
Producent

płytek ściennych,
podłogowych,

tarasowych,
schodowych

i parapetowych



ELKAMINO DOM
to firma z bogatym doświadczeniem w branży dekoracyjno-elewacyjnej.

Produkujemy różnego rodzaju:
• płytki ścienne, podłogowe, tarasowe, schodowe i parapetowe
• kamień elewacyjny i dekoracyjny 
• płytki starej cegły
• beton architektoniczny.



Stawiamy na jakość i estetykę naszych 
produktów. Przytulny dom, do którego chce 
się wracać to dom, który jest ładnie urządzony, 
gdzie czujesz się dobrze, otoczony pięknem.
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stara cegła skalna



Stara cegła
to stylowe płytki przeznaczone na ściany, podłogi, tarasy, schody, parapety. 
Jest to unikalny wzór oryginalnej XIX-wiecznej cegły, z której budowano dwory i katedry. 
Nadzwyczajny klimat dawnych czasów, a jednocześnie bardzo nowoczesny styl.
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stara cegła biała



opakowanie

skalna naturalna jasna Brązowa

Biała Beżowo-brązowa gotycka

naturalna ecru szara

włoska grafitowa czarna

dworska klasztorna
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Lico długie Lico krótkie / połówka płytka narożna



rodzaj wymiar iLość w m2

(spoina: 1cm) waga 1m2 gruBość

Lico długie około 6,5x26,5 cm 50 szt. 20 kg około 1,5 cm

Lico krótkie około 6,5x13,5 cm 100 szt 20 kg około 1,5 cm

płytka narożna około 6,5x13,5x27 cm około 1,5 cm

opakowanie: karton / 0,5m2 / waga: 10 kg
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Fuga glinianaFuga biała Fuga ecru Fuga beżowa

Fuga szara Fuga grafitowa

Fuga czarna

paleta kolorów

Fuga jasnoszara

Fugi
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stara cegła biała
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stara cegła skalna
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stara cegła naturalna
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stara cegła naturalna
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stara cegła gotycka
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stara cegła beżowo-brązowa
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stara cegła szara
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stara cegła klasztorna

stara cegła dworska
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stara cegła włoska

stara cegła naturalna jasna
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stara cegła grafitowa
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Stara Cegła
Płytki Podłogowe, 
taraSowe, SChodowe
i ParaPetowe 
Płytki przeznaczone na podłogi, tarasy, chodniki, schody, parapety itp. XiX-wieczny 
wzór płyek pozwala na uzyskanie unikalnego stylu. wyłożenie tarasu, czy podłogi 
zwykłą cegłą może powodować wiele problemów. wykruszanie, rozwarstwianie, 
czy tzw. lasowanie się zwykłej cegły powoduje, że po niedługim czasie taras 
czy podłoga źle wygląda i źle się po niej chodzi. Nasze płytki idealnie rozwiązują 
ten problem. Są trwałe, twarde i znakomicie wyglądają. aż trudno uwierzyć, 
że nie jest to zwykła cegła. Produkujemy płytki w dwóch typach grubości: 3,5 cm 
i 1,5 cm.
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stara cegła - kafel 1,5cm, naturalna

stara cegła - stopnica 1,5cm, naturalna

płytka stara cegła parapetowa, naturalna



duża różnorodność rodzaju płytek produkowanych przez nas pozwala na kompleksowe 
wykończenie powierzchni w XiX-wiecznym, ceglanym stylu.

płytka tarasowa
grubość: 3,5 cm

wymiar około: 13,5x27 cm

płytka podłogowa kafel,
grubość: 1,5 cm

wymiar około: 13,5x27 cm

stopnica/parapet
grubość: 3,5 cm

stopnica/parapet
grubość: 1,5 cm

stopnica/parapet - boczna
grubość: 3,5 cm

stopnica/parapet - boczna
grubość: 1,5 cm

płytka podłogowa kafel romb,
grubość: 1,5 cm

wymiar około: 13,5x26 cm

płytka podłogowa
kafel kwadrat, grubość: 1,5 cm

wymiar około: 26,5x26,5 cm

płytka tarasowa kwadrat, 
grubość: 3,5 cm

wymiar około: 13,5x13,5 cm
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stopnica/parapet
płytka skrajna

