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Jest pi kny, trwa y, wietnie har-

monizuje z otoczeniem, elegancko 

wygl da. To tylko niektóre zalety ka-

mienia. Oprócz tego jest naturalny, 

dodaje powagi i presti u. Wykonuje 

si  z niego posadzki, coko y, elewacje 

cienne, blaty kuchenne, armatur

azienkow , a tak e wyk ada nim ko-

minki i schody. Na zewn trz mo na 

robi  z niego murki, cie ki, oczka 

wodne, strumyki, podjazdy, tarasy, 

skarpy i ogrodzenia. W Polsce naj-

cz ciej wykorzystuje si  wyst pu-

j ce w ró nych odmianach granity, 

marmury, trawertyny i piaskowce. 

Podpowiadamy, jakie mo e by  zas-

tosowanie tych kamieni zarówno 

w domu, jak i w ogrodzie.
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W domu...
Przed przyst pieniem do prac zwi zanych z urz dzaniem wn -

trza musimy postawi  sobie kilka kluczowych pyta . Po pierw-

sze, dobrze jest zastanowi  si , jaki efekt chcemy osi gn ; czy 

wn trze naszego domu ma by  ciep e i przytulne, czy mo e ra-

czej dostojne i eleganckie. Elementy z kamienia o wiele bardziej 

pasuj  do tego drugiego. Kolejne pytania musz  dotyczy  kolo-

rystyki kamienia (obecnie bardzo modne s  jasne odcienie), jego 

faktury i tego w jakich ma znale  si  pomieszczeniach.  Kiedy 

ju  wszystko sobie dok adnie przemy limy, wówczas mo na 

przyst pi  do wyboru konkretnych rodzajów kamienia. 

Posadzki

Zarówno ci gi komunikacyjne, jak i posadzki w pomieszczeniach 

czy schody, z uwagi na to, e poddawane s  sta emu naciskowi        

i nara one s  na cieranie i zabrudzenia, powinny by  wykonane 

z kamienia twardego, nieprzepuszczalnego, o niskim stopniu 

cieralno ci. Na posadzki w okolicach wej cia, które najszybciej 

si  brudz , najlepiej nadaje si  bardzo twardy i odporny na uszko-

dzenia mechaniczne granit. Kamie  ten znajduje zreszt  zasto-

sowanie nie tylko w domu, ale tak e w obiektach u yteczno ci 

publicznej, w których odbywa si  intensywny ruch ko owy czy 

pieszy (np. perony). Jego faktura mo e by  g adka: szlifowana lub 

polerowana, ale tak e p omieniowana lub m otkowana, co nada-

je powierzchni kamienia chropowato ci i tym samym – lepszej 

przyczepno ci. 

 Innym kamieniem, z którego wykonuje si  posadzki, jest delikat-

niejszy od granitu i bardziej zró nicowany kolorystycznie marmur. 
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wietnie pasuje do azienek, salonów oraz 

na schody. Znakomicie  komponuje si  z meta-

lem i drewnem. 

Nie nale y natomiast uk ada  go przy wej-

ciach, poniewa  tam znajduje si  zwykle 

du o drobin piasku, które mog  zmatowi

jego szlachetn  powierzchni .

Marmur nie nadaje si  te  na pod og

w kuchni, bo nie jest niestety odporny na 

dzia anie kwasów znajduj cych si  w pro-

duktach spo ywczych  (sok z cytryny, ocet), 

ch onie jei mo e si  odbarwia , co wida

zw aszcza na jego jasnych odmianach. 

Ta sz  alternatyw  dla kamieni natural-

nych s  konglomeraty, czyli naturalne ka-

mienne kruszywo  z 5-procentowym dodat-

kiem ywicy poliestrowej i pigmentów. 

Na ka dej posadzce wietnie sprawdzaj

si  zw aszcza konglomeraty granitowe 

i kwarcowe (najtwardsze i najbardziej od-

porne na cieranie). 

Kuchnia

Nadaj   si  tu wspomniane wy ej konglome-

raty (granitowy lub marmurowy). Ich jedyn

wad  jest to, e szybciej ni  kamie  natural-

ny ulegaj  biodegradacji (zw aszcza konglo-

meraty marmurowe), co mo e owocowa  np. 

nierówno ci  blatu.

