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Montana C Montana D2

Przykłady realizacji

Kamień Dakama Stone łączy nowoczesność z tradycją, jego nowatorska te-

chnologia produkcyjna podkreśli atrakcyjność każdego miejsca i pozwoli 

nadać mu nowy niepowtarzalny charakter.

Oprócz szerokiej gamy produktów rozpowszechnionych na rynku euro-

pejskim, Dakama Stone oferuje nowe wyroby dajace nieograniczone 

mozliwosci realizacji według wlasnej interpretacji, pobudzajace wyobraźnie 

do tworzenia piekna architektury.
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Nevada zółtyCastillo brąz

Przykłady realizacji

Oferowane produkty pozwalają na tworzenie elementów architektury zarówno 

nowoczesnej, jak i odwołującej się do natury, naszych korzeni oraz tradycji. 

Szeroki wachlarz asortymentu stwarza nieskończone możliwości adaptacyjne, 

pozwalając jednocześnie na pełne wykorzystanie kreatywności oraz zdolności 

twórczych projektanta. Kamień elewacyjny Dakama Stone daje możliwość 

ciągłego poszukiwania nowych rozwiązań architektonicznych, z ogromną 

dbałością o szczegóły, poczucie estetyki oraz  tworzenie piękna.
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Montana C
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Montana
KAMIEŃ ELEWACYJNY

To kompozycja kamieni górskich i rzecznych
wykonana w formie  płytek.
Dzięki zróżnicowanej strukturze powierzchni 
uzyskujemy doskonałe efekty światłocienia
podkreślające naturalność przyjazną dla
odczuć wizualnych.
Zastosowanie okładzin MONTANA jest bardzo
szerokie, przede wszystkim uzależnione od wyo-
braźni
i inwencji projektantów i wykonawców.Doskona-
le nadaje się na wykończenie
elewacji zewnętrznych budynków jak i
wewnętrznych elementów dekoracyjnych i
użytkowych.

Opis spOsób pakOwania

Gama kOlOrów

Biała D4 B3 C3 Brąz

Biała Brąz Żółta Piaskowa C D2

MONTANA płytki
Ilość w opakowaniu (+ / - 5%) 0,5 m2 
Waga w opakowaniu (+ / - 5%): 25,00 kg 
Opakowań  na palecie: 40 szt. 
Ilość na palecie: 20 m2 
Waga palety: 1000 kg
Grubość: 0,5 do 4,5 cm

MONTANA  narożnik  
Ilość w opakowaniu (+ / - 5%): 1,0 mb 
Waga opakowania (+ / - 5%): 15,0 kg 
Opakowań  na palecie: 40 szt.
Ilość na palecie: 40 mb
Waga palety : 600 kg 
Grubość: 0,5 do 4,5 cm 
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Alaska
KAMIEŃ ELEWACYJNY

To kompozycja różnorodnych wymiarowo
płytek o nieregularnych bokach
i strukturze kamienia łupanego. Jest wierną
kopią kamienia występującego w górskiej
części Włoch, do układania na fugę daje efekt 
ściany murowanej z  kamienia naturalnego.

Opis spOsób pakOwania

Gama kOlOrów

D2

A1 Żółta

C3 BrązE1/E2 E3

ALASKA płytki
Ilość w opakowaniu (+/- 5%): 0,5 m2
Waga w opakowaniu (+/- 5%): 22,0 kg
Opakowań  na palecie: 40 szt.
Ilość na palecie: 20 m2
Waga palety: 880 kg
Grubość:: 1,3 - 3,5 cm

ALASKA narożnik  
Ilość w opakowaniu (+/- 5%): 1,0 mb
Waga w opakowaniu(+/- 5%): 8,0 kg
Opakowań  na palecie: 40 szt.
Ilość na palecie: 40 mb
Waga palety: 320 kg
Grubość:: 1,3 - 3,5 cm
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Country
KAMIEŃ ELEWACYJNY

To ekskluzywna kompozycja wyselekcjo-
nowanych kamieni wykonanych w posta-
ci płytek o nieregularnym, naturalnym 
kształcie. Dzięki swym walorom stwarza nieo-
graniczone możliwości kompozycyjne, czym 
znajduje szerokie zastosowanie zarówno na
zewnątrz jak i wewnątrz budynków.

