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O NÁS
TONE OF STONE – tradiční kamenictví v centru Českých 
Budějovic. Přijďte se inspirovat krásou přírody!

Poskytujeme kompletní zakázkovou 

kamenickou výrobu a další profesionál-

ní služby v oblasti zpracování přírod-

ního kamene. Zakázku jsme schopni 

realizovat od zaměření, přes výrobu až 

po montáž.

Vyrábíme kompletní sortiment hřbitov-

ní architektury, včetně ručního sekání 

a zlacení písma. Zaměřujeme se na za-

kázkovou výrobu náhrobků a hrobek, 

kamenných obkladů, kuchyňských 

a koupelnových desek, parapetů, 

krbů apod.

Provádíme také stavební kamenické 

práce. Dodáváme stavební kámen, 

kamenné obklady, obrubníky, žulové 

dlažby, schody a jiné včetně instalace/

pokládky. Nabízíme i dodávku  

polotovarů a kompletů pro kameníky. 

V naší nabídce také najdete pestrý 

zahradní sortiment s velkým výběrem 

okrasných valounů a valounků, velkých 

okrasných kamenů, monolitů (solitérů), 

kamenných drtí a nášlapů. Součástí 

námi nabízeného sortimentu je také 

luxusní designový nábytek z kamene.

Všechen materiál nakupujeme přímo 

od českých a zahraničních výrobců. 

Dokážeme tak nejen velmi pružně rea-

govat na poptávku, ale také ušetřit zá-

kazníkům na nákladech, které by jinak 

skončily u zprostředkovatelů. Velkou 

část sortimentu máme skladem přímo 

na provozovně nebo externím skladu.

Kontakty:

Pražská tř. 2850/66 

370 04 České Budějovice

+420  387  428  961

+420  727  848  107

obchod@toneofstone.cz

www.toneofstone.cz

facebook.com/toneofstonecz 

instagram.com/toneofstonecz
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Kouzlo luxusního 
přírodního kamene v lázních 
znali již staří Římané a po 
jejich vzoru si kamenný 
obklad či koupelnovou 
desku dopřáváme do svých 
soukromých lázní i my.

Koupelnová deska má vysokou odol-

nost, snadno se udržuje a díky své 

jedinečné kombinaci kresby a vzhle-

du mění prostor koupelny v luxusní 

místo pro relaxaci. Koupelnovou desku 

z přírodního kamene pro vás vyrobí-

me přímo na míru. Zajistíme také její 

zaměření, dopravu i montáž.

KAMENNÉ
KOUPELNOVÉ

DESKY
PRODUKTY
A SLUŽBY
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KAMENNÉ 
KUCHYŇSKÉ 

DESKY

Člověk a příroda k sobě neodmyslitelně patří, a proto bychom si ji měli užívat nejen 
venku, ale také v našich interiérech. Mít doma nábytek nebo podlahy ze dřeva, živé 
květiny či jiné přírodní materiály je bráno jako samozřejmost. Pro člověka je však 
důležitá také přítomnost přírodního kamene, jehož nesporné výhody můžeme využít 
jak v koupelnách, tak i v našich kuchyních.

Vaření patří ke každodenním rituá-

lům, při kterých mnozí lidé odpočívají, 

experimentují, a hlavně se dostávají do 

kontaktu s dalšími členy rodiny, s nimiž 

společně vaří či relaxují. Kuchyň by tak 

měla být klíčovým místem domácnosti, 

které se vám bude líbit a kde budete 

rádi trávit svůj volný čas. Nebojte se 

i do vaší kuchyně vpustit kus přírody 

a pořiďte si odolnou a velice estetickou 

kuchyňskou desku, na které dostane 

příprava pokrmů zcela novou úro-

veň. Kuchyňská deska z kamene vám 

vydrží při správné péči celou věčnost 

a vytvoří ve vaší domácnosti velice za-

jímavý a luxusně působící detail, který 

ocení každý. Díky unikátnímu zbarvení 

přírodního kamene nebude žádná jiná 

kuchyň jako ta vaše. Kuchyňskou desku 

vyrobíme dle vašeho plánu, nebo pří-

mo na místě provedeme její zaměření. 

Po jejím zhotovení zajistíme následnou 

dopravu i montáž. Desky vyrábíme 

v mnoha variantách povrchových 

úprav a typů opracování pohledových 

hran. Samozřejmostí jsou také spádové 

odkapové plochy a otvory pro baterii, 

dřez apod.

Kuchyňské desky
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Materiál Konstrukce Odolnost
Snadná 
údržba 

povrchu

Odolnost proti 
vyšším teplotám 

(např.horká pánev)

Odolnost proti 
poškození 

(např. škrábance)

Široká škála 
barev daného 

materiálu

Žula Přírodní kámen
Odolný vůči vysoké teplotě, 
škrábancům a chemickým 
látkám

Mramor Přírodní kámen

Odolný vůči vysokým 
teplotám, může se 
poškrábat, není odolný vůči 
chemickým látkám

Kvarcit Přírodní kámen
Odolný vůči vysoké teplotě 
a škrábancům, odolný proti 
chemickým látkám

Mastek Přírodní kámen
Odolný vůči vysokým 
teplotám, odolný vůči 
chemikáliím, poškrábatelný

