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Ciekawe połączenie białego blatu 
akrylowego z ciemnymi meblami 

i białymi, porcelanowymi uchwytami. 

Z kamienia, 
a lekkie
Są tworzywa, które do złudzenia 
przypominają surowce naturalne, a ich 
właściwości nie odbiegają daleko od 
pierwowzorów. Przykładem mogą być 
blaty akrylowe i kwarcowe Max-Top 
produkowane przez firmę Maxland.
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A
krylowe i kwarcowe blaty Max-Top 

na pierwszy rzut oka wyglądają jak 

blaty kamienne, i mają z nimi wiele 

cech wspólnych, ale są od nich znacznie lżej-

sze. Zostały stworzone jako nowoczesna al-

ternatywa ich kamiennych odpowiedników. 

– Jesteśmy pierwszą i jedyną na świecie 

firmą, która na skalę przemysłową produkuje 

gotowe blaty ze sztucznego kamienia akrylowe-

go i konglomeratu kwarcowego – mówi Marta 

Urbanek, przedstawicielka firmy Maxland 

z Warszawy. – Podobnego produktu nie ma na 

świecie. Jest to gotowy wyrób, którego w żaden 

sposób nie trzeba przetwarzać. Wystarczy go po 

prostu zamontować tradycyjnymi metodami, tak 

jak montuje się blaty laminowane. 

Blaty Max-Top zbudowane są z komór-

kowego wnętrza wykonanego na bazie PVC, 

które obłożone jest od góry 6-milimetrową 

płytą ze sztucznego kamienia akrylowego 

lub 8-milimetrową płytą z konglomeratu 

kwarcowego, a od dołu wzmocnione 3-milio-

metrowym arkuszem PVC. Sztuczny kamień 

akrylowy składa się w 70 proc. z trójwodzia-

nu aluminium i w 30 proc. z żywicy akrylowej 

oraz barwników. Konglomerat kwarcowy na-

tomiast głównie z kwarcu i granitu oraz z nie-

wielkiej ilości żywicy, pigmentu, a także skład-

ników zapewniających wysoką wytrzymałość, 

odporność, gęstość i pożądany wygląd. 

Blaty Max-Top stosowane są przede 

wszystkim na blaty kuchenne, ale też sklepo-

we, hotelowe lub w innych miejscach, gdzie 

wymagana jest wytrzymałość materiałów na 

różne czynniki zewnętrzne (odporność na 

uderzenia, zarysowania, wilgoć i zmienność 

temperatur).  

Blaty akrylowe Max-Top oferowane są 

w dwóch standardowych wymiarach: 240 x 

60 x 4 cm i 300 x 60 x 4 cm, natomiast blaty 

kwarcowe w trzech wielkościach: 240 x 60 x 

4 cm, 240 x 90 x 4 cm oraz 300 x 60 x 4 cm. 

Wyroby te można było zobaczyć podczas te-

gorocznych targów Furnica w Poznaniu oraz 

interzum w Kolonii. 

– To, że znaczenie naszej firmy na rynku 

wzrasta, sprawia nam ogromną satysfakcję – 

mówi Marta Urbanek. – W ciągu jednego roku 

rozszerzyliśmy sprzedaż o rynki zagraniczne. 

Nasze blaty trafiły między innymi do klientów 

z Wielkiej Brytanii, Niemiec, USA, Kaliningradu, 

Ukrainy, Białorusi i Czech.

Od ostatniej prezentacji targowych po-

większyliśmy również gamę kolorystyczną 

blatów o nowe, modne odcienie bieli, czerni, 

szarości i beżów. Już wkrótce, dzięki naszej 

najnowszej, opatentowanej technologii, klien-

ci będą mogli kupić kwarcowe blaty w kolorze 

na przykład czystej bieli z możliwością ich 

montażu bez widocznych łączeń, co do tej 

pory jeszcze nikomu się nie udało. •

Przekrój blatu – dokładnie widać 
jego poszczególne warstwy.  