Opis spOsób pakOwania

Gama kOlOrów

D4

Białe Brąz

C3

Brąz

D2 Żółte B3

COUNTRY płytki
Ilość w opakowaniu (+/- 5%): 0,5 m2
Waga w opakowaniu (+/- 5%): 17 kg
Opakowań  na palecie: 40 szt.
Ilość na palecie: 20 m2
Waga palety: 680 kg
Grubość: 1,3 -3,2 cm

COUNTRY narożnik  
Ilość w opakowaniu (+/- 5%): 2,0 mb
Waga w opakowaniu (+/- 5%): 16,0 kg
Opakowań  na palecie: 40 szt.
Ilość na palecie: 80 mb
Waga palety: 640 kg
Grubość: 1,3 - 3,2 cm
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Nevada
KAMIEŃ ELEWACYJNY

To klasyczna kompozycja o różnorodnych 
wymiarach płytek.Prostolinijny obrys krawęd-
zi pozwala stworzyć uporządkowane kom-
pozycje stosowane najczęściej na zewnętrzne 
elewacje budynków i ogrodzenia Ciekawa ko-
lorystyka, gra cieni i odpowiednio dobranych
przebarwień oddaje piękno naturalnie łup-
anych kamieni z bloków skalnych.Klasyczna
linia stylistyczna kamienia daje bardzo sze-
rokie zastosowanie zarówno w nowoczesnym
jak i tradycyjnym budownictwie.

Opis spOsób pakOwania

Gama kOlOrów

C3

Biała Brąz

D2

 Brąz

D4 Popiel Żółta

NEVADA płytki
Ilość w opakowaniu (+ / - 5%) 0,5 m2 
Waga w opakowaniu (+ / - 5%): 21,00 kg 
Opakowań  na palecie: 48 szt. 
Ilość na palecie: 24 m2 
Waga palety: 1008 kg 
Grubość: 1,2 do 3,0 cm

NEVADA  narożnik  
Ilość w opakowaniu (+ / - 5%): 2,0 mb
Waga opakowania (+ / - 5%): 18,0 kg 
Opakowań  na palecie: 40 szt.
Ilość na palecie: 80 mb
Waga palety : 720 kg 
Grubość: 1,2 do 3,0 cm
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Nebraska
KAMIEŃ ELEWACYJNY

Różnorodność kształtu jaki i struktury
powierzchni daje nieograniczone możliwości
swobodnego wykonywania kompozycji.
Ciekawa kolorystyka połączona z grą cieni
daje wizualny efekt natury ziemi, znajduje 
szerokie zastosowanie
wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.

Opis spOsób pakOwania

Gama kOlOrów

Czerwona Żółta  Popiel Brąz

NEBRASKA płytki
Ilość w opakowaniu (+ / - 5%) 0,5 m2 
Waga w opakowaniu (+ / - 5%):19,00 kg 
Opakowań  na palecie: 40 szt. 
Ilość na palecie: 20 m2 
Waga palety: 760 kg 
Grubość: 1,0 do 3,0 cm
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Colorado
KAMIEŃ ELEWACYJNY

To kompozycja kamieni występujących w wysoki-
ch partiach górskich rzek i potoków. Dokładnie 
wyselekcjonowane kształty płytek dają doskonałe
efekty dekoracyjne i stwarzają klimat dzikiej 
przyrody. Płytka w formie  okładzin o wielu 
kształtach ułożona na fugę daje wrażenie ściany 
murowanej z naturalnego kamienia.
Pozwala na  pełną swobodę w tworzeniu in-
dywidualnych i niepowtarzalnych kompozycji, 
zarówno na elewacjach zewnętrznych jak i 
wewnątrz budynków.