W kuchni znakomicie sprawdzaj  si  te

lity granit oraz silestone, czyli kwarcogranit 

zawieraj cy aktywny rodek bakteriobójczy. 

Jest on odporny na ciera-

nie, atwy w obróbce i ma o

nasi kliwy. Dzi ki temu 

wietnie nadaje si  na bla-

ty kuchenne. Inny kamie ,

który nadaje si  na blaty, to 

Bianco Macaubas – kwarcyt 

pochodz cy z Brazylii. Jest 

bia y i ma subtelne, zielonka-

we, uk adaj ce si  w poziomie linie. Nie 

ch onie wody, jest odporny na zarysowania 

i zabrudzenia.

 Pomimo, e mo liwo ci jest wiele i tak 

najbardziej popularne s  blaty granitowe. 

Dlaczego? Otó  po pierwsze, granit jest mate-

ria em niepalnym i d ugo si  nagrzewa (mo -

na bez obawy przed poparzeniem stosowa  go 

w pobli u kuchennych palników). Po drugie, 

na blacie z granitu mo na kroi , ubija , mia -

d y  bez obawy, e si  go porysuje. Po trzecie, 

nie wchodzi w reakcje z detergentami i kwa-

sami oraz nie przepuszcza wody, co sprawia, 

e atwo si  go myje.
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Blat kuchenny z granitu Madura Gold

REKLAMA
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 Blat z marmuru nie ch onie wody – jest 

wi c doskona y do azienki

SINTON SALON FIRMOWY

ul. Bartycka 26 paw. Abis lok. 675 

Warszawa

tel. kom. 0501 467 492

www.sinton.pl, email: sinton@sinton.pl

Oferta:
– p ytki 

– mozaiki

– blaty 

– umywalki 

– brodziki

– schody

– parapety

– meble ogrodowe 

Kamienie naturalne: 

granit, marmur, 

onyx, alabaster, 

trawertyn, 

piaskowiec



BUDUJEMY DOM 7–8/2009120

Przegl d rynku

Na kuchenne ciany natomiast wietnie 

nadaje si  daj cy wra enie trójwymiarowo-

ci trawertyn.

Salon

Na salonowe kolumny idealny b dzie piasko-

wiec lub trawertyn, za  na posadzk  – mar-

mur, który dobrze jest co jaki  czas polerowa

i impregnowa . Donice na kwiaty mo emy na-

tomiast zamówi  z onyksu – bardzo dekora-

cyjnego minera u, b d cego odmian  agatu.

azienka 

Tu idealne b d  niech on ce wody granity 

lub marmury. W azience wietnie prezentu-

je si  te  trawertyn (jest s oneczny i ciep y, 

ale zarazem ascetyczny), a tak e silestone 

i kwarcyty. Umywalki mog  by  zrobione 

z granitu, marmuru lub barwnego onyksu. 

Najwi cej zabiegów piel gnacyjnych wy-

maga trawertyn, którego otwory dobrze jest 

wype ni ywic  lub silikonem, a nast p-

nie wypolerowa . Tylko w ten sposób b dzie 

on w a ciwie chroniony przed wod  i zanie-

czyszczeniami. 

Kominek

Ma on by  nie tylko ozdob  salonu, ale tak-

e spe nia  podstawowe wymogi zwi zane 

z funkcjonalno ci . Chodzi zw aszcza o a-

two  czyszczenia, energooszcz dno  i wy-

dajno . Otaczaj cy kominek naturalny ka-

mie  nie tylko wietnie si  prezentuje, ale 

tak e, nie zmieniaj c swych w a ciwo ci, na-

grzewa si , a potem godzinami oddaje zma-

gazynowane ciep o. Jednym z popularniej-

szych kamieni stosowanych do obk adania 

kominków jest trawertyn, nadaj cy pomiesz-

czeniom nieco rustykalny charakter. Mo e

on by  w stu procen-

tach naturalny, wów-

czas ma struktur

porowat  z mikro-

skopijnymi dziurka-

mi, lub szpachlowa-

ny, ywicowany, 

a nast pnie polerowa-

ny. Kominki obk a-

da si  równie  gra-

nitami, marmurami, 

piaskowcami, kon-

glomeratami oraz... 

wapieniem. Bardzo popularny jest zw asz-

cza ten z okolic Kielc, zwany marmurem bo-

lechowickim. Kamie  ten wietnie nadaje si

do szlifowania i polerowania oraz wyst puje 

w szerokiej gamie kolorystycznej, pocz wszy 

od be ów, a sko czywszy na br zach. 

