
VOLÍM

TECHNISTONE

krása, která vydrží



SI CHCI UŽÍVAT KRÁSNÉ CHVÍLE 
S RODINOU...
Nejkrásnější chvíle zažíváme během společných chvil s rodinou u prostřeného stolu. 

Víte, kolik času strávíte v kuchyni prací na kuchyňské desce? 

Dotýkáte se jí při přípravě všech jídel, krájíte pečivo, naklepáváte maso, čistíte zeleninu a mnoho dalšího. To je daleko 
více stráveného času než u ostatních prvků kuchyně, jako je sporák, dřez, lednice nebo trouba. 

...KDYŽ



PROČ SI ZVOLIT KUCHYŇSKOU DESKU TECHNISTONE?
• Vzhled, design – v široké škále naleznete svěží barvy, odstíny působící přírodním dojmem, ale i dekory vhodné  

do elegantních a luxusních interiérů.

• Mechanické vlastnosti – oproti přírodním materiálům má vyšší pevnost v tahu a ohybu, při stejné tloušťce je tedy 
odolnější proti úderu a zatížení. 

• Nasákavost – jedna z nejdůležitějších vlastností pro použití v kuchyni. Oproti žule a mramoru nabízí materiál 
TechniStone® několikanásobně nižší nasákavost povrchu. Navíc je neporézní, nemusíte se tedy bát, že skvrny 

 z potravin nepůjdou odstranit. 

• Údržba – leštěný povrch je při běžném kuchyňském provozu téměř bezúdržbový. Desku stačí otřít vlhkou 
houbičkou se saponátem a lehce dosáhnete stejně dokonalého vzhledu jako před prvním použitím.

 Výběr kuchyňské desky je důležité rozhodnutí, které ovlivní nejen váš vztah k vaření, ale i k celé kuchyni na dlouhou 
dobu. Věci z materiálu TechniStone® v sobě nesou takový stupeň kvality, krásy a jedinečnosti, že není třeba 
pozorovatele přesvědčovat o jich skutečných hodnotách a vlastnostech, jsou evidentní na první pohled. Všeříkající, 
pravdivé a známé. 

 Přesvědčte se o tom i vy.
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 ...KDYŽ
VYBÍRÁM PODLE 
SVÝCH KRITÉRIÍ

Každý zákazník je jedinečný, očekává něco jiného, má jiná kritéria výběru. Váš názor je pro nás stejně důležitý jako 
vaše spokojenost. Pečlivě vybíráme suroviny a zpracováváme je kontrolovanými technologiemi. Designy a barvy 
komunikujeme a inovativně vyvíjíme dle požadavků zákazníků a aktuálních trendů.

Investujeme čas do průzkumu trhu, neustále sledujeme trendy moderního designu. Kladná zpětná vazba od našich 
zákazníků je to nejlepší hodnocení, které můžeme získat. Spolupracujeme s předními architekty a designéry, 
hovoříme s kuchyňskými studii. V cíli našeho zkoumání jste vy a vaše potřeby.



 

TechniStone® skýtá pohodlí, snoubí jednoduchost 
a dokonalost, vyvolává synergii v uspokojení a radosti.

Široká škála barevných odstínů, povrchových úprav 
a tlouštěk nabízí využití pro interiérové projekty a dokáže 
tak uspokojit nejen estetické, ale i kvalitativní požadavky 
náročných klientů.
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...KDYŽ
OČEKÁVÁM KVALITU, FUNKČNOST 
I JEDINEČNOST

 

Díky vysokému obsahu ušlechtilého přírodního křemene je TechniStone® na rozdíl 
od jiných materiálů mimořádně odolný proti opotřebení a dokáže si své vlastnosti 
zachovat i při každodenním používání po dlouhá léta. 

Je to div, je to fenomén, je to pokrok, je to úspěch, je to nutnost, je to budoucnost. 
Příběh inspirace, změny a vývoje reflektující naše potřeby, touhy, zvídavost i tempo doby. 
Schopnost poskytovat stejné kvality, evokovat v zákaznících pocit dokonalosti 
a naplňovat jejich očekávání po dlouhé roky užívání je směr, kterým se ubíráme.

VIZE SPOLEČNOSTI 
TECHNISTONE
Vize bez akce je snění a akce bez vize je cesta tmou...