Opis spOsób pakOwania

Gama kOlOrów

B3 C3 D2 Białe BrązŻółte

Brąz

COLORADO płytki
Ilość w opakowaniu (+ / - 5%) 0,5 m2 
Waga w opakowaniu (+ / - 5%): 17,00 kg 
Opakowań  na palecie: 40 szt. 
Ilość na palecie: 20 m2 
Waga palety: 680 kg 
Grubość: 1,0 do 3,7 cm
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Mieszany: Alabama i Georgia
KAMIEŃ ELEWACYJNY

Istnieje możliwość łączenia kilku produktów 
Dakama Stone o różnorodnych kształtach, 
wymiarach i formach, w jedną niepowtar-
zalną całość! Takie zastosowanie, dające 
możliwość nieograniczonego wykorzystania 
kreatywności oraz fantazji twórcy, jednoc-
ześnie w znaczący sposób odwołuje się do 
tradycji  architektonicznej Włoch,  której 
prawdziwe „perły” można odnaleźć między 
innymi w pięknych budowlach rejonów wy-
sokogórskich słonecznej Italii.

Opis spOsób pakOwania

 

Alabama Georgia

ALABAMA
Alabama zlożony z: Colorado brąz, Country 
żółte, Castillo jasna czerwień
Ilość w opakowaniu (+/- 5%): 0,5 m2
Waga w opakowaniu (+/- 5%): 21 kg
Opakowań  na palecie: 48 szt.
Ilość na palecie: 24 m2
Waga palety: 1008 kg
Grubość: 1,2 - 3,0 cm

GEORGIA
Georgia  zlożony z: Colorado żółte, Nevada 
popiel, Castillo jasna czerwień
Ilość w opakowaniu (+/- 5%): 0,5 m2
Waga w opakowaniu(+/- 5%): 21 kg
Opakowań  na palecie: 48 szt.
Ilość na palecie: 24 m2
Waga palety: 1008 kg
Grubość: 1,2 - 3,0 cm



Classic
PŁYTKI CEGŁOPODOBNE

Opis spOsób pakOwania

Gama kOlOrów

C1

C2

C7

C4B1

C5 C3 C6

CLASSIC płytki
Ilość w opakowaniu (+ / - 5%) 0,5 m2 
Waga w opakowaniu (+ / - 5%): 10,00 kg 
Opakowań  na palecie: 100 szt. 
Ilość na palecie: 50 m2 
Waga palety: 1000 kg 
Grubość: 1,0 do 1,2 cm

CLASSIC  narożnik  
Ilość w opakowaniu (+ / - 5%): 1,0 mb 
Waga opakowania (+ / - 5%): 3,5 kg 
Opakowań  na palecie: 100 szt.
Ilość na palecie: 100 mb
Waga palety : 350 kg 
Grubość: 1,0 do 1,2 cm 

18 DakamaStone

Jest to płytka  elewacyjna o regularnych
kształtach imitująca klasyczną cegłę. Elewacje 
oraz inne
elementy ozdobione tymi płytkami zyskują
wyjątkową naturalność i urok solidnego
muru. Różnorodność przebarwień daje bo-
gatą
kolorystykę i może stanowić niewyczerpane
źródło inspiracji w tworzeniu własnych
projektów.

Classic B1
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Castillo
PŁYTKI CEGŁOPODOBNE

Opis spOsób pakOwania

Gama kOlOrów

Brąz Żółte Jasna czerwień Białe Brąz Czerwony

CASTILLO płytki
Ilość w opakowaniu (+ / - 5%) 1 m2 
Waga w opakowaniu (+ / - 5%): 22,50 kg 
Opakowań  na palecie: 40 szt. 
Ilość na palecie: 40 m2 
Waga palety: 900 kg
Grubość: 1,0 - 1,9 cm

Jest odzwierciedleniem ręcznie formowa-
nej cegły, jej kształt i nierówna faktura 
umożliwia dowolne zastosowanie, dając 
możliwość tworzenia ciekawych i oryginal-
nych projektów.
Doskonale nadaje się na wykończenie 
elewacji zewnętrznych budynków, cokołów, 
podmurówek i ogrodzeń.

