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Panele dekoracyjne wykonane są z różnego rodzaju kamieni naturalnych półszlachetnych takich jak agaty, 

ametysty, tygrysie oko czy lapis lazuli. Luksusowa ozdoba z kamieni, ręcznie robiona to ponadczasowe piękno i 

elegancja w każdym pomieszczeniu. Kolekcja ekskluzywna to propozycja paneli dekoracyjnych z kamieni 

półszlachetnych do wykorzystania w nowoczesnych luksusowych wnętrzach. Najczęściej panele z agatów stosuje 

się jako dekoracje ścienne, blaty stolików, do podświetlenia recepcji i barów. Ekskluzywny materiał 

wykończeniowy z agatów charakteryzuje się szeroką paletą barw i odcieni oraz kształtów co szczególnie wpływa 

na ich estetykę. Występuje w różnych odcieniach, fakturach i wzorach, dlatego sprawdzi się w różnorodnych 

stylistycznie wnętrzach. Będzie doskonale wyglądał w nowocześnie zaaranżowanym salonie jak i we wnętrzu 

klasycznym czy nawiązującym do natury. W luksusowym wnętrzu panele dekoracyjne z agatów, które można 

podświetlić stanowią zapierający dech w piersiach element centralny. Panele dekoracyjne z agatów do 

podświetlenia, które słyną ze swoich spektakularnych wzorów efektownie zdobią ścianę salonu, kuchni, a także 

łazienki. Idealnie nadaje się do podświetlenia pod prysznic.





Agaty to grupa kamieni półszlachetnych słynąca ze swej 

bogatej różnorodności barw i wzorów. Materiał ten z 

powodzeniem wykorzystywany jest w aranżacji 

luksusowych pomieszczeń. Dodatkową zaletą agatów jest 

to, że taki panel dekoracyjny można podświetlić, gdyż 

materiał na którym są umocowane przepuszcza światło. 

Panel z agatów posiada wyjątkowo wysokie walory 

dekoracyjne. Wykorzystywany jest przede wszystkim jako 

dekoracyjne panele ścienne, blaty, podłogi w łazienkach, 

luksusowych salonach. Warto wspomnieć, że dawniej 

wierzono w ochronną moc agatów.



Agat Blue 
natural

Agat Blue
podświetlony
barwa zimna

Agat Blue
podświetlony
barwa ciepła



Agat Blue



Agat Blue neon 
natural

Agat Blue neon
podświetlony
barwa zimna

Agat Blue neon
podświetlony
barwa ciepła



Agat Blue Gava



Agat Black 
natural

Agat Black
podświetlony
barwa zimna

Agat Black
podświetlony
barwa ciepła





Agat Black Botswana 
natural

Agat Black Botswana
podświetlony
barwa zimna

Agat Black Botswana
podświetlony
barwa ciepła



Agat D Black 
natural

Agat D Black
podświetlony
barwa zimna

Agat D Black
podświetlony
barwa ciepła



Agat Black 
natural

Agat Black
podświetlony
barwa zimna

Agat Black
podświetlony
barwa ciepła





Agat Blue lace 
natural

Agat Blue lace
podświetlony
barwa zimna

Agat Blue lace
podświetlony
barwa ciepła



Agat Grey 
natural

Agat Grey
podświetlony
barwa zimna

Agat Grey
podświetlony
barwa ciepła



Agat Brazilian
natural

Agat Brazilian
podświetlony
barwa zimna

Agat Brazilian
podświetlony
barwa ciepła





Agat Yellow
natural

Agat Yellow
podświetlony
barwa zimna

Agat Yellow
podświetlony
barwa ciepła





Agat Green







Ametyst to kamień szlachetny występujący w wielu 

odcieniach fioletu, od ciemnego fioletu do bardzo 

jasnej barwy wrzosowej. Jego nazwa pochodzi od 

greckiego słowa „amethysos” co w tłumaczeniu 

oznacza „trzeźwy”. Ametyst jest kamieniem „spokoju 

i relaksu”, przynosi ulgę i wyciszenie w sytuacjach 

stresowych, uwalnia od zmęczenia, pomaga radzić 

sobie z emocjami. Ametystowi przypisuje się moc 

łagodzenia konfliktów poprzez oczyszczanie 

pomieszczeń z negatywnej energii. Według 

medycyny niekonwencjonalnej ametyst przyspiesza 

przemianę materii, łagodzi bóle głowy i migreny, 

wzmacnia układ nerwowy.

Kamień ten jest wykorzystywany jako materiał 

dekoracyjny w jubilerstwie, doskonale sprawdza się 

jako materiał wykończeniowy w luksusowych 

wnętrzach i aranżacjach a w szczególności 

wykorzystywany jest jako okładzina/ panel ścienny.



