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Stone Master jest wiodącym producentem kamienia dekoracyjnego 

i elewacyjnego na rynku polskim, rozszerzającym z powodzeniem swo-

ją działalność także na rynku europejskim i światowym. Oferuje szero-

ki wybór kolekcji kamienia ozdobnego w różnorodnych wzorach i roz-

maitych wariantach kolorystycznych. Od lat z sukcesem współpracuje 

z największymi sieciami typu Do-It-Yourself, kreując tym samym silną 

i rozpoznawalną na rynku markę. Ponad 20 lat doświadczenia w branży 

zaowocowało stale powiększającą swój zasięg sieci dystrybucją, prowa-

dzoną m.in. za pośrednictwem strategicznych partnerów i przedstawi-

cieli handlowych, dzięki czemu produkty Stone Master trafiają do sze-

rokiego grona odbiorców.

Co wyróżnia spółkę?

Elastyczne podejście do procesu produkcyjnego – zwiększanie 

efektywności dzięki nowej fabryce oraz rozbudowie powierzchni ma-

gazynowej.

Nastawienie na rozwój – zaprojektowanie półautomatycznego sys-

temu produkcji, który zapewnia wysoką jakość oraz powtarzalność pro-

duktu (jednakowe parametry jakościowe i kolorystyczne).

Zapewnienie fachowego doradztwa przy wyborze kolekcji i aranżo-

waniu kompozycji oraz profesjonalnej obsługi posprzedażowej.

Szlachetność kamienia, jego estetyka, mnogość form i kolorów pozwa-

lają rozwinąć skrzydła kreacji. Kamień jako element dekoracyjny nigdy 

nie wyjdzie z mody, a jego cechy idealnie wpisują się we współczesne 

myślenie o kreowaniu przestrzeni bliskiej człowiekowi. Kamień wyko-

rzystany we wnętrzu harmonijnie współgra z  potrzebą bliskości natu-

ry. Doskonale prezentuje się w połączeniu z klasyczną elegancją, ale 

także nowoczesnym minimalizmem.

Kamień dekoracyjny jest mocnym punktem w urządzaniu przestrzeni, 

mocna struktura i często żywe kolory od razu przyciągają nasz wzrok. 

Czy będzie to imitacja północnoamerykańskich skał, różnego rodzaju 

cegieł czy też kamieni występujących naturalnie w naszym klimacie, 

produkt daje się zauważyć natychmiast. Jednocześnie produkt prze-

czy niejako idei konkurencyjności – można by rzec nawet, że doskona-

le sprawdza się w towarzystwie innych typów okładzin ściennych. Pas 

kamienia ułożony za telewizorem czy zagospodarowanie nim fragmen-

tu holu doskonale skomponuje się z farbą, tynkiem, czy choćby płyt-

kami ceramicznymi. 

Ponadto kamień może przybierać rozmaite formy – ma to znaczenie szcze-

gólnie wtedy, kiedy chcemy urządzić nasz dom podług konkretnego sty-

lu wnętrzarskiego. Miłośnicy wielkomiejskich loftów, wiejskich domków, 

czy też klimatów postindustrialnych wreszcie mogą przenieść w ulubio-

ny klimat własne cztery kąty. Dzięki temu, że kamień potrafi do złudze-

nia przypominać cegłę, otoczaki czy naturalnie pokruszone fragmenty 

skał, w bardzo prosty sposób nada pomieszczeniom ten jedyny, kojarzą-

cy się z konkretnym wspomnieniem charakter. 

Stone Master SA
ul. Dubois 117/119, 93-465 Łódź

tel.  42 213 21 12, faks 42 213 21 28
www.stonemaster.pl, office@stonemaster.pl
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