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krása, která vydrží

TO THE  WORLD OF

synergie přírody, lidského umu a technologií

Technologie boří dosavadní limity a neustále je posouvají na vyšší úroveň. Vznikají unikátní materiály i systémy, které doplňují stávající 

život o něco nového, dosud nepoznaného, a rozšiřují obzory lidského vědomí. I tvrzený kámen TechniStone® vznikl s cílem usnadnit 

každodenní péči o domácnost a zároveň do ní vnést krásu kamene, která vydrží po dlouhé generace.

Touto cestou jde Technistone dál. Vyrábět a nabízet to nejlepší, brát jen to, co příroda sama nabízí a šetrně zpracovat v něco výjimečného. 

Ukázat světu, co je člověk schopen vyrobit za pomoci moderních technologií,  co lidská potřeba vyvolá za souhru umu a pokroku techniky. 

Vzniká unikátní výrobek, dokonale krásný, překvapivě variabilní, technologicky vyspělý, člověku nápomocný. Doba si žádá pokrok 

a Technistone jde s dobou. 

Buďte pokrokoví, vy i vaše domácnosti ocení chytrý dotek technologií. 

Vybírejte z odstínů a typů výrobků TechniStone®, které v sobě nesou krásu vykouzlenou špičkovými technologiemi a výborně rozumí vašim 

životním potřebám a přáním. Každý v sobě nese něco jedinečného. Jemnost či hrubost, něžný odstín nebo výrazný vzor. Všechny ale mají 

jedno společné, širokou variabilitu použití i prokazatelnou odolnost a stálost, která z tvrzeného kamene činí výrobek prvotřídní 

kvality pro generace třetího tisíciletí.



GUIDE
Společnost Technistone je evropským producentem tvrzeného kamene prémiové kvality, s nadčasovým designem, 
vynikajícími užitnými vlastnostmi a širokou variabilitou použití. Díky vysoké tvrdosti, jednoduché údržbě, neporéznímu, 
zdravotně nezávadnému povrchu a vysoké odolnosti proti mechanickému a chemickému poškození je vyhledáván zákazníky po 
celém světě.

Materiál          v sobě spojuje kreativitu přírody a odolnost moderních materiálů. Vzniká zpracováním vybraných 
kvalitních přírodních surovin (více než 90 %) nejmodernějšími výrobními technologiemi.

Široká škála barevných odstínů, vzorů a povrchových úprav nabízí využití pro interiérové i exteriérové projekty. Tvrzený kámen
         se nejčastěji využívá pro výrobu kuchyňských desek, koupelnových desek, barů, dlažby, schodů nebo 
dekoračních prvků interiérů. 

ROZMĚR DESKY / VYUŽITELNÁ PLOCHA

TLOUŠŤKA DLAŽBY

TLOUŠŤKA DESKY

FORMÁT DLAŽBY

STANDARD SIZE 306 x 144 cm 

JUMBO 155 SIZE 320 x 156 cm 

JUMBO 160 SIZE 321 x 161 cm 

VYUŽITELNÁ PLOCHA 4,35 m2

305 x 142,5 cm

VYUŽITELNÁ PLOCHA 4,94 m2

318,5 x 155 cm

VYUŽITELNÁ PLOCHA 5,12 m2

320 x 160 cm

HMOTNOST 

TLOUŠŤKA                                           HMOTNOST 1m2         HMOTNOST DESKY

Jumbo 160 size 
20 mm 

Jumbo 160 size 
30 mm 

57 kg 

25 kg 107 kg 

213 kg 

320 kg 

270 kg 

395 kg 

128 kg 30 kg 

50 kg 

75 kg 

55 kg 

80 kg 

82 kg

292 kg

420 kg 

Jumbo 155 size 
30 mm 

Jumbo 155 size 
20 mm 

20 mm 

12 mm 

30 mm 

10 mm 

TechniStone®
   MATERIÁL  



CERTIFIKACE
A ČLENSTVÍ
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* Platí pro vybrané produkty

*

*

*

*

Certifikát EN ISO 9001. Technistone je členem 
The U.S. Green Building Council.

Technistone je členem The 
World-Wide Agglomerated 
Stone Manufacturers Association.