Porcelán
Vyráběna z mixu 
keramiky, skla 
a dalších materiálů

Odolný vůči vysokým 
teplotám, může se poškrábat, 
odolný vůči chemickým 
látkám

Dřevěná 
deska

Lepené masivní 
dřevo

Jednoduše se poškrábe, 
odolný vůči vyšším teplotám, 
ale může se spálit

Křemen

Vyráběno 
z přírodního 
křemene 
a polyesteru

Odolný vůči vyšším teplotám, 
ale může se spálit, odolný 
proti poškrábání, odolný vůči 
většině chemických látek

Umělý 
kámen

Vyráběno z akrylu

Jednoduše poškrábatelný, 
pod vysokou teplotou se 
taví, odolný vůči chemickým 
látkám

Jaký materiál na kuchyňskou desku je pro vás vhodný? Kamenné prvky na 
budovách v sobě vždy 
snoubily luxusní vzhled 
společně s funkčností. 
Ať už se jednalo o pevný 
stavební kámen nebo 
kamenné obklady, jejich 
využívání na domech 
plnilo estetickou 
i užitkovou funkci.

V dnešní době přírodní kámen opět 

nachází cestu do našich domovů. 

Kamenné prvky dodají domu velmi 

atraktivní vzhled, jako například kámen 

na zeď či fasádní obklady. Nebojte se 

však využít ani kámen v detailech, jako 

například žulový obklad na vnější i vnitř-

ní parapety. Ty často řešíme plastovými 

či plechovými variantami, které se však 

nemohou s kamenem rovnat, ani co do 

vzhledu, ani svou odolností.

My vám vyrobíme žulové parapety 

na míru, včetně zaměření a montáže. 

Vzhled lze realizovat dle přání zákaz-

níka. Vybrat si lze šířku, tloušťku, druh 

materiálu i opracování, včetně několika 

druhů opracování pohledových hran.

VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ

PARAPETY
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Grilování se stalo neodmyslitelnou součástí léta. Maso a zelenina připravované venku 
na ohni přeci jen chutnají o něco lépe než maso připravované na pánvi. Příprava 
masa na přímém ohni sebou však přináší i určitá rizika, mezi které patří ulpívání 
karcinogenních látek v pokrmu či nerovnoměrné tepelné zpracování masa.

Plápolající oheň 
a praskání dřeva 

přináší do domácnosti 
tajemné kouzlo spolu 

s jedinečnou atmosférou. 
I proto se krby a krbové 

vložky vrací do našich 
domácností, kde slouží 

k vytápění a zároveň jsou 
zajímavým designovým 

prvkem umocňujícím 
atmosféru tradičních 

i moderních interiérů.

Proč volit na grilování kámen?
Pokud se chcete všem těmto problé-

mům vyhnout, vyzkoušejte grilování 

na kameni. K tomu vám poslouží gri-

lovací kámen nebo grilovací deska, 

které vám zaručí rovnoměrné prohřátí 

grilovaných surovin bez přímého 

kontaktu s ohněm a dýmem.

Aby krb působil skutečně luxusním 

a výjimečným dojmem, je u něj tradicí 

obkládat jej kamenem, který mu dodá 

na exkluzivitě. Přírodní kámen je skvě-

lou volbou i pro svou tepelnou roztaž-

nost, odolnost a snadnou údržbu.

Vypadlé žhavé uhlíky, nárazy či mour ka-

meni nikterak neuškodí a nezanechávají 

na něm žádné stopy. Kámen dobře drží 

teplo a přináší do interiéru jedinečný 

kus surové přírody zkrocené lidskýma 

rukama. Luxusní krby by měly být do-

provázeny i luxusním kamenným 

obkladem.

Pro obklady krbů a krbových říms vy-

užíváme především žulu, která má 

výborné vlastnosti. Při realizaci vašeho 

vysněného krbu s kamenným obkla-

dem společně vybereme vhodný ma-

teriál, dekor a povrchovou úpravu. Na 

místě provedeme zaměření a po výrobě 

vám obložení i odborně namontujeme.

GRILOVACÍ KÁMEN

OBKLADY KRBŮ
A KRBOVÝCH ŘÍMS

Grilovací kámen je navíc schopen 

udržet konstantní teplotu ještě dlou-

ho poté, co je odstraněn ze zdroje 

tepla. Grilovací deska je univerzálním 

materiálem, který můžete ohřívat na 

otevřeném ohni, nebo na plynovém a 

elektrickém grilu.

Grilovací kameny dodáváme ve 

standardním rozměru 40 x 30 x 3 cm 

nebo vám na přání zhotovíme gri-

lovací desku v libovolném rozměru, 

úpravě a druhu kamene. Standardně 

nabízíme grilovací kameny ze žuly 

a z lávového kamene.
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Pokud hledáte do svého 
domu opravdu kvalitní 

schody, které vám vydrží 
celý život, doporučujeme 

přírodní kámen. Jde 
o ideální materiál, 

který s sebou přináší 
mnoho výhod.

Kamenné schodiště působí v interi-

éru luxusně, na rozdíl od měkkého 

dřeva se nemusí neustále ošetřovat 

a svou barvu si drží po desítky let. 

Přírodní kámen v interiéru navíc vytváří 

příjemný design a je vhodný nejen 

do moderně pojatých prostor, ale i do 

tradičně laděných interiérů.

Své uplatnění nalezne kamenné 

schodiště také na zahradách, terasách 

a jiných exteriérech. Přírodní kámen 

je schopen odolávat nepřízni počasí 

a plně souzní s přírodním rázem zeleně, 

která obklopuje váš dům. Na míru pro 

vás zhotovíme obklady schodů, stejně 

jako masivní kamenné schody.

