
Elegancka, jasnoszara płyta granitowa Bianco Cristal o kwadratowym kształcie. Na powierzchni 

widoczne są czarne i białe akcenty, które nadają jej wysublimowanego charakteru. Polerowany, 

solidny i naturalny materiał wykończeniowy idealnie wpisuje się w aktualne trendy aranżacyjne. 

Słynące z trwałości i solidności płyty graniowe to jedno z najmodniejszych stylizacyjnych rozwiązań. 

Dzięki odporności na zniszczenia i zmiany temperatur, uszkodzenia mechaniczne i oddziaływanie 

kwasów granit zdobył opinię materiału, który jest niemal niezniszczalny. Z pewnością jest to jeden z 

najtrwalszych obecnie materiałów podłogowych. 

Niejednolita, lekko ziarnista tekstura płyty granitowej stanowi świetną bazę dla klasycznych, 

stylowych wnętrz. Powstaje ona w wyniku mieszanki różnych minerałów: kwarcu, biotytu, skwaleni 

potasowych, plakioglazu, tytanitu, ortoklazu, cyrkonu, mikroklinu, które łączą się ze sobą w różnych 

proporcjach. 

Wykonane ze szlachetnego surowca płyty granitowe doskonale sprawdzają się w roli posadzek 

narażonych na intensywną eksploatację. Dzięki wysokim walorom estetycznym oraz odporności na 

zabrudzenia, często wykorzystywane są w budynkach użytku publicznego. Co więcej, wykazują się 

również odpornością na zmiany temperatury oraz promieniowanie UV, dzięki czemu można je 

wykorzystać na tarasie i balkonie oraz w roli nawierzchni schodów. 

Płyty granitowe są alternatywą dla płytek ceramicznych – są nie tylko bardziej praktyczne i 

wytrzymałe, ale wyróżniają się również oryginalnym wyglądem. Ciemniejsze akcenty potrafią 

przełamać monotonię wnętrza, urozmaicając w ten sposób każdą aranżację. Polerowana 

powierzchnia nadaje im eleganckiego charakteru. Dzięki szarej, klasycznej barwie płytek granitowych 

możesz dobrać fantazyjne dodatki oraz  meble praktycznie w każdym kolorze.  

Niska nasiąkliwość oraz mała podatność na erozję sprawiają, że płytki granitowe Bianco Cristal przez 

długi czas cieszą oko w kuchniach, na korytarzach, w salonach oraz na tarasach. Co więcej, zdadzą 

egzamin również w łazience, gdzie ryzyko ingerencji wody jest bardzo duże. Granit wyróżnia się 

również naturalną właściwością przewodzenia ciepła, dlatego wykonane z tego surowca posadzki 

można wykorzystać w roli ogrzewania podłogowego. 

Jasnoszare płyty granitowe Bianco Cristal idealnie skomponują się z nowoczesnymi meblami o 

lakierowanej powierzchni, jak i tradycyjnymi regałami ze szlachetnego drewna. To doskonała 

propozycja zarówno dla właścicieli domów w stylu minimalistycznym, eklektycznym, jak i 

rustykalnym.  

Granit jest odporny na zabrudzenia oraz działanie różnych środków chemicznych. Aby płyty 

granitowe mogły odpowiednio spełnić swoje zadanie, należy zaimpregnować jest specjalnym 

preparatem uszczelniającym – najlepiej powtarzać tę czynność przynajmniej raz na rok.  

 


