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Компанія DAFA є прямим імпортером натурального сланцю та квар-

циту із найліпших кар’єрів Європи. Наш продукт, який ми пропонує-

мо українському споживачу, відповідає усім європейським нормам, 

є морозостійким та екологічно чистим матеріалом.

Цей натуральний камінь має широке застосування в ландшафті, ін-

тер’єрі, на фасадах та покрівлях будівель.

Сланець та кварцит це повна гармонія з природою.

НАТУРАЛЬНИЙ СЛАНЕЦЬ
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Сланцева плитка з рельєфною поверхнею та невеликої ширини, використовується в якості покрокових дорі-

жок (острівців) чи як огороджувальний елемент будь-якого альпінарію, а також часто у вигляді бруківки.

ПЛИТА 20

Розміри Піддон,
шт

Вартість, 
шт

 80x20x3/7 cm 64 15,3€

100x20x3/7 cm 50 18,1€

150x20x3/7 cm 50 29,1€

200x20x3/7 cm 38 43,9€

250x20x3/7 cm 30 59,1€

300x20x3/7 cm 25 70,1€

Інші розміри по запиту - €€€

Плита 20 (рельєфна)                         Оригінал
                                                                Португалія

НАТУРАЛЬНИЙ СЛАНЕЦЬ
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НАТУРАЛЬНИЙ СЛАНЕЦЬ

Санцеві плити шириною в 25 см найчастіше використовуються у вигляді невеликих сходинок, покрокових 

доріжок, огороджувальних елементівчи в зонах барбекю. Доріжки з сланцевих плит створюють затишок і 

комфорт у Вашому саду. По-перше, це привабливий зовнішній вигляд ландшафтної ділянки, а по-друге – не-

спішні прогулянки по брукованих стежках, особливо в дощову погоду, які неможливо переоцінити.

ПЛИТА 25

Розміри Піддон,
шт

Вартість, 
шт

 60x25x3/7 cm 80 13,6€

100x25x3/7 cm 56 21,5€

150x25x3/7 cm 40 34,8€

200x25x3/7 cm 30 52,3€

250x25x3/7 cm 34 71,2€

300x25x3/7 cm 20 84,1€

Інші розміри по запиту - €€€

Плита 25 (рельєфна)                         Оригінал
                                                                Португалія
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Плитки шириною 30 см, є одними з найбільш популярних, затребуваних в ландшафтному дизайні так як ма-

ють широкий спектр застосування. Ідеально підходять для покрокових доріжок.

ПЛИТА 30

Розміри Піддон,
шт

Вартість, 
шт

 50x30 x3/7 cm 67 14,3€

 60x30x3/7 cm 67 17,1€

80x30 x3/7 cm 42 22,7€

100x30x3/7 cm 34 27,2€

120x30 x3/7 cm 34 34,8€

150x30x3/7 cm 34 43,5€

200x30x3/7 cm 25 65,6€

250x30x3/7 cm 20 88,5€

300x30x3/7 cm 17 105,9€

Інші розміри по запиту - €€€

Плита 30 (рельєфна)                         Оригінал
                                                                Португалія

НАТУРАЛЬНИЙ СЛАНЕЦЬ
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Сланцева плитка шириною 35 см – один з найоптимальніших варіантів використання рельєфного сланцю 

навколо контуру басейну, для декоративного водоспаду або інших елементів в ландшафтному дизайні.

ПЛИТА 35

Розміри Піддон,
шт

Вартість, 
шт

 50x35x3/7 cm 58 16,6€

 60x35x3/7 cm 57 19,9€

100x35x3/7 cm 29 31,7€

120x35x3/7 cm 29 40,6€

150x35x3/7 cm 29 50,7€

200x35x3/7 cm 25 76,4€

250x35x3/7 cm 20 106,7€

300x35x3/7 cm 15 123,5€

Інші розміри по запиту - €€€

Плита 35 (рельєфна)                         Оригінал
                                                                Португалія

НАТУРАЛЬНИЙ СЛАНЕЦЬ
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Сланцева натуральна плита шириною 40 см, з рельєфною поверхнею має широкий спектр застосування в 

ландшафтному дизайні та архітектурі. 