Technistone je členem The 
National Kitchen & Bath Association.

Vyrobeno originální italskou 
technologií Breton.

Technistone je držitelem ocenění 
The International Golden Award 
for Excellence and Business Prestige. 

51 NSF/ANSI Standard – materiál 
je vhodný pro styk s potravinami.

Produkt neobsahuje žádné těkavé 
organické látky. Certifikováno 
The Tile Council of North America, Inc.

Certifikát Indoor Advantage Gold 
splňuje nejpřísnější standardy 
pro kvalitu ovzduší v interiérech.

Certifikát Recycled content udává 
obsah recyklovaných surovin ve 
vybraných výrobcích v minimálních 
hodnotách 20, 30, 40 a 70 %.

Health Product Declaration poskytuje 
plné zpřístupnění možných nebezpeč-
ných látek ve výrobku, dle seznamů 
zveřejněných vládními a vědeckými 
společnostmi.



 NOBLE COLLECTION

AP

Standardní povrchy

kuchyňský jídelní stůl

dlažba

kuchyňská  
pracovní deska

schody
obklad 
krbu

interiérová
dekorace

polished                     matt               ardesia polished

Voděodolný Z přírodních surovin

Vysoce odolný
proti skvrnám

Produkt z křemeneVysoce odolný proti 
bakteriím

Vysoce odolný proti 
přírodním šťávám

Dlouhodobá
životnost a stálost

Vysoce odolný 
proti poškrábání

Snadná údržba a čištění Lesklý povrch

Vlastnosti

nástěnná
dekorace

obklad kuchyňské 
stěny

TechniStone®
   

Pro ostatní typy povrchů kontaktujte svého obchodního zástupce.

MOŽNOSTI POUŽITÍ MATERIÁLU  

dřez*

barový pult



 NOBLE COLLECTION

everlasting beauty

Interiér
kuchyňská pracovní deska
obklad kuchyňské stěny
barový pult, jídelní stůl
dlažba, schody
obklad krbu, parapety
interiérová dekorace, dřez*

koupelnová deska
obklad stěn 
obklad sprchového koutu
obklad vany
nástěnná dekorace
umyvadlo*

dlažba

obklad koupelnové 
stěny

koupelnová deska

obklad sprchového
koutu

SERENITY COLLECTION POETIC BLACK

* Po konzultaci se zpracovatelem

Navštivte sekci Galerie na webových stránkách www.technistone.cz a prohlédněte si všechny možnosti použití na realizacích od obchodních partnerů i koncových 
zákazníků z celého světa.

krása, která vydrží

umyvadlo*

Hrany

Leštěná hrana
s horní fazetou

Leštěná hrana
s oboustrannou 
fazetou

1/4 oblouk
s větším 
radiem

1/2 oblouk
s menším 
radiem

1/2 oblouk
s větším 
radiem

Leštěná hrana 
s fazetou, podlep na tupo, 
nepřiznaná spára

Leštěná hrana 
s fazetou, podlep na tupo, 
přiznaná spára

Leštěná hrana 
s fazetou, podlep 
na pokos 45° 

1/4 oblouk
s menším 
radiem



COLLECTI ON
SERENITY

CRYSTAL  CALACATTA 

SILVA

Chytrý Bookmatch!

Majestátní, elegantní, impozantní, dechberoucí. Linie, které ohromí. Variace, které dojmou. Odstíny u zákazníků velmi oblíbené, obohacené tajemnem a touhou, okořeněné něčím 
novým, nečekaným. Poznejte nové výrobky, nový rozměr, nový směr, novou krásu. Připravte se na ohromující zážitek, vnímejte harmonii přírody a technologie.
Unikátní design každé desky vytvoří z každého interiéru okouzlující prostory, které nebudete chtít opouštět. Stanou se vaší předností, vaší pýchou, vaší součástí. Buďte jedineční.  



