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Elkamino Dom to firma z bogatym
doświadczeniem w branży dekoracyjno-elewacyjnej.

Produkujemy różnego rodzaju:
s płytki ścienne, podłogowe, tarasowe, schodowe 

i parapetowe
s kamień elewacyjny i dekoracyjny 
s płytki starej cegły
s beton architektoniczny.

Stawiamy na jakość i estetykę naszych produktów. 
Przytulny dom, do którego chce się wracać, dom, 
który jest ładnie urządzony, gdzie czujesz się 
dobrze, otoczony pięknem.

www.elkaminodom.pl
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Stara cegła to stylowe płytki przeznaczone na ściany, podłogi, tarasy, schody, parapety.

Jest to unikalny wzór oryginalnej XIX-wiecznej cegły, z której budowano dwory i katedry.

Nadzwyczajny klimat dawnych czasów, a jednocześnie bardzo nowoczesny.

4



5



Płytki ścienne - Stara Cegła
Płytki mają bardzo ciekawą fakturę powierzchni, lekko podniszczoną, z naturalnymi 

wyszczerbieniami i wyżłobieniami. Występują w różnych tonacjach kolorystycznych, 

od białej, po szarą i grafitową. Przeznaczone są do okładania ścian, cokołów, łuków, ogrodzeń, 

kominków itp. Odporne są również na działanie warunków atmosferycznych.

stara cegła szaro-grafitowa

stara cegła naturalna
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stara cegła skalna

stara cegła szara
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Płytki ścienne - Stara Cegła

stara cegła biała

stara cegła biała,
płytki ścienne w stylu bielonej,

wiejskiej ściany.

stara cegła skalna,
płytki ścienne w kolorystyce skał 

piaskowych.
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stara cegła skalna
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Płytki ścienne - Stara Cegła

naturalna

skalna

Brązowa

Brązowo-beżowa

naturalna jasna

Biała

gotycka
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szara

Lico długie

Płytka narożna

szaro-grafitowa

Lico krótkie - połówka

opakowanie

rozmiary płytek:
lico długie  około 6,5x25cm
lico krótkie  około 6,5x13,5cm
płytka narożna około 6,5x13,5x27cm

ilość płytek w 1m2 (przy założeniu 1cm spoiny):
lico długie 50 szt.
lico krótkie 100 szt.

waga 1m2 20kg
grubość płytek około 1,5cm
opakowanie karton - 0,5m2, waga 10kg 11



Płytki Stara Cegła
podłogowa, tarasowa, schodowa i parapetowa
Płytki przeznaczone na podłogi, tarasy, chodniki, schody, parapety itp.

XiX-wieczny wzór płyek pozwala na uzyskanie unikalnego stylu. wyłożenie tarasu,

czy podłogi zwykłą cegłą może powodować wiele problemów. wykruszanie, rozwarstwianie, 

czy tzw. lasowanie się zwykłej cegły powoduje, że po niedługim czasie taras czy podłoga źle 

wygląda i źle się po niej chodzi. nasze płytki idealnie rozwiązują ten problem. są trwałe, 

twarde i znakomicie wyglądają. aż trudno uwierzyć, że nie jest to zwykła cegła.

 Produkujemy płytki w dwóch typach grubości: 3,5cm i 1,5cm.
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Płytki Stara Cegła
podłogowa, tarasowa, schodowa i parapetowa
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Płytki Stara Cegła
podłogowa, tarasowa, schodowa i parapetowa
duża różnorodność rodzaju płytek produkowanych przez nas pozwala

na kompleksowe wykończenie powierzchni w XiX-wiecznym, ceglanym stylu.