Parapety

Na parapety wietnie nadaje si  piasko-

wiec, wyst puj cy w kolorach od szare-

go, poprzez be owy i bia y, a  do ó tego. 

Trzeba tylko pami ta , e atwo si ciera, 

wymaga cz stego czyszczenia i impregna-

cji. Inne popularne kamienie z przeznacze-

niem na parapety to granit i marmur, a tak-

e konglomerat. Dobieraj c ich odcie  oraz 

faktur , nale y pami ta , aby wspó gra y

one kolorystycznie z posadzk . Cz sto pa-

rapety z kamienia po u o eniu i zeszlifo-

waniu rogów pokrywa si  warstw ywicy, 

która zapobiega ich matowieniu oraz po-

wstawaniu przebarwie .

Schody

Tu stosuje si  g ównie granity, marmury 

i trawertyny. Piaskowiec na schody raczej 

si  nie nadaje, poniewa atwo si ciera. 

Aby si  nie lizga , powierzchni  schodów 

nale y zmatowi  lub naklei  na stopniach 

specjalne chropowate nak adki. 

Piel gnacja

Kamie , aby zawsze dobrze wygl da , nale-

y regularnie poddawa  zabiegom piel gna-

cyjnym. 

Na samym pocz tku, zaraz po po o eniu 

nale y starannie go umy , u ywaj c emulsji 

z po yskiem lub flauty (preparat na bazie flu-

orokrzemianów). W przypadku marmuru do-

brym pomys em jest impregnacja, chroni ca

go przed plamami z owoców, jarzyn, t usz-

czu, a tak e kwasami i odbarwianiem (dzi -

ki impregnacji atwiej usuwa  te  powsta-

e zabrudzenia!). W adnym wypadku do 

czyszczenia marmuru nie nale y stosowa

rodków zawieraj cych chlor. T uste plamy 

usuwa si , stosuj c preparaty o odczynie za-

sadowym. Granit z kolei mo na co jaki  czas 

pastowa  bezbarwnymi pastami polerskimi 

z domieszk  wosku, które podkre laj  natu-

ralny kolor kamienia. Do czyszczenia trawer-

tynu najlepsza jest zwyk a woda, ewentual-

nie z domieszk  szarego myd a.

Piaskowce, w przeciwie stwie do innych 

kamieni nale y impregnowa  wielokrot-

nie. Zaimpregnowany kamie  nie powinien 

przyjmowa  wody, ale te  nie powinien by

zamkni ty – powinien oddycha . W prze-

ciwnym razie, gdy nie ma wymiany powie-

trza i pary wodnej, w pomieszczeniach ob o-

onych kamieniem mo e tworzy  si  grzyb. 

Impregnowanie piaskowca ogranicza tak e

jego cieranie.

Wa ne jest, aby do czyszczenia i piel gna-

cji kamienia u ywa  tylko produktów mar-

kowych, które nie spowoduj  ich zmatowie-

nia lub zniszczenia. Ciekawym pomys em

s  impregnaty podkre laj ce naturalny kolor 

kamienia, które sprawiaj , e wydaje on si

mokry (tzw. efekt mokrego kamienia).

Nale y pami ta , e ka dy rodek do pie-

l gnacji kamienia ma swoje przeznaczenie: 

s  osobne rodki do mycia (zwykle o odczy-

nie oboj tnym) oraz do impregnacji. 

Wady kamieni

Wszystkie kamienie s  ci kie, dlatego bio-

r c pod uwag  obci enie stropu, powin-

no wyk ada  si  nimi raczej partery domów. 

Je li chodzi o walory u ytkowe, to kamie-

nie nie powinny by  stosowane w pokojach 

dzieci cych i sypialniach, poniewa  s  z na-

tury zimne i ma o przytulne. Dodatkowo s

twarde i nie amortyzuj  upadków, co mo e

by  problemem, gdy mamy w domu ma e

dzieci.  Warto zwraca  uwag  na to, aby nie 

wyk ada liskimi, polerowanymi kamie-

niami azienek, kuchni oraz schodów. 