Сланець з Португалії, є абсолютно стійким до будь-яких погодних умов, в тому числі до аномальних темпера-

турних перепадів.

ПЛИТА 40

Розміри Піддон,
шт

Вартість, 
шт

 50x40x3/7 cm 50 19,1€

 60x40x3/7 cm 50 22,7€

80x40x3/7 cm 32 30,4€

100x40x3/7 cm 25 36,3€

Інші розміри по запиту - €€€

Плита 40 (рельєфна)                         Оригінал
                                                                Португалія

НАТУРАЛЬНИЙ СЛАНЕЦЬ
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Плита зі сланцю шириною в 50 см з рельєфною поверхнею з антиковзаючим ефектом, ідеально підходить для 

використання навколо басейну, у вигляді великих сходинок чи як декоративний елемент.

Парадна зона приватного або заміського будинку використовується найчастіше і там доречний зносостійкий, 

з високими технічними даними матеріал – сланець. Він повинен ідеально поєднуватися зі стилем основних 

будівель, мати достатню ширину (від 50 см) і довжину, як мінімум (від 1 м до 2,5 м), щоб спокійно могли роз-

минутися при зустрічі двоє людей або вільно під’їхати на велосипеді до будинку.

ПЛИТА 50

Розміри Піддон,
шт

Вартість, 
шт

 50x50x3/7 cm 40 23,7€

 60x50x3/7 cm 40 28,5€

80x50 x3/7 cm 25 38,1€

100x50x3/7 cm 20 45,6€

120x50 x3/7 cm 20 57,9€

125 x50 x3/7 cm 20 60,4€

130 x50 x3/7 cm 20 62,8€

150x50x3/7 cm 20 72,8€

160x50 x3/7 cm 20 87,4€

180x50 x3/7 cm 20 98,3€

200x50x3/7 cm 15 109,3€

250x50x3/7 cm 15 147,2€

300x50x3/7 cm 10 176,9€

Інші розміри по запиту - €€€

Плита 50 (рельєфна)                         Оригінал
                                                                Португалія

НАТУРАЛЬНИЙ СЛАНЕЦЬ
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Сланцеві плити великих форматів, використовуються для облаштування відпочинкових зон барбекю, вели-

ких та широких сходинкових маршів, у вигляді розділових або загороджувальних елементів в ландшафтному 

дизайні, а також в якості вуличних меблів.

ПЛИТА 100

Розміри Піддон,
шт

Вартість, 
шт

 100x100x5/10 cm 5 215€

200x100x5/10 cm 5 430€

300x100x5/10 cm 5 885€

Інші розміри за запитом - €€€

Плита 100 (рельєфна)                       Оригінал
                                                                Португалія

НАТУРАЛЬНИЙ СЛАНЕЦЬ
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Сланцева плита з Іспанії, стане важливим функціональним елементом будь-якого ландшафтного дизайну та 

має потужний декоруючий ефект. З її допомогою можна створювати міцне покриття і втілювати сміливі диза-

йнерські ідеї. 

Високі показники на морозостійкість та зносостійкість, дозволяють експлуатувати цей матеріал понад 100 років. 

Технічні властивості сланцю, дозволяють використовувати його в умовах впливу агресивних природних факторів 

будь-якої кліматичної зони нашої країни.