wykończenie proste,
strona lewa, grubość: 3,5 cm

stopnica/parapet
płytka skrajna

wykończenie proste,
strona prawa, grubość: 3,5 cm

stopnica/parapet
płytka skrajna

wykończenie zaokrąglone,
strona prawa, grubość: 3,5 cm

stopnica/parapet
płytka skrajna

wykończenie zaokrąglone,
strona lewa, grubość: 3,5 cm

stopnica/parapet
płytka skrajna

wykończenie proste,
strona prawa, grubość: 1,5 cm

stopnica/parapet
płytka skrajna

wykończenie proste,
strona lewa, grubość: 1,5 cm

stopnica/parapet
płytka skrajna

wykończenie zaokrąglone,
strona prawa, grubość: 1,5 cm

stopnica/parapet
płytka skrajna

wykończenie zaokrąglone,
strona lewa, grubość: 1,5 cm
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płytka tarasowa wykończeniowa
wymiar około: 6,5x27 cm,

grubość: 3,5 cm

płytka tarasowa wykończeniowa
wymiar około: 6,5x13,5 cm,

grubość: 3,5 cm

płytka parapetowa skrajna
lewa z wcięciem,
grubość: 3,5 cm

płytka parapetowa skrajna
prawa z wcięciem,
grubość: 3,5 cm

stopnica/parapet
wymiar: 6,5x27x13,5 cm,

grubość: 3,5 cm
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rodzaj
wymiar

płaszczyzny
górnej

wymiar czoła
płytki gruBość

stopnica/parapet około
13,5x27 cm

około
6,5x13,5 cm 1,5 cm lub 3,5 cm

rodzaj
wymiar

płaszczyzny
górnej

płaszczyzna
Boczna gruBość

stopnica/parapet,
płytka boczna

około
13,5x27 cm

około
6,5x27 cm 1,5 cm lub 3,5 cm

rodzaj
wymiar

płaszczyzny
górnej

płaszczyzna
góna wcięta

rozmiar
wcięcia

parapetowa
z wcięciem

około
13,5x27 cm

około
8x16,5 cm

około
5,5x16,5 cm

waga 1m2 (przy założeniu 1,5cm spoiny)

tarasowa - 55 kg podłogowa „kafel” - 22 kg

zużycie na 1m2 (przy założeniu 1,5cm spoiny)

tarasowa
23,5 szt/m2

podłogowa „kafel”
23,5 szt/m2

stopnice/parapety
6,5 szt./mb

płytki dostepne są we wszystkich kolorach w jakich występują płytki ścienne. istnieje 
również możliwość wykonania indywidualnych zamówień. 

wszystkie płytki są przeznaczone do zastosowania na zewnątrz i wewnątrz 
pomieszczeń. każdą z płytek zależnie od potrzeb możemy stosować do wykładania 
tarsów, podłóg, chodników, schodów i parapetów.
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płytka stara cegła tarasowa 3,5cm, szara

stara cegła - stopnica 3,5cm, szara
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stara cegła - kafel 1,5cm, naturalna



płytka milanowska biała
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płytka 
milanowska
płytki ścienne
są to płytki o strukturze starej cegły w nowoczesnym 
wydaniu. idealnie nadają się zarówno do wnętrz 
jak i na elewację zewnętrzną. Delikatny wzór 
pozwala na zastosowanie w wielu najróżniejszych 
aranżacjach, w każdej wprowadzając odrobinę 
ciekawszej atmosfery i nadając im charakteru. 
Jest bezfugowa, łatwa w montażu i dostępna 
w 14 kolorach. wąskie płytki o wymiarach 4 x 26,5cm 
dają możliwość ułożenia na wiele sposobów.
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skalna naturalna

klasztorna gotycka

Beżo-brązowa Brązowa

szaraecru

dworska

naturalna jasna

włoska

Biała
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rodzaj wymiar iLość w m2

(spoina: 1cm) waga 1m2 gruBość

płytka około 4x26,5 cm 94 szt 22 kg około 1,5 cm

płytka narożna około 4x7x26,5 cm około 1,5 cm

opakowanie: karton / 0,5m2 / waga: 11 kg

grafitowa

czarna

pytka milanowska

pytka milanowska narożna
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płytka milanowska skalna
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płytka milanowska naturalna
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płytka milanowska szara



płytka milanowska grafitowa

płytka milanowska beżowo-brązowa
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płyty
Beton architektoniczny
produkowane przez naszą firmę płyty elewacyjno-dekoracyjne w stylu tzw. „surowego 
betonu” to bardzo ciekawy i nowoczesny sposób aranżacji wnętrz i elewacji. 
staranne wykończenie każdej płyty zapewnia im estetyczny wygląd z jednoczesnym 
zachowaniem industrialnego charakteru. płyty dostępne są w 5 kolorach: porowate 
i gładkie, z otworami ozdobnymi lub bez otworów.
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Beton architektoniczny