OBKLADY SCHODŮ
A MASIVNÍ SCHODY

Exkluzivní design, výjimečné vlastnosti a na výběr stovky 
netradičních dekorů a barevných odstínů. To vše nabízí 

ručně vyráběný designový nábytek z přírodního kamene.

DESIGNOVÉ 
VÝROBKY 

Z KAMENE
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Rádi pro vás na zakázku vyrobíme 

nejen originální kamenný stůl. Pokud 

nemáte jasnou představu, vůbec nic 

se neděje, jsme tu od toho, abychom 

vám poradili a pomohli s celým návr-

hem. Díky spolupráci s designéry a ar-

chitekty můžeme společně vymyslet 

opravdu výjimečný nábytek, sprchový 

kout nebo další designové prvky, které 

oceníte vy, i každá vaše návštěva.

Design do interiérů na míruPoctivá ruční práce nás baví
Jsme výrobci kamenného nábytku. Působíme na českém i meziná-

rodním trhu a v kamenictví máme dlouholetou praxi. Tvoříme hlavně 

z kvalitního přírodního kamene, který kombinujeme s ocelí a dřevem. 

Při opracovávání kamene vkladáme do každého kusu i kus sebe.

Konferenční stůl 
ze žuly Fusion Black

Set odkládacích stolků  
ze žuly Blue Eyes

Stoly, stolky a stolové desky

Mít svůj vlastní kamenný stůl je 

známkou skutečně vytříbeného 

vkusu, který oceňuje umění přírody 

a její schopnost kombinovat barvy 

s jedinečnou kresbou kamene.
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Přírodní kámen je základním stavebním materiálem. Platilo to ve starověku, platí to i dnes.
Kámen se používá ke stavbě domů, k obložení fasád, budují se z něj protipovodňové 
stěny,mostní pilíře či opěry. Perfektně se hodí na venkovní i vnitřní dlažby. Kámen 
ve stavebnictví je jedinečný a nenahraditelný materiál s nadčasovou krásou.

STAVEBNÍ
PRÁCE
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V rámci stavebních kamenických prací jsme schopni kompletně realizovat jakýkoliv 
projekt. Pomůžeme vám s výběrem a dodáme potřebný materiál za nejlepší ceny.

• obklady schodišť, stavby 

masivních kamenných 

schodů

• výrobu a instalace 

kamenných obkladů  

fasád budov

• výrobu a montáž 

kamenných vnitřních 

a vnějších parapetů

• výrobu a montáž 

koupelnových  

a kuchyňských desek

• výrobu a montáž 

kamenných obkladů krbů 

a krbových říms

• pokládky kamenných 

dlažeb a obkladů, instalace 

velkoformátových desek  

v interiérech

• dláždění kamenem, 

dlažebními kostkami  

a kamennými dlažbami 

v exteriérech

• dláždění kamenných vpustí, 

koryt potoků, vodotečí atd.

• stavbu kamenných zídek, 

kamenných soklů a teras

• opravy a renovace 

kamenných schodů 

 a podlah

• čistění a impregnaci 

kamene

V rámci stavebních kamenických prací zajišťujeme:
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KOMPLETNÍ
HŘBITOVNÍ

ARCHITEKTURA

Kompletní hřbitovní architektura

Místo posledního odpočinku těch, kteří nám byli blízcí, by mělo být jejich důstojnou 
připomínkou. Již od starověku je výroba pomníků spojená s kamenem, který je 
schopen udržet vytesané jméno zemřelého navěky. Kamenný náhrobek je tak nejen 
tradicí, ale i věčnou připomínkou těch, kteří již nejsou mezi námi.

Ruční sekání písma, pískování a gravírování do kamene

Písmo na náhrobku v sobě ukrývá více než jen jména těch, kteří jsou pod ním 

uloženi. Proto je důležité vědět, co přesně má být na náhrobku vytesáno. Toto 

sdělení provádíme pomocí tradiční práce v podobě sekání do kamene nebo 

moderní metodou přesného pískování. Oba druhy písma je možné barevně 

upravovat, stříbřit a také zlatit 24karátovým plátkovým zlatem.

Nápisy na náhrobku si občas vyžadují i opravy či přípisy, což jsme schopni 

zrealizovat i mimo naši dílnu, přímo na místě, kde je náhrobek usazen.

Hřbitovní doplňky

Krásu i pomíjivost lidského života si připomínáme květinou, kterou přinášíme 

k hrobům zemřelých. Tradicí je zesnulému rozsvěcet u hrobu světlo, které sym-

bolizuje život a naději. A někteří chtějí při každé návštěvě znovu pohlédnout svým 

blízkým do tváře. Proto nabízíme hřbitovní doplňky, jako jsou hřbitovní vázy, 

lampy, urny a zajišťujeme také výrobu pomníkových fotografií.



22 – 23

Zakázková výroba pomníků, urnových hrobů i hrobek

U nás naleznete nabídku všech druhů decentních kamenných pomníků,  

urnových hrobů, jednohrobů, dvojhrobů a také velkých rodinných hrobek. 

Mít jasnou představu o tom, jak by měl hrob vypadat, je často velmi složité, 

a tak vám rádi pomůžeme zvolit to nejlepší řešení. Společně vytvoříme návrh 

a postaráme se i o osazení celého hrobu, aby bylo toto významné místo 

dostatečně uctivou připomínkou.

