory:
Arizona, Classic, Portina, Roma, Travin, Verona, Villex, Campana, Otoczak, Malaga, Landhouse, Nevada, Rockstone, 
Milano.

ElEMENTY WYKOŃCzENIOWE I DEKORACYJNE
Grupa wyrobów zarówno gipsowych jak i betonowych, stanowiących uzupełnienie oferty podstawowej.
Mają charakter ozdobny i dekoracyjny. Dzięki zastosowaniu w procesie produkcji wysokiej klasy mas gipsowo-
betonowych produkty charakteryzują się wysoką jakością wykonania i dużą trwałością formy.

CHEMIA bUDOWlANA
Wszystko, co niezbędne do ułożenia kamienia dekoracyjnego i elewacyjnego. Oferta obejmuje środki gruntujące, 
kleje, fugi, impregnaty.
Dzięki bogatemu asortymentowi wyrobów dodatkowych nie będzie problemu z ułożeniem kamienia nawet na 
najbardziej wymagającym podłożu. Wyroby te zapewniają idealną trwałość przez wiele lat.