W ka dym z tych miejsc atwo mog  one 

spowodowa  upadek. Nale y te  pami ta ,
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Schody wyko czone kamieniem prezentuj  si

bardzo elegancko
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e niektóre kamienie s atwo cieralne (pia-

skowiec), a inne atwo wchodz  w reakcj

z kwasami czy chlorem (marmur). Musimy to 

bra  pod uwag , dobieraj c poszczególne ro-

dzaje kamieni do danego pomieszczenia. 

W ogrodzie
W ogrodzie wietnie sprawdz  si  zarów-

no kamienie zbite, twarde o niskiej nasi kli-

wo ci, jak te  porowate i nasi kliwe. Tych 

pierwszych u ywa si  do wyk adania tara-

sów, podjazdów i cie ek, drugie natomiast 

wykorzystuje si  w elementach pionowych 

i przy elewacjach.

Elewacja

Kamienie z przeznaczeniem na elewacje 

dzielimy na p askie i rz dowe (tzw. ci te). 

Jedne i drugie s u  do obk adania funda-

mentów, naro ników, cian oraz do budo-

wania podmurówek oraz ogrodowych kon-

strukcji, np. grilli, w dzarni czy kominków. 

Obecnie w sklepach i centrach ogrodni-

czych dost pny jest szeroki wybór kamieni 

o ró nych fakturach, kszta tach i kolorach. 

Z ciekawszych warto wymieni  szaro-br zo-

we gnejsy, upki kwarcytowe (szare) oraz se-

rycytowe (niebieskawordzawe), ó to-bia e

piaskowce, a tak e andecyty, ró nokolorowe 

krzemy oraz odporny na zabrudzenia, mróz 

oraz cieranie porfir, charakteryzuj cy si

niemal idealnie g adk  powierzchni .

Taras

Na taras lub patio cz sto k adzie si  p yty 

granitowe i bazaltowe, które s  stosunkowo 

proste w obróbce, twarde, odporne na wod ,

mróz, cieranie i inne niekorzystne czynni-

ki zewn trzne. Trzeba pami ta  tylko o tym, 

aby kamienie nie mia y szlifowanej lub po-

lerowanej powierzchni, poniewa  jak po-

pada na nie deszcz, stan  si  niezwykle li-

skie, mog c powodowa  upadki i urazy. 

Aby uzyska  lepsz  przyczepno  granit si

groszkuje (s u y do 

tego specjalny m o-

tek groszkownik), co 

powoduje powstanie 

na jego powierzch-

ni niewielkich wy-

puk ych punkcików, 

lub p omieniuje (wy-

palanie palnikiem), 

przez co uzysku-

je chropowat  faktu-

r . Innym kamieniem 

wykorzystywanym 

do obk adania tara-

sów jest piaskowiec. 

Je li si  na niego zde-

cydujemy, trzeba wy-

bra  taki, którego na-

si kliwo  nie przekracza 3% i... od razu go 

zaimpregnowa . Dobrze jest, je li taras, na 

którym po o ymy piaskowiec, b dzie znaj-

dowa  si  pod dachem, co zniweluje nieko-

rzystne dzia anie wody. Musimy te  cz sto 

zmiata  z niego piasek, poniewa  kamie

ten stosunkowo atwo si ciera. Na taras 

nadaj  si  równie  niektóre trawertyny, sje-

nity, marmury (wszystkie trzy wymagaj

impregnacji), a tak e gnejsy i porfiry. 

 Aby surowiec naturalny, którym wy o y-

my taras, mia  dobr  przyczepno , warto 

zawczasu zdecydowa  si  na jak  szorstk

faktur , np. upan  lub pi owan .

 Do czenia kamieni zawsze u ywajmy 

zaprawy z bia ym cementem – szary mo e

powodowa  odbarwienia.

