
SIŁA TRADYCJI

Konglomerat kwarcowy



dzisiaj
• Paleta 28 popularnych dekorów marmurowych i

granitowych

• 2 optymalne rozmiary: standard i jumbo, które

pozwalają obniżyć koszt produkcji wyrobu

• Ponad 10 000 klientów wybrało Avant Quartz

• Konglomerat kwarcowy europejskiej jakości z

10-letnią gwarancją

• Coroczna aktualizacja kolekcji,

odzwierciedlających strukturę kamienia

naturalnego

• Podatny materiał, łatwy w obróbce i

szlifowaniu



SKŁAD 
KONGLOMERATU KWARCOWEGO

• 95% kwarc naturalny

• 4% żywic syntetycznych

• 1% pigmenty kolorowe
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NOWOCZESNY I 
EKOLOGICZNY 
MATERIAŁ

Głównym nurtem nowoczesnego designu jest
odejście od sztuczności na rzecz natury.

Zastosowanie trwałych i praktycznych
materiałów wykonanych z konglomeratu
kwarcowego to doskonały sposób na
zaprezentowanie wyśmienitego smaku i nadanie
otaczającej przestrzeni luksusowej estetyki.
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WEWNĘTRZNE 
PIĘKNO 
KONGLOMERATU
Avant Quartz to konglomerat kwarcowy stworzony przy
użyciu nowoczesnej technologii. Czerpiąc to, co
najlepsze z natury i ludzkiego rzemiosła, konglomerat
kwarcowy jest materiałem przyjaznym dla środowiska, na
który składają się: naturalny piasek kwarcowy (95%),
żywice polimerowe (4%) i pigment barwiący (1%).

Kolekcje zaprojektowane są w motywach marmuru i
granitu. Artyści stworzyli niepowtarzalne, naturalistyczne
dekory, bazujące na naturalnym wzorze kamienia - jego
charakterystycznych smugach i żyłkach. Każdy produkt
Avant Quartz jest oryginalny i niepowtarzalny dzięki
szerokiej palecie kolorów, odcieni i różnorodności
wzorów.
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Francuskie wyrafinowanie dla 
miłośników estetyki

Każda kolekcja Avant Quartz została zainspirowana wycieczką po
przytulnych zakątkach Francji. Pracując nad dekorem z
konglomeratu kwarcowego, projektanci starali się oddać ducha
lokalnej architektury i zdolność francuskich rzemieślników do
nadania wyrafinowanego wykończenia nawet najbardziej
powszechnym rzeczom. Dzięki temu kamień kwarcowy nadaje się
zarówno do klasycznych, jak i nowoczesnych wnętrz: niezmiennie
staje się akcentem, który podkreśla dobry gust właściciela domu.

W niczym nie ustępuje kamieniowi naturalnemu, Avant Quartz ma
jeszcze jedną zaletę: idealną równowagę między ceną a jakością.

Jednocześnie cechy kamienia kwarcowego sprawiają, że każdy
produkt jest wyjątkowy, a jakość materiału spełnia wysokie
międzynarodowe standardy.
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Zalety materiału

Łącząc elegancję wzornictwa i praktyczność, Avant Quartz
ma wiele zalet, wśród nich wysoka odporność na
zarysowania i plamy. Gładkość materiału zapewnia
łatwość utrzymania higieny: brak porów zapobiega
gromadzeniu się i rozwojowi bakterii. W przypadku
zabrudzenia wystarczy umyć powierzchnię, aby wzór był
widoczny w całej okazałości. Przy prawidłowym
użytkowaniu wyrób z kwarcu posłuży dziesiątki lat.
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8KOLEKCJA 
MARMUROWA

