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Kamień dekoracyjny naturalny płytki cegła na dom
http://piaskowce.com/kamien-elewacyjny/plyty-szlifowane.html

Na rynku materiałów budowlanych występują producenci oferujący różne materiały produkowane z kamienia
naturalnego takie jak : kamień na dom, płytki na dom czy kamień murowy do budowy murów i ogrodzeń.
Produkcja materiałów budowlanych z kamienia naturalnego dostarcza materiałów do takich sektorów jak
sektor ogrodniczy czy sektor typowo budowlany oraz jeden z większych jakim jest sektor budownictwa
drogowego zużywający największe ilości kruszyw naturalnych pozyskiwanych w miejscu zwanym kopalnia
kamienia naturalnego. Kopalnia kamienia naturalnego to także kopalnia kamienia ogrodowego a także miejsce
w którym produkuje się kamień murowy i kamień ogrodowy na skarpy stawu czy wzmocnienie skarp
ziemnych w ogrodzie. Kamień dekoracyjny na dom i cegła na do czy inaczej mówiąc kamień naturalny na
dom to materiały, które w większości wymagają obróbki w zakładach kamieniarskich by przygotować je do
postaci płytki na dom gotowej do montażu przez wykfalifikowanych monterów. 
Każdy producent kamienia na dom w swej produkcji wykorzystuje różne surowce skalna. W Polsce duży
procent do produkcji materiałów dekoracyjnych stanowi piaskowiec polski pozyskiwany w kopalniach
odkrywkowych .Z piaskowca polskiego produkuje się takie materiały jak : kamień ogrodowy, kamień murowy
po przez kamień dekoracyjny na dom a także kamień naturalny na dom w postaci cegły elewacyjnej
dekoracyjnej czy też płytek ściennych rustykalnych. 
Nasza firma jako producent kamienia dekoracyjnego naturalnego na dom oferujemy płytki dekoracyjne na
dom do zastosowania na ścianach wewnątrz pomieszczeń i jako kamień naturalny zewnętrzny odporny na
warunki atmosferyczne. Należy pamiętać że nie każdy materiał oferowany jako kamień naturalny na dom
nadaje się na ściany zewnętrzne budynków . Pod pojęciem kamień dekoracyjny na dom rozróżniamy kamień
elewacyjny zewnętrzny i kamień dekoracyjny wewnętrzny. Co do produktu jakim jest kamień murowy i
kamień ogrodowy tu tylko powinien być oferowany najlepszej jakości produkt począwszy już od wybrania
odpowiedniego surowca skalnego w kopalni kamienia naturalnego. Kamień naturalny posiadający spękania
powinien być przeznaczony na kruszywo budowlane czy na kamień dekoracyjny wewnętrzny by nie ulegał
zniszczeniu przy warunkach zewnętrznych jak by chciano go tam montować. 
Reasumując powyższe informacje można stwierdzić że kamień naturalny to produkt uniwersalny i
wszechstronny do zastosowania w produktach takich jak : kamień dekoracyjny naturalny na dom, płytki na
dom, czy cegła na dom oraz kamień murowi i kamień ogrodowy produkowany z naturalnych surowców
skalnych. 
Kamień dekoracyjny naturalny wykorzystywany jest do zabudów kominkowych w postaci płyt poziomych a
także jako okładzina ścienna. Kamień naturalny znalazł zastosowanie w budownictwie wielorodzinnym na
okładzinę takich budynków w postaci jako płyty szlifowane na fasady.
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