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O Nas

Firma Kontin już od ponad 30 lat specjalizuje się w wy-
robach z kamienia naturalnego. Oprócz kamiennych ele-
mentów wykończenia wnętrz, takich jak blaty, parapety 
czy posadzki wykonujemy wszelkiego rodzaju elewacje 
kamienne oraz zajmujemy się konserwacją i rekonstruk-
cją zabytków. 

Współpracujemy z rzeźbiarzami, którzy dzięki znajo-
mości  kamieniarstwa artystycznego i tradycyjnych tech-
niki rzeźbiarskich, tworzą unikalne projekty, charaktery-
zujące się estetyką i solidnym wykonaniem. Wyróżnikiem 
naszych projektów są liczne detale i ślady obróbki ręcznej. 
Wysoką jakość realizacji zapewniamy poprzez staranny 
montaż, wykonany przez doświadczonych fachowców.

Długa tradycja i wiele lat doświadczenia pomogło nam 
zdobyć rozpoznawalność za granicą, a nasze realizacje 
można zobaczyć w Niemczech, Luksemburgu, Szwajcarii 
czy Szwecji. Zagraniczne prace nadzorujemy z oddziału 
w Berlinie, który działa od początku 1991 roku.

kuchnia  |  łazienka  |  salon  |  taras
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kuchnia

1. Blat na wyspie kuchennej: 
Marmur

2. Okładzina ścienna: 
Marmur

3. Blat kuchenny: 
Marmur

4. Polerowany otwór pod zlew: 
Marmur
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kuchnia

źródło: Cosentino, www. consentino.com

1. Blat kuchenny:  
Spiek kwarcowy

2. Okładzina ścienna: 
Spiek kwarcowy

3. Blat na wyspie: 
Spiek kwarcowy
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łazienka

źródło: Cosentino, www. consentino.com

1. Zabudowa prysznica:  
Spiek kwarcowy

2. Okładzina ścienna: 
Spiek kwarcowy

3. Posadzka: 
Spiek kwarcowy
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łazienka
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3 1. Zabudowa wanny:  
Marmur

2. Polerowany otwór  
pod umywalkę:  
Marmur

3. Cokół: 
Marmur

4. Posadzka 
Marmur
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salon
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1. Lada:  
Granit

2. Panel: 
Marmur

3. Obudowa kominka: 
Marmur

4. Ściana: 
Piaskowiec

5. Posadzka: 
Marmur
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salon
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1. Obudowa schodów:  
Spiek kwarcowy

2. Obudowa ściany: 
Spiek kwarcowy

3. Lada kuchenna: 
Spiek kwarcowy

4. Posadzka: 
Spiek kwarcowy
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dzięki wieloletniemu doświadczeniu  
w branży kamieniarskiej potrafimy dora-
dzić surowiec, który najlepiej sprawdzi się 
na danej powierzchni

współpracując z dostawcami wszystkich 
surowców na rynku mamy możliwość do-
starczenia każdego materiału, również  
z zagranicy

zatrudniamy najlepszych kamieniarzy, 
którzy z ogromną pasją i starannością re-
alizują każdy projekt

cenimy kunszt rzeźbiarstwa artystycznego, 
dlatego podejmujemy się nawet najbar-
dziej śmiałych realizacji

dbamy o profesjonalną obsługę, zarówno 
na etapie doradztwa, jak i montażu 

nasze projekty charakteryzują się dokład-
nym i precyzyjnym wykonaniem, z dbało-
ścią o każdy detal

poważnie podchodzimy do terminów - 
zawsze przestrzegamy daty wykonania 
projektu

Kamienny taras to doskonała alternatywa dla płytek. 
Za wyborem tego naturalnego surowca przemawia jego 
odporność na uszkodzenia, wilgoć, a także niekorzystne 
warunki atmosferyczne. Kamienny taras to gwarancja 
wielu lat użytkowania w niezmienionym stanie. 

Warto zaznaczyć, że zastosowanie tego szlachetnego 
materiału nadaje prestiżowego charakteru budynkowi, 
jak i jego otoczeniu. Kamień może pokrywać cały taras, 
lub jego część w formie kamiennego dywanu. Do najpo-
pularniejszych rodzajów należy granit, piaskowiec, łupek 
oraz konglomerat.

KONTIN 
polski kunszt  |  europejski wymiar

taras



18 19

Konglomerat kwarcowy stosowany 
jest w projektach domów prywat-
nych, jak i w obiektach publicznych  
i przemysłowych. Najczęściej używany 
jest jako materiał blatów, schodów, 
podłóg oraz  jako okładzina ścienna. 
Jego właściwości są zbliżone do granitu, charakteryzuje się 
wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne, zary-
sowania oraz plamy. Jest lżejszy od kamienia naturalnego 
o około 20% i łatwo utrzymać go w czystości. W praktyce 
często stosowany jako pokrycie blatów laboratoryjnych, 
ze względu na całkowitą odporność na powstawanie bak-
terii, znikomą nasiąkliwość i dużą odporność na działanie 
substancji chemicznych.