Ametyst light
natural

Ametyst light
podświetlony
barwa zimna

Ametyst light
podświetlony
barwa ciepła



Ametyst Dark 
natural

Ametyst Dark
podświetlony
barwa zimna

Ametyst Dark
podświetlony
barwa ciepła





Prezentujemy jeden z najpiękniejszych paneli 

dekoracyjnych w kolekcji ekskluzywnej z kwarcu dymnego 

– Smoked Quartz. Idealnie nadaje się do klasycznego 

wnętrza jak i nowoczesnej aranżacji. Kwarc dymny 

zachwyca swoją lodową barwą oraz strukturą. Kamień ten 

charakteryzuje się wysoką połyskliwością. Panel 

dekoracyjny z kwarcu dymnego może być wykorzystany 

jako samodzielny element. Luksusowa ozdoba z kwarcu, 

ręcznie robiona to ponadczasowe piękno i elegancja w 

każdym pomieszczeniu. Idealnie współgra z szarościami, 

wszelkimi odcieniami beżu oraz pastelowymi tonacjami. 

Kolekcja ekskluzywna to propozycja paneli dekoracyjnych 

z kamieni półszlachetnych do wykorzystania w 

nowoczesnych luksusowych wnętrzach. Najczęściej panele 

z kwarcu dymnego stosuje się jako dekoracje ścienne, 

blaty stolików, do podświetlenia recepcji i barów. W 

luksusowym wnętrzu panele dekoracyjne z kwarcu 

dymnego, które można podświetlić stanowią zapierający 

dech w piersiach centralny element dekoracyjny. Płyty 

dekoracyjne z kwarcu dymnego do podświetlenia słyną ze 

swoich spektakularnych choć stonowanych wzorów 

efektownie zdobią ścianę salonu, kuchni, a także łazienki. 

Idealnie nadaje się do podświetlenia pod prysznic.



Smoked Quartz
natural

Smoked Quartz
podświetlony
barwa zimna

Smoked Quartz
podświetlony
barwa ciepła









Lapis Lazuli to luksusowy kamień półszlachetny nazywany 

w starożytności „kamieniem bogów”. Kamień ten jest 

wykorzystywany jako materiał dekoracyjny w jubilerstwie, 

do ozdoby przedmiotów kultu. Według wierzeń ten 

niebieski kamień przynosi radość i szczęście, pozwala 

odnaleźć wewnętrzny spokój i harmonię. Lapis Lazuli

doskonale sprawdza się jako materiał wykończeniowy w 

luksusowych wnętrzach i aranżacjach a w szczególności 

wykorzystywany jest jako okładzina/ panel ścienny.
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Tygrysie oko to kamień którego strukturę tworzą sploty 

złocistych włókien, które odbijając światło tworzą mieniące 

się refleksy. Wprowadzają do pomieszczenia słoneczny 

blask. Doskonałe do wykończenia luksusowych 

pomieszczeń. W naszej kolekcji dostępne w trzech 

wariantach kolorystycznych: yellow, blue, red. Uważa się, 

że Tygrysie Oko przynosi szczęście oraz bogactwo.



Tiger Eye
yellow

Tiger Eye
dark blue

Tiger Eye
red
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Umywalka nablatowa - Agat Blue
średnica: 43cm

wysokość: 14,5cm
grubość: ok 2 cm

waga: 8 kg.



Umywalka nablatowa - Agat Grey
średnica: 43cm

wysokość: 14,5cm
grubość: ok 2 cm

waga: 8 kg.





• Prezentowane kamienie pochodzą praktycznie z całego świata jednak głównymi dostawcami 
naszych minerałów są kraje Azjatyckie jak Indie oraz kraje Afryki południowej. Pojedyncze kamienie 
są gromadzone, przecinane na odpowiednie ‚plastry’ po czym segregowane. Po takiej selekcji 
następuje ręczna produkcja płyt. Kamienie łączone są  za pomocą specjalnej żywicy . W kolejnym 
kroku powstała płyta  jest specjalnie polerowana .

• Ze względu na ‚ręczny’ sposób produkcji płyt z kamieni półszlachetnych oraz miejsce samej 
produkcji czyli Indie czas oczekiwania na zamówione ‚pod wymiar’ płyty to zazwyczaj 3 miesiące.

• Płyty możemy zamawiać w rozmiarach do maxymalnie 300 cm długości i 200 cm szerokości

• Grubość płyt to zazwyczaj 2 cm
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• Należy mieć świadomość, że kamień jest materiałem naturalnym, w związku z czym zmiany odcieni, 
ułożenie kolorystyczne, przeżylenia czy mikropęknięcia nie są wadami, a świadczą jedynie o jego 
niezwykłości i niepowtarzalności.

• Wszelkie różnice związane z kolorem, strukturą oraz odcieniem  i użyleniem sprzedawanych kamieni 
w odniesieniu do prezentowanych próbek nie stanowią podstawy do uznania reklamacji oraz zwrotu 
towaru.

• Różnice koloru i struktury są naturalną cechą kamienia i w związku z tym nie da się ich przewidzieć. 

• Kamień naturalny cechuje się dużą zmiennością koloru względem zastosowanego oświetlenia oraz 
ułożenia. Ten sam kamień może zdecydowanie różnić się kiedy oświetlimy go światłem ciepłym vs 
światło zimne czy dzienne. Nawet ułożenie pionowe vs poziome może wizualnie zmienić odcień 
kamienia.

www.stoneland.com.pl


