
Predaj mo�ný len na celé palety!
Hmotnos� výrobkov je uvádzaná vrátane váhy drevenej palety! 
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Prídla�ba, 8 cm

Predaj mo�ný len na celé palety! Hmotnos� výrobkov je uvádzaná vrátane váhy drevenej palety! 
 

* Sivá farba - predaj mo�ný len na celé palety!  Hmotnos� výrobkov je uvádzaná vrátane váhy drevenej palety! 
 

Dla�ba pre nevidiacich, nopková, 6 cm

Paleta obsahuje 20 ks formátu 10 x 10 cm. Predaj mo�ný len na vrstvy. Hmotnos� výrobkov je uvádzaná vrátane váhy drevenej palety! 

Dla�ba pre nevidiacich - signálna / varovná

Dla�ba pre nevidiacich - vodiaca

Dla�ba pre nevidiacich, drá�ková

sivá èervená

sivá èervená

Betónová platòa štandard

bez DPH  s DPH

G31311 sivá* 23,00 27,60

G31321 červená 25,30 30,36

5,4                    
1321

Prvok
Názov produktu                       

(dĺžka x šírka x výška)

Dlažba pre nevidiacich 
drážková - 6 cm                        

20 x 20 x 6

25 ks / m2                       
5 ks / bm

0,96 m2                        
24 ks

9,6                             
240

Spotreba                                 
ks / m2

Množstvo                                    
m2 / paleta     
ks / paleta                               

Množstvo 
 vo vrstve                                                

Hmotnosť                             
kg / ks                              

kg / paleta
Číslo ar�klu                            Farba                

6,25 ks / m2                       
2,5 ks / bm

G31301

G31291

Dlažba pre nevidiacich 
drážková - 8 cm                                

40 x 40 x 8

7,68                      
48

0,96 m2                          
6 ks

30                     
1465

Cena € / m2

sivá*

červená

33,35 40,02

34,50 41,40

bez DPH s DPH

G31281 sivá 19,90 23,88

G31271 červená 22,20 26,64

Množstvo

m2 / paleta

ks / paleta

Cena € / m2Množstvo

vo vrstve
Číslo ar�klu Farba

10 × 20 × 6 50 0,96 m2
9,6

470

Rozmer v cm
Spotreba

ks / m2

Hmotnosť

kg / ks

kg / paleta

2,7

1294

Prvok

bez DPH s DPH

50 x 50 x 8 4 32
45

1465
4 ks G11731 sivá 4,40 5,28

Číslo ar�klu FarbaPrvok Rozmer v cm
Spotreba

ks / m2

Množstvo

ks / paleta

Množstvo

vo vrstve

Hmotnosť

kg / ks

kg / paleta

Cena € / ks

Uni - L, 10 cm

Kombi forma, predaj na celé palety, paleta obsahuje 8 ks formátu 11 x 11 cm. Hmotnos� výrobkov je uvádzaná vrátane váhy drevenej palety!

bez DPH s DPH

G12671 sivá 18,80 22,56

G27751 červená 20,50 24,60

Číslo ar�klu
Množstvo

vo vrstve
Prvok Rozmer v cm

Spotreba

ks / m2

Množstvo

m2 / paleta

ks / paleta

Farba
Cena € / m2Hmotnosť

kg / ks

kg / paleta

1,03 m2

27 ks

8,5

1861
22,2 × 22,2 × 10 26,34

8,24

216

bez DPH s DPH

25 × 50 × 8
2/4 bm

8 ks/ m2
70 10 ks

22

1565
G11881 sivá 2,05 2,46

Cena € / ksMnožstvo

vo vrstve

Hmotnosť

kg / ks

kg / paleta

Číslo ar�klu FarbaPrvok Rozmer v cm
Spotreba

ks/bm/m2

Množstvo

ks / paleta
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