
prezentacja firmowa

ZASTOSOWANIE

Płyty serycytowe, fyllitowe oraz dolomit – jako materiały wy-

jątkowo ozdobne i oryginalne znalazły szerokie zastosowa-

nie w elementach architektury ogrodowej i wodnej: progi

wodne, kaskady, spływy, oczka wodne, ogrody japońskie,

jaskinie, ogrody skalne; stosowane są one również do wy-

kładania elewacji zewnętrznych i wewnętrznych, kominków,

ogrodzeń, ścieżek ogrodowych i murków oporowych

CHARAKTERYSTKA

Rodzaj wyrobu:

� kamienne płyty budowlane z łupka chlorytowo-serycyto-

wego – naturalne, kruszone, płaskie kamienie w formie

płyt, w kolorze srebrno-rudym, które cechuje charaktery-

styczny, unikatowy połysk

� kamienne płytki cięte z łupka chlorytowo-serycytowego –

dostępne w dwóch rozmiarach 10 x (10, 20) cm i grubości

około 1,5 cm

� kamienne płyty budowlane z łupka fyllitowego – naturalne,

kruszone, płaskie kamienie w formie płyt, w kolorze grafi-

towym, o niespotykanym wyglądzie skamieniałego drewna

� otoczaki z łupka fyllitowego

� kamień łamany dolomitowy - bryły dolomitowe w bogatej

gamie kolorystycznej: białe, kremowe, beżowe, zielonkawe

oraz różowawe

� otoczaki z dolomitu

Cechy szczególne: kamień naturalny, nie obrabiany mecha-

nicznie

SUROWIEC:

� łupek chlorytowo-serycytowy (tzw. serycyt) jest skałą meta-

morficzną składającą się w zasadniczej części z minerałów

z grupy mik (tj. muskowitu i biotytu) oraz chlorytu i krze-

mionki; miejsce występowania – kopalnia „Jerzy” w Krobicy

� łupek fyllitowy podobnie jak serycyt jest skałą metamor-

ficzną złożoną głównie z serycytu, chlorytu, a niekiedy tak-

że z kwarcu; miejsce występowania – kopalnia „Dewon”

w Jarnołtówku

� dolomit – skała dolomitowa (forma marmuru dolomitycz-

nego), której głównym składnikiem jest podwójny węglan

CaMg(CO3)2; miejsce występowania – kopalnia „Rędziny”

przy ZWiPD w Pisarzowicach

INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: sprzedaż hurtowa i detaliczna

Pozostała oferta:

� wypełniacze mineralne

� mączki dolomitowe

� mączki skaleniowe

� posypki papowe

� grysy dolomitowe

� grysy granitowe

� nawozy wapniowo-magnezowe węglanowe

JELENIOGÓRSKIE KOPALNIE 

SUROWCÓW MINERALNYCH S.A.

ul. Bronka Czecha 2, 58-580 Szklarska Poręba

tel. 075 717 20 01 (do 02)

075 717 25 43; 075 717 22 87, faks 075 717 25 15

www.jksm.pl, e-mail: sekretariat@jksm.pl

Budowlany kamień naturalny 
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