Ogródek skalny

Na pewno nie nale y budowa  ogródków 

skalnych ze ska  mi kkich (np. i y) oraz 

z piaskowca, który stosunkowo szybko ulega 

zniszczeniu pod wp ywem niekorzystnych 

warunków atmosferycznych. Twarde, granit 

i bazalt, te  w zasadzie do skalniaków si

nie nadaj . Dobrze jest natomiast umie ci

w ogródku skalnym kamienie wyst puj ce 

w okolicy, które b d  harmonizowa y z oto-

czeniem. W naszych warunkach znakomi-

cie sprawdz  si  zwyk e otoczaki, g azy na-

rzutowe, a tak e kamienie upane i amane. 

Znakomit  propozycj  s  tak e mieni ce si

ró nymi kolorami kwarcyty. Kamienie nale-

y wkopywa  nieco w ziemi  i lekko odchy-

la  do ty u. Dzi ki temu sp ywaj ca z nich 

woda b dzie wsi ka a w podsypk , a nie ka-

pa a na znajduj ce si  ni ej ro liny. 

Oczko wodne

Oprócz zwyk ych kamieni upanych (np. 

upka granitowego) i amanych oczka wodne 

cz sto  wyk ada si  równie  srebrnorudym 

upkiem serycytowym lub wysypuje wirem 

kwarcytowym. Bardzo ciekawie prezentu-

j  si  wstawki z bia ego kamienia, który ma 

oryginaln  struktur  w postaci mieni cych 

si  ró nymi kolorami kryszta ków. W ocz-
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Kamie  polny adnie wkomponuje si  w ka dy 

ogród
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Donica kamienna z wielobarwnego upka w kolo-

rze grafitowym i srebrzystorudym

upek kwarcytowy idealnie sprawdzi si  na ze-

wn trz – na tarasach, cie kach, podjazdach
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kach wodnych nale y nato-

miast unika  wapieni, dolo-

mitów i marmurów, bo wy-

p ukiwane z nich przez wod

wapno ma z y wp yw na ro li-

ny i ryby.  

cie ki i chodniki

Tu chyba najbardziej odpo-

wiedni b dzie granit w po-

staci kostki kamiennej lub 

ewentualnie wi kszych p yt 

o nieregularnych kszta tach. 

Znakomite s  te  ma e oto-

czaki (np. dolomitowe), kostki 

ze sjenitu (jest trudniejszy od 

granitu w obróbce, za to daje si  znakomicie polerowa , co pozwa-

la  uzyskiwa wietne efekty wizualne), porfir, wir krzemowy i grys 

serpentynitowy. Wszystkie te kamienie s  niezwykle twarde, odpor-

ne na zarysowania i nie wch aniaj  wody. 

Uwaga! Kamienie przeznaczone na cie ki powinny zawsze mie

chropowat  powierzchni .

Ogrodzenie

Najcz ciej ogrodzenia buduje si  z kamieni narzutowych, a tak e

granitów, sjenitów, bazaltów, porfirów i kwarcytów. Te kamienie s

 najbardziej trwa e. Nieco bardziej podatne na niszczenie, za to pi k-

nie wkomponowuj ce si  w otoczenie zieleni, s  piaskowce i wa-

pienie. Pami tajmy, e ogrodzenia z samego kamienia mog  przyt a-

cza . G ównie dotyczy to mniejszych posesji. Wówczas mo na je 

czy  z drewnem, otacza  zieleni  lub robi  w nich ozdobne otwo-

ry. Ekonomiczniejszym rozwi zaniem od kupowania kamienia 

w czystej postaci jest 

zbudowanie konstrukcji 

z elbetonu i pokrycie jej 

kamiennymi nak adka-

mi. Do spajania kamien-

nych bloków u ywajmy 

elastycznej, mrozoodpor-

nej zaprawy.

Piel gnacja

Na piel gnacj  kamie-

ni ogrodowych, pomimo 

e s  bardziej nara one 

na niekorzystne dzia a-

nie czynników zewn trz-

nych, z regu y po wi ca 

si  mniej czasu ni  na po-

lerowanie czy impregna-

cj  kamieni, które mamy     

w domu. Jest to o tyle zro-

zumia e, e nie musz  one by  tak reprezentacyjne, wystarczy bo-

wiem, e tworz  okre lony styl czy klimat. To, e kamie  pokrywa 

si  patyn , matowieje lub zarasta mchem, jest naturalnym znakiem 

czasu. Je li bardzo nam to przeszkadza, czy my kamienie ogro-

dowe myjk  ci nieniow  typu kärcher lub zwyk  wod  z szarym 

myd em.  
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Poszczególne rodzaje kamienia ró ni  si  znacznie twardo ci  i porowa-

