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Granit - 
Czym jest ? 

To skała magmowa głębinowa, która składa się przede 

wszystkim z kwarcu, skaleni oraz plagioklazu. Granit jest 

zróżnicowany kolorystycznie (odcienie szarości, brązu, bieli, 

różu). Wyróżnia się ziarnistą strukturą, w której gołym okiem 

można rozróżnić poszczególne minerały. Jest kamieniem 

łatwym w obróbce, trwałym i odpornym na zmienne warun-

ki atmosferyczne, w tym mróz. Wodoodporność sprawia, że 

bardzo często stosowany jest w kuchni, łazience i do użytku 

zewnętrznego. Warto zauważyć, że granit nie jest wrażliwy 

na działanie kwasów oraz pleśni. Dzięki wysokiej gęstości 

dobrze akumuluje ciepło, co czyni go atrakcyjnym materiałem 

wykończeniowym na ogrzewanie podłogowe czy do obłożenia 

kominka. Granit spośród wszystkich kamieni naturalnych jest 

najbardziej odporny na uszkodzenia mechaniczne, ścieranie i 

zarysowania. Z powodzeniem można go polerować, a połysk 

jest bardzo trwały. Biorąc pod uwagę nazewnictwo handlowe 

pod nazwą granit dostępne są też inne kamienie o zbliżonych 

właściwościach, w tym bazalty, porfiry, gnejsy, twarde dolomi-

ty czy kwarcyty. 

Kamienie naturalne, w tym granity, charakteryzują się bardzo 

dobrą akumulacją ciepła, które potem oddają przez długi czas. 

Stąd różne odmiany granitu stosowane były jako bardzo ele-

gancki materiał do obudowy domowych kominków i pieców. 

Z tych samych powodów ten materiał nadaje się do układania 

podłóg wyposażonych w ogrzewanie. To nie koniec zasto-

sowań naturalnego granitu w nowoczesnym wnętrzu. Jego 

trwałość i piękny wygląd sprawiają, że często stosuje się go 

w konstrukcji designerskich blatów kuchennych i elementów 

mebli - stołów czy ław.
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Blaty granitowe.
Instrukcja użytkowania.

Prosimy o bezwzględne stosowanie się do powyższych wytycznych. 

Archistone nie ponosi odpowiedzialności w przypadku odstępstw.

1. Blaty kamienne należy użytkować zgodnie z ich przeznacze-

niem.

2. Czyszczenia blatów należy dokonywać za pomocą ciepłej 

wody oraz ogólnie dostępnych środków nie zawierających w 

swoim składzie materiałów ścierających powierzchnię blatów 

zgodnie z instrukcją zastosowania i użytkowania wydaną 

przez producenta danego środka czyszczącego oraz zgodnie 

z zaleceniami producenta materiału z którego zostały wypro-

dukowane blaty. Nie należy wystawiać blatów na długotrwałe 

narażenie środkami posiadającymi mocne składniki alkaliczne 

(w szczególności dla blatów o powierzchni polerowanej), a 

także nawet na krótkotrwałe działanie kwasów fluorowych. 

W przypadku wątpliwości, co do zastosowania danego środka 

czyszczącego należy spróbować zastosować go na małej 

powierzchni w celu sprawdzenia jego działania. Zawsze po 

zastosowaniu takiego środka czyszczącego należy go zmyć 

czystą wodą. Dotyczy to normalnego użytkowania blatów w 

kuchni i ich zabrudzeń w postaci plam oraz innych zabrudzeń 

powszechnych w codziennym użytkowaniu kuchni. Zapla-

mione blaty należy czyścić nie dopuszczając do zaschnięcia 

plam z herbaty, kawy, wina, oleju itp.  

Wszelkie plamy należy czyścić wtedy kiedy są świeże i dopiero 

powstałe.

3. Powierzchnie blatów należy chronić przed obiciem i poryso-

waniem, szczególnie przez przedmioty wykonane z metalu. 

