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Gwarantowana Jakość
Maksymalna odporność

Mrozoodporność 
Antypoślizgowość

Różnorodność kolorów
Długotrwałość

Ekskluzywny, bo Jedyny
z Regionu Trydenckiego

Najlepszej jakości 
Porfir z Regionu 
Trydenckiego
Działające od 30 lat Konsorcjum Wydobywców i Producentów 
Porfiru jest stowarzyszeniem Producentów Porfiru z Regionu 
Trydenckiego, które wydobywa, oraz rozprowadza wydobyty 
produkt wyłącznie ze swoich 13 kamieniołomów,  z których 
każdy występuje w Regionie Trydenckim w okolicach Albiano. 
Mając do dyspozycji 5 swoich laboratorii Konsorcjum jest w 
stanie zaoferować kompletną gamę produktów ubogaconą 
różnorodnością kolorów jedynych w swoim rodzaju. 

Konsorcjum uzyskało znak jakości „Trydencki Porfir 
Kontrolowany” ustanowiony przez E.S.P.O., oprócz tego został 
wprowadzony własny znak jakości Porfir KERN®, który to sam 
świadczy o produkcji kontrolowanej od samego początku. 
Istotnie charakterystyczna struktura warstwowa Porfiru 
wymaga ze strony producenta szczególnego zaangażowania 
w dokonywaniu segregacji oraz kontroli surowego materiału 
przeznaczonego do dalszej obróbki.  

Dzięki bogatym złożom , Konsorcjum jest w stanie zaoferować 
najlepszy Porfir Trydencki pod względem swoich właściwości 
technicznych oraz różnorodności kolorów, które czynią go 
jedynym w swoim rodzaju. Te właściwości są potwierdzone 
Certyfikatem Porfir KERN®, co pozwalają zaoferować produkty, 
które są niezmienne w czasie i które pozwolą zadowolić klientów.

ALBIANO (TN)
WLOCHY



Szary

Szaro
fioletowy

Czerwień 
Rdza

Czerwono 
fioletowy

Fiolet

Szary
brązowy

Kolory porfiru
Różnorodność kolorów porfiru jest jednym 
ze szczególnych właściwości Porfiru 
z Regionu Trydenckiego. Odcienie  
kolorów od szarego do fioletowego lub 
czerwonego zbiegają się, tworząc 
nowe właściwości stworzone 
przez naturę i czas, które 
my staramy się każdego 
dnia brać pod uwagę 
podczas selekcji 
materiału, jego obróbki i 
układania.



Kostka Porfiru

Zastosowanie
Układanie 
nawierzchni

Kostka Porfiru o powierzchni naturalnej i ciętych krawędziach

Typ 
Krawędzie a-b

min - max

cm

Grubość
h

od-do 
cm

Waga
około

kg/m2

Wydajność
m2/t

Ilość sztuk 
około

n°/m2

4/6  3-7  3-7  105  9.5  295  

6/8  5-9  5-9  135  7.4  157

8/10  7-11  7-11  190  5.3  97

10/12  9-13  9-13  250  4.0  65

12/15  11-16  11-16  300  3.3  45

14/18  13-19  13-19  350  2.8  29

Tozzetti 

Typ 
Krawędzie a-b

min - max

cm 

Grubość
h

od-do 
cm

Waga
około
kg/m2

Wydajność
m2/t

Ilość sztuk
około

n°/m2

6/8  5-9  3-7  105  9.5  157

8/10  7-11  5-9  140  7.1  97

4/6  10x10  3-7  110  9  295

6/8  10x10  5-9  145  7  157

8/10  10x10  7-11  190  5.2  97

h

a b

Najpiękniejsze place oraz Centrum historyczne posiadają 
nawierzchnię ułożoną z kostki Porfiru z Regionu Trydenckiego.
Kostka o mniejszych gabarytach jest używana do układania 
nawierzchni przeznaczonej do ruchu pieszego, podczas gdy te 
większe do ruchu bardziej intensywnego. Najczęstszym sposobem 
w celu upiększenia placów jest układanie nawierzchni w formie 
łuków rzymskich; linii równoległych, wachlarz oraz okręgów, stosując 
porfir o różnym kolorze oraz inne kamienie w celach dekoracyjnych.
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DLA PIESZYCH
Chodniki, przejścia 
dla pieszych, ścieżki 
rowerowe, ogródki.

DO RUCHU LEKKIEGO 
Ciężarówki do 3,5T, uliczki dojazdowe
do rezydencji, parkingi samochodów, 
okazyjny ruch służb.