to ci , te za  cechy decyduj  o tym, jaka jest jego wytrzyma o , cieral-

no  i nasi kliwo . Im bardziej mi kki jest kamie , tym szybciej b dzie 

niszcza  i tym wi cej czasu b dzie trzeba po wi ci  na jego impregnacj

i piel gnacj . Najtwardsze p yty, wykonane z granitu, bazaltu, sjenitu    

i upków s  nienasi kliwe, odporne na mróz i na inne czynniki atmosfe-

ryczne. Mi kkie – piaskowce, wapienie, trawertyny i alabastry – s  po-

rowate, a przez to nasi kliwe i atwo si  brudz .

Marmur. Kamie  o bardzo urozmaiconym ubarwieniu: od jasnoper o-

wego, poprzez bia y, niebieskoszary, popielaty lub zielonkawy. Cz sto 

ma y ki lub smugi; po zaimpregnowaniu kamienia jego kolor staje si

intensywniejszy. Marmury mimo, e s  twarde nie s  odporne na dzia-

anie czynników atmosferycznych. Marmur atwo poddaje si  obróbce 

oraz polerowaniu.

Granit. Wyst puje w ró nych odcieniach szaro ci, ró u. Mo e te  by

czerwony, ó ty. Kamie  ten jest bardzo trwa y i wytrzyma y, odporny 

na dzia anie wody, wilgoci, mróz, promienie UV, wysok  temperatur ,

kwasy i zasady. Charakteryzuje si  ma cieralno ci  i nasi kliwo ci ,

nie wch ania równie  t uszczów. Obróbka granitu nie jest zbyt trudna, 

atwo si  go równie  szlifuje i poleruje. Nie wymaga specjalnych zabie-

gów piel gnacyjnych.

Piaskowiec. Mo e by  szary, be owy, bia y, a nawet czerwony i ó ty. 

Poszczególne jego odmiany mog  znacznie ró ni  si  mi dzy sob  w a-

ciwo ciami, np. nasi kliwo ci . Piaskowiec atwo si ciera, jest atwy 

w obróbce, mo na go szlifowa , jednak nie daje si  polerowa . Nale y

go cz sto czy ci  i impregnowa .

Trawertyn. Jest porowat  odmian  wapienia. Wyst puje w ró nych od-

cieniach: od bia ego przez be owe, ó te i czerwone. G bokie pory trawer-

tynu cz sto si  szpachluje, a nast pnie kamie  poddaje si  polerowaniu 

i impregnuje. Je li jako szpachli u ywa si ywicy lub silikonu, zarys po-

rów pozostaje widoczny. Dzi ki impregnatom trawertyn staje si  odporny 

na zabrudzenia i wilgo , jednak impregnacj  trzeba powtarza .

Bazalt. Mo e by  czarny lub ciemnoszary. Nale y do najtwardszych 

i najbardziej wytrzyma ych kamieni. Jest trudny w obróbce, ale nadaje 

si  do polerowania.

Wapie . Jest dost pny w kolorach: br zowym, jasnobe owym, ró owym 

lub szarym, najcz ciej z y kowaniem. Stosuje si  dwie odmiany mi k-

k  (lekk ) i tward  (zbit ). Wapienie maj  s ab  odporno  na warunki 

atmosferyczne i du cieralno . Wymagaj  impregnacji.

upki. Powstaj  z rozwarstwienia ró nych ska  – maj  wi c ró ne w a-

ciwo ci. Wyst puj  w bardzo ró nych kolorach: grafitowym, zielonym, 

bordowym, rudym, miodowym, czarnym i br zowym. Charakterystyczna 

warstwowa struktura upka pozwala na uzyskiwanie z niego cienkich p y-

tek. Wyst puj  mi dzy innymi upki grafitowe, serycytowe, yszczykowe, 

chlorytowe, mikowe. Nie s  zbyt trudne w obróbce.

Jaki kamie  wybra ?

 P yty ogrodowe imituj ce piaskowiec 

dobrze komponuj  si  z zieleni
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