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Čím se zabýváme
 

Luminta s.r.o.

Umělý dekorativní kámen, vyráběný společností  LUMINTA s.r.o. je vyráběn za použití moderních technologií a vysoce 

kvalitních materiálů, které umožňují vyrábět výrobky nejvyšší kvality a dokonalé estetiky, vhodné pro použití ve všech 

klimatických podmínkách. Co se týče kvality, je náš umělý kámen dokonalejší než jeho přirozený předobraz, má cer-

ti� kovanou odolnost vůči mrazu a rozmrazovacím prostředkům, o čemž ostatně svědčí certi� káty našich výrobků.

Všechny naše výrobky jsou vyráběné tak aby reprezentovali a to nejen klienta, ale i nás při samotné montáži, kdy se na 

nás opětovně obracejí zákazníci z řad realizačních � rem pro dokonalé a přesné zpracování našich výrobků, která velmi 

ulehčuje a zjednodušuje samotnou montáž našich výrobků. 

Stěny budov, ozdobené umělým kamenem společnosti Luminta s.r.o., se stávají atraktivními nejen díky vzhledu, ale 

také získávají lepší tepelnou a zvukovou izolaci, ochranu před vlhkostí a před chemickými látkami, znečištěním, ale 

i  mechanickým poškozením. Reprezentativní fasáda pak bude sloužit ještě nejedno desetiletí, aniž by vyžadovala 

zvláštní péči, tónování, nebo obnovu. Betonové obklady, stejně jako cihlové obklady od � rmy Luminta jsou lehké, 

dají se snadno instalovat, jsou nehořlavé, nevyzařují žádné škodlivé látky a nejsou radioaktivní.

Právě díky těmto vlastnostem doporučujeme používat umělý kámen všude, kde by jste použili kámen přírodní.



Série SW – věrná imitace mohutného až dominantního kamene s čle-
nitou texturou a  dokonale vykreslenými detaily kamene, obkladový 
kámen SW je vhodný do interiéru i exteriéru a velmi se hodí na větší 
plochy a  členitější realizace. Při obkládání nebudete řešit nerovnosti 
nebo nepřesnosti kamene, protože již při tvorbě typu SW bylo věno-
váno maximální úsilí ušetřit vám při montáži obkladového kamene co 

nejvíce času, proto pro vás bude vzhled a zpracování kamene radostí. 
Velkou výhodou je široké spektrum tvarů jednotlivých kamenů Z, T, I 
apod. pro dosažení krásné pohledové plochy, bez výrazných vodorov-
ných a  svislých napojení jednotlivých segmentů. Předností typu SW 
jsou také velmi precizně provedené vnější rohové prvky v několika de-
sítkách reliéfů, pro neopakovatelnou skladbu.

Série SW

SW Classic
SW Classic segment Z

SW Classic segment T

SW Classic pro� l
SW Classic segment

SW Classic roh

SW Premium

SW Aragon SW Dover SW Leon SW Písková

SW Sahara SW Šedý SW Tmavý



BASTIDA – dokonalá a přesná imitace kamene se středně hrubou tex-
turou, díky které nebudete muset řešit detaily při vodorovném a svis-
lém napojení a to za přispění přesné výrobní technologie. Obkladový 
kámen Bastida je vhodný do interiéru i exteriéru a velmi se hodí na 
všechny typy ploch, členitější realizace apod. Při obkládání nebude-
te řešit nerovnosti nebo nepřesnosti kamene, protože již při tvorbě 

typu Bastida bylo věnováno maximální úsilí ušetřit vám při montáži 
obkladového kamene co nejvíce času, proto pro vás bude vzhled 
a  zpracování kamene radostí. Bastida má samozřejmě jako všechny 
typy obkladového kamene, nebo imitace kamene z naší nabídky, de-
sítky reliéfů a formátů, pro jednoduchou montáž a dokonalý výsledek. 
Velkou předností jsou velmi precizně provedené vnější rohové prvky 

ve velkém spektru textur, také jako jediní na světě máme v nabídce 
i vnitřní rohové prvky pro řešení detailů, které by jste s jinými výrobky 
museli řešit sestavením kamenů, což není v konečném výsledku este-
tické, proto vám nabízíme imitaci kamene, obkladový kámen, umělý 
kámen Bastida v souboru obou typů rohových prvků, vnitřní a vnější.