DO RUCHU CIĘŻKIEGO
Samochody ciężkie o ograniczonej
szybkości w obszarach zamieszkałych 
również o intensywnym ruchu



Kostka Porfiru o powierzchni naturalnej i ciętych krawędziach

Typ 
Krawędzie a-b

min - max

cm

Grubość
h

od-do 
cm

Waga
około

kg/m2

Wydajność
m2/t

Ilość sztuk 
około

n°/m2

4/6  3-7  3-7  105  9.5  295  

6/8  5-9  5-9  135  7.4  157

8/10  7-11  7-11  190  5.3  97

10/12  9-13  9-13  250  4.0  65

12/15  11-16  11-16  300  3.3  45

14/18  13-19  13-19  350  2.8  29
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Płyty nieregularne / Opera incerta / Palladyna / Mozaika

Typ
Przekątna 

średnia
d

Grubość
h

od-do
cm

Waga
około

kg/m2

Wydajność 
około

m2/t

Cienkie 20  1-3  57-60  16.00

Normalne  20  2-5  80-85  11.50

Normalne
krawędzie 

cięte
20  2-5  80-85  11.50

Olbrzymie 40  2-7  100-110  9.00

Olbrzymie 
cienkie

40  2-4  70-75  13.00

Płyty nieregularne pochodzą z płyt porfiru o nieregularnej formie i 
posegregowane ze względu na ich grubość i wielkość. Część górna 
posiada naturalną powierzchnię w miarę płaską oraz krawędzie boczne 
łupane w sposób nieregularny. 
Nadaje się szczególnie do układania na zewnątrz posesji, willi, chodników, 
i innych przejść dla pieszych lub rowerów. Bardzo dobrze wkomponowuje 
się z innymi elementami typu woda, rośliny, nadając środowisku kolor i 
ciepło. Zachowuje przyczepność nawet gdy jest mokry.

Płytki nieregularne

Zastosowanie
Układanie 
nawierzchni

h d

d
d
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DLA PIESZYCH
Chodniki, przejścia 
dla pieszych, ścieżki 
rowerowe, ogródki.

DO RUCHU LEKKIEGO 
Ciężarówki do 3,5T, uliczki dojazdowe
do rezydencji, parkingi samochodów, 
okazyjny ruch służb.
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Płytki o powierzchni naturalnej są przeznaczone do układania 
powierzchni zewnętrznych typu centra historyczne, place, 
drogi, kortyle, chodniki. Płytki o powierzchni obrobionej 
(płomieniowanej, szczotkowanej, polerowanej, błyszczącej i 
półbłyszczącej ) są szczególnie stosowane do układania przy 
rezydencjach prywatnych, centrach handlowych zarówno na 
zewnątrz jak i na wewnątrz. Dlatego są używane również do 
układania podłóg willi, biur, muzeum.

Płytki

Zastosowanie
Układanie 
nawierzchni

Płytki o powierzchni naturalnej i krawędziach bocznych wycinanych 
Długość b jak występuje (różna)

Szerokość
 a

cm około

CIENKIE
Grubość

h 1,5-3 cm

Waga 
około kg/m2

NORMALNE
Grubość
h 2-6 cm

Waga 
około kg/m2

DUŻE
Grubość
h 5-9 cm

Waga 
około kg/m2

10  65  100  160-170

15  70  105  160-170

20  75  110  160-170

25  80  115  160-170

30  80  115  160-170

35  80  115  160-170

40  80  115  170-180

45  -  115  -

50  -  115  -

Płytki o powierzchni naturalnej i krawędziach bocznych ciętych 
Długość b zmienna lub stała

