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VSTÚPTE DO SVETA BETÓNOVÝCH VÝROBKOV

CITY STONE DESIGN

Sme slovenský výrobca betónovej dla�by a betónových plotových prvkov so sídlom v Šali. Naša tradícia siaha a� do roku 1994, kedy 

boli polo�ené základy firmy a vznikol prvý oficiálny názov spoloènosti - Dla�by IN.  Pod týmto názvom bol v roku 2011 na východe 

Slovenska otvorený aj náš ïalší závod - výrobný závod Geèa. Ako znaèka CITY STONE DESIGN pôsobíme od roku 2015. Nový názov 

v sebe nesie citlivý prístup k betónu, ktorý je spracovaný aj pre tie najnároènejšie potreby. Vstúpte s nami na nasledujúce stránky, kde 

nájdete betónové výrobky, ktoré vznikali s láskou a s rešpektom k našej tradícii, zároveò s oh¾adom na aktuálne trendy, ale 

predovšetkým pre našich zákazníkov - pre vás.

Téma hospodárenia a nakladania s vodnými zdrojmi sa stáva 

v oblasti ochrany �ivotného prostredia z dôvodu klimatických 

zmien ve¾mi významnou. Pri budovaní spevnených plôch 

zostáva otázkou, ako zvládnu� odvedenie zrá�kových vôd z 

povrchu priamo do pôdy, aby sa zabezpeèila ekologická 

rovnováha pri obehu vody a od¾ahèilo za�a�enie vedenia 

odpadových vôd. Riešením sú vegetaèné dla�by, ktoré sú 

špeciálne navrhnuté tak, aby mali vyšší podiel otvorenej 

plochy pre zabezpeèenie dostatoènej priepustnosti, ale aj na 

vytvorenie zelených plôch. Pr i  zaistení vhodných 

podkladových vrstiev a pokládky sa zabezpeèí správna 

drená�na funkcia celej plochy. 

Novinkami z rady našich ekologických dla�ieb sú variabilná 

Eko Top Zóna kombi (str. 82) v kombinácii troch formátov 

a Eko Háèko (str. 83) s dizajnovými a ve¾korysými 

drená�nymi otvormi v hrúbke 8 cm. Sú vhodné pre odstavné 

plochy, parkoviská, vjazdy do gará�í, èi záhradné 

komunikácie. Všade tam, kde je potrebné ekologicky rieši� 

nakladanie s da�ïovými vodami.

2 VÝROBNÉ ZÁVODY

VIAC AKO 

25 ROÈNÁ TRADÍCIA

VYŠE 15

VÝSTAVNÝCH PLÔCH

SIE� PREDAJCOV PO 

CELOM SLOVENSKU

Eko Háèko

Eko Line

NOVÉ EKO DLA�BY 2022
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OBJAVTE ĎALŠIE PRODUKTY Z NAŠEJ PONUKY

NAVŠTÍVTE NAŠE NOVÉ VÝSTAVNÉ PLOCHY

PRODUKTY VO FARBE KARAMEL

OŠETRUJÚCE PRÍPRAVKY

JEDINEÈNÝ QR KÓD

schodiskový blok SOFTISTEP naturo - farba karamel

výstavná plocha Bratislava výstavná plocha Trenèianske Jastrabie

Schodiskové bloky Softistep naturo vo farbe karamel  

(str. 66) sú dokonalým novým doplnkom k  dla�bám 

v rovnakom odtieni. Kombináciou farieb koòaková, hnedá 

a biela vznikol príjemný teplý odtieò v hnedých farebných 

tónoch, ktorý dokonale doplní podobne ladenú fasádu 

a ostatné prvky domu, ale aj doplnky v jeho okolí ako 

napríklad okrasné kovania v oplotení. Farebný odtieò karamel 

korešponduje aj s prvkami v medených a zlatohnedých 

odtieòoch. Dokonalú farebnú harmóniu dosiahnete 

kombináciou s dla�bami Ambia naturo (str. 32), alebo Ravena 

naturo (str. 33) v odtieni karamel.

