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Prawdziwy kamień, 
cienki i elastyczny



+48 (0) 696 461 590

+48 (0) 696 461 590

emilia@slate-lite.com

slatelite.fornirkamienny

slateliterealstone
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JESTEŚMY TU
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DLA CIEBIE!



Burning Forest // Łupek mikowy
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Slate-Lite to innowacyjna okleina z prawdziwego 
kamienia, składająca się z cienkiej warstwy kamienia 
naturalnego i nośnika wzmocnionego włóknem 
szklanym lub bawełną.

Opracowaliśmy specjalny proces produkcji wielu 
cienkich płyt z najpiękniejszych bloków kamiennych 
na świecie. Każda z tych płyt jest unikalna i 
produkowana ręcznie w ponad 12 etapach obróbki. 

Pomimo swojej lekkości, fornir kamienny Slate-
Lite zachowuje odczucie i wygląd solidnej płyty 
kamiennej. Jednocześnie nasza kamienna okleina ma 
tylko ok. 1,5 mm grubości i jest wręcz elastyczna!

Prawdziwy kamień, cienki i elastyczny
INNOWACJA
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.
DIN EN 15102:2011-12

DIN EN 15102:2008+A1:2011

Najwyższe standardy jakości
od ponad 20 lat.

ORYGINAŁ
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Niezależnie od tego, czy chodzi o kreatywne 
wzory układane za pomocą małych formatów, 
czy też praktycznie bezspoinowe projekty z 
naszymi formatami XXL: Dzięki Slate-Lite można 
zaprojektować design dokładnie według swoich 
życzeń.

Jeśli chcesz zaoszczędzić czas i pracę, możesz 
nawet zamówić nasze okleiny kamienne

bezpośrednio w indywidualnym, pożądanym 
rozmiarze!

Niektóre z naszych dekorów są nawet dostępne 
w specjalnych rozmiarach o długości do 
3.500 mm - wystarczy skontaktować się z nami 
jeśli tego potrzebujesz, a my wyprodukujemy 
dla Ciebie forniry kamienne w specjalnych 
rozmiarach.

Format XXL do 3.500 mm
ROZMIARY STANDARDOWE

300 x 600 mm 1.200 x 600 mm 1.220x 610 mm 2.400 x 1.200 mm  2.800 x 1.200 mm      Pożądany format
         S                                       M                                    L                                 XL

WNĘTRZE // ŚCIANY
Slate-Lite, UltraThin eco+, Translucent,
Slip, UltraThin Translucent, Artdecors Lite, Stone-
boards

KONSTRUKCJA MEBLI
Slate-Lite, UltraThin eco+, Translucent,
Slip, UltraThin Translucent, Artdecors Lite, Stone-
boards

WNĘTRZE // ŚCIANY
Slate-Lite, Translucent, Slip, Stoneboards

PRYSZNIC / WANNA / SAUNA
Slate-Lite, Translucent, Slip, Stoneboards

KUCHNIA / FARTUCH KUCHENNY
Slate-Lite, Translucent, Slip, Stoneboards

GŁĘBOKIE TŁOCZENIE / SPECJALNE
UltraThin eco+, UltraThin Translucent

PODŁOGA
Slate-Lite, Translucent, Slip, Stoneboards

OBIEKTY PODŚWIETLANE 
Translucent, UltraThin Translucent, 
Stoneboards Translucent

 THINeco+ULTRA

 THINULTRA
TRANSLUCENT

ART-DECORS
lite

METAL FINISH & CONCRETE VENEERS

STONE
BOARDS

Riemchen

–

–

–

––

–
–

–

– –

–

––

––
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300 x 600 mm 1.200 x 600 mm 1.220x 610 mm 2.400 x 1.200 mm  2.800 x 1.200 mm      Pożądany format
         S                                       M                                    L                                 XL

–

–

–

–

–

–

–

SILVER GREY // 2.400 x 1.200 mm 
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PROSTA OBRÓBKA
4 kroki do sukcesu -
bez żadnych specjalnych narzędzi.

1) DOCINANIE

2) OCHRONA 

3) KLEJENIE

4) ŁĄCZENIE

W razie potrzeby dociąć fornir kamienny  
do odpowiedniego rozmiaru. Zrób to 
piłą ręczną lub stołową, narzędziem 
wielofunkcyjnym multitool lub laserem.

W zależności od miejsca montażu 
zastosować impregnat lub 
uszczelniacz za pomocą 
niestrzępiącego się wałka.

Nałóż odpowiedni klej na całą 
powierzchnię montażową lub na 
tylną stronę materiału.

Ustaw fornir kamienny w 
porządanej pozycji. 
ZROBIONE! TO WSZYSTKO!

   8
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 szybkie odpowiedzi.
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

    W naszym sklepie 
internetowym 

znajdziesz  
kompletny dział 
FAQ z pytaniami 
i odpowiedziami 

dotyczącymi 
naszych fornirów 

kamiennych:

i

VERARBEITUNGwww.slate-lite.pl

Forniry kamienne Slate-Lite mają w 100% 
naturalną kamienną powierzchnię, nie jest to 
wygląd sztucznego kamienia!

Slate-lite jest bardziej wytrzymały niż konwencjonalna płyta kamienna. 
Nasze okleiny kamienne są również odporne na promieniowanie UV i 
mrozoodporne, dzięki czemu nadają się do stosowania na zewnątrz. 

Każdy arkusz Slate-Lite jest unikalny pod względem wzoru i faktury. 
Jednak przy zamówieniu dbamy o to, aby dostawy były jak najbardziej 
zbliżone do partii. Dzięki naszej opcjonalnej usłudze fotomatchingu, 
przed dostawą można również wybrać dekor z dostępnych partii.

Jako podłoże nadaje się prawie każdy materiał, 
w tym beton, tynk, drewno, metal, dachówka, akryl itp.
Podłoże musi być po prostu gładkie, niepylące, czyste i suche.

Na wielu obszarach dodatkowa ochrona nie jest konieczna. Jednak w 
miejscach wilgotnych i kuchniach, a także w przypadku zastosowania na 
podłodze, materiał powinien być impregnowany lub uszczelniany, aby 
zapewnić najlepszą możliwą ochronę naturalnego kamienia.

Wszystkich partnerów handlowych Slate-Lite na całym świecie można znaleźć 
online, łącznie z danymi kontaktowymi i informacjami o salonach: 
www.slate-lite.com/StoreLocator.
W naszym sklepie internetowym można oczywiście zamówić również próbki 
każdego dekoru, aby osobiście przekonać się o jakości naszych kamieni. 

KAMIENNY WYGLĄD CZY PRAWDZIWY KAMIEŃ?

JAK TRWAŁY JEST SLATE-LITE?

JAK DOKŁADNIE WYGLĄDA MÓJ KAMIENNY ARKUSZ?

NA JAKIE PODŁOŻA APLIKOWAĆ?

CZY MUSZĘ CHRONIĆ POWIERZCHNIĘ KAMIENIA?