Szerokość
a

cm około

Grubość
h 2-6 cm

Waga 
około kg/m2

Grubość
h 4-8 cm

Waga 
około kg/m2

Grubość
h 5-9 cm

Waga 
około kg/m2

Grubość
h 6-10 cm

Waga 
około kg/m2

15  105  150  175  200

20 105 150 175 200

25 105 150 175 200

30 105 150 175 200

35 105 150 175 200

40 105 150 175 200

Długość stała maksymalna 60 cm
Tolerancja krawędzi bocznych +/- 2 mm

h

b
a

Płytki o powierzchni obrobionej
Krawędzie boczne cięte

Powierzchnia 
Długość

b 
cm

Szerokość
a

cm

Grubość
h

cm

Płoieniowana zmienna lub stała    20 / 25 / 30 / 35 / 40  2 / 3 / 4

Szczotkowana zmienna lub stała 20 / 25 / 30 / 35 / 40 1.3

Półbyszcząca zmienna lub stała 20 / 25 / 30 / 35 / 40 2-5

Błyszcząca  zmienna lub stała 20 / 25 / 30 / 35 / 40 2 / 3

Cięta  zmienna lub stała 20 / 25 / 30 / 35 / 40 2

Polerowana  zmienna lub stała 20 / 25 / 30 / 35 / 40 2

Długość stała maksymalna 60 cm  
Tolerancja krawędzi bocznych +/- 2 mm

Zastosowanie
Elementy 
wykończeniowe
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DO RUCHU CIĘŻKIEGO
Slow driving heavy vehicle 
urban areas also with intense 
traffic flow.

DLA PIESZYCH
Chodniki, przejścia 
dla pieszych, ścieżki 
rowerowe, ogródki.

DO RUCHU LEKKIEGO 
Ciężarówki do 3,5T, uliczki dojazdowe
do rezydencji, parkingi samochodów, 
okazyjny ruch służb.
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Płytki
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Bindery są stosowane nie tylko jako elementy 
ograniczające ale również jako właściwe elementy do 
układania powierzchni; część górna posiada powierzchnię 
naturalną, o krawędziach bocznych równoległych. Są 
wykorzystywane one przez architektów do upiększania 
ulic, ogólnie do układania powierzchni oraz wyznaczania   
trawników, wysepek dla pieszych, ogrodów. 

Bindery

Zastosowanie
Układanie 

nawierzchni

h

b
a

Bindery – formy standardowe

Szerokość
a

cm około

Długość
b 

cm około

Grubość
h

cm około

Waga
około

kg/m2

Wydajność
około

m2/t

10  15-40  5-8  155  6.40

10  15-40  8-11  190  5.20

12  15-40  10-15  270  3.70

Bindery- formy ogromne

Szerokość
a

cm około

Długość
b 

cm około

Grubość
h

cm około

Waga
około

kg/m2

Wydajność
około

m2/t

12  20-40  15-20  400  2.50

14  20-40  15-20  400  2.50

Zastosowanie 
Elementy 

ograniczające
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DO RUCHU CIĘŻKIEGO
Samochody ciężkie o ograniczonej
szybkości w obszarach zamieszkałych 
również o intensywnym ruchu



Używane są w celach dekoracyjnych, do obkładania 
murów, frontów budynków lub pewnej ich części. Zwykłe 
kamienie służą do formowania murków podtrzymujących 
i ozdobnych, jako dodatek do ich upiększania. Smollery 
natomiast ze względu na swoją chrapowatą powierzchnię 
są idealne do układania powierzchni o dużej pochyłości i 
używane są również jako elementy obłożeniowe murów. 

Elementy wycinane 
boniowane

Zastosowanie
Elementy 
wykończeniowe h

h

b

a
Elementy wycinane i boniowane

Typ 

Wysokość
h

cm około

Maksymalne 
wcięcie

a
cm około

Długość
b 

cm około

Waga
około

kg/m2

8/14  8-14  12  15-30 230

15/20  15-20  14  15-30 280

Elementy boniowane 

Typ  
Wysokość

h
cm około

Maksymalne 
wcięcie

a
cm około

Długość
b 

cm około

Waga
około
kg/m2

14-20  14-20  15-25  15-30 350

Smollery do układania powierzchni

Szerokość
a

cm około

Długość
b 

cm około

Grubość
h

cm około

Waga
około

cm kg/m2

3-7  10-40  5-10  160

Kamienie nieobrobione do murów

Grubość h cm 10-18 or 10-15

Elementy wycinane 

Typ  
Wysokość

h
cm około

Maksymalne 
wcięcie

a
cm około

Długość
b 

cm około

Waga
około

kg/m2

8  8  6-8  15-30 175

10  10  6-8  15-30 175

12-15  12-15  6-10  15-30 230

SmolleryZwykłe
kamienie h

b
a
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DO RUCHU CIĘŻKIEGO
Samochody ciężkie o ograniczonej
szybkości w obszarach zamieszkałych 
również o intensywnym ruchu



h

b

b

a

a

Smollery do układania powierzchni

Szerokość
a

cm około

Długość
b 

cm około

Grubość
h

cm około

Waga
około

cm kg/m2

3-7  10-40  5-10  160

Podjazdy, Plinty

Szerokość
a

do cm około

Długość
b 

do cm około

Grubość h
od-do 

cm około

38 38  20-30

47  47  20-30

Przejścia na wózki  

Width 
a

do cm około

Długość
b 

do cm około

Grubość h
od-do 

cm około

40  zmiienna 6-10

50  zmiienna 6-10

Podjazdy i
przejścia na
wózki h

Krawężniki są stosowane do ukształtowania chodników, 
trawników, stopni, jako elementy ograniczające oraz do 
układania powierzchni. 

