
dolomite granito latte

hnedá piesková terakota

èervenásivá grafitová

obrubník Parkový

obrubník Záhradný
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Slú�i k oddeleniu dvoch plôch s výškovým rozdielom 
do 15 cm, alebo k ich ukonèeniu. Parkové obrubníky 
je mo�né odporuèi� pod¾a povahy plochy ku 
vzájomnému oddeleniu komunikácií, deliacich 
pásov, parkovísk, chodníkov, záhonov a inej zelene. 
Styk jednotlivých kusov je riešený systémom “pero-
drá�ka”. 

Je urèený predovšetkým na vymedzenie chodníkov 
a spevnených plôch. Farebnos�ou sa hodí prakticky 
takmer ku všetkým typom dla�ieb. Je vhodný na 
oddelenie od trávnatých plôch, alebo plôch 
vyhotovených z iných typov dla�ieb, prípadne 
betónových, asfaltových èi štrkových plôch. 
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bez DPH s DPH

50 × 5 × 20 2 90 30 ks
11

1015
S20251 sivá * 1,50 1,80

S20371 sivá * 2,75 3,30

S20381 červená

S20391 hnedá

S25581 grafitová

S25591
S20401

piesková
terakota

100 x 5 × 20 1 45 15 ks
22

1015

Farba

4,05 4,86

Cena € / ksRozmer v cm
(dĺžka x šírka x výška)

Spotreba

ks / bm

Množstvo

ks / paleta

Množstvo

vo vrstve

Hmotnosť

kg / ks

kg / paleta

Číslo ar�klu

S25611 dolomite
S25531
S25541

granito
la�e

5,25 6,30

Rozmer v cm
(dĺžka x šírka x výška)

Množstvo

vo vrstve bez DPH s DPH

S20481 sivá * 4,60 5,52

S20501 grafitová 5,95 7,14

Cena € / ksSpotreba

ks / bm

Množstvo

ks / paleta

Hmotnosť

kg / ks

kg / paleta

Číslo ar�klu Farba

100 × 10 × 20

skosenie 5 × 5 mm
1 24 8 ks S20761 dolomite

S20771
S20781

granito
la�e

8,25 9,90

46

1129

dolomite granito latte

sivá grafitová

* SIVÁ FARBA: Predaj mo�ný len na celé palety! FAREBNÉ ODTIENE: Za rozbalenie palety (ucelené vrstvy!) sa úètuje poplatok 10 € bez DPH!
Hmotnos� výrobkov je uvádzaná vrátane váhy drevenej palety!

 

* SIVÁ FARBA: Predaj mo�ný len na celé palety! FAREBNÉ ODTIENE: Za rozbalenie palety (ucelené vrstvy!) sa úètuje poplatok 10 € bez DPH!
Hmotnos� výrobkov je uvádzaná vrátane váhy drevenej palety!
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