ПЛИТА КОЛОТА ГЛАДКА

Розміри Піддон,
шт

Вартість, 
шт

 40x30x3 cm 150 16,9€

50x30x3 cm 120 21,2€

60x30x3 cm 100 25,6€

100x30x3 cm 60 44,4€

120x30x3 cm 30 59,5€

150x30x3 cm 30 104,5€

100x50x3 cm 30 82,7€

120x50x3 cm 30 99,1€

150x50x3 cm 20 176,2€

200x50x3 cm 20 231,2€

Великі та інші розмірі

по запиту
- €€€

Плита колота (гладка)                      Оригінал
                                                                        Іспанія

НАТУРАЛЬНИЙ СЛАНЕЦЬ
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Сланцева плитка для тротуарів широко використовується для мощення територій заміських будинків та коте-

джів, а також міських парків і піших зон.

Натуральний камінь є зносостійким та доріжки з нього фактично вічні!

Але в часі, так чи інакше природа почне вигравати собі простір, і між плитками доріжки зможе прорости тра-

ва, що надасть додаткової привабливості та колориту території.

Не абсорбує вологу, стійка до різких перепадів температур, ультрафіолетстабільна, не крихка, не тріскається, 

не втрачає колір – і з самою плиткою нічого не може трапитися.

Мощення з сланцевої плитки універсальне, витримає навантаження як від звичайної людини так і від важкої 

техніки!

ПЛИТКА ТРОТУАРНА

Розміри Піддон,
шт

Вартість, 
шт

20x20x2/3 cm 420 5,1€

30x20x2/3 cm 360 7,5€

40x20x2/3 cm 280 9,9€

60x20x2/3 cm 200 14,9€

30x30x2/3 cm 60 11,3€

60x30x2/3 cm 60 22,4€

90x30x2/3 cm 60 33,8€

120x30x2/3 cm 60 44,7€

Плита колота (гладка)                      Оригінал
                                                                        Іспанія

НАТУРАЛЬНИЙ СЛАНЕЦЬ
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Плитка тротуарна                                Оригінал
необроблена (гладка)                            Іспанія

НАТУРАЛЬНИЙ СЛАНЕЦЬ

Сланцева плитка з нерівними та необробленими краями, найчастіше використовується для декоративного 

оформлення ландшафту та його продуманого поділу на функціональні зони, а також для того щоб зробити 

переміщення по ділянці максимально комфортним.

Мощення доріжок з натурального каменю – одна з найважливіших складових дизайну будь-якого саду чи 

парку, визначає його стиль, функціональність та гармонійність декоративного оформлення.

ПЛИТКА ТРОТУАРНА РІЗНОФОРМАТНА

Розміри Піддон, м2 Вартість, 
м2

PLANCHONILLO 2-3 cm 30 72,9€

PLANCHON 2-3 cm 25 79,1€

PLANCHON XXL 3-4 cm 30 131,2€
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Сходинки зі сланцевих блоків – важлива деталь в садовій архітектурі, яка використовується при вертикаль-

ному плануванні. Сходинки потрібні у випадку, коли існує великий перепад висот між площинами по горизон-

ту чи ділянка має ухил понад 5%.

СХОДИНКИ

Розміри Піддон,
шт

Вартість, 
шт

100x15x15 cm 30 56,9€

100x15x17 cm 30 64,4€

50x35x15 cm 24 66,3€

75x35x15 cm 20 99,4€

100x35x15 cm 12 132,7€

125x35x15 cm 9 165,5€

150x35x15 cm 9 198,7€

175x35x15 cm 9 231,5€

200x35x15 cm 6 265,4€

Інші розміри по запиту - €€€

Сходинки (рельєфна)                        Оригінал
                                                                Португалія

НАТУРАЛЬНИЙ СЛАНЕЦЬ
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Декоративні стовпчики з натурального сланцю – є чи не однією з головних деталей в ландшафтному дизайні. 

За їх допомогою, архітектор має чудову можливість оформити територію та ідеально влаштувати ландшафт 

завдяки натуральному відколу з чотирьох сторін. Переважно стовпчики служать в зонуванні простору для 

відпочинку, елементів клумб, доріжок, басейнів, палісадів, фонтанів, водоймищ, а також у вигляді огороджу-

вальних елементів.