Ukázka hrobů:
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PŘÍRODNÍ
KÁMEN

Renovace a oprava hrobů

My váš starý pomník, hrob či hrobku bez problému zrenovujeme. V případě potře-

by kompletně na místě demontujeme, odvezeme na naši dílnu, zrenovujeme, pře-

leštíme, obnovíme nápisy, vyměníme nebo doplníme poškozené části, vyrobíme 

nové základy a vše, co bude potřeba. Následně pak hrob či hrobku opět odvezeme 

na místo, kde jej usadíme.

Čištění a pravidelná údržba hrobů

Ať už se jedná o urnový hrob, pomník či hrobku, ty všechny je nutné pravidelně 

čistit a udržovat. Údržbu hrobů i hrobek provádíme v pravidelných intervalech, 

ve kterých je vyčistíme, případně přeleštíme a ošetříme povrchy proti usazování 

nečistot a jiným nepříznivým vlivům. Pomník tak bude stále jako nový a zachová si 

dlouhou dobu svou původní krásu a kvalitu.

Hřbitovní sortiment

RENOVACE, OPRAVY A ÚDRŽBA 
POMNÍKŮ A HROBEK

Zub času je neúprosný, 
a tak se s ním časem 

setká i místo posledního 
odpočinku vašich 

nejbližších. Navrátit mu 
jeho původní důstojnost 

si často vyžaduje zásah 
odborníků, kteří kameni 

rozumí a jsou mu schopni 
opět navrátit jeho 

původní krásu.

Renovace, opravy a údržba pomníků a hrobek
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POVRCHOVÉ ÚPRAVY PŘÍRODNÍHO KAMENE

01 / Leštění – úprava povrchu leštícím 

strojem dodává povrchu efekt zrcadla. 

02 / Opalování – opalovaný povrch, 

který vzniká prudkým zahřátím kamene 

směsí plynu a kyslíku, zvýrazňuje struk-

turu a texturu povrchu.

03 / Broušení – broušení povrchu 

zabraňuje jeho znečištění, broušené 

plochy se snadněji udržují v čistotě.

 

04 / Kartáčování – antický vzhled 

kamene díky vydrhnutí povrchu drátě-

nými kartáči. 

05 / Pemrlování (štokování) – strojní 

opracování plochy pemrlicí nebo ručně 

zubovým dlátem dodává povrchu jem-

nou strukturu 

06 / Pískování (tryskání) – techno-

logický postup opracování kamene 

proudem tzv. abrazivních částic nebo 

tlakem vody. Pískování slouží zejména 

k čištění a zdrsňování povrchu.

Jako designový doplněk přírodní 

kámen vzbuzuje pozitivní emo-

ce, zkrášluje okolní prostředí 

a umocňuje atmosféru místa. 

Přírodní kámen je velmi odolný 

a praktický materiál. Může mít 

nejrůznější barevné kombinace, 

frakce a struktury.

Přírodní kámen je vhodný jak do 

exteriéru, tak i do interiéru. Lze 

jej využit jako dekoraci do bytu či 

domu nebo ke zkrášlení zahrady. 

V naší nabídce najdete velký výběr 

velkých okrasných valounů, men-

ších valounků, velkých lámaných 

kamenů, monolitů (solitérních ka-

menů), kamenných drtí a nášlap-

ných kamenů.

Ukázku sortimentu naleznete 

v naší provozovně v centru Čes-

kých Budějovic, kde se můžete 

inspirovat i naší expozicí. Ostatní 

produkty z této nabídky lze objed-

nat z centrálního skladu.

Není kámen jako kámen. A už vůbec 

ne ten přírodní. Každý kus horniny 

má vlastní unikátní strukturu, navíc jej 

lze opatřit nejrůznějšími povrchovými 

úpravami. Vždy však záleží na účelu 

použití a technických i estetických 

charakteristikách, které požadujeme. 

Povrchovou úpravou může kamenná 

deska získat protiskluzné vlastnosti, 

zvýšit svou odolnost proti zanášení 

nečistotami, zlepšit omyvatelnost 

atd. Povrchová úprava ovlivňuje také 

výslednou barevnost kamene. Zatímco 

leštěný povrch zdůrazní skutečnou 

barvu horniny, hrubá povrchová úpra-

va dodá kameni šedé odstíny. 

PŘÍRODNÍ KÁMEN
Přírodní kámen je jedním z nejstarších, nejkrásnějších a nejpozoruhodnějších 

stavebních materiálů. Symbol dlouhověkosti, nezdolnosti, bezpečnosti a krásy. 
Přírodní kámen lidstvo používá úspěšně od starověku. Ačkoliv vznikla řada 

alternativ, obliba tohoto přírodního materiálu neustále roste. Za mechanické 
a estetické vlastnosti a mimořádnou odolnost přírodní kámen milují architekti, 

designéři, stavebníci i samotní zákazníci. 

Jako designový doplněk přírodní 

kámen vzbuzuje pozitivní emo-

ce, zkrášluje okolní prostředí 

a umocňuje atmosféru místa. 

Přírodní kámen je velmi odolný 

a praktický materiál. Může mít 

nejrůznější barevné kombinace, 

frakce a struktury.

Přírodní kámen je vhodný jak do 

exteriéru, tak i do interiéru. Lze 

jej využit jako dekoraci do bytu či 

domu nebo ke zkrášlení zahrady. 

V naší nabídce najdete velký výběr 

velkých okrasných valounů, men-

ších valounků, velkých lámaných 

kamenů, monolitů (solitérních ka-

menů), kamenných drtí a nášlap-

ných kamenů.