Aby sa okrem �ivotnosti zaruèil aj dlhodobo dokonalý vzh¾ad 

našich výrobkov, ošetrovanie a èistenie betónovej dla�by 

a plotov je dôle�itou súèas�ou ich u�ívania. Pre menej starostí 

a viac radosti z vašej záhrady sme do ponuky zahrnuli nový 

špeciálny prípravok - odstraòovaè neèistôt V11 (str. 95), 

ktorý si poradí aj s odolným zneèistením betónových 

povrchov spôsobených ich pravidelným pou�ívaním.

Výstavné plochy sú dôle�itou súèas�ou prezentácie nášho portfólia, preto sa sna�íme ich neustále zve¾aïova� a rozširova�, aby boli pre 

vás - našich zákazníkov èo najdostupnejšie. V roku 2021 boli zrealizované dve nové plochy:  výstavná plocha na Tuhovskej ulici 

v Bratislave ved¾a predajne STAVMAT STAVEBNINY s.r.o., a ak ste z okolia Trenèína, tak neváhajte navštívi� výstavnú plochu, ktorú si 

v spolupráci s nami zrealizovalo záhradné centrum Gaura v Trenèianskom Jastrabí.

Na výstavných plochách CITY STONE DESIGN nájdete všetky produkty oznaèené vlastným 

štítkom. Štítky obsahujú názov produktu, typ povrchu (senso, antico, softantico, naturo, 

štiepaný), hrúbku dla�by alebo iný rozmer produktu a farebné prevedenie. Okrem toho má ka�dý 

štítok jedineèný QR kód, ktorý si mô�ete naskenova� pomocou mobilného telefónu. 

O ka�dom produkte sa tak okam�ite dozviete všetky informácie, ktoré sa vám po naskenovaní 

kódu zobrazia priamo na našej webovej stránke.
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ROZDELENIE PRODUKTOV POD¼A POU�ITIA