GDZIE MOGĘ ZOBACZYĆ SLATE-LITE NA ŻYWO?
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NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
Lepszy bilans ekologiczny 

dzięki niższej emisji CO2

OBIETNICA ŚRODOWISKOWA
-95%
CO2

Wskaźniki emisji na trasach transportowych są wielokrotnie niższe w przypadku Slate-Lite niż w przypadku 
konwencjonalnych płyt kamiennych, co skutkuje znacznie korzystniejszym bilansem ekologicznym.
Jeden arkusz Slate-Lite wytwarza podczas transportu ok. 95% mniej CO2 niż konwencjonalna gruba płyta 
kamienna!*)

Ponadto, opracowany przez nas proces produkcyjny chroni również zasoby naturalne w kamieniołomach: 
Z materiału kamiennego jednej konwencjonalnej płyty kamiennej o grubości 2 cm, otrzymujemy 200 - 300 
płyt Slate-Lite, w zależności od dekoru!

*) Podczas transportu w porównaniu z konwencjonalnymi płytami kamiennymi, patrz przykładowe obliczenia.

                Trasa                   Materiał (m²)         Partia (kg) 

Slate-Lite        Kontener 40'          10.637 m²            26.500 kg   

Granit (2 cm)                  Kontener 40'            441 m²            26.500 kg   

 
        Odległość (km)    Emisja CO2 (g)           Emisja CO2 / m²

Slate-Lite          7.500 km        3.001.125,00             282,12 g

Granit (2 cm)                    7.500 km       3.001.125,00            6.806,27 g

A+
A+ A B C

VOC

Przy okazji: wszystkie zestawy próbek 
można nam zwrócić po użyciu, otrzymać 
zwrot pieniędzy i w ten sposób 
również przyczynić się do świadomego 
wykorzystania materiałów i zasobów.
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Druk neutralny 
dla klimatu



Wzornicze akcenty wykonane 
z kilku paneli XXL dla genialnego efektu 

BOOKMATCHING

Nasze zestawy bookmatchingowe są czymś wyjątkowym: każdy zestaw zawiera kilka dużych 
formatów Slate-Lite w formacie 2.400 x 1.200 mm z lustrzanymi strukturami dla imponującego 
efektu.
Struktury ze 100% naturalnego kamienia są skoordynowane w taki sposób, że tworzysz lustrzany, 
pasujący do siebie wzór, który można układać na różne sposoby!

3
32
21

14
4

3
2

1
4 3

2
1
4
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Nasze usługi profesjonalne
NASZE USŁUGI

CIĘCIE // PIŁA TARCZOWA
► Format końcowy 50 - 2.800 mm
► Tolerancja 0,5 mm
► Możliwe cięcia pod kątem 
► Cięcia ukośne z 
     materiałem nośnym

CIĘCIE LASEROWE
► Maks. 3.000 x 1.400 mm
► Wycięcia, kształty, loga itp.
► Brak graweru

PRASOWANIE
► Maks. 2.800 x 1.200 mm
► MDF, płyta wiórowa, HPL, akryl, 
     Aludibond itp.
► Możliwe wsparcie indywidualne
► Elementy formowane

OCHRONA
► Impregnacja / uszczelnianie /     
     lakierowanie
► 1-krotne / 2-krotne uszczelnienie
► Obszary zastosowania: Kuchnia, 
     łazienka, strefa mokra, podłoga 
     itp.

KRAWĘDZIE
► Krawędzie lakierowane 
► Wysokość krawędzi 4 - 40 mm
► Różne kolory

DRUK UV
► druk 4-kolorowy
► Maks. 3.000 x 2.000 mm
► Możliwość drukowania w 
     kolorze białym

Od pojedynczego 
egzemplarza do produkcji 
seryjnej:
Oferujemy Państwu szeroki
zakres usług i możliwości 
obróbki naszego forniru 
kamiennego.
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AKCESORIA
Nasz doskonale dobrany asortyment akcesoriów 
umożliwia bezproblemową obróbkę.

 PIELĘGNACJA 

SPECIAL CLEANER 
Usuwa pozostałości kleju
250 ml / 1.000 ml

 PIELĘGNACJA

AKEMI
Usuwa plamy z oleju i tłuszczu
250 ml

 OCHRONA

SPECIAL IMPREGNATOR
Ochrona przed plamami z oleju, 
smaru i wody
1.000 ml

 OCHRONA

2K-PROTECTION FURNITURE
Dwuskładnikowa ochrona, 
szczególnie przy obróbce mebli
625 ml / 3.125 kg

 OCHRONA

SPECIAL PROTECTION
Impregnacja odporna z efektem 
nano-beadingu
250 ml / 1.000 ml

 OCHRONA

EXTREME PROTECTION
Uszczelniacz do ciężkich 
zastosowań (kuchnia i łazienka)
1,2 kg / 2,4 kg / 4,8 kg

 KLEJ

SLATE-LITE EXTREME ADHESIVE
Wiąże Slate-Lite wewnątrz, 
zewnątrz, miejscach wilgotnych
              600 ml / 15 kg

 KLEJ

TRANSLUCENT CRYSTAL CLEAR
Klej przezroczysty do arkuszy 
Translucent

           600 ml

 KLEJ

ULTRATHIN CONTACT ADHESIVE
Klej kontaktowy do UltraThin eco+

                       750 ml

 KLEJ

INSTANT ADHESIVE
Superglue z aktywatorem w sprayu 
do naprawy problematycznych 
miejsc.
                      150 ml / 20 g

 THINeco+ULTRA
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Stale optymalizujemy nasze produkty. Możliwe jest zatem, że od czasu wydania 
katalogu poszczególne akcesoria zostały zastąpione innymi.  
Najnowsze produkty i  informacje znajdziesz zawsze na naszej stronie głównej. 
Arkusze danych, jak również  szczegółowe instrukcje dotyczące obróbki można 
również znaleźć w Internecie.

i

 KLEJ

HRANIFIX PREMIUM
Klej kontaktowy w sprayu

          

 OBRÓBKA

POZOSTAŁE AKCESORIA
Wosk na zimno do obróbki krawędzi
Silikon do kamienia naturalnego

 OBRÓBKA

NARZĘDZIA DO MONTAŻU
Paca zębata B3
Szpachla wygładzająca
Pistolet do worków rurowych
Wałki piankowe / uchwyty

                                                                                PROFILE ALUMINIOWE

PROFIL ŁĄCZĄCY           PROFIL KOŃCOWY              NAROŻNY ZEWNĘTRZNY        NAROŻNY WEWNĘTRZNY
4,8 x 3,0 x 34 x 2.5000 mm             4,8 x 2,0 x 32 x 2.5000 mm          30 x 5,0 x 40 x 2.5000 mm            29 x 3,0 x 29 x 2.5000 mm

3 mm

4,8 m
m

32 mm

2 mm

4,8 m
m

40 mm

30
 m

m

5 m
m

29 m
m 3 mm

29 mm

srebro
srebro

srebrosrebrostal
stal

stalstal
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RUSTIQUE (TL) // Łupek 





Slate-Lite to cienki fornir kamienny z podkładem z 
włókna szklanego i 100% powierzchnią z naturalnego 
kamienia. 
Pomimo swojej lekkości i całkowitej grubości 
wynoszącej zaledwie ok. 1,5 mm, jest niezwykle 
solidny i wytrzymały. 

Slate-Lite może być stosowany zarówno wewnątrz jak 
i na zewnątrz do okładzin ściennych, podłóg lub jako 
fartuch kuchenny w przestrzeni międzyszafkowej.
Nawet zastosowanie kamienia w obszarach 
wilgotnych, takich jak łazienka lub prysznic, jest 
możliwe dzięki Slate-Lite!

