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kompromisów
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Caesarstone - kwarcowe 
powierzchnie premium
Pierwszy na świecie!

• Międzynarodowa marka Caesarstone pojawiła się w 
Izraelu w 1987 roku, jest ona uznawana za legendarną 
na całym świecie.

• Od czasu powstania pierwszego na świecie blatu 
kwarcowego do dnia dzisiejszego firma Caesarstone 
jest bezkompromisowa pod względem jakości, 
naturalnego składu kamienia, autorskiej tekstury oraz 
produkcji w włoskiej technologii Breton.

• Caesarstone to wybór silnych, wymagających ludzi, 
którzy znają wartość rzeczy oryginalnych.
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Międzynarodowa marka o legendarnej historii
• Dzięki wysokim standardom eksploatacyjnym konglomerat kwarcowy jest szeroko stosowy do produkcji blatów kuchennych, 

powierzchni stref food, blatów łazienkowych, podłóg, schodów, parapetów na całym świecie.

• Caesarstone jest produkowany na dwóch kontynentach. Dwa zakłady firmy Caesarstone Ltd. znajdują się w Izraelu i spełniają 
potrzeby klientów w Europie i Azji. Kolejny w Richmond-Hill, stan Georgia, USA, zaspokaja zapotrzebowanie amerykańskiego 
rynku na wysokiej jakości konglomerat kwarcowy.

Obecność na całym 
świecie



Międzynarodowy 
lider w zakresie 

ochrony środowiska 
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Ochrona środowiska i higiena
Kontrola jakości na każdym etapie

• Jedna z kluczowych zalet płyt Caesarstone – przyjazny dla 
środowiska.

• Kamień spełnia standardy higieny i bezpieczeństwa dla zdrowia 
ludzkiego.  
Powierzchnie kwarcowe są produkowane zgodnie z 
międzynarodowymi normami:

• system zarządzania jakością ISO 9001;
• system zarządzania środowiskowego ISO 14001;
• certyfikat NSF do kontaktu powierzchni z żywnością;
• certyfikat koszerności - zgodność z normami judaizmu.

• Surowce do produkcji płyt przechodzą wieloetapową kontrolę 
jakości. Produkcja jest prowadzona z zachowaniem ścisłych zasad i 
standardów.
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Fabryczne wykończenie płyt zapewni ochronę na długie lata. Powierzchnia będzie odporna na uszkodzenia, ścieranie oraz inne ślady wynikające z aktywnego użytkowania.



Dlaczego klienci 
wybierają 

Caesarstone?
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Dlaczego klienci wybierają 
Caesarstone?
Bezkompromisowa jakość

Zalety konglomeratu kwarcowego Caesarstone:

• Wytrzymałość i długowieczność. Kwarc jest mocniejszy niż
granit, odporny na wstrząsy, posiada wysoką odporność na
zarysowania, jest bardzo praktyczny w życiu codziennym.

• Estetyczność. Kwarc jest odporny na ścieranie i wypalenie, co
przez wiele lat zapewnia kamieniowi pierwotny wygląd. To sprawia,
że powierzchnie kwarcowe pozostają maksymalnie estetyczne.

• Odporność na ciepło. Kamień nie boi się ekstremalnych warunków,
a mianowicie - wysokich temperatur. Odporność na ciepło sprawia,
że idealnie sprawdzi się jako blat kuchenny, a co ważniejsze, jest
bezpieczny.

• Oryginalne dekory. Status lidera w branży oraz prekursora w
wyznaczaniu nowych trendów zobowiązuje do wyprzedzenia
konkurencji o kilka kroków. Dekory łączą naturalne wzory kamienia,
idealne odzwierciedlenie koloru, szczegółowość wzoru do
najmniejszych szczegółów. To zawsze jest stylowa klasyka, która
nigdy nie traci na aktualności.



Konglomerat kwarcowy to 95% naturalnego 
mielonego kamienia, 5% żywic 

syntetycznych i pigmentów kolorowych.

Kamień idealny nie tylko do blatów, lecz 
również jako okładzina podłóg lub schodów.

Jest bardzo wytrzymały i odporny na 
ścieranie.



W czym 
konglomerat 

kwarcowy jest 
lepszy niż kamień 

naturalny?
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Zalety kamienia kwarcowego 
w porównaniu z kamieniem 
naturalnym
Długowieczność płyty kwarcowej będzie konkurować z 
każdym naturalnym kamieniem

• powierzchnie kwarcowe są mocniejsze niż naturalny
granit;

• płyty kwarcowe są plamoodporne - jeśli rozlejesz wodę,
herbatę, kawę, wino, a także sok z dojrzałych, soczystych
owoców, nieprzyjemne konsekwencje są wykluczone. Nie
możesz powiedzieć tego samego o marmurze;

• ze względu na precyzję wykończenia na pierwszy
rzut oka (jak i na drugi) powierzchnię trudno odróżnić
od kamienia naturalnego. Jakość wzoru Caesarstone
jest spójna od partii do partii, co ułatwia łączenie płyt
podczas produkcji gotowego produktu;

• oprócz łatwej pielęgnacji płyty kwarcowej, jej
powierzchnia nie wymaga stosowania specjalistycznej
chemii przeciw pleśmi;

• kamień nie ma promieniowania tła.
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Caesarstone posiada certyfikat na 
blatyi okładziny wewnętrzne

