
Vlastnosti přírodních kamenů  
pro Panel MR a jejich možné odchylky 

 
Nabízené druhy: 

 
 

 

  
 

 



Volakas: 
- minerální složení – 92%  dolomitu, 8% kalcitu 
- kámen má velmi jemnou zrnitost, ojediněle se můžou vyskytovat drobné prasklinky, 

které by neměly přecházet na okraj desky.  
- jasně bílý podklad, ve kterém se nepravidelně objevují zejména šedé šmouhy a 

skvrny, které přecházejí místy až do hnědé barvy 
-     u desek může převládat bílá s drobnými šedými fleky     

  
 
- mohou ale také převládat fleky šedé až hnědé barvy 

 
 

- ojediněle se vyskytují fleky nebo žíly (srostlice) připomínající praskliny barvy hnědé, 
černé nebo oranžové 

 
  
 
  



Kavala: 
- minerální složení – 98% kalcitu, 1% dolomitu, 1% křemene 
- zrnitost se pohybuje mezi 1 – 5 mm, objevují se zrna tmavšího odstínu 
- hornina bílé barvy s nádechem šedé, objevují se příčné pruhy zbarvené více do šeda 

 
  
 
Janina: 

- jedná se o béžovohnědý téměř čistý dolomit 
- má béžovou podsadu, kterou překrývají nepravidelné hnědé shluky velikostí od teček 

až po několik cm 
- desky jsou spíše matnější 
- kámen se vyznačuje prasklinkami, které mívají mnohdy i kruhový tvar a připomínají 

suky ve dřevě 

 
  
 
  



Rosa: 
- jedná se o téměř čistý krystalický vápenec 
- velikost zrn se pohybuje od 0,5 do 2 mm. Materiál může obsahovat také shluk 

dolomitových zrn světlé (bílé) barvy větších rozměrů. 
- mohou se objevit také drobné prasklinky, které by neměly přecházet na okraj desky 
- podklad může mít pouze nádech růžové, ale může být také sytě růžový 

 
  

- v materiálu se vyskytují rovnoběžně vedené světlé i tmavé žíly. Mohou se objevovat 
skvrny bílé, okrové i zelenočerné skvrny a pruhy 

 
  
 
  



Veria Green: 
- minerální složení – serpentin 41%, tremolit 59% 
- skládá se z úlomků barevně značně se lišících, mohou vyskytovat drobné prasklinky 
- jedná se o serpentit zelenočerné barvy.  
- vyznačuje se změtí různoběžně propletených sloupečků, skvrn a stébel světle až 

tmavě zelené barvy 
- vyskytují se ale i skvrny a žilky bílé i černé barvy 

 
  
 


