
elewacje i fasady2

34

etnA
Płytki i narożniki elewacyjne Etna produkowane są 
w modułach o jednakowym wymiarze. Stanowią 
one imitację kamienia łupanego o nieregularnych 
kształtach. Wytwarzane są z surowców naturalnych 
na bazie betonu. Płytki można stosować wewnątrz 
i na zewnątrz pomieszczeń, na stabilnych podłożach 
przenoszących obciążenie płytek, np. ściany wykonane 
z betonu, gazobetonu, cegły, bloczków typu „Ytong” 
itp. Elewacja wykończona tym rodzajem płytek tworzy 
niesamowitą grę świateł i cieni, barw i faktury.

AsAmA
Płytki i narożniki elewacyjne Asama imitują piaskowiec 
naturalny, jednostronnie szlifowany. Produkowane są 
w jednym formacie z surowców naturalnych na bazie 
wibroprasowanego betonu. Płytki można stosować 
wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, na stabilnych 
podłożach przenoszących obciążenie płytek, np. ściany 
wykonane z betonu, gazobetonu, bloczków typu 
„Ytong” itp. Dzięki specyficznej technologii produkcji 
każda płytka jest jedyna w swoim rodzaju. Tworzona 
z nich elewacja zachwyca atmosferą bliskiego wschodu, 
rozpalonych pustynnym słońcem miasteczek.

semerU
Płytki i narożniki elewacyjne Semeru to imitacja 
kamienia polnego o nieregularnych kształtach. 
Produkowane są w modułach o jednakowym wymiarze. 
Płytki można stosować wewnątrz i na zewnątrz 
pomieszczeń, na stabilnych podłożach przenoszących 
ich obciążenie, np. ściany wykonane z betonu, 
gazobetonu, cegły, bloczków typu „Ytong” itp. Piękno 
tych płytek tkwi w ich naturalnej, jakże unikalnej 
formie, którą wypracowała przyroda i czas.

Firma STONES powstała, by wdrażać nowe 
technologie i nowy styl w dekoracji wnętrz oraz 
elewacji budynków.
Łączymy tradycyjną sztukę modelarską 
z nowoczesnymi technologiami produkcji. Stale 
poszukujemy nowych wzorów stosowanych 
w dawnych, pełnych tradycji czasach, we 
wzornictwie współczesnych i tym stworzonym 
przez naturę.
Nasze płytki produkowane są z surowców 
naturalnych, dzieki czemu doskonale imitują 
kamień. Zapraszamy do zapoznania się 
z katalogiem produktów i galerią realizacji 
z wykorzystaniem naszych wzorów.
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vUlCAno
Płytki i narożniki Vulcano imitują nieregularny łupany piaskowiec. Płytki można kleić na każdą stabilną powierzchnię przenoszącą obciążenie płytek, np. beton, płytę 
kartonowo-gipsową, płytę wiórową, tynk cementowy itp. Vulcano wnosi do pomieszczeń łagodny klimat włoskiej prowincji, żyznej, przyjaznej i tajemniczej jednocześnie.

lAsCAr
Płytki i narożniki elewacyjne Lascar stanowią imitację łupka wulkanicznego o nieregularnych kształtach. Produkowane są w modułach o jednakowym wymiarze. Płytki można 
montować we wnętrzach, na każdą stabilną powierzchnię przenoszącą obciążenie płytek, np. beton, płytę kartonowo-gipsową, płytę wiórową, tynk cementowy itp.
Oryginalne kolorystycznie, dodające wnętrzu ciepła płytki Lascar przywodzą na myśl łagodne wzgórza francuskiej Szampanii.

ColimA
Płytki i narożniki elewacyjne Colima imitują cegłę ręcznie formowaną. Produkowane są wyłącznie z surowców naturalnych na bazie wibroprasowanego betonu. Płytki 
można stosować wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, na stabilnych podłożach przenoszących ich obciążenie, np. ściany wykonane z betonu, gazobetonu, cegły, bloczków 
typu „Ytong” itp. Dzięki specyficznej technologii produkcji każda płytka stanowi niepowtarzalny element oryginalnej całości. Klasyczne piękno cegły i ciekawa kolorystyka 
pobudzają zmysły.
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