Porównanie z innymi materiałami

Charakterystyka Kwarc Granit Marmur Akryl

Odporny na uszkodzenia  
mechaniczne +++ +++ + +

Odporny na zabrudzenia +++ +++ - ++

Odporny na ciepło ++ +++ + -

Łatwy w pielęgnacji +++ ++ - +

Ekologiczny +++ - - +++

Odporny na pojawienie się  
pleśni i grzybów +++ + - ++

Odporny na zginanie +++ - - +++

Odporny na wypalenie +++ + - ++

trwały chroniony 
gwarancją

odporny na 
zarysowania

odporny na 
ciepło

odporny na 
zabrudzenia

łatwy w 
pielęgnacji



Inspirujemy Cię do 
projektowania
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Międzynarodowe kolekcje Caesarstone

2141 Snow 

Metropolitan Supernatural Classico
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Dedykowany elegancji
Kolekcja Metropolitan

Collection Metropolitan stoi na czele współczesnego trendu 
industrialnego w miejskich wnętrzach.

Utleniona stal, nieobrobione drewno i surowy beton - to tylko 
niektóre z trwałych materiałów, wykorzystywanych przez czołowych 
projektantów.

Wprowadzenie przodujących technologii pozwala firmie Caesarstone 
uzyskać autentyczne patyny materiałów przemysłowych.

Po raz pierwszy w kwarcu - przełom, który można odczuć dosłownie!

Każdy dekor kolekcji Metropolitan Intryguje w dotyku oraz wzbudza 
emocje.

Collection
METROPOLITAN
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4004 Raw Concrete

Collection
METROPOLITAN

4003 Sleek Concrete

4004 Raw Concrete

Caesarstone 
         – designed for your life.
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Collection
Bestsellers METROPOLITAN

4011 Cloudburst Concrete

4044 Airy Concrete

4046 Excava 4046 Excava
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4023 Topus Concrete

4023 Topus Concrete

4033 Rugged Concrete

Caesarstone 
– designed for your life.

Collection
Bestsellers METROPOLITAN
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Collection
SUPERNATURAL

TOP

5810 Black Tempal5110 Alpine Mist
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Collection
SUPERNATURAL

TOP

5133 Symphony Grey

Elitarna kolekcja  
Caesarstone Supernatural
Realistyczne odcienie, naturalne dekory

Kolekcja Supernatural

-  to odzwierciedlenie ostatnich trendów wzornictwa. 
Inspiruje do stworzenia wyjątkowej atmosfery oraz 
unikatowego wyglądu wnętrza Twojego domu.

Łączy w sobie piękno natury z długowiecznością, których oczekujesz 
od kwarcu Caesarstone.

trwały chroniony 
gwarancją

odporny na 
zarysowania

odporny na 
ciepło

odporny na 
zabrudzenia

łatwy w 
pielęgnacji
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Collection
SUPERNATURAL

TOP

5141
Frosty Carrina

5110
Alpine Mist

6131
Bianco Drift

5211
Noble Grey

5000
London Grey

5810
Black Tempal
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Collection
SUPERNATURAL

TOP

5003
Piatra Grey

6003
Coastal Grey

5133
Symphony Grey

6046
Moorland Fog

5212
Taj Royale

5220
Dreamy Marfil
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Collection
SUPERNATURAL

TOP

5100
Vanilla Noir

6338 Woodlands

5143 White Attica
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3100  Jet Black1141 Pure White

Collection
CLASSICO
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Collection
CLASSICO

Classico Collection
Ponadczasowa kalsyka

Ta klasyczna, różnokolorowa kolekcja waha się od motywów 
soli i pieprzu do jaskrawych, kolorowych kompozycji, idealnie 
dopasowanych do różnorodnego zastosowania w domu, jak również 
poza nim.

Łatwa w pielęgnacji powierzchnia jest idealna w codziennym 
użytkowaniu.

trwały chroniony 
gwarancją

odporny na 
zarysowania

odporny na 
ciepło

odporny na 
zabrudzenia

łatwy w 
pielęgnacji
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Collection
CLASSICO

2141Snow

4030 Oyster

1141 Pure White

3100 Jet Black
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4130
Clamshell

4120
Raven

4230
Shitake

4600
Organic White

Collection
CLASSICO
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Zainspiruj się

• Rozmaitość dekorów oraz zdolność połączenia z tradycyjnymi materiałami, takimi jak drzewo, tkanina, metale pozwoli 
zaprojektować Twoją wymarzoną przestrzeń; 

• Kolekcja Caesarstone wyróżnia się unikatowymi kolorami oraz teksturą, więc możesz znaleźć właśnie to, czego potrzebujesz.

• Poznaj kolekcję Caesarstone, odnajdź w sobie projektanta.  
Więcej inspirujących idei znajdziesz tutaj (https://architype.pl/stones/konglomerat-kwarcowy/caesarstone) 

architype.pl
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Kamień kwarcowy 
od najlepszych światowych 
producentów

• 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

• Stała dostępność prezentowanych wzorów
na magazynie

architype.pl
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ARCHITYPE central office

architype.pl

05-555 Tarczyn,  
al. Krakowska 64, Grzędy

architype@architype.pl
 +48 22 602 20 22



Dziękujemy