DLA�BY A PLATNE

OBRUBNÍKY

SCHODY

PALISÁDY

1. Dla�by na chodníky

6. Obrubníky

7. Schodiskové bloky Softistep

8. Palisády

2. Dla�by na terasu

3. Platne

4. Dla�by a platne k bazénu

5. Zámková dla�ba

Bella Piccola senso 18, Villa Nobile senso 19, Casa di Campo senso 20,

City Stone senso 21, Bella Piccola antico 24, Villa Nobile antico 25, 

Casa di Campo antico 26, City Stone antico 28,  Ambia naturo 32,

Ravena naturo 33, Casa di Campo naturo 34, Parkett naturo 35 

Reina naturo 36, Top Zóna kombi 46, Top Zóna 48, Zóna 49, Blok 50  

obrubník Parkový 76, obrubník Záhradný 76 obrubník Palisádový 77, 

Cestný obrubník 88, Cestný obrubník oblúkový 88, Nájazdový obrubník F5 88

Softistep naturo 66, Softistep light 68, Softistep štiepaný 69

palisáda Arcadia 72, palisáda Casser 73, palisáda Ina 74, palisáda Romana 75

Venezia senso 22, Ravena naturo 33, Granada naturo 38, 

Maxima 40, Maxima kombi 41, Terrazza Grande 42, Terrazza naturo 43

Granada naturo 38, Maxima 40, Maxima kombi 41, 

Terrazza Grande 42, Terrazza naturo 43

Ravena naturo 33, Maxima 40, Terrazza Grande 42, 

Terrazza naturo 43

Háèko 6,8 a 10 cm 86, Uni-L 10 cm 87 

BETÓNOVÉ PLOTY

ZÁKRYTOVÉ DOSKY

9. Plotové tvárnice

10. Zákrytové dosky

Casser 54, Duvar light 56 Duvar antický 58, Metropol Uni 59

Debniace betónové tvárnice 88

Zákrytová doska Casser 54, Zákrytová doska Duvar light 56, 

Zákrytová doska Duvar antický 58, Zákrytová doska Universo 60

EKOLOGICKÉ DLA�BY

11. Ekologické dla�by

Eko Line 82, Eko Cuadro 83, Eko Top Zóna 82, Eko Háèko 83, 

Zatrávòovacia dla�ba 80

12. Priemyselné dla�by, �¾abovky a obrubníky

Háèko 86, Dla�ba pre nevidiacich 87, Betónová platòa štandard 87, 

Prídla�ba 87, �¾abovka 88, Odvodòovacia �¾abovka 88, 

Cestný obrubník 88, Debniace betónové tvárnice 88

ZÁHRADNÉ DOPLNKY

13. Záhradné doplnky 

Arcadia bloky 70, Mini Svahovka 77, Creative Garden 90

OSTATNÉ

Poštová schránka 92, Škárovací piesok 93, Povrchová 

impregnácia V8 94, Odstraòovaè výkvetov V10 95, Odstraòovaè 

neèistôt V11 95, Vákuové kliešte 96, Výstavné plochy 98, 

Mobilná aplikácia 100, Projektovanie 101, Paletové hospodárstvo 105

PRIEMYSELNÉ PRVKY
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ROZDELENIE DLA�BY POD¼A 
POVRCHOVEJ ÚPRAVY

HRUBÉ nad 8 cm

ŠTRUKTÚROVANÝ POVRCH - SENSO

Bella Piccola senso 18, Villa Nobile senso 19,  

Casa di Campo senso 20, City Stone senso 21, 

Venezia senso 22

OPRACOVANÝ POVRCH - ANTICO

Bella Piccola antico 24, Villa Nobile antico 25, 

Casa di Campo antico 26, City Stone antico 28, 

HLADKÝ ROVNÝ POVRCH - NATURO

Ambia naturo 32, Ravena naturo 33, Casa di Campo naturo 34, 

Parkett naturo 35, Reina naturo 36, Granada naturo 38, Maxima 40, 

Maxima kombi 41, Terrazza Grande 42, Terrazza naturo 43

HRUBÉ 8 cm

Bella Piccola senso 18, Villa Nobile senso 19, Casa di Campo senso 20 

City Stone senso 21, Bella Piccola antico 24, Villa Nobile antico 25, 

Casa di Campo antico 26, City Stone antico 28, Parkett naturo 35, 

Reina naturo 36, Granada naturo 38 Maxima 40, Maxima kombi 41, 

Top Zóna 48, Zóna 49, Háèko 86, Dla�ba pre nevidiacich - drá�ková 87, 

Betónová platòa štandard 87, Prídla�ba 87

Háèko 10 cm 86

Casa di Campo antico 26, Ambia naturo 32, Ravena naturo 33,  

Casa di Campo naturo 34, Top Zóna kombi 46, Top Zóna 48, 

Zóna 49, Háèko 86, Dla�ba pre nevidiacich 87

STREDNE HRUBÉ 6 cm

HRUBÉ do 5,5 cm

Blok 40 50, Terrazza naturo 43, Terrazza Grande 42

ROZDELENIE DLA�BY POD¼A HRÚBKY
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PRODUKTOVÝ FILTER - INŠPIRÁCIE

CHODNÍKY

NÁŠ¼APNÉ PLATNE

TERASY

OKOLIE BAZÉNA

PRÍJAZDOVÉ CESTY

Spevnené plochy, ktoré lemujú okolie vášho domu sú 

dôle�itou súèas�ou celého architektonického riešenia. 

Chodníèky mô�ete vytvára� v jemných oblúkoch alebo 

v presných geometrických tvaroch. Mô�u spája� rôzne 

úrovne terénu, zóny záhrady alebo vás pohodlne a bezpeène 

privedú a� k dverám vášho rodinného domu.