płyta
rozmiar: 75x90 cm, 0,67m2

rodzaj: gładka
grubość: około 2,5 cm,

waga około: 28 kg

płyta
rozmiar: 70x86 cm, 0,6m2

rodzaj: porowata
grubość: około 2 cm,

waga około: 20 kg

płyta
rozmiar: 100x50 cm, 0,5m2

rodzaj: porowata
grubość: około 2 cm,

waga około: 20 kg

płyta
rozmiar: 60x75 cm, 0,45m2

rodzaj: porowata
grubość: około 1,5 cm,

waga około: 13 kg

płyta krzyżakowa
rozmiar: 70x70 cm, 0,43m2

rodzaj: gładka
grubość: około 1,5 cm,

waga około: 10 kg

płyta puzel
rozmiar: 70x70 cm, 0,43m2

rodzaj: porowata
grubość: około 1,5 cm,

waga około: 10 kg
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dopuszczalne odchylenie od deklarowanych wymiarów dla wszystkich rodzajów płyt wynosi 
+/- 2 mm. każdy rozmiar jest dostępny w wersji porowatej i gładkiej. istnieje możliwość wykona-
nia płyt w innych kolorach.

płyta
rozmiar: 60x60 cm, 0,36m2

rodzaj: porowata
grubość: około 1,5 cm,

waga około: 10 kg

płyta w kolorze grafitowym

struktura powierzchni - gładka struktura powierzchni - porowata

płyta w kolorze białym

płyta
rozmiar: 60x120 cm, 0,72m2

rodzaj: porowata
grubość: około 2,5 cm,

waga około: 33 kg
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płytki ścienne,eLewacyjne
poza stylowymi płytkami, starą cegłą i betonem architektonicznym elkamino dom 
ma także kilka ciekawych propozycji na ścianę, zarówno do wnętrz jak i na elewację. 
wieloletnie doświadczenie i staranna ręczna produkcja gwarantują wysoką jakość 
i niepowtarzalny charakter. cement jest materiałem bardzo trwałym, łatwym 
w utrzymaniu oraz odpornym na zabrudzenia.
dzięki zastosowaniu naszych płytek wnętrze, czy elewacja zyskuje niepowtarzalną 
estetykę i urok. podążając za trendami proponujemy państwu oryginalne rozwiązania, 
dbając o wysoką jakość jak i każdy detal.

płytka cegła mini

płytka
maderada

płytka mur pruski płytka 
kółko i krzyżyk

płytka cegła mini



płytka maderada
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płytka maderada
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płytka kółko i krzyżyk
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płytka wiklina rattan 60x120 cm
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donice
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donica duża
rozmiar: 107x84 cm,
waga około: 10 kg

donica duża
rozmiar: 77x64 cm,
waga około: 10 kg



godło, rozmiar: 
21x18,5 cm

godło, rozmiar:
22x25,5 cm

godło, rozmiar:
24x27,5 cm

godło, rozmiar: 67x87 cmgodło, rozmiar: 38x46 cm

przykładowy
dekor

godła rp i dekory
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zestaw
do spoinowania

inFormacja
techniczna
produkty firmy elkamino dom są wytwarzane zgodnie z polskimi i europejskimi normami 
pn-en 13369:2005, pn-en 13198:2005.wyniki badań laboratoryjnych i dokumenty są 
dostępne na naszej stronie www.

w ofercie posiadamy także kleje, impregnaty, zaprawy i wszystko co konieczne jest 
do sprawnego wykonywania montażu naszych płytek. zawsze służymy profesjonalnym 
doradztwem. instrukcje montażu znajdują się na opakowaniach, a także na stronie 
www.elkaminodom.pl.

jesteśmy przekonani, że nasze produkty zapewnią państwu wiele wspaniałych doznań es-
tetycznych. realizujemy także indywidualne zamówienia i pomysły naszych klientów.

znakomite urządzenie do spoinowania róż-
nego rodzaju płytek ściennych i podłogo-
wych, kamienia naturalnego, elewacyjnego, 
dekoracyjnego, cegieł, cegiełek itp. przy-
stosowany do bezpośredniego nakładania 
zaprawy do tuby.
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notatki



 elkamino dom sp. j.
ul. gen. skokowskiego 99, jaktorów-kolonia, 96-313 jaktorów

Biuro i dział sprzedaży: ul. średnia 33, 05-822 milanówek
tel.: 509 477 770, 509 477 779, 602 292 707, tel./fax: 46 856 40 40

e-mail: biuro@elkaminodom.pl
www.elkaminodom.pl