Ukázku sortimentu naleznete 

v naší provozovně v centru Čes-

kých Budějovic, kde se můžete 

inspirovat i naší expozicí. Ostatní 

produkty z této nabídky lze objed-

nat z centrálního skladu.



28 – 29

Široká škála barevností a kreseb

Kromě vysoce funkčního využití žula 

rozhodně splňuje i estetické poža-

davky. Disponuje totiž velkou varia-

bilitou barev a kreseb. České žuly se 

u nás vyskytují většinou v odstínech 

šedé, případně s odstínem žlutohně-

dé s celistvě zrnitou kresbou. U žul 

z dovozu se můžeme setkat téměř 

se všemi ostatními barvami včetně 

zelené, modré nebo černé a v kresbě 

s jemným zrnem se může vyskytovat 

i výrazné mramorování.

Využití žul

Díky svým vlastnostem je kameníky 

velmi často doporučována a využívána. 

Uplatňuje se ve stavebnictví (jako sta-

vební kámen či drcené kamenivo), i jako 

materiál pro zakázkovou i sériovou 

kamenickou výrobu širokého spektra 

produktů do interiérů a exteriérů.

Žula se využívá pro:

• hroby a pomníky

• kuchyňské a pracovní 
desky, stoly

• dlažby, obklady, dekorace

• schody, parapety

Vlastnosti žul

Odolnost a snadná údržba

Dle Mohsovy stupnice se tvrdost žuly 

pohybuje mezi 6. a 7. příčkou (tvrdá 

až velmi tvrdá). Pro srovnání například 

mramor je mezi 3. a 4. příčkou (měkký 

až polotvrdý). Není porézní, a proto se 

velmi snadno udržuje. Za zmínku stojí 

i vysoká rezistence vůči teplotám. Je 

tedy odolná jak vůči mechanickým, tak 

běžným chemickým látkám. U žuly se 

často přistupuje k povrchové úpravě 

leštěním, protože teprve tehdy se 

barvy a kresba krásně vykreslí.

ŽULA
Žula neboli granit je přírodní kámen, konkrétně hlubinná vyvřelá hornina. Jejím 
základem je křemen a živec, jež dohromady tvoří přibližně 75 % žuly. Také může 

obsahovat další horniny, které ji mohou dále zbarvovat: turmalín, granát, biotit (tmavá 
slída), muskovit (světlá slída), titanit, magnetit či apatit. Základní charakteristikou žuly 

je její zrnitost. Velikost těchto zrn je variabilní od hrubozrnné až po zrno jemné.

Druhy přírodního kamene
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Barevné variace

Právě barevné variace mramoru jsou 

tím nejpůsobivějším na tomto nerostu. 

Příměsi kalcitu totiž dokážou vykouzlit 

neuvěřitelné barvy a mramorování 

kamene, které skvěle vyniká hlavně 

v interiéru. Živé barvy a kresby vdech-

ne mramoru až povrchová úprava 

leštěním, po které se projeví právě 

kouzlo mramoru. Český mramor má 

nejčastěji písčité až načervenalé zbar-

vení. Mramory dovážené ze zahraničí 

vynikají celou škálou barevných variací 

a textur.

Využití mramoru

Díky svým vlastnostem a barevné 

rozmanitosti se těší oblibě v mnoha ob-

lastech. Nalezneme jej ve stavebnictví, 

je využíván k dekorativním či umělec-

kým účelům. Kameníci jej používají pro 

zakázkovou i sériovou výrobu širokého 

spektra produktů do interiéru i exteriéru.

Mramor se využívá pro:

• kuchyňské a pracovní 
desky či stoly

• obklady a dekorace

• schody a parapety

• pomníky a náhrobky

Vlastnosti mramoru

Jak jistě víte, krásu mramoru oslavovaly 

již antické národy, které tento materiál 

používaly pro výrobu plastik a chrámů. 

Mramor se velmi dobře opracovává a je 

relativně izotopní a homogenní. Lom 

světla jeho povrchem vyvolává voskový 

vzhled a pocit živosti. Jeho tvrdost se 

dle Mohsovy stupnice pohybuje kolem 

3. a 4. příčky a je tedy měkký až po-

lotvrdý. Mramor má nízkou poréznost 

a je odolný vůči teplotám. Jelikož má 

mramor nízkou odolnost proti oděru, 

ne vždy je vhodný na podlahy. Na 

druhou stranu svým užíváním postupně 

získává přirozenou patinu, což může 

být naopak velmi žádoucí.

MRAMOR
Mramor neboli také krystalický vápenec, je vápenec či dolomit, který byl 

metamorfován za vysoké teploty a tlaku. Mramor je z 95 % tvořen kalcitem, 
dolomitický mramor pak dolomitem. Nejčastější barvou mramoru je bílá, ale jeho 

barvu mohou ovlivnit příměsi dalších hornin, mezi které může patřit hematit, grafit, 
jílová hmota či limonit. Mramor bývá hruběji zrnitý než klasický vápenec.

Druhy přírodního kamene
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Vlastnosti pískovce

Pískovec je velice měkký, díky čemuž 

se snadno opracovává. Díky men-

ší soudržnosti zrna je však snadno 

náchylný ke zvětrávání a degradaci. 

Záleží však na složení pískovce. Může-

me se setkat i s odolnějšími typy to-

hoto kamene. Pískovec není ani příliš 

pevný, a proto je velmi problematické 

vytvářet z něj delší vodorovné tvary. 

Vyniká však pevností v tlaku.