Terasy ponúkajú zaujímavý spôsob prepojenia vnútorného 

priestoru s tým vonkajším. Umo�nia vám tak trávi� viac èasu 

na èerstvom vzduchu, vychutna� si poh¾ad na vašu záhradu 

a by� jej súèas�ou. Betónová dla�ba alebo platne sú 

overeným riešením a ve¾mi dobre sa dajú zladi� aj s ostatnými 

prvkami v okolí domu, ako sú napríklad záhradné chodníèky, 

okolie bazéna, èi oplotenie.

Vïaka širokému výberu betónových dla�ieb mô�e by� 

príjazdová cesta pri vašom dome nielen praktickým 

doplnkom, ale aj vyjadrením vašej kreativity. Príjazdové 

plochy je potrebné navrhova� v�dy s oh¾adom na 

predpokladané vyu�ívanie a za�a�ovanie osobnými èi 

nákladnými vozidlami.

Náš¾apné platne vám zabezpeèia funkèné a praktické 

riešenie pre cestièky okolo domu, jazierka, v záhrade alebo 

ako prepojenie rôznych spevnených plôch. Pomô�u spevni� 

aj najviac za�a�ované miesta v trávnatých plochách. Je 

mo�né ich uklada� do trávy, štrku èi priamo na pôdu v oblých 

alebo rovných líniách.

Ak plánujete stavbu vlastného bazéna, alebo u� máte 

osadenie bazéna za sebou, tak je èas sa zamera� na ïalšie 

kroky súvisiace so spevnenými plochami. Ideálne je zvoli� si 

dla�bu s hladkým rovným povrchom a vo väèších formátoch, 

aby sa na ploche nezdr�iavala voda a aby sa minimalizoval 

poèet škár. Taktie� je vhodné vybera� skôr svetlejšie odtiene 

dla�ieb, preto�e absorbujú menej slneèného �iarenia ako   

tmavé farby.
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VONKAJŠIE SCHODY

OPLOTENIE

PARKOVISKO

CREATIVE GARDEN

ÚPRAVA SVAHU

Široké alebo u�šie, rovné alebo so zatoèením? Kým široké 

vonkajšie schody perfektne vyniknú pri výrazných vstupoch 

do domu, nenápadné u�šie schody zasa poslú�ia pri 

menších stavbách alebo boèných vchodoch. V tomto smere 

obmedzenia prakticky ani neexistujú a vonkajšie schody si 

mô�ete prispôsobi� takmer akémuko¾vek miestu.

Pre zabezpeèenie dostatku súkromia na desiatky rokov a pri 

minimálnej údr�be sú betónové plotové tvárnice pre vás tým 

ideálnym riešením. Pomocou nich mo�no vytvára� 

jednoduché plné múry, alebo plotové polia so ståpikmi, ktoré 

sa striedajú s okrasnými výplòami. Plotové tvárnice sú 

dostupné s hladkým, obíjaným alebo štiepaným povrchom 

a tak je mo�né ich zladi� s tradiènou, ale aj s modernou 

architektúrou.

Vo fáze realizácie, keï u� máte postavené oplotenie 

a polo�ené spevnené plochy, nastáva priestor na tú 

najkrajšiu èas� - navrhnutie zelene a okrasných záhradných 

prvkov.   Preto sme pre vás vytvorili samostatnú kapitolu 

Creative Garden, ktorá zahàòa inšpiratívne riešenia pre 

skrášlenie a dotvorenie zelenej èasti záhrady. Vybra� si 

mô�ete z nápadov na vyvýšené záhony, nízke múriky, 

ohniská, alebo záhradné sedenia. Viac inšpirácie nájdete na 

stranách 90 a 91.