Série BASTIDA

Bastida Bílá
Bastida Bílá vnitřní roh

Bastida Bílá pro� l
Bastida Bílá větší segment

Bastida Bílá segment

Bastida Bílá kratší segmentBastida Bílá roh

Bastida Calais Bastida Classic Bastida Grand

Bastida Písková Bastida Šedá Bastida Tmavá



Ronda – imitace kamene, která velmi věrně imituje kámen s mělčí tex-
turou, ale pro široké spektrum textur je velmi vyhledávaná a oblíbená, 
také pro její nízkou hmotnost. Ronda je vhodná do interiéru i exteriéru. 
Samozřejmostí jsou i vnější rohové prvky. 

Série Ronda

Ronda Bílá Ronda Bílá pro� l
Ronda Bílá segment Ronda Bílá roh

Ronda Tmavá Ronda Šedá Ronda Mirax Ronda Spark

Ronda Amelia Ronda Altari Ronda Isar Ronda Písková



DŘEVO – Bellatrix, Balsa, Berta, Bonita, Brevis, Breno, dokonalá imitace 
dřeva, panel v imitaci dřeva (beton). Lepení bez spárování.  Originální 
obklad do vašeho domu. Panel má formát 800 x 150 x tl. (+ -20 mm), 
v jednom typu panelu je skladba všech typů dřeva (pálené, kartáčova-
né, trouchnivé a kůra) celkem je v nabídce množství typů panelů pro 
neopakovatelnou skladbu.  Absolutní novinka na světovém trhu.

Série DŘEVO

Dřevo Berta Dřevo Berta pro� l
Dřevo Berta segment

Dřevo Bellatrix segment

Dřevo Bonita segment

Dřevo Balsa Dřevo Bellatrix

Dřevo Brevis Dřevo Bonita Dřevo Bonita pro� l



CIHLA ULSTER – imitace cihelného obkladu v menším formátu, která 
díky věrné patině a třem barevným provedením imituje pálenou cih-
lu. Ulster je vhodný do interiéru i exteriéru. Samozřejmostí jsou vnější  
a vnitřní rohové prvky.

CIHLA KAISER – imitace cihelného obkladu, která díky věrné patině 
a třem barevným provedením imituje klasickou pálenou cihlu. Kaiser 
je vhodný do interiéru i exteriéru. Samozřejmostí jsou vnější rohové 
prvky.

Série CIHLA

Cihla Ulster Světlý Cihla Ulster Tmavý pro� l
Cihla Ulster Tmavý roh

Cihla Kaiser světlý roh

Cihla Ulster tmavý roh vnitřní

Cihla Kaiser Světlý pro� l Cihla Kaiser Tmavý pro� l

Cihla Gold Cihla Gold pro� l



Hydrofobní ošetření obkladového kamene

Jako první výrobce obkladového kamene si vám dovolujeme nabídnout hydrofobní ošetření našich 

výrobků přímo z výroby:

- za použití nejnovějších technologií a materiálů jsme do nabídky zařadily tyto produkty:

LUMInano®

nanotechnologie pro ochranu betonových povrchů bez mokrého nebo hedvábného efektu na 

povrchu kamene

- významně zvyšuje samočistící schopnost a usnadňuje čištění ošetřených povrchů

- je odolný vůči UV záření, nežloutne, tlumí růst řas a mechu, ale zároveň umožňuje dýchání kamene

- zlepšuje odolnost betonových výrobků vůči vlivům prostředí

LUMIfob®

polymerní ochrana obkladového kamene s  hedvábným efektem zvýrazňujícím barvu podkladu 

kamene

- významně zvyšuje samočistící schopnost a usnadňuje čištění ošetřených povrchů

-  je odolný vůči UV záření, nežloutne, tlumí růst řas a mechu, ale zároveň umožňuje dýchání kamene  

