
PORFIDO DEL TRENTINO 

L’eleganza  nella  Pietra
La  durezza  nel  Tempo

Il  rispetto   per  l’ Ambiente



E.S.PO. 
W 1972 r. Pracownicy sektora tworzą dobrowolne konsorcjum pod nazwą ”Ufficio del Porfido”. (Biuro porfiru – kamieniarstwa), następnie E.S.PO. Organ Rozwoju Porfiru. Z 
biegiem lat E.S.PO. stało się punktem odniesienia w rozpowszechnianiu wiedzy PORFIDO DEL TRENTINO, ktora jest wyjatkowa pod względem jakości i estetyki, organizowaniu 
konferencji, w róznych, włoskichyzagranicznych miastach, targów, warsztatow, nagród architektury poziomej.
Aby umożliwić znajomość rodzajów produktów i wszystkich etapów przetwarzania E.S.PO. organizuje wizyty z przewodnikiem w obszarach przetwórstwa wydobywczego i w 
laboratoriach. Organ Rozwoju Porfiru jest głównym rozmówcą, z projektantami i administracją publiczną, we wszystkich kwestiach związanych z projektowaniem i realizacją 
prac porfirowych.
Od 1996 r. E.S.PO. poprzez markę ”PORFRIDO TRENTINO CONTROLLATO” rozpoczął systematyczną, okresową i rygorystczna kontrolę produkcji porfiru.
Organ świadczy liczne usługi dla współpracowników, organizuje kursy szkoleniowe dla  instalatorów, a także zarządza domem porfiru ” Museo del Porfido” w Albiano.
Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy na naszą stronę internetową www.porfido.it.



“Lo terzo, che di sopra s’ammassiccia,
porfido mi parea, sì fiammeggiante,

come sangue che fuor di vena spiccia”
(Purgatorio Dantesco Pg. IX 100-102)

PORFIR TRENTINO
(KAMIEŃ TRYDENCKI) 
jest to jedyny wylewny kamień z naturalną powierzchnią 
kamieniołomu, który dzięki swojemu pięknu i twardości był 
używany od starożytnej cywilizacji asyryjskiè. babilónskiej 
i egipskiej do rzeźb i prac architektonicznych. Spacer po 
zestalonym strumieniu lawy sprzed 260 miliów lat w 
porfirze trydenckim daje wyjatkowe emocje. Elegancja 
kolorów, od szarego, przez czerwony, do fioletowego 
oraz z wieloma odcieniami, tworza grę kolorów, które 
wraz z jesienią trydencką pozwalają tworzyć unikalne i 
niepowtarzalne dzieła sztuki.
Nowoczesna architektura wykorzystuje ten materiał aby 
otwartym przestrzeniom i budynkom dac  „podstawy” 
funkcjonalności i dekoracji. Używany w wielu realiach 
miejskich i przestrzeniach architektonicznych, jest 
inteligentnie łączony ze stylami wielu krajów na świecie. 
Istnieje tysiące sposobów wykorzystania w różnych 
rodzajach produkcji. W podziale na grubość i rozmiar 
kamienia trydenckiego uzyskuje się kostki, płytki, o 
nieregularnych kształtach (opus incertum), krawężniki, 
małe bloki, grube płytki, kamień łamany, stopnie, materiał 
piłowany, półmatowy, błyszczący i płomienny. Możliwe 
jest również tworzenie niestandardowych produktów w 
celu spersonalizowania dowolnego środowiska, zarówno 
prywatnego, jak i miejskiego. Poszanowanie środowiska 
naturalnego jest jenym z priorytetowych celów naszych 
firm. Wydobycie odbywa się poprzez staranne i wspólne 
planowanie z terytorium, podlegajacym monitorowaniu 
i zatwierdzeniu przez wiele organów publicznych, oraz 
pełnym przestrzeganiu obowiązujących przepisów.





Kostka  
Brukowe centra historyczne, drogi, place, pasaże, strefy dla pieszych, chodniki, aleje 
ogrodowe; są produkowane w standardowych rozmiarach (4/6, 6/8, 8/10, 10/12) lub 
robione na zamówienie.