Vlastními kapacitami oddělení výzkumu a vývoje společnosti Technistone vyvíjet 
a vlastními výrobními kapacitami vyrábět vysoce kvalitní desky tvrzeného kamene 
s vyjímečnými užitnými vlastnostmi a designem odpovídajícím nejaktuálnějším světovým 
trendům a prodávat je v celosvětové distribuční síti s vysokou úrovní logistických služeb. 



TechniStone® je splnění tajných přání.

TechniStone® je tu pro vás. 

Certifikace a členství:

MI ZÁLEŽÍ NA ZDRAVÍ SVÉM
I MÝCH BLÍZKÝCH

*content of recycled material 
for selected products
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Při každodenním kontaktu s materiálem rostou požadavky 
na jeho hygienické vlastnosti a zdravotní nezávadnost. 

TechniStone® splňuje nejpřísnější české, evropské i americké normy
pro styk s potravinami. Materiál neobsahuje žádné těkavé toxické látky.

Žádejte bezpečný a nezávadný materiál, který neohrozí zdraví 
vaší rodiny a svými vlastnostmi předčí vaše očekávání. 

Vpusťte TechniStone® do své domácnosti 
a nechte se přesvědčit o jeho kvalitách.



...KDYŽ
CHCI MÍT VÍCE  
ČASU PRO SEBE
Jak prokázalo testování na působení různých typů tekutin, TechniStone® hravě odolává vlivu látek, 
které by na jiném druhu povrchu zanechaly trvalé skvrny a nevzhledné mapy. 

Neporézní povrch staví TechniStone® před ostatní materiály. Na rozdíl od mramoru či žuly, které jsou 
poréznější, má TechniStone® vyšší odolnost proti tvorbě skvrn.

Nasákavost určuje, kolik procent vody do sebe dokáže materiál absorbovat za určité časové období. 
Čím nižší hodnota, tím vyšší odolnost proti skvrnám. Nízký stupeň nasákavosti 
a leštěná úprava povrchu s sebou nese i vyšší odolnost proti množení bakterií, usnadňuje tak celkovou 
údržbu a snižuje čas strávený uklízením, který pak můžete věnovat sobě či vaší rodině.



...KDYŽ
POTŘEBUJI NAČERPAT ENERGII 

A SÍLU Z PŘÍRODY
Technologie naslouchala rytmu přírody, pokorně převzala genialitu jejich rysů 

a zákonitostí, zabalila je do umu a potřeb lidského bytí a stvořila 
TechniStone® - kámen z přírody, kámen pro lidi. 

Krása přírodního, výhody tvrzeného kamene.

Kámen vytvořený lidmi pro lidi.

Ve výběru surovin neděláme kompromisy. Věříme, že základem každého výjimečného 
produktu jsou především pečlivě vybrané suroviny z těch nejkvalitnějších zdrojů po celém 

světě. Naleziště křemenů si úzkostlivě střežíme jako součást naší tajné receptury.  

Ruční třídění, šetrné zpracování a použití moderních technologií dává vzniknout originálnímu 
produktu respektujícímu přírodní zákonitosti, ale i současné trendy 

a požadavky trhu.
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TOUŽÍM PO
NEKONEČNÉ 
DOKONALOSTI
Jsem dcerou ohně a skály,
synem vody a větru,
potomkem milénia pokroku a dynamikou života.

Jsem další generací kreativity,
výsledkem pulsující mysli,
podporovatelem lidských přání,
autorem jejich proměny a dalším krokem nekonečné inspirace.

Jsem harmonie protikladů, 
krása přírody a inteligence technologie.
Minulost a budoucnost, zkušenost a intuice, stálost a inovace.

Chybí vám smysl hodnot? Hledáte pravý význam touhy?

Jsem tady.

Jsem nekonečná krása.

Jsem TechniStone.

Noble Silver Notte

®



Noble Perlato Luna

NOBLE KOLEKCE

Noble Areti Bianco

Noble Pietra Grey

Noble Argos Nero
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Noble Lusso Champagne



Technistone, a.s.
Bratří Štefanů 1070
500 03 Hradec Králové
Česká republika

Telefon: +420 495 714 711
Fax: +420 495 714 709
E-mail: obchod@technistone.cz
www.technistone.cz

Tento materiál je dostupný 
také online!

www.technistone.com/cz/tiskoviny
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