- zlepšuje odolnost betonových výrobků vůči vlivům prostředí

Hydrofobizace je vodoodpudivá vrstva, někdy se této vrstvě také říká 
impregnace. Hydrofobní prostředek proniká do hloubky našich vý-
robkůa vytváří vrstvu, která odpuzuje vodu. Tato hydrofobní vrstva je 
buď bezbarvá, nebo s mokrým a hedvábným leskem, výhodou obou 
typů je, že jsou paropropustné.Hlavním cílem hydrofobizace je snížení 
kapilární nasákavosti, zvýšení odolnosti proti rozmrazovacím prostřed-

kům, zvýšení estetické životnosti našich výrobků a v neposlední řadě 
i estetická stránka.Hydrofobizace je odborně řečeno změna fyzikálně-
chemických vlastností daného materiálu, která podstatně zvyšuje 
smáčecí úhel pro vodu. To znamená, že voda na povrchu hydrofobizo-
vaného materiálu vytváří drobné kapičky, které se nevpíjí do podkladu.
Hydrofobní úpravou povrchu he dosaženo stálobarevnosti našich vý-

robků před i po dešti apod. Životnost hydrofobizace se řádově pohy-
buje v desítkách let.

po aplikaci LUMInano

před aplikací LUMIfob

po aplikaci LUMIfob



Betonové obklady – montáž a lepidla

Pro správný výpočet spotřeby obkladového kamene potřebného pro obložení vaší plochy, je třeba vzít v úvahu typ 

zvoleného kamene, výšku a šířku plochy, kterou budete obkládat a hlavně zaměřené rohové prvky

Ze zkušeností víme, že délka stěny málokdy odpovídá  násobku délky obkladu v jednotlivých baleních, v důsledku čehož je 

třeba obklad řezat a to nejen délkově, ale i v situacích, kdy není brána v potaz ideální výška založení kamene, bude nutné 

dodatečně upravovat i výšku kamen, dle jeho typu a výšky obkládané plochy.

Firma Luminta je jediná, která vyrábí nejen vnější rohové prvky, ale i vnitřní, a to i u takových typů obkladů, jako jsou 

Bastida a Ulster, což výrazně usnadňuje a urychluje proces obkládání stěn s vnitřním rohem. Takový roh pak vypadá natolik 

přirozeně, až je těžké uvěřit, že se jedná o umělý kámen.

Určitý počet, nebo % obkladu je nutno předem odepsat na nezbytný prořez, jakož je i třeba několik ponechat v zásobě pro 

případ pozdějších oprav. Z těchto důvodů je po vypočtení potřebného množství dlaždic dle rozměrů plochy k obložení třeba 

přidat ještě cca 10 % navíc.

Montáž obkladu vždy předpokládá určitý sled úkonů, plocha pro obkládání musí být důkladně očištěna od prachu, zbytků 

cementu a jiných nečistot. Vyrovnejte povrch tak, aby výškový rozdíl nepřevyšoval 5 mm úrovně. Pomocí rovné dřevěné 

nebo kovové latě lokalizujeme nerovnosti a pak pomocí speciální směsi tmelu Schomburg povrch zarovnáme.

Poté plochu napenetrujte (penetrací podkladu štětkou či válečkem za použití penetrace ASO Unigrund K sjednotíte nasá-

kavost, snížíte sprašnost a docílíte maximální přídržnosti lepidla a obkladového kamene. Penetrovat před lepením je důležité 

pro všechny podklady, ať v  interiéru, tak v exteriéru)penetrací ASO Unigrund K a po jejím zaschnutí nanášíme na stěnu 

a obklad rovnoměrně lepidlo hřebenem výšky 4–6 mm. 