СТОВПЧИКИ

НАТУРАЛЬНИЙ СЛАНЕЦЬ

Розміри Піддон,
шт

Вартість, 
шт

50x6/12x5/10 cm 200 6,1€

100x6/12x5/10 cm 100 7,6€

120x6/12x5/10 cm 100 11,7€

150x6/12x5/10 cm 80 14,1€

180x6/12x5/10 cm 80 19,1€

200x6/12x5/10 cm 60 29,9€

250x6/12x5/10 cm 40 68,9€

300x6/12x5/10 cm 20 113,7€

400x6/12x5/10 cm 20 139,4€

Інші розміри по запиту - €€€

Стовпчики (рельєфна)                      Оригінал
                                                                Португалія
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Моноліти (мегаліти) натурального сланцю – це великий стоячий камінь незвичайної форми, текстури та кольору, 

який використовуютьв ландшафтному дизайні, де він завжди буде центром будь-якої композиції та простору.

Він гарно поєднується – з рослинами, меншими за розміром валунами, сланцевою мульчою.

Де б не встановили моноліт (мегаліт), він стане фокусом експозиції та його буде видно з будь-яких оглядових 

місць в ландшафтному дизайні. Їх цілеспрямовано встановлюють в тих місцях, куди хочуть привернути увагу 

відвідувачів.

Камінь заслуговує почесне місце в будь-якому саду і стане справжньою окрасою ділянки.

МОНОЛІТИ

Розміри Піддон,
шт

Вартість, 
шт

Висота 60÷100 сm 35 255€

Висота 150÷200 сm 5 920€

Висота 200÷250 сm 4 1150€

Висота понад 250 сm - €€€

Моноліти                                                Оригінал
(гладка)                                   Іспанія, Португалія

НАТУРАЛЬНИЙ СЛАНЕЦЬ
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Сланцева мульча – це міцний і довговічний натуральний матеріал, який застосовується в ландшафтних про-

ектах садово-паркового дизайну. Дана органічна мульча, як правило, використовується не тільки для декора-

тивних цілей, а й як надійний бар’єр від бур’янів. Мульчування камінням в ранкові години створює важливу 

перевагу: розігріте повітря зустрічається з холодним каменем (який нагрівається повільніше) і залишає на 

ньому росу, забезпечуючи так званий сухий полив.

Декоративна сланцева мульча дуже добре виглядає на садових доріжках, клумбах, а також прекрасно підхо-

дить для створення колірних інсталяцій в парках і скверах.

СЛАНЦЕВА МУЛЬЧА

Упакування Кількість 
на піддоні

Вартість, 
кг

Big-Bag

(поліпропілен 0,75 куб.м.)
1 200 кг 0,65€

Піддон 

(сітка металева 1 куб.м.)
1 500 кг 0,67€

Мішок 

(поліетилен 25 кг)
60 шт 0,81€

Мішок-сітка 

(поліетилен 25 кг)
60 шт 0,82€

Упакування Кількість 
на піддоні

Вартість, 
кг

Big-Bag

(поліпропілен 0,75 куб.м.)
1 200 кг 0,58€

Піддон 

(сітка металева 1 куб.м.)
1 500 кг 0,61€

Мішок 

(поліетилен 25 кг)
60 шт 0,70€

Мішок-сітка 

(поліетилен 25 кг)
60 шт 0,72€

Мульча сланцева 30/60 мм                Оригінал
(полірована)                                       Португалія

Мульча сланцева 30/60 мм                Оригінал
(рельєфна)                                          Португалія

НАТУРАЛЬНИЙ СЛАНЕЦЬ
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Вироби з натурального сланцю в усі часи та сторіччя вважали одними з найпопулярніших в світі в силу своєї 

міцності, довговічності, зносостійкості, доцільності використаннята їх природного характеру. 