Płyty  
Używane do brukowania dziedzińców, chodników, przejść dla pieszych, ogrodów oraz 
cokołów domów. Produkowane w następujących rodzajach: normalny i cienki o rozmiarze 
15na 35 cm; gigant o większym rozmiarze. Grubość płyty jest różna od 2 do 5 cm.





Małe Bloki  
Naturalna powierzchnia u góry, a pozostałe, boki wycięte. Można użyć ich do wytyczenia i 
obrysowania utwardzonego obszaru. W produkcji wystepuje typ normalny i gigant.





Krawężniki  
Stużą do obramowania wszelkiego rodzaju nawierzchni. Wyznaczają chodniki i boki drogi. 
Służą do tworzenia klombów, ogródków, stopni oddzielających.





Płytki dzielone  
Używane w architekturze do prac renowacyjnych jako funkcjonalny motyw wyposażenia w 
centrach historycznych, do placów, ulic, arkad i chodników. Wytworzone w kamieniołomie 
z płyt pociętych na kawałki o wymiarach od 10 do 40 cm. długości, kwadratowe w stałym 
rozmiarze od 3 do 6 cm i od 5 do 8 cm.





Płytki piłowane   
Stosowane do zewnętrznych i wewnętrznych pokryć podłogowych i ściennych. 
Produkowane w wymiarach od 10 do 40 cm długści w stałym rozmiarze lub robione na 
zamówienie, o naturalnej powierzchni z piłowanymi krawędziami.





Płytki błyszczące i półmatowe  
Szczególnie polecane do nawierzchni chodnikowych i wnętrz budynków prestiżowych. 
Płaskie powierzchnie polerowanych płytek są piłowane, i najczęściej używana grubość 
jest od 2 cm i zwykle jest zmienna dla półmatowych. Szerokośći od  15 do 40 cm; długość 
wybrana lub w stałym rozmiarze.





Płytki płomienne szczotkowane,  
cokoły, listwy przypodłogowe 
Są one uzyskiwane z płaskich płyt lub płyt górnych poddanych działaniu płomienia oksyipropanowego, który przywraca 
powierzchnię do prawie naturalnej szorstkości , ale znacznie bardziej precyzyjnej. Żebra są frezowane, a grubość prawie 
zawsze wynosi 2 cm. Szerokość w wymiarach od 15 do 40 cm; długość wybrana lub w stałym wymiarze. Tą samą 
techniką otrzymuje się cokoły i listwy przypodłogowe minimala grubość 1 cm i długość wybrana lub w stałym rozmiarze.





Stopnie  
Używane jako pwłoka schodów w różnych typach: płytki kamienne, płomienne, 
piaskowane. Używane błyszczące i półmatowe w wykończeniach klatek schodowych. 
Szczególnie prestiżowe są masywne stopnie w różnych wysokościach z naturalnymi lub 
teksturowanymi krawędziami.





Grube płytki  
Używane do brukowania dróg o stromym nachyleniu, ramp umożliwiających dostęp do 
garaży i ronda. 
Ułożone są płasko jedna na drugiej, scięte górą pokrywają słupy, ściany, cokoły.





Kamien łamany  
Stosowany do okładzin i estetycznych zdobień w budownictwie, nadaje się również do 
licowania brzegów, koryt rzek, do zewnętrznych ścian nośnych i nasypów drogowych.





Artefakty na wymiar  
Kominki, stoły, ławki, fontanny i umywalki, słupki, progi, podjazdy i wszelkie inne produkty 
do użytku prywatnego lub publicznego, wykonane są w kamieniu naturalnym.





Odłamki kamienne  
Odłamki kamienne: Stosowane w drenażowym i pochłaniajacym dźwięk konglomeracie bitumicznym (4-8, 6-12, 10-16 
mm), balast kolejowey (31,5-50 mm), kruszywo do betonu (piasek 0-2, 0-4, 16-30 mm), do fundamentów drogowych (w 
różnych formach 0-30 2-4, 2-6, 4-8) lub do innej produkcji na zamówienie.
Kruszywo: Do fundamentów drogowych (kamień 0-500 mm), rekultywacja gruntów oraz jako materiał wypełniający dla 
budownictwa, (zsypisko o nieregularnej formie 10-150 mm) żwir.