CASTILLO  narożnik  
Ilość w opakowaniu (+ / - 5%): 1,5 mb 
Waga opakowania (+ / - 5%): 12,0 kg 
Opakowań  na palecie: 40 szt.
Ilość na palecie: 60 mb
Waga palety : 480 kg 
Grubość: 1,0 - 1,9 cm 
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Rustic
PŁYTKI CEGŁOPODOBNE

Opis spOsób pakOwania

Gama kOlOrów

R1 R2 R3

RUSTIC płytki
Ilość w opakowaniu (+ / - 5%) 0,5 m2 
Waga w opakowaniu (+ / - 5%): 10,00 kg 
Opakowań  na palecie: 100 szt. 
Ilość na palecie: 50 m2 
Waga palety: 1000 kg
Grubość: 1,0 - 1,3 cm

RUSTIC  narożnik  
Ilość w opakowaniu (+ / - 5%): 1,0 mb 
Waga opakowania (+ / - 5%): 3,5 kg 
Opakowań  na palecie: 100 szt.
Ilość na palecie: 100 mb
Waga palety : 350 kg 
Grubość: 1,0 - 1,3 cm 

22 DakamaStone

Płytki o nieregularnym kształcie, stanowią 
doskonałe odwzorowanie starej cegły, cha-
rakterystyczna dla tych płytek ciekawa i nie-
spotykana kolorystyka zapewnia niezwykły 
efekt końcowy wykonanych realizacji. 
Odpowiedni kształt i nierówna faktura ręczn-
ie formowanej cegły umożliwiają dowolne 
zastosowanie płytek cegłopodobnych w twor-
zeniu ciekawych i oryginalnych projektów.

Rustic R1
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Krypton
MODErN STYLE

Opis spOsób pakOwania

Gama kOlOrów

Black Grey Cappuccino

Krypton
Ilość w opakowaniu (+/- 5%): 0,46 m2
Waga w opakowaniu(+/- 5%): 25 kg
Opakowań  na palecie: 40 szt.
Ilość na palecie: 18,40 m2
Waga palety: 960 kg
Grubość: 1,2 - 3,0 cm
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Krypton black

Płytka Krypton to nowość w ofercie Dakama 
Stone, będąca jednocześnie kwintesencją archi-
tektury modernistycznej. Jej odkrywcze formy 
oferują nowe, nieskończone możliwości adap-
tacyjne. Krypton to płytka zaprojektowana z 
myślą o tworzeniu przestrzeni trójwymiarowych, 
jej zastosowanie pozwala na osiągnięcie wizual-
nego efektu 3D.
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Etna
MODErN STYLE

Opis spOsób pakOwania

Gama kOlOrów

Biały Kość słoniowa Jasno szara

Etna
ciężar m² 18 kg
ilość m2 na palecie 32 m2
ilość sztuk na m² 5,55
wymiary (wys. x szer. x grub.) 60 x 30 x 1 cm
ciężar opakowania brutto 16 kg
opakowanie kartonowe
ilość w opakowaniu 0,9 m2
dostepne kolory jasno szara, biały, kość 
słoniowa
dostawy według zamówienia
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Płytki o strukturze trawertynu i betonu ar-
chitektonicznego. Etna została stworzona z 
myślą o projektach nowoczesnej architektury 
wnętrz. Łączy tradycję i nowoczesność na-
dając wyjątkowy charakter wykończenia.