160

COLLECTI ON
SERENITY

              CRYSTAL CALACATTA AMNIS  CRYSTAL CALACATTA SILVA

             MYSTERY WHITE                        FANTASY GREY    POETIC BLACK

SERENITY COLLECTION

PP M

PPMP
polished      matt            ardesia polished     jumbo         jumbo 
surface        surface       surface         155 size      160 size

AP J J160
J

155 160J

160J 160J 160J



 NOBLE COLLECTIONNOBLE COLLECTION

          NOBLE CARRARA                            NOBLE LINEA  NOBLE OLYMPOS MIST 

   NOBLE ARETI BIANCO                            NOBLE SUPREME WHITE  NOBLE PRO FROST

        NOBLE BOTTICINO                  NOBLE CALISTA  NOBLE PERLATO LUNA

P

P

P P

P

P

P

PP J
155

J
155

J
155



 NOBLE COLLECTIONNOBLE COLLECTION

      NOBLE PRO CLOUD                      NOBLE DESIREE GREY  NOBLE PRO STORM

     NOBLE IVORY WHITE                        NOBLE TROYA  NOBLE CONCRETE GREY

 NOBLE ATHOS BROWN                      NOBLE PIETRA GREY  NOBLE IMPERIAL GREY

AP

APP

P

P P P

P

P P

P

M



ESSENTIAL COLLECTION

STARLIGHT COLLECTION

CRYSTAL QUARTZ WHITE                    CRYSTAL ROYAL

   CRYSTAL ABSOLUTE WHITE                          CRYSTAL POLAR WHITE   CRYSTAL BALANCE WHITE

GOBI GREY                         CRYSTAL ANTHRACITE  GOBI BLACK

P

M

P

P P

P

P

P

PP

ELEGANCE ECO NEV                   ELEGANCE ECO ZEN  ELEGANCE ECO ASH

CRYSTAL DIAMOND CRYSTAL NEVADA

CRYSTAL BELGIUM  P

P P

BRILLIANT WHITE                BRILLIANT ARABESCO

STARLIGHT WHITE                             STARLIGHT SAND  STARLIGHT GREY

P

P P

P

P

P BRILLIANT GREY                   BRILLIANT BLACK  BRILLIANT GALAXY

STARLIGHT BLACK  P

P P

PP

ESSENTIAL COLLECTION

STARLIGHT COLLECTION

M

M

J
155



ESSENTIAL COLLECTION HARMONIA COLLECTION

RUSTIC COLLECTION

STARLIGHT COLLECTION TAURUS TERAZZO GREY                         TAURUS  TAURUS BLACK

HARMONIA DOLOMITES                 HARMONIA YOSEMITE  HARMONIA ALTAY

P

P P P

P P

Doporučené použití a údržba materiálu
K dlouhodobému udržení lesku materiálu není vhodné krájet potraviny či jiné výrobky přímo na pracovní desce, zvýšené opatrnosti dbejte při používání speciálních nožů a ostrých předmětů.
Pro odkládání horkých předmětů je doporučeno použití izolační podložky. Rozpálené litinové/nerezové nádobí, cigaretové nedopalky apod. mohou způsobit patrné škody materiálu.
Při manipulaci s nádobím a dalšími předměty z kovu dbejte zvýšené opatrnosti především na hranách a rozích desky.
Při potřísnění kapalinami (káva, černý čaj, olej, šťávy z ovoce a zeleniny, krev, prostředky na čištění kuchyňských spotřebičů atd.) je potřeba tyto látky co nejdříve odstranit vodou, případně 
použít některý z nekoncentrovaných čisticích prostředků. Po použití je vždy nutné čisticí prostředek a uvolněnou nečistotu z povrchu výrobku pečlivě odstranit a povrch důkladně omýt čistou 
vodou.
Vyvarujte se použití čisticích prostředků s obsahem kyseliny chlorovodíkové a fosforečné, hydroxidu sodného, peroxidu vodíku a jiných čisticích přísad, které způsobují nenávratné změny 
v barevnosti materiálu (např. Savo, čističe odpadů, trouby, čističe na nerez apod.).
Materiál lze ošetřovat volně prodejnými nekoncentrovanými mycími prostředky. Pro opakovanou údržbu a čištění doporučujeme použít výrobky firmy Technistone, a.s. (TS Protection, TS 
Pomerančový čistič).
Podrobnější informace o údržbě a záruce materiálu TechniStone® včetně kompletního manuálu pro čištění naleznete na stránkách www.technistone.cz 

Záruka 
Společnost Technistone, a.s. poskytuje záruku 10 let na desky pro interiérové užití. 
Záruku je nutné aktivovat registrací výrobku TechniStone® na webových stránkách společnosti 
a začíná datem instalace výrobku v interiéru obytného prostoru. Bližší informace naleznete v sekci Záruka na webových stránkách.