100% powierzchnia z kamienia naturalnego  
Całkowita grubość: ok. 1,5 - 2,5 mm
Ciężar: ok. 1,5 kg/m²  
Podkład: włókno szklane

Wszechstronny zawodnik

www.slate-lite.pl

FREE 
SHIPPING

OTRZYMAJ 
PRÓBKI! (w UE)

Do użytku wewnątrz i na zewnątrz

Różne rozmiary do 2.800 x 1.200 mm

Bardziej wytrzymały niż surowe 
płyty kamienne

   18

Dokładność wymiarów: 1-2 mm
Temperatura maksymalna: 120°C
Promień gięcia: ok. 5 cm

KARTA 
KATALOGOWA



Cud elastyczności

FREE 
SHIPPING

OTRZYMAJ 
PRÓBKI! (w UE)

 THINeco+ULTRA

UltraThin eco+ to niezwykle 
cienki i elastyczny dekor 
z prawdziwego kamienia, 
którego podłożem jest mata 
bawełniana. 
Transport oszczędzający CO2 
dzięki niewielkiej wadze i 
niskiemu zużyciu zasobów 
kamienia naturalnego 
sprawia, że UltraThin eco+ 
jest szczególnie przyjazny dla 
środowiska.
Naturalna mata na rewersie 
pozwala na łatwą obróbkę 
i otwiera wiele nowych 
możliwości w aranżacji wnętrz i 
konstrukcji mebli. 

Dzięki UltraThin eco+ 
możesz opanować nawet 
skomplikowane kształty  i 
trudne obszary krawędzi!

KARTA 
KATALOGOWA

Trójwymiarowa odkształcalność

Można ciąć nożyczkami

Całkowita grubość <1mm
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100% powierzchnia z kamienia naturalnego
Całkowita grubość: < 1,0 mm
Waga: ok. 0,8 kg/m²
Podkład: bawełna i mata tekstylna
Dokładność wymiarów: 1-2 mm
Maksymalna temperatura: 60°C (80°C przez krótki czas)
Promień gięcia: możliwość formowania 3D

www.slate-lite.pl



Z naszymi translucentnymi dekorami stajesz się 
projektantem oświetlenia dzięki przezroczystemu 
materiałowi na podkładzie!

Ze względu na półprzezroczysty tył, dzięki źródłu 
światła umieszczonemu za kamiennym arkuszem 
powstają wyjątkowe efekty świetlne, dzięki którym 
można stworzyć niezwykłe podświetlane obiekty!
W zależności od rodzaju światła uzyskuje się różne 
efekty: można użyć światła zimnego, ciepłego, a 
nawet kolorowego aby stworzyć swój indywidualny 
kamienny obiekt świetlny.

Przyciąga wzrok iluminacją

FREE 
SHIPPING

OTRZYMAJ 
PRÓBKI! (w UE)

Różne efekty w zależności 
od źródła światła

Różne rozmiary do 2.800 x 1.200 mm

Nadaje się do każdego źródła światła
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KARTA 
KATALOGOWA

100% powierzchnia z kamienia naturalnego
Całkowita grubość: ok. 1,5 - 2,5 mm 
Ciężar: ok. 1,5 kg/m²  
Podkład: włókno szklane

Dokładność wymiarów: 1-2 mm
Temperatura maksymalna: 120°C 
Promień gięcia: ok. 10 cm

www.slate-lite.pl



Metaliczne spojrzenie

ART-DECORS
lite

METAL FINISH & CONCRETE VENEERS

Artdecors Lite to dekory o 
metalicznym wyglądzie do 
wysokiej jakości i stylowych 
aranżacji wnętrz.

Dekory metalowe to niezwykle 
cienkie forniry kamienne, które 
zostały pokryte kolorami metalu 
jako ostateczne wykończenie.
Oprócz niewielkiego ciężaru 
całkowitego, dzięki Artdecors 
zyskuje się również łatwość 
obróbki i elastyczność 
materiału.

Całkowita grubość: 1.5 -2.0 mm
Ciężar: ok. 1,5 kg/m²
Podłoże: włókno szklane

Wysokiej jakości wykończenie metalowe

Niezwykle lekki i elastyczny

Do ścian i mebli

FREE 
SHIPPING

OTRZYMAJ 
PRÓBKI! (innerhalb EU)
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KARTA 
KATALOGOWA

Dokładność wymiarów: 1-2 mm
Temperatura maksymalna: 120°C 
Promień gięcia: ok. 10 cm

www.slate-lite.pl



Decor użyty w przykładzie: SILVER GREY

the future of stone.

Możliwość układania bezpośrednio na stare płytki

Prawie bez spoin dzięki formatom XXL

Wodoodporny i trwały

Stwórz nową łazienkę , z cienkim 
fornirem Slate-Lite 
wyjątkowe strefy wellness: 

Slate-Lite bez problemu 
nadaje się do wszelkiego 
rodzaju pomieszczeń 
mokrych, takich jak łazienki 
i prysznice, a  także do sauny 
i  strefy basenowej!

 Dzięki niewielkiej grubości 
całkowitej wynoszącej tylko 

ok. 1,5 mm, Okleiny kamienne 
Slate-Lite można również 

przyklejać bezpośrednio na 
stare płytki, co pozwala 

zaoszczędzić czas.

KAMIENIA 
            NATURALNEGO
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Z

WYMARZONA
TWOJA NOWA

ŁAZIENKA



Decor użyty w przykładzie: SILVER GREY

Zeskanuj kod QR i doświadcz sam jak 
Slate-Lite przekształca nielubiane stare łazienki 
w designerskie pomieszczenia w krótkim czasie! 

► www.slate-lite.pl/inspiration

Cienki fornir 
kamienny do 
nowoczesnej 

łazienki
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PEBBLE BEACH // MarmurAURO // Łupek mikowy

BLANCO // Łupek
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NERO // Łupek

   25



WHITE SPARKLE // Marmur
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RUSTIQUE // Łupek

RAINFOREST BROWN // Marmur
BRIGHT CREEK // Marmur COBRE // Łupek mikowy www.slate-lite.pl

Jeszcze więcej 
pomysłów 
na projekty 
z obszaru 

tematycznego 
„łazienka“ 

znajdziesz na 
naszej stronie 

głównej:
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Decor użyty w przykładzie: RUBIGO GREY

the future of stone.

Łatwość montażu

Różne rozmiary: Każda ściana jest wyjątkowa

Wrażenie solidnej płyty kamiennej

Ponadczasowa klasyka lub nowoczesność: 
Dzięki naszym ponad 70 okleinom kamiennym 

możesz w krótkim czasie przekształcić 
swoją przestrzeń życiową w najwyższej klasy 
designerski projekt. 

Czy to relaksujące i jednorodne światy kolorów, 
czy też zróżnicowane wzory i struktury: 

cienkie forniry Slate-Lite gwarantują, że 
będą przyciągać wzrok 

w każdym wnętrzu.

AKCENTY 

KAŻDYM
POMIESZCZENIU!

KAMIENIA Z

W
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NATURALNEGO 



Decor użyty w przykładzie: RUBIGO GREY

Zeskanuj kod QR i doświadcz sam, 
jak Slate-Lite może się zmienić
w krótkim czasie w potwierdzenie designu!

