
PORFIDO DEL TRENTINO 

L’eleganza  nella  Pietra
La  durezza  nel  Tempo

Il  rispetto   per  l’ Ambiente



AZ E.S. PO TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA 
1972-ben az ágazatban dolgozók létrehozták az Önkéntes Konzorcium nevű szervezetet, amely kezdetben a „Porfír Iroda”, később az E.S.PO., azaz a Porfír Fejlesztő Szervezet 
néven működött. Az évek folyamán az E.S.PO. fontos referenciaponttá vált a TRENTO-i PORFÍR megismertetésében, amely rendkívüli minőséget és esztétikai értéket képvisel. A 
szervezet Olaszország és számos más ország különböző városaiban szervez találkozókat, vásárokat és workshopokat, mivel az anyag az építészetben kiemelkedő értéket képvisel. 
A termék fajtáinak megismertetésének, valamint azok megmunkálási lehetőségeinek bemutatására az E.S.PO. vezetett túrákat szervez a kitermelési helyszínekre, műhelyekbe 
és a laboratóriumokba. A Porfír Fejlesztő Szervezet fontos közvetítőként van jelen a piacon: összeköti e tervezőket és a közigazgatási szerveket, hogy a porfírral készülő munkák 
problémamentesen tudjanak megvalósulni. 1996 óta az E.S.PO. az „ELLENŐRZÖTT TRENTO-I PORFÍR” VÉDJEGY”-et használja, azóta folyamatos és rendszerszintű ellenőrzésekkel 
követi a tagok munkásságát, hogy minden rendben és pontosan történjen. A Szervezet több szolgáltatással áll a tagok rendelkezésre, továbbképzéseket szervez a porfír lerakását 
végző munkatársaknak. Ezen felül működteti a „Porfír Ház”-at és a „Porfír Múzeum”-ot Albiano városában. 
További információkért látogassa meg internetes oldalunkat: 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)

TRENTINO
PORPHYRY
A porfír az egyetlen olyan extruzív (lávafolyás eredményeként 
létrejött) kőzet, melynek felszíne természetes, és szépségének, 
valamint keménységének köszönhetően nagyon régóta 
hasznosítják: már a Babiloni asszírok és az Egyiptomiak is 
használtál építőanyagként és szobrok alapanyagaként. Különös 
érzés, amikor a 260 millió évvel ezelőtt létrejött, vulkáni kifolyás 
nyomán megszilárdult Trento-i Porfír felületen sétálunk. Színei 
finomak és elegánsak: a szürkétől a vörösig és a liláig többféle 
árnyalat megtalálható benne. A színek játéka a Trento-i ősz 
színeit idézik, és teljesen egyedi és utánozhatatlan művészi 
alkotások létrehozásának alapanyagául szolgálhat. A modern 
építészet szívesen használja a porfírt, mert a nyitott tereket 
„személyre szabja”, az épületeknek pedig egyszerre biztosítja a 
funkcionalitást és a dekorációt. Városi környezetben és az épített 
terekben gyakran használják, mert intelligensen illeszkedik 
a világ legkülönbözőbb országainak építészeti stílusához. 
A kitermelés és a megmunkálás módjának függvényében 
felhasználása rendkívül sokszínű. Csoportosíthatjuk vastagság 
és méret alapján, a Trento-i porfírból készülhet kockakő, járólap, 
nagyobb méretű burkolólap (opus incertum), szegélykő, építő 
tégla, térkő burkolat, kisebb hasított elemek, falburkolat, 
lépcsőelem, tetőburkolat. További megmunkálása szerint az 
anyag felülete lehet tárcsavágott, matt, fényes vagy lángolt. 
A porfír elkészíthető a személyes igényeknek megfelelően, 
bármilyen környezetbe, közterületen vagy lakóépületben is. 
Szervezetünk tagjainak egyik fontos célja, hogy ennek a nemes 
kőzetnek a kitermelése során biztosítsuk a környezet védelmét. 
A kitermelés gondosan tervezett, ütemezett módon történik, 
az adott területnek megfelelően. A folyamatot a közigazgatási 
szervek rendszeres ellenőrzése felügyeli, melynek során minden 
előírásra tekintettel vagyunk.





Térkő  
A történelmi belvárosi részek, utcák, terek, árkádok, gyalogosoknak fenntartott korzók, 
járdák, kerti utak burkolására szolgál. Szabvány méretekben, ( 4/6, 6/8, 8/10, 10/12 ) vagy 
egyedi igények szerint gyártjuk.





Burkolólapok  
Udvarok, sétányok, járdák, gyalogos övezetek, kertek burkolására alkalmas, valamint 
lakóházak esetében a lábazatok kialakítására. Az alábbi típusokban gyártják: normál 
vagy vékony kivitel, 15-35 cm-ig, az ezt meghaladó méretekben „nagyméretű”. A lapok 
vastagsága 2 és 5 cm között.