HARMONIA COLLECTION

RUSTIC COLLECTION

krása, která vydrží

M



COLLECTI ON

Požární klasifikace: 
třída reakce na oheň 

A2-s1, d0

Dlouhodobá odolnost 
vůči UV záření, mrazu 
a povětrnostním vlivům

COLLECTI ON
EXTERIOR

Exterior

LIGHT GREY

Kuchyně pro krásu zázemí

pod širým nebem!

Vybavte svoji zahradu venkovní kuchyní z tvrzeného kamene a užívejte si čas oběda i večeře, dny krásné i deštivé, sami, či obklopeni svými nejdražšími přímo uprostřed zelené krásy přírody! V okolí 
domova TechniStone® vytvoří útulný kout, podpoří krásu kompozice celé zahrady a na dlouho tak pro vás zajistí zázemí i pod širým nebem. Exterior White, Exterior Grey a Exterior Light Grey 
do prostředí zahrady skvěle zapadnou.

Pro projektanty a architekty může být navrhování komerčních budov, projektů nebo specifikace zakázek každodenní činností. Ať už bude projekt soukromého či komerčního charakteru, kvalita materiálu 
k jeho vybavení bude jedním z nejdůležitějších kritérií výběru. Důležitou součástí je bezesporu fasáda, která by měla být vysoce odolná, snadno udržitelná, moderní a technologicky realizovatelná. Přináší-
me tři unikátní výrobky z řady TechniStone® Exterior; Exterior White, Exterior Light Grey a Exterior Beige, které lze v leštěné nebo matné povrchové úpravě využít pro fasádní desky a obklady i dekora-
tivní prvky exteriérových ploch. 

Voděodolný Z přírodních 
materiálů

Vysoce odolný 
proti skvrnám

Produkt 
z křemene

Vysoce odolný 
proti bakteriím

Vysoce odolný proti 
přírodním šťávám

Dlouhodobá 
životnost a stálost

Vysoce odolný 
proti poškrábání

Snadná údržba a čištění
(prach, špína, graffiti)

Vlastnosti 



COLLECTI ON

COLLECTI ON
EXTERIOR

           EXTERIOR WHITE                               EXTERIOR LIGHT GREY        EXTERIOR GREY P PP

                  EXTERIOR BEIGE 
PFASÁDY A VENKOVNÍ KUCHYNĚ PRO BUDOUCNOST

EXTERIOR COLLECTION

** Platí pro vybrané produkty.

Exteriér
kuchyňská pracovní deska
zahradní stůl
obklad fasády
nástěnné dekorace
dřez*

M

STANDARD SIZE 306 x 144 cm 

* Po konzultaci se zpracovatelem. 
   Nabídku opracování hran pro venkovní kuchyně naleznete v sekci Interiér.

**

M

M

Údržba
Doporučená údržba a čištění venkovních kuchyní je shodné s doporučením uvedeným pro kuchyňské desky v interiéru. Materiály TechniStone® Exterior – fasádní obklady jsou neporézní a nevyžadují zvláštní 
údržbu. Jsou odolné vůči povětrnostním vlivům, mrazu a UV záření. Běžná znečištění (např. cement, prach) lze odstranit navlhčenou tkaninou. Na rozdíl od systémů na cementové bázi, velkoformátové 
desky TechniStone® Exterior – fasádní obklady lze bezpečně čistit i tlakovou vodou. Při znečištění graffiti použijte doporučené odstraňovače a čisticí prostředky k čištění tvrzeného kamene. 
Záruka 
Záruku je nutné aktivovat registrací výrobku TechniStone® na webových stránkách společnosti a začíná datem instalace výrobku v exteriéru.
Venkovní kuchyně
Společnost Technistone, a.s. poskytuje záruku 5 let na desky z řady Exterior pro užití na venkovní kuchyně. 
Fasády
Společnost Technistone, a.s. poskytuje omezenou záruku v délce trvání 10 let, která se vztahuje na specifikované fyzikální a mechanické vlastnosti fasádních obkladů TechniStone® Exterior. Vlastnosti jsou 
garantovány po dobu 10 let ode dne předání fasádních obkladů zákazníkovi nebo jeho přepravci.
Prodejce je povinen po celou dobu záruky správně, tedy ve shodě se záručními podmínkami společnosti Technistone, a.s., prezentovat zákazníkovi právo na reklamaci.

