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N a ekstremalne czyn-
niki narażone są 
zwłaszcza blaty sto-
sowane w  laborato-
riach. O  ich jakości 
świadczy fakt, że 

wytrzymują konfrontację z  tak silnymi 
środkami, jak kwas solny czy kwas siar-
kowy. Jak podkreślają przedstawiciele 
fi rmy Labro Technologie, blaty Fridurit 
wykonane z litej ceramiki technicznej są 
idealnie dostosowane do różnorodnych 
warunków panujących w  laboratoriach. 
Zachowują nienaruszoną jakość nawet 
będąc narażone na ciągłe działanie agre-
sywnych substancji chemicznych, wy-
sokiej temperatury czy różnego rodzaju 
uszkodzeń mechanicznych. Idealnie 
zwarta powierzchnia uniemożliwia roz-
wój różnego rodzaju mikroorganizmów. 

Wśród materiałów, z których produkowa-
ne są bardzo wytrzymałe blaty, znajdują 
się przede wszystkim komponenty po-
chodzące z natury. Naturalny kamień czy 
drewno mogą być bazą, z której powstają 
powierzchnie odporne na uszkodzenia 
chemiczne i mechaniczne.
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Prestiżowe i wytrzymałe blaty 
wykonane z granitu oraz konglome-
ratów kwarcowych coraz częściej stają 
się częścią nowoczesnych kuchni. Fot. 
Cavastone.pl.

Granit i konglomeraty kwarcowe charakteryzują się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne. Oferta blatów 
z kamienia naturalnego oraz konglomeratów kwarcowych fi rmy Cavastone.pl jest bardzo szeroka, daje możliwość 
wyboru nie tylko obszernej palety kolorystycznej, ale również blatów o różnej grubości oraz różnym wykończeniu po-
wierzchni. Obok blatów o powierzchni polerowanej coraz częściej pojawiają się te o powierzchni gładkiej, ale matowej, 
szczotkowanej oraz antykowanej (płomieniowanej a następnie szczotkowanej). Fot. Cavastone.pl.

Prezentowany blat fi rmy Cavastone.pl 
wykonany został z czarnego granitu o gru-
bości 2 cm. Komora zlewozmywaka jest 
podwieszona pod blatem, a bateria osadzona 
jest w osobnym otworze. Rozwiązanie jest 
bardzo minimalistyczne, przez co eleganckie 
i lekkie w odbiorze. Fot. Cavastone.pl.

Blaty granitowe występują w grubościach od 
2 cm w górę, natomiast blaty z konglome-
ratu kwarcowego (93% – 95%  składu to 
zmielony kamień naturalny) występują nawet 
w grubości 12 mm. Jak zaznaczają przedsta-
wiciele fi rmy Cavastone.pl, zastosowanie obu 
materiałów jest bardzo szerokie, dzięki czemu 
można skomponować elementy nawiązujące 
do siebie stylistyką w różnych częściach domu 
czy biura. Fot. Cavastone.pl.