Využití pískovce

Pískovec byl využíván již v době ro-

mánské a až do středověku se jednalo 

o nejčastěji využívaný kámen ve sta-

vebnictví nejen na území dnešní České 

republiky. Oblíben byl především 

pro svou relativní lehkost a možnost 

snadného opracování. Oblíben byl také 

v sochařství. Dnes je pískovec stále 

využíván pro stavební účely, kde lpí na 

jeho estetických vlastnostech, a proto 

se často ve stavbách tzv. přiznává. Je 

velice oblíben také u kameníků.

Barevné varianty

Stejně jako u ostatních nerostů, 

i v případě pískovce barva velice 

záleží na příměsích. Nejčastějšími 

barvami je světle šedá, světle okrová, 

světle hnědá či červená. V některých 

pískovcích můžeme naleznout i tmavší 

mramorování.

Pískovec se využívá jako:

• obklady fasád, bazénů, 
a stěn

• materiál pro zahradní 
architekturu

• pracovní desky

• římsy a parapety

PÍSKOVEC
Pískovec je klastická usazená hornina nejčastěji tvořená hrubými zrny křemene, 

živců či horninových úlomků, které jsou pojeny tmelem. Ten může být křemičitý, 
karbonátový, železitý či sádrovcový. Složení je různorodé a vždy závisí na místě 

výskytu. Jedná se o jednu z nejrozšířenějších sedimentárních hornin, která je v hojné 
míře zastoupena i v Česku.

Druhy přírodního kamene
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Vlastnosti onyxu

Krása onyxu je bohužel vykoupena 

jeho křehkostí. I přesto však dosahuje 

na Mohsově stupnici 6. až 7. příčku a je 

velmi tvrdý. Nejčastější úpravou povr-

chu onyxu je leštění, které dá vyniknout 

jeho nádherné struktuře. Má vysoce 

luxusní vzhled a od něj se odráží také 

jeho vysoká cena. Skvělou vlastností 

onyxu je možnost jeho podsvícení. 

Vhodnou kombinací barev lze tento 

přírodní kámen proměnit v dominantní 

prvek interiéru, který může tvořit soli-

térní dekoraci, samostatnou podsvíce-

nou stěnu, barový pult, recepci apod.

Využití onyxu

Onyx byl využíván již od starověku 

a vždy se jednalo o kámen pro vyvo-

lené. Je hojně využíván ve šperkařství 

a coby ozdobný kámen do interiérů, 

ale také pro předměty denního užití, 

jako je nádobí, nádoby a jiné. Nej-

známějším zástupcem onyxu u nás je 

známá příčka ve vile Tugendhat.

Barevné varianty

I onyx nabízí celou škálu barevných va-

riací. Barva onyxu je ovlivněna příměse-

mi horniny. Onyx má většinou barevný 

podklad a odlišně zbarvené mramoro-

vání, ovšem nemusí to být pravidlem. 

Onyx může být světle i tmavě okrový, 

červený, zelený, jantarově zlatý, šedivý 

bílý nebo hrát hned několika zcela 

odlišnými barvami najednou.

Onyx se využívá pro:

• desky stolů

• obklady stěn

• výrobu prstenů, náušnic 
a jiných šperků

• designové podsvětlené 
stěny

ONYX
Onyx je neprůhledná, poloprůsvitná odrůda křemene, forma chalcedonitu, achátu či 
karneolu. Vzniká v dutinách hornin při nízkých teplotách. Jedná se o polodrahokam, 

který je schopen rozzářit celý interiér. Onyx nabízí celou řadu barevných variací 
a struktur, díky čemuž je každý kus naprosto jedinečný.

Druhy přírodního kamene
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Barevné varianty

Vlastnosti travertinu

Travertin má často velice světlou barvu 

s páskovanou strukturou. Tvrdost tra-

vertinu odpovídá tvrdosti vápence a je 

tedy na stupnici 3 v Mohsově stupnici 

tvrdosti. Nejčastěji bychom jej nalezli 

v krasových oblastech tvořených dolo-

mitem či vápencem. Díky pórovitosti 

kamene se někdy ošetřuje kamenickým 

tmelem a následně se brousí do vyso-

kého lesku.

Využití travertinu

V minulosti byl travertin používán jako 

stavební kámen. Například známé 

římské Koloseum je celé vystavěno 

z tohoto typu kamene. V současné 

době je využívám především pro ob-

klady interiérů, popřípadě i jako dlažba 

podlahy. Díky svým příjemným tónům 

nachází své uplatnění v koupelnách 

a jako dekorativní obklad či dlažba. Je 

používán i ve vstupních halách, restau-

racích či kancelářích, kde hosta vždy 

uvítá příjemným hřejivým pocitem.

Travertin se může pochlubit unikátní 

kresbou a celou řadou barevných tónů. 

Jeho odstíny se pohybují od světlé 

béžové přes hnědou, červenou až po 

světle šedou. Barva i kresba jsou ovliv-

ňovány lokalitou těžby travertinu a také 

klimatickými podmínkami dané lokality.

Travertin se využívá pro:

• obklady koupelen

• pracovní desky

• podlahové krytiny

• dekorativní materiál 

 

TRAVERTIN
Travertin je chemická usazená hornina vznikající ve sladkovodním prostředí řek 

a pramenů. Jeho složení odpovídá vápenci. Jeho strukturu tvoří zrnka kalcitu, který 
poutá další částečky, a ty vytvářejí travertin. Travertin může obsahovat jíl, křemen 

a někdy také fosilní zbytky. Má unikátní kresbu a barevné odstíny.