Płytka tarasowa
gr. 3,5cm, rozm. ok. 13,5x27cm

stopnica/parapet, gr. 3,5cm

stopnica/parapet boczna
gr. 3,5cm

stopnica/parapet, gr. 1,5cm

stopnica/parapet boczna
gr. 1,5cm

Płytka podłogowa „kafel”
gr. 1,5cm, rozm. ok. 13,5x27cm
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stopnica/Parapet/Płytka skrajna
wykończenie proste, strona prawa,

gr. 3,5cm

stopnica/Parapet/Płytka skrajna
wykończenie zaokrąglone,

strona prawa, gr. 1,5cm

stopnica/Parapet/Płytka skrajna
wykończenie zaokrąglone,

strona lewa, gr. 1,5cm

stopnica/Parapet/Płytka skrajna
wykończenie proste, strona lewa,

gr. 3,5cm

stopnica/Parapet/Płytka skrajna
wykończenie zaokrąglone,

strona prawa, gr. 3,5cm

stopnica/Parapet/Płytka skrajna
wykończenie zaokrąglone,

strona lewa, gr. 3,5cm

stopnica/Parapet/Płytka skrajna
wykończenie proste, strona prawa,

gr. 1,5cm

stopnica/Parapet/Płytka skrajna
wykończenie proste, strona lewa,

gr. 1,5cm
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Płytki Stara Cegła
podłogowa, tarasowa, schodowa i parapetowa

Płytka tarasowa wykończeniowa
rozm. ok. 6,5x27cm,

gr. 3,5cm

Płytka tarasowa wykończeniowa
rozm. ok. 6,5x13,5cm,

gr. 3,5cm

Płytka tarasowa wykończeniowa
„kafel”, rozm. ok. 6,5x27cm,

gr. 1,5cm

Płytka tarasowa wykończeniowa
„kafel”, rozm. ok. 6,5x13,5cm,

gr. 1,5cm

Płytka parapetowa skrajna
lewa z wcięciem, gr. 3,5cm

Płytka parapetowa skrajna
prawa z wcięciem, gr. 3,5cm

stopnica/parapet
rozm. 6,5x27x13,5cm, gr. 3,5cm
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Płytki dostepne są we wszystkich kolorach w jakich występują płytki ścienne

(patrz str. 10/11). istnieje rónież możliwość wykonania indywidualnych zamówień. 

wszystkie płytki są przeznaczone do zastosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. 

każdą z płytek zależnie od potrzeb możemy stosować do wykładania tarsów, podłóg, 

chodników, schodów i parapetów.

Pozostałe rozmiary płytek:

Stopnica/Parapet
płaszczyzna górna około 13,5x27cm

czoło płytki  około 6,5x13,5cm

grubość   1,5cm lub 3,5cm

Stopnica/parapet boczna
płaszczyzna górna około 13,5x27cm

płaszczyzna boczna około 6,5x27cm

grubość   1,5cm lub 3,5cm

Parapetowa z wcięciem
płaszczyzna górna około 13,5x27cm

płaszczyzna górna wcięta około 8x16,5cm

rozmiar wcięcia  około 5,5x16,5cm

waga 1m2 płytek (przy założeniu 1,5cm spoiny)

tarasowa  55kg

podłogowa „kafel” 22kg

Zużycie na 1m2 (przy założeniu 1,5cm spoiny)

tarasowa  23,5 szt./m2

podłogowa „kafel” 23,5 szt./m2

stopnice/parapety 6,5 szt./mb
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Kamień elewacyjny i dekoracyjny Camino
Płytki przeznaczone do wewnątrz i na zewnątrz w dwóch typach: cementowe i gipsowe.

wzór skały łupkowej z charakterystyczną wyraźną fakturą powierzchni daje efekt 

przyjemnego i odprężającego klimatu.

wysokiej jakości wykonanie powoduje, że po ułożeniu nie ma praktycznie żadnych łączeń

i szpar między płytkami. typ cementowy przeznaczony jest na elewacje i wykończenia 

wnętrz. odporny na warunki atmosferyczne. typ gipsowy przeznaczony jest do wewnątrz.
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Kamień elewacyjny i dekoracyjny Camino

Biel łamana ecru szary

szaro-grafitowy Brąz ecru z brązem

Jest możliwość wykonania kamienia w każdym kolorze.