Etna jasno szara
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Pompeje
MODErN STYLE

Opis spOsób pakOwania

Gama kOlOrów

28 DakamaStone

Płytki o powierzchni łupka. Idealnie pasują 
zarówno do wnętrz nowoczesnych oraz tra-
dycyjnych. Płytka świetnie prezentuje się jako 
element ozdobny każdego reprezentacyjne-
go pomieszcznia.

Pompeje Kość słoniowa

Pompeje
ciężar m² 18 kg
ilość m2 na palecie 32 m2
ilość sztuk na m² 5,55
wymiary (wys. x szer. x grub.) 60 x 30 x 1 cm
ciężar opakowania brutto 16 kg
opakowanie kartonowe
ilość w opakowaniu 0,9 m2
dostepne kolory:biały, szary, kość słoniowa
dostawy według zamówienia

BiałyKość słoniowa Szara
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Warunki gwarancji

Produkty Dakama Stone objęte są 2-letnią gwarancją której udziela producent przy prawi-

dłowym montażu z odpowiednio zastosowanymi materiałami zalecanymi przez  produ-

centa. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego skład-

owania oraz transportu okładzin, jak również niewłaściwego ich montażu, oraz uszkodzeń 

spowodowanych dylatacją  obiektów w których produkt jest stosowany, uszkodzeń spowo-

dowanych przez kontakt z farbami lub środkami chemicznymi i odbarwień spowodowanych 

zanieczyszczeniami występującymi w powietrzu.
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Instrukcja Montażu       

Produkty Dakama Stone wykonane są metodą ręczną , barwione w masie oraz przebarwiane powierzchniowo, odporne na działanie warunków atmo-
sferycznych, mrozoodporne.

Z uwagi na ręczny charakter wyrobu, zaleca się zakup z jednej partii linii produkcyjnej, w innym przypadku producent nie gwarantuje identycznej kolorystyki 
wyrobu.

Odbiorca ma obowiązek sprawdzenia ilości dostarczonych produktów przez firmę transportową, oraz w razie uszkodzeń mechanicznych palet wypełnić 
odpowiedni protokół uszkodzeń.

Wszelkie reklamacje / braki, wady, uszkodzenia / należy składać w formie pisemnej do 8 dni roboczych na adres; info@dakamastone.com, lub fax 
32/4418988.

Do czasu rozpatrzenia reklamacji, oraz uregulowania płatności, towar pozostaje własnością producenta i powinien pozostać do jego dyspozycji

Instrukcja montażu mrozoodpornych betonowych okładzin elewacyjnych

FIRMY DAKAMA STONE

1. Powierzchnia do której będą klejone okładziny powinna być sucha, odtłuszczona, nie zabrudzona, wolna od luźnych części np. kruszącego się tynku.
2. Do montażu stosować elastyczne kleje cementowe, przeznaczone do kamienia wrażliwego na przebarwienia. Na zewnątrz stosować dodatkowo kleje 
mrozoodporne. Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji zamieszczonych na wybranych przez Państwa zaprawach klejowych.
3. W trakcie wyklejania okładziny z uwagi na jej ręczny charakter produkcji należy mieszać kamień z różnych opakowań aby zniwelować ewentualne drobne 
różnice kolorystyczne oraz wymiarowe (+/- 5%). Przebarwienia występujące na okładzinach są efektem zamierzonym.
4. Okładzina wykonana jest w postaci płytek które można kleić na styk lub z fugą wedle własnego upodobania.
5. Klej nanoszony na okładzinę powinien być równomiernie rozprowadzony po całej powierzchni tak aby w momencie dociskania okładziny do powierzchni 
klejonej, wyszedł poza jej obrys. Nadmiar kleju wtedy należy usunąć za pomocą odpowiednich szpachelek.
6. Podczas klejenia należy starać się nie zabrudzić zewnętrznej strony okładzin. W przypadku powstania ewentualnych zabrudzeń ,natychmiast wyczyścić 
mokrą gąbką
7. W razie konieczności cięcia okładzin na konkretny wymiar należy używać tarczy diamentowej do cięcia betonu.
8. Klejenie okładziny może odbywać się w temperaturze od 5 oC do 25 oC.
9. Nie należy wykonywać prac montażowych na zewnątrz w czasie deszczu.
10. Zamontowane okładziny należy chronić przed bezpośrednim działaniem deszczu przez 24 godziny od momentu zakończenia prac.
11. Po całkowitym wyschnięciu zaprawy klejowej oraz po dokładnym usunięciu ewentualnych zabrudzeń i w przypadku płytek kładzionych na fugę, po 
całkowitym wyschnięciu fugi. zaleca się przeprowadzenie impregnacji całej powierzchni okładzin impregnatem, odpowiednim do zabezpieczania powier-
zchni betonowych, zgodnie z jego instrukcją. Impregnacja ta powinna zabezpieczyć okładzinę przed możliwością wystąpienia wykwitów wapiennych. Pow-
stawanie w śladowej ilości wykwitów wapiennych na wyrobach betonowych jest naturalnym zjawiskiem i nie stanowi ich wady.
12. Dopuszcza się okresowe mycie okładziny elewacyjnej za pomocą miękkiej szczotki lub urządzeniem ciśnieniowym. 
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Jakość i Zastosowanie