► www.slate-lite.pl/inspiration

Nowoczesne 
mieszkanie 

z cienkimi 
fornirami 

kamiennymi
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BLANCO // ŁupekCALIFORNIA GOLD // Łupek

D.BLACK 45° // Łupek mikowy
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COBRE // Łupek mikowy
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BURNING FOREST // Łupek mikowy
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SILVER GREY // Łupek mikowy

NERO // Łupek ARGENTO // Łupek mikowy www.slate-lite.pl

Jeszcze więcej 
pomysłów 
na projekty 
z obszaru 

tematycznego 
„Living“ 

znajdziesz na 
naszej stronie 

głównej:
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Przykład zastosowanego dekoru: BLACK LINE

the future of stone.

Możliwość układania bezpośrednio na stare płytki

W niestandardowych rozmiarach z formatami XXL

Trwały i łatwy w utrzymaniu

Pożegnaj się błyskawicznie z 
nielubianymi, starymi płytkami 
w swojej kuchni:

Dzięki cienkim okleinom 
kamiennym Slate-Lite można 
szybko i łatwo przeprowadzić 

renowację i stworzyć 
nowoczesne fartuchy 

kuchenne w przestrzeni 
międzyszafkowej i 

fronty kuchenne 
z kamienia 

naturalnego!

PROJEKT KUCHNI
PRAWDZIWYM 

KAMIENIEM

NOWOCZESNY 

Z
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Przykład zastosowanego dekoru: BLACK LINE

Zeskanuj kod QR i doświadcz sam jak Slate-Lite może 
przekształcić każdą kuchnię, przestrzenie międzyszafkowe 
i fronty w definicje designu w krótkim czasie!

► www.slate-lite.pl/inspiration
   35

Nastrój 
dobrego 

samopoczucia 
dla 

nowoczesnych 
kuchni



GALAXY BLACK // Łupek mikowyARGENTO // Łupek mikowy

GREEN RIVER // Łupek
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NERO // Łupek

   37



CALIFORNIA GOLD // Łupek
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NERO (paski) // Łupek

DESERT ROCK // Łupek

D.BLACK 315° // 
Łupek mikowy

FALLING LEAVES (Translucent)  // 
Łupek www.slate-lite.pl

Jeszcze więcej 
pomysłów 
na projekty 
z obszaru 

tematycznego 
„Kuchnia“ 

znajdziesz na 
naszej stronie 

głównej:
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Decor użyty w przykładzie: BLACK PEARL

the future of stone.

Odporny na promieniowanie UV i mróz

bardziej wytrzymały niż surowe płyty kamienne

wodoodporny i łatwy w utrzymaniu

Czy to jako akcent aranżacyjny w ogrodzie, czy jako naturalny parawan 
prywatności, czy jako kompletna wentylowana fasada z kamienia naturalnego: 
Dzięki Slate-Lite dostępne są wszystkie możliwości nowoczesnej 
architektury, także na zewnątrz.

Dzięki naszym niezwykle lekkim i 
elastycznym dekorom kamiennym 
możliwe są nawet kamienne 
rozwiązania dachowe, 
podobnie jak podłogi 
tarasowe czy 
stylowe kuchnie 
zewnętrzne.
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Decor użyty w przykładzie: BLACK PEARL

Zeskanuj kod QR i doświadcz sam jak 
Slate-Lite zmienia fasadę domu lub 
ogród w wyraziste definicje designu! 

► www.slate-lite.pl/inspiration

Kamień 
naturalny 

jako 
elewacja i w 
ogrodnictwie
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FALLING LEAVES // ŁupekVERDE GRIS // Łupek mikowy

BURNING FOREST // Łupek mikowy
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GALAXY BLACK // Łupek mikowy
ARGENTO AURO // Łupek mikowy

VERDE GRIS // Łupek mikowy
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TERRA ROSSO // Łupek

(PRZED)
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COBRE  // Łupek

VERDE // Łupek mikowy

(PO)

www.slate-lite.pl

Jeszcze więcej 
pomysłów 
na projekty 
z obszaru 

tematycznego 
„Outdoor“ 

znajdziesz na 
naszej stronie 
internetowej:
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Decor użyty w przykładzie: RUSTIQUE

the future of stone.

Nadaje się do każdego źródła światła

Różne efekty świetlne w zależności od źródła światła

Linie produktów do każdego zastosowania

Dzięki przezroczystemu podkładowi, nasza 
linia produktów Translucent może być 
oświetlona źródłem światła znajdującym 
się za kamieniem!

Dzięki temu podświetleniu można 
stworzyć imponujące akcenty 

w pomieszczeniach 
prywatnych i firmowych, 

w sklepach, ladach 
hotelowych, 

restauracjach 
lub barach.

EFEKTY 

PODŚWIETLANYM 
KAMIENIEM

NIESAMOWITE 

Z

   46

ŚWIETLNE 



Decor użyty w przykładzie: RUSTIQUE

Zeskanuj kod QR i doświadcz sam jak 
Slate-Lite tworzy unikalne obiekty 
oświetleniowe przyciągające wzrok.

► www.slate-lite.pl/inspiration

Zostań 
swoim 

własnym 
projektantem 
oświetlenia!
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BURNING FOREST // Łupek mikowy

TERRA ROSSO // Łupek
RUSTIQUE // Łupek
FALLING LEAVES // Łupek

RUSTIQUE // Łupek
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FALLING LEAVES // Łupek
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FALLING LEAVES // Łupek
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FALLING LEAVES // Łupek

FALLING LEAVES // Łupek www.slate-lite.pl

Jeszcze więcej 
pomysłów 
na projekty 
z obszaru 

tematycznego 
„Światło“ 

znajdziesz na 
naszej stronie 

głównej:
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the future of stone.

Fire retardant: C-s3d0

Odporność na temperaturę do 120°C

Klasa ognioodporności do Cs3d0

Wytrzymały i łatwy w utrzymaniu

Miejsca o wysokich 
temperaturach i żar w pobliżu 
kominków nie stanowią 
problemu dla dekorów z 
prawdziwego kamienia 
Slate-Lite!

Stwórz nowoczesną obudowę 
kominka lub stylową ścianę 

za  Twoim szwedzkim 
piecem!

DESIGN
CHŁODNE

OCIEPLAJĄCY 
NA
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Zeskanuj kod QR i doświadcz sam jak 
Slate-Lite zmienia każdy kominek w
niepowtarzalny design!

► www.slate-lite.pl/inspiration

Nowoczesne 
kominki z 
cienkimi 
fornirami 

kamiennymi

Decor użyty w przykładzie: BURNING FOREST
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NERO // Łupek
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AURO // Łupek mikowy

FALLING LEAVES // Łupek

BURNING FOREST  // 
Łupek mikowy

FALLING LEAVES //
Łupek www.slate-lite.pl

Jeszcze więcej 
pomysłów 
na projekty 
z obszaru 

tematycznego 
„Kominek“ 

znajdziesz na 
naszej stronie 

głównej:
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the future of stone.

Każdy kawałek jest wyjątkowy

Niezwykle lekki i elastyczny

Łatwe cięcie i prasowanie

STOŁAMI 
 JADALNI!