Tégla alakú építőkövek  
A kockák látszó felülete természetes, az oldalai hasított felületűek. Felhasználható 
járófelületi burkolatként és annak szegélyezéseként, alkalmazásával különleges burkolati 
effektek is kialakíthatóak. Megmunkálása szerint normál vagy extra méretű lehet.





Szegélykövek  
Bármilyen típusú kőburkolat szegélyező eleme lehet. Járdák, terek, utak 
szegélyburkolataként használható. Használható virágágyások, kertek alakítására, 
forgalom-terelő elemekként, valamint lépcsőnek.





Hasítással bányászott kőlapok  
Felhasználható felújítások során, az óvárosok utcai műtárgyai, terek, utcák, árkádos részek 
és járdák burkolására. Felülete természetes, oldalai hasítottak. Szélessége 10 és 40 cm 
között változik, hossza tetszés szerinti lehet, vagy előre vágott. Vastagsága 3-6 vagy 5-8 cm.





Tárcsavágott lapok  
Belső és külső felületek burkolására és járólapként. Szélessége 10 és 40 cm között, hossza 
tetszés szerinti lehet, vagy igény szerint előre vágott, az oldalai is vágottak.





Matt és fényes burkolólapok  
Különösen ajánlott magas presztízsű, történelmi épületek beltéri fal- és padlóburkolására. 
A fényes lapok felülete vágott, csiszolással kezelt, leggyakoribb vastagsága 2 cm. A matt 
lapok esetében a méret változó. Szélessége 15 és 40 cm között, hossza igény szerint nyitott 
vagy előre megadott méretre vágott.





Égetett felületű burkolólap, lábazati szegély  
Különösen ajánlott magas presztízsű, történelmi épületek beltéri fal- és padlóburkolására. A fényes lapok felülete 
vágott, csiszolással kezelt, leggyakoribb vastagsága 2 cm. A matt lapok esetében a méret változó. Szélessége 15 és 40 cm 
között, hossza igény szerint nyitott vagy előre megadott méretre vágott.





Lépcső elemek  
Különböző típusú lépcsők esetében használható, a fellépő felület és a homloklap 
burkolására, égetett, érdesített vagy csiszolt felszínű kialakítással. A belső lépcsőkön lehet 
matt vagy fényes. Különösen értékesek a változó vastagságú tömör lépcsőfokok, melyek 
felszíne és oldallapja lehet természetes vagy megmunkált.





Apró hasított kövek  
Felhasználhatóak például a nagyfokú lejtésű területek, utak burkolására speciális lerakással, 
garázslejáróknál, vagy körforgalmak esetében. Egymásra fedő lerakással, hasított látszó 
oldallal alkalmasak támfalak, oszlopok, falak, lábazatok burkolására.





Térben kiemelkedő elemek  
Az épületek különböző burkolt felületeinek díszítésére szolgál, de felhasználható patakok, 
folyók oldalfalának kialakításához, támfalak kiépítéséhez vagy az utak szegélyezéséhez.





Méretre Készülő Darabok  
Minden olyan, a városi vagy a privát élettérben található természetes kőből készíthető 
elem létrehozására, mint pl: kandallók, asztalok, padok, szökőkutak, ivó kutak, kapuk, 
kerékvetők, elválasztó elemek, kocsibejárók.





Zúzalék  
Zúzalék: Felhasználják a víznyelő és a hangtompító aszfalt építésénél a bitumenes konglomerátumban (4-8, 6-12, 10-16 
mm), vasúti pályaalapként (31,5-50 mm), vasbeton adalékanyagként (homok 0-2,   0-4, 16-30 mm), pályatest alapozó 
feltöltéseknél, (stabilizáló 0-30 2-4, 2-6, 4-8) vagy egyéb, igény szerinti felhasználásra.
Tömegnövelő adalékként: Utak alapjaként (0-500 mm), mezőgazdasági talajjavításnál, épületek feltöltésénél, 
kavicstöltésnél (vegyes formájú, 10-150 mm) és ketrectöltésnél.





Használati útmutatók  
Fontos segítséget nyújthat a tervezés során. A PORFÍR ÚTMUTATÓ leírás részletesen 
bemutatja a különböző típusokat és felhasználási módokat. A PORFÍR LERAKÁSI MÓDJAI 
az alapszabályokat és hasznos tanácsokat tartalmaz a felhasználó számára. A MŰSZAKI 
PARAMÉTEREK összefoglal minden olyan fontos tudnivalót és paramétert, amit a porfír 
lerakásakor tudni kell.





Porfír Múzeum (kamieniarstwa)  
A “Casa Porfido” területén található, amelyben geológiai időutazást tehetünk, 
megismerhetjük a porfír történetét, kitermelési módját, megmunkálását, lerakását, és a 
porfír felhasználását szerte a világon, illetve környezetbarát jellegét.



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