Konglomerat kwarcowy

Onyx to kamień półszlachetny o du-
żym zróżnicowaniu wzorów i kolorów, 
cechujący się wysoką przenikliwością 
świetlną. Dzięki tym właściwościom 
wykorzystywany jest przede wszyst-
kim wewnątrz budynków nadając im 
oryginalnego i zróżnicowanego wyglądu w zależności od 
natężenia światła.

Onyx

Granit należy do unikalnych ka-
mieni naturalnych o niepowtarzal-
nej teksturze, użyleniach, a także 
barwie. Występuje w wielu kolo-
rach od jasnoszarych i beżowych, 
po ciemne grafity i czernie. Jest 
jednym z najtwardszych kamieni naturalnych, cechuje 
się wytrzymałością i odpornością na zarysowania oraz 
plamy. Granit doskonale sprawdzi się wewnątrz, jak  
i na zewnątrz budynku bo nie jest podatny na szkodliwe 
działanie zmiennych warunków atmosferycznych.

Trawertyn to luksusowy i unikatowy 
kamień, charakteryzujący się liczny-
mi rowkami, porami oraz kawerna-
mi (puste przestrzenie w skałach). 
Wyróżnia się niepowtarzalnym uwar-
stwieniem oraz ciepłą kolorystyką - 
dominuje biel, żółć, brąz i głęboka czerwień. Jest kamie-
niem bardzo uniwersalnym i może być wykorzystywany  
w każdym typie wnętrz. Należy pamiętać, że w przy-
padku zastosowania go na posadzkę lub blat, wymaga 
odpowiedniego żywicowania lub szpachlowania w celu 
uniemożliwienia osadzania się kurzu i brudu.

Materiały
Marmur doskonale sprawdza się 
jako materiał wykończenia wnętrz, 
zarówno w projektach tradycyjnych, 
jak i nowoczesnych. Współgra z in-
nymi surowcami, takimi jak drewno 
czy szkło, nadając pomieszczeniom 
niepowtarzalnego charakteru. Szeroko gama kolorów  
i tekstur pozwala na dopasowanie kamienia do indywi-
dualnych potrzeb klienta. Warto pamiętać, że marmur 
to kamień luksusowy, jest on jednak bardziej delikatny 
niż granit, mniej odporny na zjawiska atmosferyczne  
i kruszenie, dlatego zastosowany na zewnątrz wymaga 
odpowiedniej cyklicznej impregnacji.

Wapień podobnie jak piaskowiec ce-
chuje się wyjątkową plastycznością. 
Łatwo poddaje się obróbce, dzięki 
czemu można z niego tworzyć wy-
szukane formy. Poza rzeźbiarstwem, 
po wcześniejszym zaimpregnowaniu 
stosowany jest jako materiał elewacyjny. Jest cenionym 
materiałem budowlanym i okładzinowym, można z niego 
produkować kamień łamany, bloczki do budowy murów 
oraz profilowane bloki kamienne, takie jak kolumny i 
tralki. Najczęściej występuje w odcieniach bieli, szarości 
i beżu, jest odporny na działanie wysokich temperatur, 
dlatego świetnie nadaje się jako okładzina kominków.

Głównym zastosowaniem piaskow-
ca są rzeźby i elewacje, głównie ze 
względu na jego walory estetyczne. 
Po impregnacji kamień ten charak-
teryzuje się odpornością na wilgoć  
i mróz oraz niewielką nasiąkliwością. 
Piaskowiec jest stosunkowo miękki i łatwy w obróbce, 
szczególnie tuż po wydobyciu gdy jest jeszcze mokry. 
Szeroka gama barw piaskowca, od bieli aż po czerwień, 
oraz jego jednolita tekstura powodują, że może być stoso-
wany jako materiał na schody, tarasy, podłogi i parapety. 

Granit

Marmur

Piaskowiec

Wapień

Spiek kwarcowy to kompozycja natu-
ralnych minerałów, takich jak piasek 
kwarcowy, granit czy iły łupkowe. Jest 
to materiał o wyjątkowych właściwo-
ściach: odporny na powstawanie plam 
i zarysowań, a także na promieniowanie UV, wysokie oraz 
niskie temperatury. Znajduje zastosowanie zarówno we 
wnętrzach, jak i w elementach zewnętrznych. Różnorodne 
barwy i struktury pozwalają na wykorzystanie go w naj-
bardziej śmiałych projektach.

Trawertyn
Spiek kwarcowy



Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe 

KONTIN sp. z o.o. 

ul. Ściegiennego 252, 25-116 KIELCE 

kontin@kontin.com.pl    |    sprzedaz@kontin.com.pl 

+48 41 361 28 74   |    +48 41 362 24 84   |    +48 510 116 004   

FAX. +48 41 361 19 84 

Godziny otwarcia 

Pon.– Pt : od 7.00 do 15.00 
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Oddział w Niemczech:

ul. Grünauer 74, 

12557 Berlin, Niemcy