KONIEC Z 

DO

Kamienny wygląd to przeszłość- 
od teraz wyjątkowe projekty i 
szlachetne linie mebli można bez 
problemu realizować także w 
produkcji seryjnej z naturalnego 
kamienia:

Slate-Lite można łatwo naprasować 
na prawie wszystkie materiały 

bazowe, a dzięki niewielkiej 
grubości całkowitej i lekkości 

umożliwia realizację 
niezwykłych trendów!

   56
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 Zeskanuj kod QR i przekonaj się sam. 
Jak Slate-Lite jest wykorzystywany do 
tworzenia designerskich mebli od pojedynczego 
egzemplarza do produkcji seryjnej!

► www.slate-lite.pl/inspiration

Designerskie 
meble 

i trendy 
w kamieniu

D
es

ig
n 

an
d 

pr
od

uc
tio

n 
by

 IN
 R

ET
A

IL

Dekor użyty w przykładzie: D.BLACK
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FALLING LEAVES // Łupek ICE PEARL PURE // Wapień

ARCOBALENO COLORE NEW // Łupek
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BURNING FOREST // Łupek mikowy
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RUSTIQUE // Łupek

RAINFOREST GREEN BRIGHT //
Marmur

GALAXY BLACK //
Łupek mikowy www.slate-lite.pl

Jeszcze więcej 
pomysłów 
na projekty 
z obszaru 

tematycznego 
„Meble“ 

znajdziesz na 
naszej stronie 

głównej:
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the future of stone.

Gotowy na Twój branding dzięki nadrukowi UV

Podświetl kamień z Translucent

Różne rozmiary: Każda ściana jest wyjątkowa

SPRZEDAŻ POWIERZCHNIE 
PRZYCIĄGAJĄCE

WZROK

PROMUJĄCE 

SKLEPOWE

Ponadczasowa klasyka lub 
nowoczesność: 
Dzięki naszym ponad 70 dekorom 
kamiennym możesz w krótkim czasie 
przekształcić swoje pomieszczenia 
firmowe lub restauracje w najwyższej 
klasy wzornictwo.

Cienkie forniry kamienne Slate-Lite 
gwarantują przyciąganie wzroku w każdym 
wnętrzu, aby Twoi klienci czuli się jak w 
domu.
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Zeskanuj kod QR i doświadcz sam jak 
Slate-Lite zmienia Twoją restaurację
w niepowtarzalne doświadczenie!

► www.slate-lite.pl/inspiration

Unikalne 
przestrzenie 

handlowe 
i nowoczesna 
gastronomia

SPRZEDAŻ POWIERZCHNIE 

Decor użyty w przykładzie: METALL SILVER

   61



D.BLACK 315° // Łupek mikowyD.BLACK 45° // Łupek mikowy

TAN // Łupek
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FALLING LEAVES // Łupek

FALLING LEAVES (Translucent) // Łupek
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the future of stone.

Ultralekki i niezwykle cienki

Możliwość cięcia nożyczkami w zależności od linii produktu

UltraThin eco+ dający się formować w trzech wymiarach
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... i o 
wiele 
więcej 
kreaty-
wności!

Decor użyty w przykładzie: FALLING LEAVES / RUSTIQUE
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PEBBLE BEACH

POTRZEBUJESZ 

ZDJĘĆ 
 INSPIRACJI?W

IĘ
CE

J 

I

Wystarczy zeskanować aparatem telefonu 
komórkowego kody QR obok wybranego dekoru 
na następnych stronach, a otrzymasz więcej zdjęć 
materiałów i przykładów projektów z tym dekorem!
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GATUNEK KAMIENIA: 

ŁUPEK 
Dekory z łupka mają nieco bardziej miękką 

powierzchnię kamienną i urzekają bogactwem kolorów 
oraz stale zmieniającymi się wzorami i strukturami.

BLANCO

// ŁUPEK 

Translucent (Warm Light)

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać więcej 
materiałów-zdjęć i 
szczegółów

TRANSLUCENT // SZCZEGÓŁY
Projekty na stronie 
24, 30

M
L XL

ŁU
PE

K 
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CALDERA 
GOLD
// ŁUPEK 

M

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać więcej 
materiałów-zdjęć i 
szczegółów

TRANSLUCENT // SZCZEGÓŁY

FOTOMATCHING
Każdy kamienny fornir jest całkowicie unikalny pod względem koloru 

i faktury. Dzięki naszej opcjonalnej usłudze fotomatchingu możesz otrzymać zdjęcia dostęp nych 
partii przed wysyłką i wybrać dokładnie te okleiny kamienne, które najbardziej Ci się podobają!

FALLING
LEAVES
// ŁUPEK 

Translucent (Warm Light)

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać więcej 
materiałów-zdjęć i 
szczegółów

TRANSLUCENT // SZCZEGÓŁY
Projekty na stronie
39, 42, 48, 49, 
50, 51, 55, 58, 
63, 64, 65

M
L XL

TAN

// ŁUPEK 

Translucent (Warm Light)

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać więcej 
materiałów-zdjęć i 
szczegółów

TRANSLUCENT // SZCZEGÓŁY
Projekty na stronie
62

M
L XL

ŁU
PE

K 

Dostępny również 
jako paski 120x60 cm

i
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GATUNEK KAMIENIA: ŁUPEK 
Dekory z kolorowego łupka mają zazwyczaj bardziej miękką powierzchnię 
o różnych i stale zmieniających się wzorach i strukturach.

TERRA
ROSSO
// ŁUPEK 

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać więcej 
materiałów-zdjęć i 
szczegółów

TRANSLUCENT // SZCZEGÓŁY
Projekty na stronie
44, 48

MOLTO
ROSA
// ŁUPEK 

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać więcej 
materiałów-zdjęć i 
szczegółów

TRANSLUCENT // SZCZEGÓŁY

M
L

M
L

ŁU
PE

K 

BELGIUM
BLUE
// ŁUPEK 

M

Translucent (Warm Light)

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać więcej 
materiałów-zdjęć i 
szczegółów

TRANSLUCENT // SZCZEGÓŁY

   70



KAŻDY ARKUSZ JEST WYJĄTKOWY
Każdy kamienny arkusz Slate-Lite jest ręcznie 

wykonywany w ponad 12 etapach obróbki! 

ŁU
PE

K 
CALIFORNIA
GOLD
// ŁUPEK 

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać więcej 
materiałów-zdjęć i 
szczegółów

TRANSLUCENT // SZCZEGÓŁY
Projekty na stronie
30, 38

M
L XL

RUBIGO 
COLOR
// ŁUPEK 

Translucent (Warm Light)

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać więcej 
materiałów-zdjęć i 
szczegółów

TRANSLUCENT // SZCZEGÓŁY

RUBIGO
GREY
// ŁUPEK 

M

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać więcej 
materiałów-zdjęć i 
szczegółów

TRANSLUCENT // SZCZEGÓŁY
Projekty na stronie
29
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GATUNEK KAMIENIA: ŁUPEK 
Dekory z kolorowego łupka mają zazwyczaj bardziej miękką powierzchnię 
o różnych i stale zmieniających się wzorach i strukturach.