Druhy přírodního kamene

Travertin
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Barevnost břidlice

Břidlice má širokou barevnou škálu – 

od černé přes šedou, zelenou až po 

cihlovou. Na jedné břidlicové desce 

můžeme najít i několik odlišných odstí-

nů barev.

Využití břidlice

V poslední době se do módy znovu 

dostávají břidlicové střechy. Břidlice 

ovšem zdaleka neslouží jen jako střešní 

krytina, dlažba či obklad. Lze z ní vyro-

bit i nejrůznější střešní detaily, jako jsou 

komíny, vikýře nebo štíty. V dřívějších 

dobách se z ní vyráběly školní psací 

tabulky, desky pro kulečníkové stoly 

nebo břidlicové brousky. Díky své 

nízké tepelné vodivosti během 2. svě-

tové války břidlice dokonce poslou-

žila i k výrobě těsnících kroužků pro 

německé rakety.

Vlastnosti břidlice

Žáruvzdornost a opracovatelnost

Obsahuje minerály biotit, muskovit 

a andalusit, které zaručují vynikající 

žáruvzdorné vlastnosti a výbornou ro-

vinnou štěpnost. Díky tomu se břidlice 

velmi jednoduše opracovává a tvaruje 

do tenkých desek, které slouží k výro-

bě obkladů, dlaždic a střešních krytin. 

Břidlice se štípe v průměrné tloušťce 

kolem 5 mm. Velikosti desek bývají 

různé, zpravidla mívají rozměry od 

20x15 cm do 60x30 cm.

Izolace vůči elektřině

Břidlice se také pyšní dobrými izolač-

ními vlastnostmi, proto se tato hornina 

používá jako součástka do nejrůzněj-

ších elektrických rozváděčů nebo jako 

relé elektrických motorů.

Produkty z břidlice:

• střešní krytina 
(krycí tašky, šindele)

• venkovní dlažby

• interiérové dlažby 
a obklady

• broušené a hlazené 
výrobky

• náhrobní kameny

• břidlicové brousky

BŘIDLICE
Břidlice patří mezi nejoblíbenější přírodní kameny. Tyto usazené částečně přeměněné 

horniny mají velmi jemnou zrnitost, za kterou vděčí svému původu v sedimentech 
jílovců a prachovců. Vyznačují se také svým hedvábným leskem. 

Mohou ovšem mít i matné provedení.

Druhy přírodního kamene

Břidlice
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Využití kvarcitu

Křemenec nabízí velmi pestrou škálu 

využití. Své uplatnění najde ve staveb-

nictví jako stavební kámen, drcené 

kamenivo nebo výborně poslouží 

jako venkovní dlažba. Je oblíben také 

jako materiál pro zakázkovou výrobu 

nejrůznějších produktů určených do 

interiérů i exteriérů. Lze s ním obložit 

koupelnu, toaletu nebo jej využit při 

výrobě kuchyňské desky. Díky svému 

výjimečnému vzhledu je kvarcit popu-

lární i při výrobě okrasných dekorací.

Barevnost kvarcitu

Pro kvarcit je charakteristický zrnitý 

vzhled a světlé odstíny, kdy i na krátké 

ploše může docházet k zajímavým 

barevným přechodům. Křemenec 

bývá bílý, šedý, světle hnědý nebo má 

nažloutlou až načervenalou barvu.

Vlastnosti kvarcitu

Mimořádná odolnost 

a dlouhá životnost

Díky své značné tvrdosti a mrazu-

vzdornosti kvarcit vydrží sloužit dlouhé 

desítky let v interiéru i v exteriéru. Vy-

značuje se také mimořádnou dlouho-

věkostí – proces jeho rozpadu začíná 

až zhruba po 150 letech. Bez obav 

jej lze použit v prostředích vystave-

ných extrémním výkyvům teplot nebo 

vysokým zátěžím – skvěle odolává 

horku, dešti, mrazu i velkým hmotnos-

tem. Svou tvrdostí se kvarcit vyrovnává 

oblíbené břidlici.

Složení a atraktivní barevnost

Kvarcit obsahuje až 95 % křemenných 

zrn a má zrnitou, nepravidelnou až 

mozaikovitou strukturu. Povrch kvarci-

tu může být štípaný, řezaný, broušený, 

nebo leštěný. Po estetické stránce jsou 

tyto zralé sedimenty velmi atraktivní 

a mají nadčasový design.

Jednoduchá péče

Kvarcit je velmi oblíben i pro svou 

jednoduchou údržbu. Nevyžaduje 

žádnou speciální péči. Při čištění stačí 

proud silné vody. Nepoškodí jej ani 

čistidla obsahující kyselé látky.

Produkty z kvarcitu:

• venkovní dlažby

• interiérové dlažby 
a obklady

• obložení saun

• kuchyňské a pracovní 
desky, stoly

• dekorace

• pomníky a náhrobní 
kameny

KVARCIT
Kvarcit neboli křemenec (příp. křemenný arenit) je typ přeměněné horniny, která 

se vyznačuje jemnou až středně hrubou zrnitostí. Tento přírodní kámen má velmi 
podobné zabarvení jako mramor, proto si jej lidé často pletou. Avšak oproti mramoru 

je kvarcit daleko odolnější. To je také jeden z hlavních důvodů, proč se velmi často 
využívá jako obkladový kámen.

