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Daj szans  „Twojemu Domowi” na d ugie 

i zdrowe ycie. „Twój Dom” wart jest tego 

aby mie  w nim PRAWDZIWE kamienie. 

Nic nie zast pi natury. Oferujemy materia-

y, które wyprodukowa a genialna fabryka 

– Fabryka Natury. Produkcja trwa a 15 mi-

lionów lat. Natura przez miliony lat kszta -

towa a kamienie, tworzy a ich twardo ,

wzór, kolor i niepowtarzalno .

Bazujemy na kamieniach wydobywanych 

w Polsce. Sprawdzonych w budownictwie na 

terenach Polski od kilkuset, a nawet i 1000 

lat. S  to tzw. marmury kieleckie „Morawica” 

– be owy kamie  i „Bolechowice” – br zowy 

kamie  oraz wapie  lekki „Pi czak” 

– kre mowo-bia y. To z „Pi czaka” zbudowa-

na jest kolegiata w Wi licy, która ma ju  po-

nad 1000 lat. To z „Morawicy” i „Bolechowic” 

s  posadzki na Wawelu, w Niepo micach, 

w Zamku Królewskim w Warszawie, w te-

atrach, operach, muzeach i urz dach. To 

z „Pi czaka” wyrze biony jest nagrobek króla 

W adys awa Jagie y w katedrze na Wawelu. 

To z „Pi czka” s  ozdoby okien w ko ciele 

Mariackim.  

Kiedy  nasze kamienie zdobi y pa ace, 

zamki, dwory i ko cio y. Dzisiaj ka dy mo e

mie  je w swoim domu. S adne, natural-

ne, trwa e. Dodaj  szyku i elegancji ka de-

mu wn trzu. S  zawsze modne, oryginalne 

i niepowtarzalne. S  te  praktyczne i atwe  

w u ytkowaniu. Nasze kamienie s  przytul-

ne – maj  ciep e naturalne barwy.

Produkujemy z kamieni naturalnych pa-

rapety, schody, ok adziny cian, blaty, ko-

minki, ok adziny na coko y domów 

i murki, ok adziny na elewacj  (g adkie 

i upane).  Mamy w ofercie ca  gam  ka-

mieni ogrodowych, kostk  brukow  z wa-

pienia, dziki kamie  na alejki, p ytki „an-

tiko” na tarasy. W sta ej sprzeda y mamy 

kamie  murowy z „Pi czaka” na ogrodze-

nia i podmurówki.

Wszystkie nasze kamienie maj  badania 

laboratoryjne polskie i niemieckie. Spe niaj

europejskie normy budowlane. Mog  by

stosowane we wn trzach i na zewn trz. S

mrozoodporne, twarde i nie cieralne. 

Nasze wyroby maj  przyst pne ceny.  

Posadzk  marmurow  mo na kupi  ju  od 

80 z /m2, a z elementów nieregularnych tzw. 

„p yty ma ogabarytowe”, z których uk a-

da si  posadzk  „na dzikówk ” mo na kupi

ju  od 35 z  netto/m2. 1 m2 ogrodzenia sze-

rokiego na 20 cm mo na wymurowa  z ka-

mienia murowego „Pi czak” za 25 z  netto. 

Ok adzin  „ upan ”  z prawdziwego kamie-

nia „Pi czaka”, na ogrodzenia i coko y do-

mów mo na kupi  ju  od 30 z  netto/m2.

Obudow  kominkow  mo na kupi  ju  od 

1000 z  netto. Parapet marmurowy 180x30 cm 

kosztuje ju  od 125 z . Wycinamy z kamie-

nia to co sobie yczy klient. Ró ne rozmiary, 

ró ne grubo ci, ró ne sposoby wyko czenia 

powierzchni. 

Z nasz  ofert  i katalogami mo na zapozna

si  na stronie internetowej www.pzkb.neo.pl.
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