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NIEPRZERWANIE OD 1989 ROKU

www.marmur-plytki.pl

O Firmie

Zajmujemy się dostarczaniem:
•

płyt posadzkowych

•

płyt elewacyjnych

•

stopni blocznych i okładzinowych

•

galanterii ogrodowej

•

kostki brukowej z marmurów

•

elementów na obiekty sakralne

•

kamienia na obiekty
rewitalizowane
i zabytkowe

Wapień Pińczowski

Marmur-Płytki to przedsiębiorstwo założone
w 1989 roku, specjalizujące się w przerobie
kamienia naturalnego z polskich złóż.
Obecnie jest jednym z największych tego typu
producentów w Polsce. Jest właścicielem złóż:
wapienia pińczowskiego – Włochy i Włochy I,
marmuru Morawica – Góra Orla, oraz marmuru
Crema Polska – złoże Gołuchów. Z innych
polskich kamieniołomów kupuje strarannie
wybrane bloki.
Ustawicznie unowocześnia park maszynowy
zakupując nowe linie produkcyjne od renomowanych polskich i włoskich producentów. Jest
największym producentem płytek i płyt
z marmurów i wapieni świętokrzyskich.

Eksploatacja złoża wapienia pińczowskiego
sięga X wieku. Obecnie z własnych złóż
wydobywa bloki na realizacje z tego
materiału.
Wapien pińczowski to skała węglanowa,
osadowa, o unikalnych parametrach, dzięki
czemu jest szczególnie cennym materiałem
w budownictwie.
PARAMETRY

Przykładowe realizacje:
•

nasiąkliwość – poniżej 12%

•

wytrzymałość na ściskanie
– powyżej 9 MPa świeży

•

wytrzymałość na zginanie – 3,5 MPa

•

odporność na mocowanie – 600 N

•

gęstość objętościowa – 1800 kg/m3

•

porowatość – 25%-26%

Marmur-Płytki jest członkiem
Związku Pracodawców Branży
Kamieniarskiej.

ZASTOSOWANIE
•

elewacje

•

kamień murowy

•

kamień ogrodowy

•

kolumny, tralki, gzymsy

•

portale

•

rzeźby

Dzięki swoim unikalnym cechom,
do których należy niska waga i duża
porowatość ma bardzo dobre
parametry izolacyjne i wygłuszające.

Marmur Morawica

Marmur Bolechowice
Marmur Morawica jest wapieniem zbitym
jurajskim. Jest eksploatowany od przełomu
XVIII i XIX wieku. Jest bardzo popularnym
materiałem, często stosowanym ze względu
m.in. na swój ciepły beżowy kolor.

PARAMETRY

Przykładowe realizacje:

Marmur Bolechowice jest wapieniem
dewońskim. Eksploatowany od XVI
wieku. Doskonały materiał dekoracyjny
w wyjątkowym brązowym i czerwonym
kolorze. Poler bardzo głęboki, wysokiej
jakości.

PARAMETRY

Przykładowe realizacje:

•

gęstość objętościowa: 2520 kg/m3

•

gęstość objętościowa: 2700 kg/m3

•

porowatość: 5,1%

•

porowatość otwarta: 0,3%

•

nasiąkliwość 2,1%

•

nasiąkliwość: 0,2%

•

wytrzymałość na ściskanie : 130 MPa

•

wytrzymałość na zginanie: 12,5 MPa

•

wytrzymałość na zginanie: 11,3 MPa

•

wytrzymałość na ściskanie: 143 MPa

ZASTOSOWANIE

ZASTOSOWANIE

•

płytki posadzkowe i okładzinowe

•

płytki posadzkowe i okładzinowe

•

stopnie bloczne i okładzinowe

•

stopnie bloczne i okładzinowe

•

parapety

•

parapety

•

kamień ogrodowy

•

kamień ogrodowy

•

kostka brukowa

•

kostka brukowa

•

kolumny, tralki, gzymsy

•

kolumny, tralki, gzymsy

Ze względu na swój kolor i przyjmowany

Ze względu na swą wysoką dekoracyjność

poler, najczęściej stosowany wewnątrz,

jest szczególnie często stosowany na

choć wyselekcjonowane elementy mogą

okładziny wewnętrzne oraz komponowany

być stosowane również na zewnątrz.

wraz z marmurem Morawicą tworząc

Doskonale sprawdza się w budynkach

kontrastowe połączenie. Jego parametry

użyteczności publicznej, gdzie mimo

pozwalają na stosowanie go na zewnątrz,

intensywnego użytkowania nie traci

ale w fakturach surowych i łupanych.

połysku i wyglądu.

Crema Polska

Wybrane realizacje
Materiał o najkrótszej historii eksploatacji,
ale o bardzo dobrych parametrach.
Materiał w kolorze beżowym, o bardzo
dobrym polerze.

PARAMETRY
•

wytrzymałość na ściskanie – 140 MPa

•

gęstość objętościowa 2660 kg/m3

•

porowatość otwarta 1,6%

•

nasiąkliwość 0,5%

ZASTOSOWANIE
•

płytki posadzkowe i okładzinowe

•

kamień ogrodowy

•

kostka brukowa

Materiał wysoce dekoracyjny,
niskonasiąkliwy, o parametrach
umożliwiających zastosowanie
na zewnątrz i do wewnątrz.

Przykładowe realizacje:
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Biuro Obsługi Klienta i Zakład produkcyjny
Podłęże 48, 28-400 Pińczów woj. świętokrzyskie
TEL/FAX.
kom.		

: (041) 35 891 89, (041) 35 761 46
: (0) 604 086 867

EMAIL		
STRONA
FB

: marmury@marmur-plytki.pl, jacek@marmur-plytki.pl
: www.marmur-plytki.pl
: www.facebook.com/marmurplytki

