
STONEFORME pro firmy 

Velkoobchodní spolupráce 

 

Nabízíme velkoobchodní spolupráci pro kamenické firmy, stavební firmy, obchodníky,  kteří 
využijí naší nabídky celé řady produktů z přírodního kamene. 

Zpracujeme Vám cenovou nabídku přímo na Váš projekt, nebo dohodneme podmínky pro 
dlouhodobější spolupráci. 

Spolupráce s architekty, projektanty, designery 

Sledujeme nejnovější trendy v designu ve spojení s přírodním kamenem. 
Pomůžeme Vám vybrat vhodné materiály pro Váš projekt. 
Nabízíme spolupráci již při přípravě projektů, odborné konzultace. 
Dodáváme veškeré vzorky a technické parametry Vámi požadovaných přírodních kamenů. 
Pokud budete mít jakékoli dotazy, nebo budete řešit netypické materiály či provedení, 
neváhejte se na nás obrátit. 

Developerské projekty 
 

Dodáváme do developerských projektů veškeré produkty z přírodního kamene. 

- dlažby a obklady z přírodního kamene do interiéru i exteriéru 
- kamenné desky pro kuchyňské linky 
- kamenné parapety a schody do interiéru i exteriéru 
- kamenná mozaika, umyvadla 
- onyxové stěny 
- kamenné sochy, kašny, fontány, vany, koule 
- kamenná zahradní architektura, solitéry 
- japonské lampy, palisády, lavice, květináče, koryta 
- kostky žulové, mramorové, gabro, basalt 

K veškerým námi dodávaným produktům nabízíme kamenické montážní práce 

Předloženým projektům přizpůsobíme naše dodávky na základě požadavků investora , 
projektantů a architektů. 

Vedle přímých dodávek hotových výrobků nejen ze zahraničí, zajištujeme i dodávky 
polotovarů, zejména deskoviny, kterou ve spolupráci s kamenickými firmami zpracováváme 
do finálních atypických výrobků, tím se tak stává naše nabídka přírodního kamene 
kompletní. 
 
Při všech projektech jsme neustále s developerem v úzkém v kontaktu. flexibilně provádíme 
úpravy harmonogramu dodávek v souladu s postupem výstavby, aby bylo docíleno co 
nejvyšší plynulosti a návaznosti stavebních prací. 
Pro docílení co nejlepší efektivity projektu, včetně cenové kalkulace, doporučujeme 
vzájemné odsouhlasení projektu 4 měsíce před jeho realizací. 

Nejpozději do 20 dní od zadání projektu vyvzorkujeme kterýkoli přírodní kámen, ve Vámi 
zadané povrchové úpravě, i ten který nemáme v naší nabídce. 

Partnerství při developerských projektech si vážíme a přizpůsobujeme tomu příslušné 
obchodně smluvní dohody. 

http://www.hs-kovani.cz/kovani-dverni