Kroić należy na specjalnie do tego przeznaczonych deskach 

do krojenia, oddzielających powierzchnię blatu od bezpośred-

niego kontaktu z nożem, mogącym uszkodzić jego powierzch-

nię. po zdjęciu ich z kuchni gazowej, indukcyjnej, elektrycznej 

lub innych urządzeń tego typu. 
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Blaty granitowe.
Instrukcja użytkowania.

Prosimy o bezwzględne stosowanie się do powyższych wytycznych. 

Archistone nie ponosi odpowiedzialności w przypadku odstępstw.

4. Blaty kamienne są odporne na temperaturę, ale nie 

należy stawiać bezpośrednio na blatach przedmiotów 

takich jak garnki, patelnie itp. zaraz po zdjęciu ich z 

kuchni gazowej, indukcyjnej, elektrycznej lub innych 

urządzeń tego typu. 

Koniecznie należy używać podkładek izolujących (np. ta-

kich jak specjalne podkładki na blaty, deski do krojenia 

itp.). Na blaty nie można stawiać bezpośrednio przedmi-

otów i naczyń o temperaturze przekraczającej 120° C.

5. Nie należy narażać blatów na duże obciążenia staty-

czne, a w szczególności dynamiczne poprzez kładzenie 

na nich dużych ciężkich przedmiotów oraz wywieranie 

mechanicznego i zmiennego nacisku na blaty (blaty 

kamienne posiadają wysoką wytrzymałość na zginanie 

i ściskanie, jednakże zbyt duże, a szczególnie dynam-

iczne ich obciążanie może doprowadzić do uszkodzenia 

blatów.
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Blaty granitowe.
Gwarancja.

Prosimy o bezwzględne stosowanie się do powyższych wytycznych. 

Archistone nie ponosi odpowiedzialności w przypadku odstępstw.

WARUNKI GWARANCJI

1. Wykonawca gwarant udziela na terytorium Polski 

gwarancji na wyprodukowane i/lub zamontowane swoje 

blaty kamienne na okres 24 miesięcy od daty wydania 

lub zamontowania blatów (data uwidoczniona na ostat-

niej stronie wydanej Gwarancji). Podpis złożony przez

Zamawiającego na protokole odbioru blatów bez 

wniesienia zastrzeżeń potwierdza jednoznacznie zgod-

ność towaru z umową oraz brak występowania wad 

jawnych.

2. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady wynikające z 

wad produkcyjnych i/lub montażowych, o ile czynności 

te były wykonywane przez Wykonawcę. Gwarancja nie 

obejmuje wad materiałowych. Na materiał z którego 

zostały wyprodukowane blaty osobnej gwarancji udziela

producent materiału, na warunkach przez niego zas-

trzeżonych. Warunki gwarancji oraz użytkowania mate-

riału dostępne są na stronie internetowej producenta: 

http://www.technistone.com/pl/ , http://pl.silestone.

com/ , http://www.thesize.es/neolith/pl/

3. Karta gwarancyjna jest ważna z dowodem zakupu 

oraz protokołem odbioru blatów.

4. Wykonawca zapewnia, że blaty kamienne nie posi-

adają wad i spełniają swoją funkcję pod warunkiem 

użytkowania ich w typowych warunkach, zgodnie z 

przeznaczeniem, przy zachowaniu podstawowych zasad 

użytkowania blatów, a w szczególności zasad wymieni-

onych w Instrukcji Użytkowania Blatów oraz zgodnie z 

zaleceniami producenta materiałuj.
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Blaty granitowe.
Gwarancja.

Prosimy o bezwzględne stosowanie się do powyższych wytycznych. 

Archistone nie ponosi odpowiedzialności w przypadku odstępstw.

5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wady 

montażu lub wady powstałe w wyniku uruchomienia 

zestawu blatów, jeżeli czynności te

nie były wykonywane przez serwis fabryczny Wykonaw-

cy.

6. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność wyłącznie z 

tytułu wad powstałych z przyczyn tkwiących w rzeczy 

sprzedanej.