Druhy přírodního kamene

Kvarcit
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V zahradě by tak neměla chybět odpo-

činková zóna, užitková zóna a okrasná 

zóna, které by se měly dynamicky pro-

línat. Toho docílíme nejen zelení, ale 

také dřevěnými a především kamenný-

mi prvky.

Aby zahrada skutečně představovala 

malý soukromý kus ráje, je zapotřebí 

myslet na každý detail, dát každému 

jejímu koutu určitý smysl a zároveň mít 

všechny její části vzájemně provázané.

Kamenné prvky dodají zahradě daleko 

více autentický ráz. Jednotlivé čás-

ti zahrady by měly být propojené 

okrasnými valouny, valounky, láma-

nými okrasnými kameny či kamennou 

drtí. Půvab a výjimečnost jí pak dodají 

solitérní kameny, kamenné zahradní 

fontány, sochy, kamenná koryta či 

pítka. A pokud mezi tím vším položíte 

kamenné nášlapy, ze kterých vytvoříte 

cestičky, bude vaše zahrada dovedena 

k naprosté dokonalosti.

Velký výběr dekoračních 
kamenů do zahrad 
skladem v centru 
Českých Budějovic nebo 
v centrálním skladu. 
V naší nabídce najdete 
velké okrasné valouny 
a menší valounky, velké 
lámané kameny, monolity 
(solitéry), kamenné drtě 
a kamenné nášlapy.

ZAHRADNÍ
SORTIMENT

Kdo by netoužil mít dům 
obklopený nádhernou 

zahradou, která je plná 
života, harmonie a nabízí 

to nejpříjemnější prostředí 
pro odpočinek?
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Velké okrasné valouny
Valouny jsou drcené kameny, které byly přírodně či uměle 
omleté. Do zahrady prostě patří a je jen na vás, jak je 
použijete. Můžete je využít pro čistě dekorační účely nebo 
jim dát i praktickou úlohu.
 

Prodej po kilogramech kusově, v drátěném koši nebo big bagu.

Bianco Carrara
valouny bílé s šedým nádechem

Angel Stone
valouny šedobílé, žíhané

Granito Montorfano
valouny šedá žula

Rainbow
valouny béžovohnědé, žíhané

OKRASNÉ
KAMENY

Pokud byste si náhodou 
z naší skladové nabídky 

nevybrali, nevadí. 
Můžete u nás dále vybírat 
z nepřeberného množství 

dekoračních kamenů 
a frakcí v katalogu.

Zahradní sortiment
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Monolity (solitérní kameny)
Solitérní kameny si svým vzhledem jasně říkají o svůj vlastní 
kus zahrady, kde budou všechny ostatní zahradní prvky 
pouze doplňovat jejich krásu. Díky svým tvarům a struktuře 
budou představovat vaše osobní umělecké dílo.

Mramor

Travertin Anticato

Woodstone

Bílý Thasos

Zahradní sortiment

Lámané kameny
Lámané kameny přinášejí do zahrady nespoutanou 
surovost. Přidejte je do svých skalek, záhonů nebo z nich 
postavte zeď a uvidíte, že vaše zahrada okamžitě dostane 
středomořský nádech.

Prodej po kilogramech.

Moonstone
okrasné kameny béžovohnědé vymleté

Spaghetti Tartaro Rosso
pemza červenohnědá

Travertino Rosa Anticato 
travertin krémový

Woodstone
kamenná kůra



48 – 49

Malé okrasné valounky 
z mramoru a leštěné valounky
Tyto drobné kameny vytvoří na zahradě krásně barevný 
koberec. Díky své barevné rozmanitosti vytvoří kontrast 
k zeleni a čisté předěly mezi jednotlivými částmi zahrady.

Prodej po pytlích (25 kg).

Ice blue
směs světle šedomodrých kamínků

Nero Ebano
valounky černošedé

Rosso Verona
valounky růžovočervené

Marfil
valounky béžové

Malé okrasné valounky

Zahradní sortiment

Střední okrasné valounky z porfyru, 
mramoru, žuly a leštěné valounky
Tyto drobné kameny vytvoří krásně barevný koberec 
a čisté předěly mezi jednotlivými částmi zahrady. Díky 
své barevné rozmanitosti vytvoří krásný kontrast k okolní 
zeleni a přidají vaší zahradě na kráse. Skvěle vypadají 
i v květináčích.
 

Prodej po pytlích (20 kg a 25 kg).

Bordeaux
fialovošedé valounky

Granite
valounky z šedé žuly

Rosa Corallo
valounky růžové

Bianco Carrara
bílé valounky s šedým nádechem
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Šlapáky aneb 
nášlapné kameny do zahrad
Kamenné nášlapy jsou skvělou volbou, jak jasně 
a esteticky vymezit cesty na vaší zahradě nebo 
v záhoncích. Ploché kameny jsou příjemné pro chůzi 
v obuvi i na boso. Díky své barevné rozmanitosti se navíc 
stanou i velmi estetickým detailem celé zahrady. 

Prodej po kusech.

Autumn grey

Nero assoluto

Mint

Golden Leaf

Zahradní sortiment

Kamenné drtě
Kamenná drť je vhodná k obsypu fasád domů, pro 
vysypání cest nebo dekorování různě velkých ploch na 
zahradě. Dopřejte svým květinám či záhonkům koberec 
z této drti a těšte se z jejich vzájemného souznění.  
 

Prodej po pytlích (20 l, 20 kg, 25 kg).

Panda
směs černé a bílé kamenné drti

Verde Alpi
modrozelená drť

Vulkanika
kamenná lávová drť

Kamenná kůra
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