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom  i zadowoleniu klienta Dakama 

Stone wytwarza  rewelacyjny produkt na rynku elewacji budowlanych, 

technologia produkcji pozwala nam   oferować ciekawy i wysokiej jakości 

kamień elewacyjny, który można dowolnie konfigurować i nadawać dzięki 

niemu atrakcyjną formę wnętrzom oraz elewacjom zewnętrznym. Łatwość 

montażu, szeroki wybór wzorów i kolorystyki sprzyja nieograniczonym zasto-

sowaniom. Z uwagi na swą dekoracyjność oraz parametry wytrzymałościowe 

z powodzeniem może być użyty w budownictwie mieszkaniowym jak również 

w obiektach użyteczności publicznej, w ogrodach pubach, kawiarniach i re-

stauracjach. Szeroki wybór wzorów i kolorystyki oddający piękno naturalnego 

kamienia sprawia że jest to materiał przyjazny i ciepły w odbiorze, doskona-

le wpasowujący się w każde otoczenie. Dzięki swym walorom jest łatwy w 

obróbce i montażu co czyni go konkurencyjnym w stosunku do kamienia 

naturalnego.
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Technologia VHCT

Stella Stone jest marką handlową dla produktów z betonu architektonicz-

nego najnowszej generacji.

VHCT® very high concrete technology  należy do  najnowocześniejszch i 

najekologiczniejszych technologii produkcji materiałów budowlanych.

Typowa nasiąkliwość dla betonu VHCT jest bliska 1,5% co daje taki sam wynik  

jak dla ceramiki i kamieni naturalnych.

Beton architektoniczny Stella Stone łączy parametry techniczne ceramiki, ka-

mienia naturalnego oraz betonu co pozwala osiągnąć wyjątkowy efekt.

VHCT® to technologia dzięki której osiągamy najwyższe parametry ja-

kościowe. 

Produkty Stella Stone zostały stworzone z myślą o klientach, którzy poszukują 

optymalnego rozwiazania dla ekologicznego i ekonomicznego inwestowania 

w wykończenie posadzek, elewacji, ścian, tarasów i ogrodów.
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Produkty Dakama Stone oprócz walorów estetycznych są cenione za 

korzyści wynikające z ich technologii produkcji .

W znaczny sposób poprawiają również funkcję zewnętrznej izolacji 

termicznej, działając jako ochrona przed nagłymi zmianami tempe-

ratury otoczenia, oraz wzmacniają odporność p/pożarową. Wewnątrz 

spełniają  dodatkową funkcję akustyczną.

Dodatkowe Walory
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