RUSTIQUE

// ŁUPEK 

Translucent (Warm Light)

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać więcej 
materiałów-zdjęć i 
szczegółów

TRANSLUCENT // SZCZEGÓŁY
Projekty na stronie
27, 47, 48, 59, 65

M
L XL

CALIFORNIA
GREY
// ŁUPEK 

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać więcej 
materiałów-zdjęć i 
szczegółów

M
L

Obecnie ten dekor 
nie jest dostępny w 
wersji Translucent.

SZCZEGÓŁY

i

ŁU
PE

K 

DARK
ROCK
// ŁUPEK 

M
L

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać więcej 
materiałów-zdjęć i 
szczegółów

Obecnie ten dekor 
nie jest dostępny w 
wersji Translucent.

SZCZEGÓŁY

i

Dostępny również 
jako paski 120x60 cm

i
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100% POWIERZCHNI KAMIENIA
Cienka warstwa prawdziwego kamienia w Slate-Lite tworzy nie tylko

wygląd i wrażenie solidnej kamiennej płyty!

ŁU
PE

K 

STARDUST

// ŁUPEK 

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać więcej 
materiałów-zdjęć i 
szczegółów

Obecnie ten dekor 
nie jest dostępny w 
wersji Translucent.

SZCZEGÓŁY
M

L

i

NOWY DEKOR

DESERT
ROCK
// ŁUPEK 

M
L

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać więcej 
materiałów-zdjęć i 
szczegółów

TRANSLUCENT // SZCZEGÓŁY
Projekty na stronie
39

ARCOBALENO
COLORE NEW
// ŁUPEK 

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać więcej 
materiałów-zdjęć i 
szczegółów

TRANSLUCENT // SZCZEGÓŁY
Projekty na stronie
58

M
L
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GATUNEK KAMIENIA: ŁUPEK 
Dekory z kolorowego łupka mają zazwyczaj bardziej miękką powierzchnię 
o różnych i stale zmieniających się wzorach i strukturach.

ŁU
PE

K 

GREEN
RIVER
// ŁUPEK 

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać więcej 
materiałów-zdjęć i 
szczegółów

Projekty na stronie
36

M
L

TERRA NOIR
(HORIZONTAL)
// ŁUPEK 

M

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać więcej 
materiałów-zdjęć i 
szczegółów

Obecnie ten dekor 
nie jest dostępny w 
wersji Translucent.

                     SZCZEGÓŁY

i

NERO

// ŁUPEK 

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać więcej 
materiałów-zdjęć i 
szczegółów

Projekty na stronie
25, 33, 37, 39, 54

M
L XL

Dostępny również 
jako paski 120x60 cm

i

Obecnie ten dekor 
nie jest dostępny w 
wersji Translucent.

                         SZCZEGÓŁY

i
NOWY DEKOR
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Translucent (Warm Light)

TRANSLUCENT // SZCZEGÓŁY



NIEZWYKLE LEKKI I ELASTYCZNY
Przy zaledwie 1,5 kg / m², każdy arkusz Slate-Lite jest absolutną lekkością. Niewielka 
grubość całkowita 1,0 - 2,5 mm pozwala na zastosowanie we wszystkich miejscach. 

ŁU
PE

K 

TERRA NOIR
(VERTICAL)
// ŁUPEK 

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać więcej 
materiałów-zdjęć i 
szczegółów

Obecnie ten dekor 
nie jest dostępny w 
wersji Translucent.

                                SZCZEGÓŁY

i

TERRA NOIR 
(DIAGONAL)
// ŁUPEK 

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać więcej 
materiałów-zdjęć i 
szczegółów

M
L

M
L XL

Obecnie ten dekor 
nie jest dostępny w 
wersji Translucent.

                 SZCZEGÓŁY

i

BLACK
LINE
// ŁUPEK 

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać więcej 
materiałów-zdjęć i 
szczegółów

Projekty na stronie
35

M

Obecnie ten dekor 
nie jest dostępny w 
wersji Translucent.

          SZCZEGÓŁY

i
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RODZAJ KAMIENIA: 

ŁUPEK 
MIKOWY

Dekory z łupka mikowego mają zazwyczaj nieco bardziej 
chropowatą powierzchnię z jednorodnymi wzorami. 

Szczególnym elementem przyciągającym wzrok 
jest efekt połysku, który powstaje dzięki 

naturalnej zawartości kwarcytu w kamieniu.

ŁU
PE

K 
M

IK
O

W
Y

ITALIAN
WHITE
// ŁUPEK MIKOWY

M

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać więcej 
zdjęć materiałów i 
szczegółów

Obecnie ten dekor 
nie jest dostępny w 
wersji Translucent.

SZCZEGÓŁY

i
NOWY DEKOR
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FOTOMATCHING
Każdy kamienny fornir jest całkowicie unikalny pod względem koloru 

i faktury. Dzięki naszej opcjonalnej usłudze fotomatchingu możesz otrzymać zdjęcia dostęp nych 
partii przed wysyłką i wybrać dokładnie te okleiny kamienne, które najbardziej Ci się podobają!

ŁU
PE

K 
M

IK
O

W
Y

COBRE
NEW
// ŁUPEK MIKOWY

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać więcej 
zdjęć materiałów i 
szczegółów

TRANSLUCENT // SZCZEGÓŁY
Projekty na stronie
56

M
L XL

COBRE

// ŁUPEK MIKOWY

Translucent (Warm Light)

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać więcej 
zdjęć materiałów i 
szczegółów

TRANSLUCENT // SZCZEGÓŁY
Projekty na stronie
27, 31, 45

M
L XL

BURNING
FOREST
// ŁUPEK MIKOWY

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać więcej 
zdjęć materiałów i 
szczegółów

TRANSLUCENT // SZCZEGÓŁY

Dostępny również 
jako paski 120x60 cm

i
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M
L XL

Projekty na stronie
32, 42, 48, 53, 55, 
56, 59



RODZAJ KAMIENIA: ŁUPEK MIKOWY
Dekory z łupka mikowego mają zazwyczaj nieco bardziej chropowatą powierzchnię 
z jednorodnymi wzorami. Wzrok przyciąga efekt połysku, który powstaje dzięki 
naturalnej zawartości kwarcytu w skale.

AURO

// ŁUPEK MIKOWY

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać więcej 
zdjęć materiałów i 
szczegółów

TRANSLUCENT // SZCZEGÓŁY
Projekty na stronie
24, 55

M
L XL

ARGENTO
AURO
// ŁUPEK MIKOWY

Translucent (Warm Light)

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać więcej 
zdjęć materiałów i 
szczegółów

TRANSLUCENT // SZCZEGÓŁY
Projekty na stronie
43

M
L

ARGENTO

// ŁUPEK MIKOWY

Translucent (Warm Light)

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać więcej 
zdjęć materiałów i 
szczegółów

TRANSLUCENT // SZCZEGÓŁY
Projekty na stronie
33, 36

M
L XL

ŁU
PE

K 
M

IK
O

W
Y
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KAŻDY ARKUSZ JEST WYJĄTKOWY!
Każdy kamienny arkusz Slate-Lite jest 

ręcznie wykonywany w ponad 12 etapach!