krása, která vydrží

VYUŽITELNÁ PLOCHA

305 x 142,5 cm

TLOUŠŤKA MATERIÁLU

ROZMĚR DESKY / VYUŽITELNÁ PLOCHA
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OTEVŘENI SVĚTU
Díky bohatým zkušenostem v oboru výroby vysoce kvalitních desek tvrzeného kamene disponuje společnost Technistone 

rozsáhlou distribuční sítí ve více než 90 zemích světa. Prostřednictvím našich distributorů nabízí před a poprodejní služby 

navržené individuálně dle přání zákazníka. 

Navštivte webové stránky www.technistone.com, záložku Distributors a zadejte oblast, ve které hledáte distributora společnosti Technistone.



Komunikujeme skrze sociální sítě, nabízíme online podporu na webových stránkách, účastníme se veletrhů, 
pořádáme eventy pro partnery, nepřetržitě pečujeme o vztahy s trvalými zákazníky, oslovujeme a osobně 

navštěvujeme ty nové. Zákazník a jeho spokojenost jsou smyslem naší práce, motorem, který nás žene dál na 
poli stále rostoucí prodejní sítě. Chceme být na dosah všude tam, kde nás budete potřebovat. 

Buďte s námi online
Navyšte svůj zisk

 propagace vaší značky, jména společnosti
 vaše prezentace v komunikačních kanálech společnosti Technistone
 vaše realizace a aktivity na stránkách Technistone newsletter
 rozhovory s vámi pro tuzemská i světová média
 vaše realizace či akce v příspěvcích na mezinárodních sociálních sítích
 vaše společnost jako partner Technistone prezentovaná na webových stránkách www.technistone.cz
 vaše příběhy pro blogy Technistone 
 vaše realizace umístěné v galerii na webových stránkách www.technistone.cz

 inspirativní záběry a videa o vás na Technistone Youtube kanálu
 prezentace vašich názorů, zkušeností a reálných aplikací v tištěných a digitálních marketingových materiálech

BLÍŽ 
SVÝM
ZÁKAZNÍKŮM



BE ONLINE

ZÁKAZNÍKŮM

krása, která vydrží

GALERIE DISTRIBUTOŘI

KDE NÁS NAJDETE

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

YOUTUBE KANÁL

VIZUALIZÉR

PARTNERSKÝ PORTÁL

V MÉDIÍCH

BLOG

ELEKTRONICKÉ BROŽURY

www.technistone.cz



VÍCE JEDINEČNÝCH OKAMŽIKŮ 
krása, která vydrží

VÝHODY MATERIÁLU 
Evropská kvalita a preciznost zpracování

Jedinečný lesk po celé ploše materiálu

Sofistikovaný systém měření barevnosti odstínů desek

Barevná jednotnost, vzor v celé hloubce materiálu

Připraveno z více než 90% z přírodních zdrojů

Použito významné procento recyklovaných surovin* 

Možnost hladkého napojení desek pro dokonalou linii vzorů

Bílý odstín, jeden z nejbělejších na trhu

* Platí pro vybrané produkty.

Kompaktní materiál bez pórů

Antibakteriální vysoce leštěný povrch

Nulová absorpce vlhkosti a vody 

Zdravotně nezávadný

Certifikovaný pro styk s potravinami a umístění v interiéru* 

Technistone, a.s.
Bratří Štefanů 1070
Hradec Králové, 500 03
Česká republika
Phone: +420 495 714 711
E-mail: sales@technistone.com

www.technistone.cz

1/2019/CZ