realizujemy zamówienia indywidualne.
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Płytki proste narożnik zewnętrzny narożnik wewnętrzny

narożnik boczny opakowanie

rozmiary płytek:
wysokość 7,2cm
długość  od 18cm do 38cm
grubość  maks. 3,5cm

waga 1m2:
gips   15kg
cement   30kg
opakowanie kartonowe 0,5m2
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Płyty - Beton Architektoniczny
Produkowane przez naszą firmę płyty elewacyjno-dekoracyjne w stylu tzw. „surowego 

betonu” to bardzo ciekawy i nowoczesny sposób aranżacji wnętrz i elewacji.

staranne wykończenie każdej płyty zapewnia im estetyczny wygląd z jednoczesnym 

zachowaniem industrialnego charakteru.
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Płyty - Beton Architektoniczny

Płyta - rozm. 75x90cm, 0,67m2

rodzaj: gładka, gr. ok. 2,5cm,
waga ok. 28kg

Płyta - rozm. 70x86,5cm, 0,6m2

rodzaj: porowata, gr. 2cm
waga 20kg

Płyta - rozm. 107x54cm, 0,58m2

rodzaj: porowata, gr. ok. 1,5cm,
waga 15kg

Płyta - rozm. 60x75cm, 0,45m2

rodzaj: porowata, gr. ok. 1,5cm,
waga 13kg

Płyta krzyżakowa 70x70cm, 0,43m2

rodzaj: gładka, gr. 1,5cm,
waga 10kg

Płyta puzel 70x70cm, 0,43m2

rodzaj: porowata, gr. 1,5cm,
waga 10kg

dopuszczalne oddchylenie od deklarowanych wymiarów dla wszystkich rodzajów płyt wynosi +/- 2mm
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Przykład ozdobnego mocowania

Płyta w kolorze grafitowym Płyta w kolorze białym

struktura powierzchni - gładka struktura powierzchni - porowata

wąs montażowy

Przykład ozdobnego mocowania

każdy rozmiar jest dostępny
w wersji porowatej i gładkiej.
istniej możliwość wykonania płyt
w innych kolorach.
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Płyty - Beton Architektoniczny

Płyty są starannie przygotowane do transportu
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Godła RP i dekory

godło
rozm. 21x18,5cm

godło
rozm. 22x25,5cm

godło
rozm. 24x27,5cm

godło
rozm. 67x87cm

godło
rozm. 38x46cm

Przykładowy dekor
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Zestaw do spoinowania
Znakomite urządzenie do spoinowania różnego rodzaju płytek ściennych i podłogowych, 

kamienia naturalnego, elewacyjnego, dekoracyjnego, cegieł, cegiełek itp.

Przystosowany do bezpośredniego nakładania zaprawy do tuby.

szczelny tłoczek Zawartość zestawu
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Informacja techniczna
Produkty firmy elkamino dom są wytwarzane zgodnie z polskimi i europejskimi normami 

Pn-en 13369:2005, Pn-en 13198:2005.

wyniki badań laboratoryjnych i dokumenty są dostępne na naszej stronie www.

w ofercie posiadamy także kleje, impregnaty, zaprawy i wszystko co konieczne do 

sprawnego wykonywania montażu naszych płytek. Zawsze służymy profesjonalnym 

doradztwem.

instrukcje montażu znajdują się na opakowaniach, a także na stronie www.elkaminodom.pl

Jesteśmy przekonani, że nasze produkty zapewnią Państwu

wiele wspaniałych doznań estetycznych. 

realizujemy także indywidualne zamówienia i pomysły naszych klientów.
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 Elkamino Dom Sp. J.
ul. Gen. Skokowskiego 99

Jaktorów-Kolonia, 96-313 Jaktorów
tel.: 509 477 770, 509 477 779, 602 292 707

tel./fax: 46 856 40 40
e-mail: biuro@elkaminodom.pl

www.elkaminodom.pl