Instrukcje techniczne  
Są użytecznymi narzędziami w świecie projektu. Podręcznik porfiru szczegółowo wyjaśnia 
typologie cech i technik układania różnych rodzajów produktów. Technika układania 
porfiru zbiera wiele zasad i praktycznych porad dotyczących układania produktów. Karty 
techniczne zawierają uwagi techniczne dotyczące użytkowania i instalacji.





Muzeum Porfiru (kamieniarstwa)  
Wewnątrz ”Casa Porfido” (dom kamieniarstwa) można zwiedzać muzeum poprzez podróż 
między geologią, historią porfiru, wydobyciem, przetwórstwem, układaniem porfiru na 
świecie i odbudową środowiska.



Quality of the product Type

Measurements in cm

Weight (appr.)
Length Width Height

Cubes 

4/6 
6/8

8/10
10/12
12/14
14/18

4 - 7 
6-9 

8 - 12
10 - 14
12 - 16
14 - 20

4-6
5,5-8

7,5-11
10-13
12-15
14-20

100/mq
135/mq
190/mq
250/mq
300/mq
350/mq

Thin Cube (only for pedestrian areas) 6-9 min. 4 100/mq

Cubes-dice 8x8
9x9

10x10
Min difference between the 2 side -0,5 4-6

5-8
5-8

110/mq
130/mq
140/mq

Kerbstones

5
6
7
8

10
12
15

min. 40

20-25
20-25
20-25
20-25
20-25
20-30
20-30

25/ml
35/ml
40/ml
45/ml
65/ml
85/ml

110/ml

Blocks 
10 
10
12

15-40
15-40
15-40

10
10
12

5-8
8-11

10-15

18/ml
22/ml
32/ml

Giant Blocks 12
14

20-40
20-40

12
14

15-20
15-20

60/ml
70/ml

TECHNICAL DATA FOR PRODUCTS IN PORPHYRY 
(ACCORDING TO THE REGULATIONS OF THE VOLUNTARY COLLECTIVE TRADEMARK “TRENTINO PORPHYRY OF CONTROLLED ORIGIN”)



Quality of the product Type

Measurements in cm 

Weight (appr.)
Length Width Height

Tiles natural surface 
Slit Edges - ground edges 

10 15 20 25 
30 35 40 50 

10 15 20 
25 30 35 

40 50

a correre
nach Belieben

as desired
libre

10 15 20 25 30 35 40 50 10 
15 20 25 30 35 40 50

1-3
3-6
5-8

80/mq
110/mq
170/mq

Tiles machined surface, ground edges 
10 15 20 25 
30 35 40 50 

10 15 20 
25 30 35 

40 50

a correre
nach Belieben

as desired
libre

10 15 20 25 30 35 40 50 10 
15 20 25 30 35 40 50 2/3/4/5 50-100/mq

Slabs

N normal N
Nat. surf. thickness average within the same elem. min. 20

2-5 90/mq

S thin S 1-3 60/mq

G giant G
Nat. surf. thickness average within the same elem. min. 40

3-7 105/mq

GS giant thin GS 2-4 75/mq

Coarse tiles as desired 5-8
8-13 3-10

130/mq
220/mq

Steps set or variable on request 3/4/5

Risers natural surface/machined 8/15 as desired from 8 to15
da/von/

from/de 1
a/bis/
to/à 3

Ashlar or rusticated
7/14

15/20
15/25

as desired 7/14
15/20
15/25

12
14
30

230/mq
300/mq
400/mq





MEMBERS LIST: 
www.porfido.it/chisiamo/soci.html



Via Don Luigi Albasini, 8
38041 ALBIANO (TN)
Tel. 0461689799 - Fax 0461689099
info@porfido.it - www.porfido.it

ESPO Ente Sviluppo Porfido