SILVER
GREY
// ŁUPEK MIKOWY

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać więcej 
zdjęć materiałów i 
szczegółów

TRANSLUCENT // SZCZEGÓŁY
Projekty na stronie
23, 33, 64

M
L XL

MATRIX

// ŁUPEK MIKOWY

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać więcej 
zdjęć materiałów i 
szczegółów

M
L

MARE

// ŁUPEK MIKOWY

Translucent (Warm Light)

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać więcej 
zdjęć materiałów i 
szczegółów

TRANSLUCENT // SZCZEGÓŁY

M
L XL

ŁU
PE

K 
M

IK
O

W
Y

Obecnie ten dekor 
nie jest dostępny w 
wersji Translucent.

SZCZEGÓŁY

i

Dostępny również 
jako paski 120x60 cm

i
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RODZAJ KAMIENIA: ŁUPEK MIKOWY
Dekory z łupka mikowego mają zazwyczaj nieco bardziej chropowatą powierzchnię 
z jednorodnymi wzorami. Wzrok przyciąga efekt połysku, który powstaje dzięki 
naturalnej zawartości kwarcytu w skale.

VERDE

// ŁUPEK MIKOWY

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać więcej 
zdjęć materiałów i 
szczegółów

TRANSLUCENT // SZCZEGÓŁY
Projekty na stronie
42, 43

M
L XL

VERDE
GRIS
// ŁUPEK MIKOWY

Translucent (Warm Light)

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać więcej 
zdjęć materiałów i 
szczegółów

TRANSLUCENT // SZCZEGÓŁY
Projekty na stronie
36, 43, 59

M
L XL

GALAXY
BLACK
// ŁUPEK MIKOWY

Translucent (Warm Light)

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać więcej 
zdjęć materiałów i 
szczegółów

TRANSLUCENT // SZCZEGÓŁY
Projekty na stronie
36, 43, 59

M
L XL

ŁU
PE

K 
M

IK
O

W
Y
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100% POWIERZCHNI KAMIENIA
Cienka warstwa prawdziwego kamienia w Slate-Lite tworzy nie tylko

wygląd i wrażenie solidnej kamiennej płyty!

GALAXY
BLACK PURE
// ŁUPEK MIKOWY

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać więcej 
zdjęć materiałów i 
szczegółów

TRANSLUCENT // SZCZEGÓŁY

M
L XL

D.BLACK
45°
// ŁUPEK MIKOWY

Translucent (Warm Light)

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać więcej 
zdjęć materiałów i 
szczegółów

TRANSLUCENT // SZCZEGÓŁY
Projekty na stronie
30 ,57, 62, 64

M
L XL

D.BLACK
315°
// ŁUPEK MIKOWY

Translucent (Warm Light)

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać więcej 
zdjęć materiałów i 
szczegółów

TRANSLUCENT // SZCZEGÓŁY
Projekty na stronie
39, 57, 62

M
L XL

ŁU
PE

K 
M

IK
O

W
Y

Dostępny również 
jako paski 120x60 cm

i
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GATUNEK KAMIENIA: 

WAPIEŃ
Dekory wapienne zachwycają raczej gładką powierzchnią o 

stosunkowo jednorodnych wzorach i strukturach.

Ważna informacja: Kamienie wapienne nie nadają się do pomieszczeń 
wilgotnych i na zewnątrz!

 W
A

PI
EŃ

ICE
PEARL
//  WAPIEŃ

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać więcej 
zdjęć materiałów i 
szczegółów

Projekty na stronie
56, 64

Obecnie ten dekor 
nie jest dostępny w 
wersji Translucent.

SZCZEGÓŁY

i

M
L XL
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FOTOMATCHING
Każdy kamienny fornir jest całkowicie unikalny pod względem koloru 

i faktury. Dzięki naszej opcjonalnej usłudze fotomatchingu możesz otrzymać zdjęcia dostęp nych 
partii przed wysyłką i wybrać dokładnie te okleiny kamienne, które najbardziej Ci się podobają!

 W
A

PI
EŃ

ICE
PEARL PURE
//  WAPIEŃ

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać więcej 
zdjęć materiałów i 
szczegółów

Projekty na stronie
58

M
L

GREEN 
PEARL
//  WAPIEŃ

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać więcej 
zdjęć materiałów i 
szczegółów

M
L XL

JADE
GREEN
//  WAPIEŃ

M

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać więcej 
zdjęć materiałów i 
szczegółów

Obecnie ten dekor 
nie jest dostępny w 
wersji Translucent.

Obecnie ten dekor 
nie jest dostępny w 
wersji Translucent.

Obecnie ten dekor 
nie jest dostępny w 
wersji Translucent.

SZCZEGÓŁY

SZCZEGÓŁY

SZCZEGÓŁY

i

i

i
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PI
A

SK
O

W
IE

C CLEAR
WHITE
//  PIASKOWIEC

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać więcej 
zdjęć materiałów i 
szczegółów

Obecnie ten dekor 
nie jest dostępny w 
wersji Translucent.

SZCZEGÓŁY

i

Dekory piaskowca Slate-Lite urzekają lekko chropowatą, raczej 
ziarnistą powierzchnią z niewielkimi różnicami w grubości.

Ważna informacja: 
piaskowce mogą mieć  większą grubość!

GATUNEK KAMIENIA: 

PIASKOWIEC

M
L
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FOTOMATCHING
Każdy kamienny fornir jest całkowicie unikalny pod względem koloru 

i faktury. Dzięki naszej opcjonalnej usłudze fotomatchingu możesz otrzymać zdjęcia dostęp nych 
partii przed wysyłką i wybrać dokładnie te okleiny kamienne, które najbardziej Ci się podobają!

PI
A

SK
O

W
IE

C

CLEAR
WHITE STRIPE
// PIASKOWIEC

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać więcej 
zdjęć materiałów i 
szczegółów

TEAK
WOOD
// PIASKOWIEC

Translucent (Warm Light)

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać więcej 
zdjęć materiałów i 
szczegółów

TRANSLUCENT // SZCZEGÓŁY

RAINBOW

// PIASKOWIEC

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać więcej 
zdjęć materiałów i 
szczegółów

TRANSLUCENT // SZCZEGÓŁY

Obecnie ten dekor 
nie jest dostępny w 
wersji Translucent.

SZCZEGÓŁY

i
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SWISS
GREY
// PIASKOWIEC

M

Obecnie ten dekor 
nie jest dostępny w 
wersji Translucent.

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać więcej 
zdjęć materiałów i 
szczegółów

SZCZEGÓŁY

i

GATUNEK KAMIENIA: PIASKOWIEC
Dekory piaskowca od Slate-Lite urzekają lekko chropowatą, raczej ziarnistą 
powierzchnią z niewielkimi różnicami w grubości.

RED
SAND
// PIASKOWIEC

M

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać więcej 
zdjęć materiałów i 
szczegółów

Obecnie ten dekor 
nie jest dostępny w 
wersji Translucent.

SZCZEGÓŁY

i

PI
A

SK
O

W
IE

C

BLACK
PEARL
// PIASKOWIEC

Obecnie ten dekor 
nie jest dostępny w 
wersji Translucent.

Projekty na stronie
41

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać więcej 
zdjęć materiałów i 
szczegółów

SZCZEGÓŁY

i

NOWY DEKOR
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CALDERA GOLD // Łupek 
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 M
A

R
M

U
R

WHITE
SPARKLE
//  MARMUR

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać więcej 
zdjęć materiałów i 
szczegółów

Projekty na stronie
26

Dekory marmurowe urzekają swoją chropowatą powierzchnią 
o różnych i stale zmieniających się wzorach i strukturach.