Krawężniki

Krawężniki
1.  Górna część o pow. surowej, boczne zaś cięte na wys. 18cm
2.  Górna część podpalana a część frontowa o pow. surowej
3.  Górna część cięta i szczotkowana, boczna o pow. surowej 
4.  Górna część łupana a frontowa o pow. surowej

Szerokość
a

cm około

Długość
b 

cm około

Grubość
h

cm około

Waga
około

cm kg/m2

1. 2. 3. 4.

3  40-100  15-20  18  -  -  -  o

4  40-100  20-25  20  -  -  -  o

5  40-100  20-25  25  -  o  o  o

6  40-100  20-25  35  -  o  o  o

7  40-100  20-25  45  -  o  o  o

8  40-100  20-30  55  o  o  o  o

9  40-100  20-30  55  -  -  -  *

10  40-100  20-30  65  o  o  o  *

12  40-100  20-30  85  o  o  o  *

15  40-100  20-30  120  o  o  o  *

-    nie występuje 
o   lub występuje
*    na życzenie 

Zastosowanie 
Elementy 

ograniczające
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Zastosowanie
Schody i stopnie

Stopnie, parapety
i pokrycia 
Coraz częściej stosowany jest porfir z Trydentu do wykonania schodów, 
stopni masywnych, podwyższeń, cokołów, parapetów, pokryć.
W połączeniu z innymi naturalnymi kamieniami, bogaty w kolory 
sprawia porfir z Trydentu wrażenie luksusu.  Stopnie o powierzchni 
naturalnej i płomieniowanej są polecane przede wszystkim do użytku 
zewnętrznego jak na schody, mury, parapety, cokoły, podczas gdy te 
polerowane i pół polerowane do użytku wewnętrznego. 

Schody, parapety, pokrycia

Powierzchnia
Obróbka 

części górnej

Część
boczna

c

Pozostałe 
boki

Szerokość
a

od-do cm

Długość
b

Grubość
s

cm

Naturalna  
Podpalana
lub łupana

5 cm
frezowana

frezowana  10-50  
Zmienna
lub stała

3-4-5

Naturalna  Łupana  
2/3 cm 

dłutowana
Łupana 10-50  

Zmienna
lub stała

3-4-5

Podpalana  
Podpalana
lub łupana  

-  Cięta 10-50  
Zmienna
lub stała

2-3-4-5

Błyszcząca Błyszcząca -  Cięta 10-50  
Zmienna
lub stała

2-3-4-5

Półbłyszcząca Błyszcząca  
5 cm

frezowana
Cięta 10-50  

Zmienna
lub stała

3-4

Podwyższenia, listwy przyścienne, cokoły

Powierzchnia Wysokość h cm Długość b Geubość s1 cm

Naturala  5-20  Zmienna lub stała 1-3

Płomieniawana 5-20  Zmienna lub stała 1.3 / 1.5 / 2

Polerowana  5-20  Zmienna lub stała 2

Pólbłyszcząca  5-20  Zmienna lub stała 1-3

Błyszcząca  5-20  Zmienna lub stała 2

STOPNIE, 
BALKONY I 
POKRYCIA

PODWYŻSZENIA 
LISTWY PRZYSCIENNE 

COKOŁY

KRAWĘDŹ 
WIDOCZNA 

s1

h

b

STOPNIE, 
BALKONY I 
POKRYCIA

s

c

b a
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Stopnie masywne 
Schody, parapety, pokrycia

Powierzchnia 
Obróbka części 

górnej  
Część 
boczna 

Pozostałe 
boki  

szerokość
a

od-do cm

Długość
b

Grubość h
cm

Naturala     
Podpalana
lub łupana 

5 cm a 
frezowana 

Cięta    20-80  
Zmienna
lub stała  

6-20

Płomieniawana
Podpalana
lub łupana

-  Cięta 20-80  
Zmienna
lub stała  

6-20

h

b

a

Stopnie, parapety
i pokrycia 
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Via S. Antonio, 106 - I-38041 ALBIANO (TN)
Tel. +39 0461 687500

Fax Italia +39 0461 689094
Fax Export +39 0461 689566

www.porfido.net - info@porfido.net


