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Stone Center 
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Boniówka 

15 x 15 x 2 cm 

15 x 20 x 2 cm 

15 x 30 x 2 cm 

15 x 40 x 2 cm 

 

15 m2 / paleta 
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Boniówka 

narożna 

15 / 30 / 15 cm 

grubość ok 3 cm 

50 szt / paleta 
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Bryły i bloki nieregularne 

Dostępne   w  różnych  wielkościach 
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Cię te bloki 

wymiary na                 

zamówienie 
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Kamień  Łamany 

Nieregularne kształty kamienia 

w różnych rozmiarach. 

 

Pakowane w torbę Big Bag  

wydajność torby: 2,5 m3 – 3 m3 
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Kamień  murowy cię ty góra/dół 

10 x 20 x 40 cm – 70 szt. / paleta 

15 x 20 x 40 cm – 50 szt. / paleta 

20 x 20 x 40 cm – 40 szt. / paleta 

 

Tolerancja +/- 3 cm 
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Kamień  murowy rzędowy 

10 x 20 x 40 cm – 70 szt. / paleta 

15 x 20 x 40 cm – 50 szt. / paleta 

20 x 20 x 40 cm – 40 szt. / paleta 

Tolerancja +/- 3 cm 

30 x 30 x 60 cm – 8 szt. / paleta 

40 x 40 x 80 cm – 4 szt. / paleta 

50 x 50 x 100 cm – 2 szt. / paleta 

Tolerancja +/- 7 cm 
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Kolumny i balustrady 

Tralki 

Kolumny 

Poręcze  

Balustrady 

Słupy bramowe 

 

Dostępne w różnych wymiarach na 

blary 
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Płyty elewacyjne szlifowane 

Grubość 4 cm 

Grubość 5 cm 

 

Różne wymiary dostępne na zamówienie 
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Płyty poprodukcyjne 

Grubość 4 cm 

 

Płyty  o różnych kształtach 

Gwarantowane 10m2 na palecie 
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Blaty łazienkowe i kuchenne 

oraz parapety 
 

Różne wymiary oraz materiały dostępne na 

zamówienie 



 

13 

 

 

Nazwa usługi Cena netto 

Montaż płytki 1cm grubości 100,00 zł/m2 

Montaż elementy 2-3cm grubości 130,00 zł/m2 

Montaż blaty 2-3cm grubości Wycena indywidualna 

Ćwierćwałek 60,00 zł/mb 

Półwałek 120,00 zł/mb 

Polerowanie boku 40,00 zł/mb 

Polerowanie powierzchni 100,00 zł/m2 

Płomieniowanie powierzchni 80,00 zł/m2 

Cięcie po łuku Wycena indywidualna 

Cięcie po skosie 45,00 zł/mb 

Cięcie proste 20,00 zł/mb 

Otwór pod kontakt 30,00 zł/szt 

Wycięcie otworu na surowo  

(umywalka, płyta grzewcza) 

120,00 zł/szt 

Wycięcie otworu + poler 180,00 zł/szt 

Podwieszany zlewozmywak 400,00 zł/szt 

Wzmacnianie blatu 80,00 zł/szt 

Otwór pod baterię 30,00 zł/szt 

Kapinos 10,00 zł/mb 

 

Inne prace specjalne po dokonaniu wizji na budowie 

Przy większych zleceniach możliwość negocjacji cen. 

 

Usługi montażowe oraz obróbki specjalne 
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Stone Center 

 

 

ul. Cedro-Mazur 6 

25-252 Kielce 

 

tel. 797 024 920 

biuro@stonecenter.pl 

 

Sposób Dokonania Zamówienia 

 

Jeżeli zdecydowałeś się na nasz produkt, wyślij zapytanie obejmujące materiał, ilość i 

wymiar który Cię interesuje. Dodatkowo prześlij nam swoje dane do faktury i 

przesyłki oraz numer kontaktowy na nasz e-mail: biuro@stonecenter.pl. 

 

W wiadomości zwrotnej otrzymają Państwo wycenę towaru, transportu, 

potwierdzenie dokonanego zamówienia oraz w załączniku prześlemy fakturę 

Proformę na podstawie której należy dokonać płatności.  

 

Po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie, zakupiony towar zostanie wysłany pod 

wskazany adres. 

 

Nasze Materiały są produktem naturalnym o nieregularnej kolorystyce. Wszelkie 

różnice w barwie nie mogą być powodem do reklamacji. 

 

Oferta oraz podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty 

mailto:biuro@stonecenter.pl