Typowymi cechami są mocne ziarna i wyniesienia w powierzchni.

Ważna informacja: Marmury są chropowate i wykazują struktury o większej ogólnej 
grubości, jak również większe ogólne napięcie w arkuszu!

GATUNEK KAMIENIA

 MARMUR

Obecnie ten dekor 
nie jest dostępny w 
wersji Translucent.

SZCZEGÓŁY

i
NOWY DEKOR
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FOTOMATCHING
Każdy kamienny fornir jest całkowicie unikalny pod względem koloru 

i faktury. Dzięki naszej opcjonalnej usłudze fotomatchingu możesz otrzymać zdjęcia dostęp nych 
partii przed wysyłką i wybrać dokładnie te okleiny kamienne, które najbardziej Ci się podobają!

 M
A

R
M

U
R

ARCTIC
WHITE
// MARMUR

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać więcej 
zdjęć materiałów i 
szczegółów

Projekty na stronie
12L

PEBBLE
BEACH
//  MARMUR

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać więcej 
zdjęć materiałów i 
szczegółów

Projekty na stronie
24

MYSTIC
WHITE
// MARMUR

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać więcej 
zdjęć materiałów i 
szczegółów

TRANSLUCENT // SZCZEGÓŁY

Obecnie ten dekor 
nie jest dostępny w 
wersji Translucent.

SZCZEGÓŁY

i

Obecnie ten dekor 
nie jest dostępny w 
wersji Translucent.

SZCZEGÓŁY

i
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GATUNEK KAMIENIA: MARMUR
Marmurowe dekory urzekają szczelinowo - 
chropowatą powierzchnią z ciągle zmieniającymi się strukturami.

BRIGHT
CREEK
//  MARMUR

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać więcej 
zdjęć materiałów i 
szczegółów

Projekty na stronie
27

SILVIA

//  MARMUR

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać więcej 
zdjęć materiałów i 
szczegółów

SILVIA
WILD
//  MARMUR

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać więcej 
zdjęć materiałów i 
szczegółów M

A
R

M
U

R

Obecnie ten dekor 
nie jest dostępny w 
wersji Translucent.

SZCZEGÓŁY

i

Obecnie ten dekor 
nie jest dostępny w 
wersji Translucent.

SZCZEGÓŁY

i

Obecnie ten dekor 
nie jest dostępny w 
wersji Translucent.

SZCZEGÓŁY

i
NOWY DEKOR
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100% POWIERZCHNI KAMIENIA
Cienka warstwa prawdziwego kamienia w Slate-Lite tworzy nie tylko

wygląd ale i odczucie solidnej płyty kamiennej!

RED
SHELL
// MARMUR

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać więcej 
zdjęć materiałów i 
szczegółów

RED
CREEK
// MARMUR

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać więcej 
zdjęć materiałów i 
szczegółów

RAINFOREST
BROWN BRIGHT
// MARMUR

Translucent (Warm Light)

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać więcej 
zdjęć materiałów i 
szczegółów

TRANSLUCENT // SZCZEGÓŁY

 M
A

R
M

U
R

Obecnie ten dekor 
nie jest dostępny w 
wersji Translucent.

SZCZEGÓŁY

i

Obecnie ten dekor 
nie jest dostępny w 
wersji Translucent.

SZCZEGÓŁY

i
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GATUNEK KAMIENIA: MARMUR
Marmurowe dekory urzekają szczelinowo - 
chropowatą powierzchnią z ciągle zmieniającymi się strukturami.

RAINFOREST
BROWN
//  MARMUR

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać więcej 
zdjęć materiałów i 
szczegółów

Projekty na stronie
27

RAINFOREST
GREEN BRIGHT
//  MARMUR

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać więcej 
zdjęć materiałów i 
szczegółów

Projekty na stronie
59

RAINFOREST
GREEN
// MARMUR

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać więcej 
zdjęć materiałów i 
szczegółów M

A
R

M
U

R

Translucent (Warm Light)

TRANSLUCENT // SZCZEGÓŁY

Translucent (Warm Light)

Translucent (Warm Light)

TRANSLUCENT // SZCZEGÓŁY

TRANSLUCENT // SZCZEGÓŁY
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KAŻDY ARKUSZ JEST WYJĄTKOWY!
Każdy kamienny arkusz Slate-Lite jest 

ręcznie wykonywany w ponad 12 etapach!

DARK
CREEK
// MARMUR

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać więcej 
zdjęć materiałów i 
szczegółów

MONSOON
BLACK (VERTICAL)

// MARMUR

MONSOON
BLACK (HORIZONTAL)

// MARMUR

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać więcej 
zdjęć materiałów i 
szczegółów

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać więcej 
zdjęć materiałów i 
szczegółów  M

A
R

M
U

R

Obecnie ten dekor 
nie jest dostępny w 
wersji Translucent.

SZCZEGÓŁY

i

Translucent (Warm Light)

Translucent (Warm Light)

TRANSLUCENT // SZCZEGÓŁY

TRANSLUCENT // SZCZEGÓŁY
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A
RT

D
EC

O
R

S

METAL
SILVER
// ARTDECOR

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać więcej 
zdjęć materiałów i 
szczegółów

Projekty na stronie
61

Nasze artdecory to forniry kamienne, które zostały pokryte 
wysokiej jakości farbami metalicznymi jako wykończeniem.

Błyszczący efekt metalowej powierzchni tworzy różne, 
ekscytujące odbicia pod każdym kątem.

ARTDECORS LITE: 

METALOWY WYGLĄD

Obecnie ten dekor 
nie jest dostępny w 
wersji Translucent.

SZCZEGÓŁY

i

M
L



Zorganizuj spotkanie na czacie 
wideo z nami i pozwól nam 
doradzić Ci indywidualnie 
prosto z Twojego komputera!

A
RT

D
EC

O
R

S

METAL
GOLD
// ARTDECOR

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać więcej 
zdjęć materiałów i 
szczegółów

Projekty na stronie
21

METAL
COPPER
// ARTDECOR

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać więcej 
zdjęć materiałów i 
szczegółów

Obecnie ten dekor 
nie jest dostępny w 
wersji Translucent.

Obecnie ten dekor 
nie jest dostępny w 
wersji Translucent.

SZCZEGÓŁY

SZCZEGÓŁY

i

i

NIEZWYKLE LEKKI I ELASTYCZNY
Przy zaledwie 1,5 kg / m², każdy arkusz Slate-Lite jest absolutną lekkością. Niewielka 
grubość całkowita 1,0 - 2,5 mm pozwala na zastosowanie we wszystkich miejscach. 

JA
KI

EŚ
 

PYTANIA?

SALONIE 
INDYWIDUALNEJ

SKORZYSTAJ 
Z

ONLINE

M
L

M
L

PORADY
W



+48 (0) 696 461 590

+48 (0) 696 461 590

emilia@slate-lite.com

slatelite.fornirkamienny slateliterealstone
/ /

SPEŁNIENIE 
CZEKAMY 

TWOICH 

NA 

MARZEŃ!