Завдяки різноманітності текстури поверхні,вироби застосовуються в архітектурі, в ландшафтному дизайні та 

інтер’єрі. Однак, на думку більшості фахівців в даній області, при виборі слябів з натурального каменю необхід-

но враховувати твердість породи та її технічні характеристики – чим вони вищі, тим надійніше і міцніше буде 

сланцева плита після її обробки та вирізання в ній декоративних візерунків.

ДЕКОРАТИВНІ ВИРОБИ

Розміри Піддон,
шт

Вартість, 
шт

100x50x3/7 cm - 255€

150x50x3/7 cm - 285€

200x50x3/7 cm - 310€

200x100x3/7 cm - 640€

250x50x3/7 cm - 360€

250x100x3/7 cm - 960€

300x50x3/7 cm - 680€

300x100x3/7 cm - 1045€

Великі розмірі по запиту - €€€

Декоративні вироби
(гладка/                                                   Оригінал
рельєфна)                                 Іспанія, Португалія

НАТУРАЛЬНИЙ СЛАНЕЦЬ
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Gold Donegal Quartzite має широку гамму відтінків у золотисто-коричневому кольорі, а його природньо 

рифлена поверхня має високу стійкість до ковзання і абсолютно морозостійка. Цей матеріал використовують 

як ззовні, так і в середині приміщення.

Кварцити Gold Donegal поставляється довільною довжиною при ширині 250, 300, 350 мм та товщиною 10-20 мм 

чи 20-40 мм.

GOLD DONEGAL QUARTZITE

Розміри Піддон,
м2

Вартість, 
м2

RLx25/30/35х1/2 cm 18 144 €

RLx25/30/35х2/4 mm 14 165 €

Gold Donegal Quartzite                     Оригінал
(рельєфна)                                               Ірландія

КВАРЦИТ
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Silver Donegal Quartzite – плитка з натурального каменю, має високий показник зносостійкості та проста в 

догляді. Зовнішній вигляд каменю покращується з віком, а гладка та нековзка поверхня ідеально підходить 

для використання як всередині будь-якого приміщення, так і зовні будівлі на відкритому просторі. 

Це продукт преміум-класу, що користується високим попитом, природним чином поєднуючись з широким 

спектром матеріалів і середовищ.

Кварцит Silver Donegal поставляється довільної довжини, але фіксованою шириною 250, 300, 350 мм та тов-

щинами 10-20 мм чи 20-40 мм.

SILVER DONEGAL QUARTZITE

Розміри Піддон,
м2

Вартість, 
м2

RLx25/30/35х10/20 mm 18 158€

RLx25/30/35х20/40 mm 14 176€

Silver Donegal Quartzite                    Оригінал
(рельєфна)                                              Ірландія

КВАРЦИТ
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Quarzite Alaska – серед всіх різновидів кварциту особливу увагу заслуговує білий кварцит, що представляє 

собою високоміцний жаростійкий матеріал, який часто називають білий кварц. У природі зустрічається рідко.

Цей різновид метаморфічної породи має світлий відтінок (білий або світло-сірий) з різноманітною текстурою. 

Як правило, до складу входять домішки інших порід, які відображаються неординарним чином на текстурі 

матеріалу.

Кварцит є натуральний природний камінь з високою міцністю, що є екологічно чистим матеріалом. Цей міне-

рал стійкий до природних чинників, таких як: мороз, вода, волога, сонячні промені, град.

Має дуже тривалий термін експлуатації, не піддається кислотному та лужному впливу. 

QUARZITE ALASKA

Розміри Піддон,
м2

Вартість, 
м2

 Stone 30х30х1/1,5 cm 40 234€

Stone 40х40х1/1,5 cm 40 255€

Stone 30х60х1/1,5 cm 40 265€

Murales 3/4,5/6 x 20-60 cm 40 305€

Maxi Murales

6/8/14x20-60 cm
40 310€

Maxi Murales

10/20/30x20-60 cm
40 315€

Quarzite Alaska                                   Оригінал
(рельєфна)                                                   Італія

КВАРЦИТ
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Golden Grey – каміння, що відносяться до групи кварцитів, зачаровують своєю натуральністю. Певні їх недо-

ліки, скоріше мають свою позитивність та перевагу – шорстка поверхня, відмінність в тонах та звивисті краї 

плитки, що надає проекту свою унікальність, відмінність від інших.

