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ZÁklaDNÍ kÁMEN
Kamenictví Smrček je rodinnou firmou, která dlouhodobě věří 

v tradiční lidské hodnoty. Základními stavebními kameny naší práce 

jsou osobní přístup, pracovitost a poctivost.

Díky více než 20 letům zkušeností a prověřené síti dodavatelů vám 

dokážeme nabídnout nejen komplexní portfolio kamenické činnosti, 

ale také přímý dovoz materiálů, vlastní výrobu a mimořádně kvalitní 

práci od první konzultace až po finální realizaci.

www.kamenictvismrcek.cz



Oživte svou kuchyni pracovní deskou z přírodního kamene. Praktickou,  

která vám zajistí dokonalý komfort při přípravě oblíbených pokrmů.  

Originální, plnou jedinečných kamenů dodávajících interiéru eleganci 

i výjimečnost. Díky granitovým materiálům odolnou proti vysokým teplotám 

i mechanickému poškození. Nic není dokonalejší než příroda sama. 

kámen v kuchyni

Elegantní granit Labrador Black&Gold  |  realizace RD Židlochovice



Materiál Madura Gold  |  realizace RD Strážnice





Naše firma se zaměřuje rovněž na zpracování 

technického kamene. Ten tvoří z 93 % pečlivě vybrané 

kvalitní přírodní suroviny, především křemen a žula. 

Dalšími složkami jsou pryskyřice a barevné pigmenty, 

dodávající materiálu jeho charakteristické vlastnosti. 

Hlavní výhodou technického kamene je snadná 

údržba, dlouhá životnost, tvrdost a bezpórovitost. 

Nejčastěji se využívá pro kuchyňské a koupelnové 

desky, dlažby, schody, obklady, parapety, pulty i bary. 

I ty nejnáročnější klienty pak potěší široká paleta  

barev a tvarů.



Koupelna je místo jako stvořené pro využití prvků z přírodního 

kamene. Mramorové obklady a dlažby formátované na míru 

minimalizují spáry a v kladečském plánu předchází nevzhledným 

tenkým páskům, které se u typizované keramiky dořezávají. 

Velkoformátový obklad ve sprchovém koutě, umocněný prolínáním 

kresby, kterou vytvořila příroda sama, se stává dominantou každé 

koupelny. K umocnění dokonalého dojmu doporučujeme přidat 

polici, parapet, vázu či rám zrcadla ze stejného materiálu. 

koupelny



Mramor Rain Forest „Brown“  |  realizace RD Kyjov



Přírodně štípaný kámen, který je uzpůsoben pro 

jednoduchou montáž do panelového systému, dodá 

vašemu domovu nebo kanceláři zcela nový nádech. 

Pohled na obklad z přírodního kamene zdaleka předčí 

veškeré umělé imitace, které se na trhu objevují.  

Výběr barevných odstínů je natolik široký, abychom  

pro každý typ zakázky našli ten správný odstín. Poradíme 

vám také s elegantním návrhem skladby, řešením detailů 

nebo výběrem kvalitní stavební chemie. 

Interiérové 
stěny



Mramorová stěna Rain Forest „Green“



krby
Snad u žádného krbu nemůže chybět alespoň kousek 

žulové nebo mramorové desky v podobě spodní rampy 

nebo obkladu. Kámen je materiál, který si díky své odolnosti 

i dekorativním vlastnostem vydobyl u krbu své stálé místo. 

Našim zákazníkům zhotovíme jednoduché krbové římsy 

a rampy, ale i složité velkoformátové obklady. V případě 

zájmu také odborně zaštítíme kompletní dodávku krbu.

3D obklad Bronze amani



Kombinace jurského mramoru a pískovce



obklady a schody
Mramorové a žulové schody vynikají nejen svou elegancí, ale také 

mimořádně snadnou údržbou a dlouhou životností. Obrazy,  

které namalovala příroda v podobě velkoformátových obkladů,  

vytvoří ve vašem interiéru dech beroucí místo. Je to pohled,  

který vás nikdy neomrzí. Nekonečná škála barevných odstínů  

a vzorů udělá z vašeho schodiště skutečný šperk vašeho domu. 

carrarský 
mramor



Exteriéry
Pochlubte se stylovým řešením z kamene 

svému okolí. Přírodní kamenný materiál 

dodá přirozenosti vašemu vjezdu 

do domu, chodníku i plotu. Celkový 

vzhled zahrady můžete vyšperkovat 

o kamenné fontány, pítka, lavice, 

palisády či jedinečné solitéry. Velký 

výběr kamenných materiálů a naše 

bohaté zkušenosti jsou zárukou, že vám 

pomůžeme navrhnout zahradní kamenné 

prvky přesně podle vašich představ 

a vyladit všechno do posledního detailu.

Břidlice Multicolor v podobě tzv. Crazy paving 



kaMENICtVÍ SMRČEk