2040 Montbeliard2032 Grenoble 2033 Lion2030 Botticino Bourges



2032 Grenoble



8KOLEKCJA 
MARMUROWA

7200 Aquitaine Blanca2041 Valence 7000 Calacatta Eno



7000 Calacatta Eno



8KOLEKCJA 
MARMUROWA

7470 Calacatta Bearn7300 Calacatta Ajaccio 7400 Calacatta Dauphine



7300 Calacatta Ajaccio



8KOLEKCJA 
MARMUROWA

7670 Calacatta Cassel7500 Calacatta Arras 7600 Calacatta Le Noir



7670 Calacatta  
Cassel



8KOLEKCJA 
MARMUROWA

9005 Bourbonnais7700 Calacatta Marseille 7900 Calacatta La Rochelle



7700 Calacatta 
Marseille



8KOLEKCJA 
MARMUROWA

9050 Gris Fonce9014 Savoie 9015 Franche-Conte 9040 Le-de-France



9040 Le-de-France



8KOLEKCJA 
GRANITOWA

1020 Le Havre1000 Dijon 1012 Amiens



1020 Le Havre



8KOLEKCJA 
GRANITOWA

1220 Clermont1030 Bergerac 1100 Limozh



1220 Clermont



8KOLEKCJA 
GRANITOWA

1250 Puatie 1260 Nansi



1250 Puatie



NIESKOŃCZONE 
MOŻLIWOŚCI PROJEKTOWANIA

Rozmiar ma znaczenie

Obróbka kamienia dla różnych
elementów wzornictwa wymaga
indywidualnego podejścia. Avant
Quartz jest produkowany w formacie
standardowym 3050 mm х 1440 mm i
w formacie Jumbo - 3200 mm na
1600 mm. Grubość płyty 12 mm, 20
mm i 30 mm.

Szerokie możliwości 
zastosowania

Materiał jest szeroko stosowany do
dekoracji łazienek, blatów
kuchennych i barowych, zlewów, a
także jako podłogi.

Certyfikacja i 
bezpieczeństwo

Konglomerat kwarcowy Avant Quartz
jest certyfikowany do produkcji blatów i
okładzin wewnętrznych. Materiał jest
bezpieczny zarówno do stosowania w
kuchni, jak i w pomieszczeniach o
wysokich wymaganiach higieniczno-
sanitarnych.
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PORÓWNANIE KONGLOMERATU KWARCOWEGO Z INNYMI MATERIAŁAMI

Charakterystyki materiału Konglomerat 
kwarcowy

Gres Granit 
naturalny

Marmur 
naturalny

Kamień 
akrylowy

Nie rysuje, nie wyciera się + + + / - - -
Brak porów – jest plamoodporny + + + / - - + / -
Łatwa i praktyczna pielęgnacja + + + / - - +
Termoodporność + + + + -
Brak mikropęknięć zapobiegających tworzeniu się pleśni 
oraz grzybów + + - - +

Higieniczny, bezpieczny dla środowiska + + - - +

Brak wewnętrznego natężenia, wytrzymały na zginanie + - - - +

Szeroka gama dekorów i tekstur + + - + +
Odporność na wybarwienia (koloru, dekoru, tonu) + + - - +
Możliwość naprawy + / - + / - + / - - +
Do stosowania zewnętrznego - + + + -
Cena - - + + + / -
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architype.pl

• Indywidualne podejście do każdego klienta

• Personalny menedżer obsługujący zamówienia

• Stały monitoring światowych trendów we wzornictwie i coroczna

aktualizacja kolekcji

• Zapewnienie wzorów kamienia i materiałów promocyjnych dla

klientów



Skontaktuj się 
z nami!

ARCHITYPE central office
05-555 Tarczyn,

al. Krakowska 64, Grzędy

+48 22 602 20 22
e-mail: architype@architype.pl

architype.pl

mailto:architype@architype.pl

	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20
	Слайд номер 21
	Слайд номер 22
	Слайд номер 23
	Слайд номер 24
	Слайд номер 25
	Слайд номер 26
	Слайд номер 27
	Слайд номер 28
	Слайд номер 29