Час і вік кращі союзники для каменю, які допомагають зробити його структуру живою і індивідуальною.

GOLDEN GREY

Розміри Піддон,
м2

Вартість, 
м2

Stone 30х30х1/1,5 cm 40 112€

Stone 40х40х1/1,5 cm 40 134€

Stone 30х60х1/1,5 cm 40 152 €

Flamed 30х60х2 cm 40 236 €

Flamed 40х80х2 cm 40 248 €

Flamed 75х75х2 cm 40 297 €

Murales 3/4,5/6x20-60 cm 40 194€

Maxi Murales

6/8/14x20-60 cm
40 196 €

Maxi Murales

10/20/30x20-60 cm
40 198 €

Golden Grey Quarzite                         Оригінал
(рельєфна)                                                  Італія

КВАРЦИТ
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Silver Grey – кварцит є шляхетним матеріалом, має низьку пористість та нульове водопоглинання. Ця особли-

вість пов’язана з геологічним формуванням осадових порід та їх тектонічним стисненням впродовж мілліарда 

років, якому він піддавався в процесі формування. Утворення кварцитів пов’язане з перекристалізацією пі-

щаників у процесі регіонального метаморфізму. При низькій пористості він надміцний та має високу стійкість 

до морозів в умовах високої вологості навколишнього середовища, це дозволяє його використовувати на 

відкритому просторі, включаючи регіони з наднизькими температурами.

SILVER GREY

Розміри Піддон,
м2

Вартість, 
м2

Stone 30х30х1/1,5 cm 40 175 €

Stone 40х40х1/1,5 cm 40 184 €

Stone 30х60х1/1,5 cm 40 192 €

Stone 60х60х1/1,5 cm 40 246 €

Flamed 30х60х2 cm 40 253€

Flamed 40х80х2 cm 40 264 €

Flamed 75х75х2 cm 40 291 €

Murales 3/4,5/6x20-60 cm 40 192 €

Maxi Murales 

6/8/14x20-60 cm
40 196 €

Maxi Murales 

10/20/30x20-60 cm
40 198 €

Silver Grey Quarzite                           Оригінал
(рельєфна)                                                    Італія

КВАРЦИТ
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Piedra De Los Andres – кварцити і тверде сланцеве каміння, це ідеальний матеріал з низьким ступенем абсор-

бції, мають високу стійкість до хімічних речовин та будь-яких атмосферних явищ. 

В особливо забруднених місцях, на відкритому просторі, не змінюють свого зовнішнього вигляду. Також квар-

цити і тверде сланцеве каміння використовують у ванних кімнатах та відкритих басейнах.

PIEDRA DE LOS ANDRES

КВАРЦИТ

Розміри Піддон,
м2

Вартість, 
м2

Stone 30х30х1/1,5 cm 40 191€

Stone 30х45х1/1,5 cm 40 232€

Murales 3/ 4,5/ 6 x 20-450 cm 40 174€

Maxi Murales 6/8/14x20-45 cm 40 178€

Maxi Murales 

10/20/30x20-45 cm 
40 181€

Multiformato 30 x 20-45 cm 40 164€

Piedra De Los Andres                         Оригінал
(рельєфна)                                                  Італія
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ТОВ «DAFA»

вул. Академіка Заболотного 150 А, офіс 89, м.Київ

e-mail: info@dafa.com.ua     |     тел.: 098 800 50 10

www.dafa.com.ua (загальний сайт)

www.samaca.com.ua (іспанський сланець)

www.erlus.com.ua (елітна керамічна черепиця)

www.bogen.com.ua (високоякісна німецька черепиця)