Montáž kamene začněte odspodu na zakládací pro� l. Po přiložení přitiskněte obklad rukou a odstraňte přebytečné lepidlo 

dříve, než vytvrdne. Během práce neustále kontrolujeme latí rovnoměrnost montáže. Obecný princip montáž obkladů je 

všem jasný – jednotlivé segmenty kamene brát z více balení, popř. palet a vzájemně je kombinovat pro správnou barevnou 

skladbu.  Nejviditelnější místa by měla zároveň vypadat co nejlépe. To znamená, že řezané kameny bychom měli pokud mož-

no použít na méně viditelných místech. Takže kámen je namontovaný a vy samozřejmě chcete, aby vám sloužily dlouhou 

dobu.

Vše, co pro to musíte udělat, je pouze použít na obložení stěn umělý kámen společnosti Luminta a námi doporuče-

né montážní materiály.

Lepidla a penetrace
Dokonalý obkladový kámen, je potřeba profesionálně namontovat 
a toho docílíte s našimi lepidly BENFER Fix pro interiér a BENFER Flex 
pro exteriér a to v barvě bílé i šedé. Penetrace ASO Unigrund K.

Při dodržení všech postupů a za použití profesionálních lepidel a pe-
netrace budete mít obklad na dlouhé roky krásný i vy.
V případě náročnějších aplikací, nás kontaktujte a my vám rádi pora-
díme.
Používejte profesionální lepidla a penetraci, ulehčíte si tím práci.

všem jasný – jednotlivé segmenty kamene brát z více balení, popř. palet a vzájemně je kombinovat pro správnou barevnou 

skladbu.  Nejviditelnější místa by měla zároveň vypadat co nejlépe. To znamená, že řezané kameny bychom měli pokud mož-

no použít na méně viditelných místech. Takže kámen je namontovaný a vy samozřejmě chcete, aby vám sloužily dlouhou 

Vše, co pro to musíte udělat, je pouze použít na obložení stěn umělý kámen společnosti Luminta a námi doporuče-

Používejte profesionální lepidla a penetraci, ulehčíte si tím práci.



Technické parametry obkladů

název obsah balení hmotnost balení rozměry prvků rohové prvky

Obkladový kámen – beton 
Série SW

0,5 m2 plošného obkladu 27,5 kg Rozměry jednotlivých prvků
500 x 200 x 35 mm 
500 x 100 x 35 mm 
200 x 100 x 35 mm 
100 x 100 x 35 mm 

Rohové obklady rozměr
200x100x100mm

10 ks / bm

Obkladový kámen – beton 
Série Bastida

0,54 m2 plošného obkladu 25 kg Rozměry prvků
90 x 500 x 35 mm
90 x 300 x 35 mm
90 x 200 x 35 mm 

Klasické rohové provedení
175 x 70 x 90 mm

Vnitřní rohové provedení
195 x 100 x 90 mm“

11,11 ks / bm

Obkladový kámen – beton 
Série Ronda

1 m2 plošného obkladu 35 kg Rozměry prvků
480 x 110 x 12 mm

9,09 ks / bm

Cihlové pásky – beton
KAISER

28 ks / 50 ks = 1 m² 11,2 kg Rozměr cihličky 
280 x 65 x 15 mm

dle spáry 10 ks / bm

Cihlové pásky – beton
ULSTER

30 ks / 96 ks = 1 m² 7,3 kg Rozměr cihličky 
185 x 52 x 22 mm

dle spáry 15 ks / bm

Obkladový kámen Dřevo 1 ks / 8,33 ks = 1 m² 5 kg 800 x 150 x 25 mm nemá



Reference

Díky Vám, našim zákazníkům, víme, kde můžeme naše výrobky zlepšovat, jakým typem a barvou 
kamene rozšířit nabídku, ale i v čem můžeme zlepšit a rozšířit náš poradenský servis.
Zároveň nás moc těší Vaše pozitivní odezva ať už z řad realizačních � rem, tak drobných odběratelů, 
budeme se i nadále snažit udržet si Vaši přízeň.
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