7. Wykonawca nie uznaje za wady odstępstw kolorys-

tycznych i rysunku kamienia, które są naturalną cechą 

materiału lub wynikiem procesu

technologicznego. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje 

czynności konserwacyjnych oraz czynności przewid-

zianych w Instrukcji Obsługi, do

wykonania których zobowiązany jest Nabywca we 

własnym zakresie oraz na własny koszt.

8. W razie uznania gwarancji Wykonawca zobowiązuje 

się do naprawy wadliwej części lub wyrobu, a jeśli wyro-

bu naprawić się nie da do jego

wymiany lub zwrotu zapłaconej ceny według wyboru 

Wykonawcy.

9. Gwarancja nie wyłącza nie ogranicza ani nie zawiesza 

uprawnień Nabywcy wynikających z przepisów o rękojmi 

za wady rzeczy sprzedanej.

10. Wszelkie ewentualne spory wynikające z umowy 

sprzedaży będą rozstrzygane polubownie lub przez z 

właściwy rzeczowo i miejscowo Sąd Wykonawcy.

Archistone
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realizacja blatów: Archistone 
projekt wnętrza: 2t-Studio art&design Anetta Kazimierska 
fotografia: RedLight Krystian Kasperowicz
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S T O N E C O L O R S

UWAGA !!!
FIRMA ARCHISTONE NIE WYKONUJE POMIARÓW 
ORAZ MONTAŻU ZAMAWIANYCH ELEMENTÓW 
KAMIENNYCH.

www.archistone.pl

VADEMECUM 
Kamień ma strukturę krystaliczną, co oznacza że zawsze na jego powierzchni znajdują się 
maleńkie otwory. Są to przestrzenie między kryształkami różnych minerałów. Kamień może 
mieć również naturalne rysy, mikropęknięcia czy przebarwienia, które wynikają z olbrzymich 
temperatur i ciśnienia które formowało go wieki temu. Takie cechy dodają uroku naturalnemu 
kamieniowi nie ujmując mu trwałości czy funkcjonalności. Nie jest to wada materiału, tylko 
dowód na autentyczność pochodzenia z natury. Wytwór natury jest niepowtarzalny, nie jest 
więc także idealny.

ARCHISTONE zastrzega sobie możliwość 
występowania różnic w tonacji kolorys-
tycznej, odmiennych przerostów i ukła-
du użylenia, a także występowania porów, 
mikropęknięć, małych otworów, smug, prze-
barwień, plamek – tzw. „myszek”,”meduz” itp. 
co jest charakterystyczne dla danego rodza-
ju kamienia i wynika z jego natury. Różnice 
te są zjawiskiem naturalnym dla materiałów 
kształtowanych strukturalnie przez przyrodę 
i nie są wadą kamienia oraz nie stanowią 
podstawy do wnoszenia reklamacji i podno-
szenia roszczeń majątkowych.  

Podpisując umowę zamawiający oświadcza, iż zapoznał się i przyjmuje regulamin i warunki 
sprzedaży firmy kamieniarskiej ARCHISTONE

POMIAR ORAZ MONTAŻ leży po stronie 
zamawiającego.  

TERMIN WYKONANIA zależy od dostęp-
ności kamienia oraz dostarczonych pomi-
arów elementów kamiennych (schody, blaty, 
parapety, elementy kominkowe itp.) przez 
zamawiającego. 

TRANSPORT– do uzgodnienia.  



Firma Archistone została utworzona w 2019 roku jako 
filia firmy Baw-Stone Kamieniarstwo Dobrzyca .

40 letnie doświadczenie w obróbce kamienia, montażu, 
jego transporcie i logistyce.
Jesteśmy producentem elementów kamiennych takich jak 
blaty kuchenne, łazienkowe.

Park maszynowy gwarantuję najwyższą jakość w obróbce 
elementów kamiennych spełniając najwyższe normy 
kamieniarskie zarówno te w Uni Europejskiej jak i na 
rynkach Zachodnich.

www.archistone.pl

Adres:
Gnieźnieńska 47, 75-736 Koszalin

Numer telefonu:
+48 502 106 446

Mail:
biuro@archistone.pl
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