Èlenitý a svahovitý terén ponúka zaujímavé mo�nosti 

vylepšenia a skrášlenia okolia vášho domu. Spôsobov, akými 

je mo�né upravi� svah okolo domu je viacero. Na úpravu 

pozvo¾ného svahu vám budú staèi� betónové palisády, pri 

strmších svahoch u� je vhodné poèíta� s múrikmi 

z betónových tvárnic, èi iným vhodným oddelením výškových 

rozdielov, ako sú záhradné schody a betónové bloky.

Zatrávòovacie tvárnice a vegetaèné dla�by sú vhodným 

ekologickým riešením pre záhrady, parkoviská a príjazdové 

cesty. Ve¾kou výhodou týchto tvárnic je odvedenie 

da�ïových vôd zatrávòovacími otvormi priamo do pôdy. 

Ve¾kos� otvorov je rôzna, preto majú odlišnú drená�nu 

funkciu. V závislosti od toho sa volí aj ich výplò, ktorá mô�e 

by� štrková, alebo v prípade väèších otvorov a pri 

zabezpeèení dostatoènej závlahy aj zatrávnená.



PONUKA FARIEB

FARBY COLORMIX

DOLOMITE

Odtieò je zlo�ený z farieb biela, terakota 
a grafitová. V skladbe dla�ieb sa nachádza mix 
týchto farieb, ale aj biela, terakotová a grafitová 
dla�obná kocka. Pre dosiahnutie efektu 
prelínania farieb sa tento odtieò odporúèa pri 
pokládke kombinova� aspoò z troch paliet 
súèasne.

povrch senso, naturo povrch antico - opracovaný

BABYLON

Odtieò je zlo�ený z farieb sivá, biela a terakotová. 
V skladbe dla�ieb sa nachádza mix týchto farieb, 
ale aj sivá, biela a terakotová dla�obná kocka. Pre 
dosiahnutie efektu prelínania farieb sa tento 
odtieò odporúèa pri pokládke kombinova� aspoò 
z troch paliet súèasne.

povrch senso, naturo povrch antico - opracovaný

BLACK-SHADOW

Odtieò je zlo�ený z farieb sivá, biela a grafitová. 
V skladbe dla�ieb sa nachádza mix týchto farieb, 
ale aj sivá, biela a grafitová dla�obná kocka. Pre 
dosiahnutie efektu prelínania farieb sa tento 
odtieò odporúèa pri pokládke kombinova� aspoò 
z troch paliet súèasne.

povrch senso, naturo povrch antico - opracovaný

LATTE

Odtieò je zlo�ený z farieb biela a svetlohnedá. 
V skladbe dla�ieb sa nachádza mix týchto farieb, 
ale aj biela a svetlohnedá dla�obná kocka. Pre 
dosiahnutie efektu prelínania farieb sa tento 
odtieò odporúèa pri pokládke kombinova� aspoò 
z troch paliet súèasne.

povrch naturo povrch antico - opracovaný

SÉPIA - NOVINKA

Odtieò je zlo�ený z farieb biela, hnedo�ltá 
a grafitová. V skladbe dla�ieb sa nachádza mix 
týchto farieb, ale aj biela, hnedá, �ltá a grafitová 
dla�obná kocka. Pre dosiahnutie efektu 
prelínania farieb sa tento odtieò odporúèa pri 
pokládke kombinova� aspoò z troch paliet 
súèasne.

povrch senso, naturo

KARAMEL 

Odtieò je zlo�ený z farieb koòaková, hnedá 
a biela. V skladbe dla�ieb sa nachádza mix týchto 
farieb, ale aj koòaková, hnedá a biela dla�obná 
kocka. Pre dosiahnutie efektu prelínania farieb sa 
tento odtieò odporúèa pri pokládke kombinova� 
aspoò z troch paliet súèasne.

povrch naturo
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PONUKA FARIEB

MAGMA

Odtieò je zlo�ený z farieb èervená a grafitová. 
V skladbe dla�ieb sa preto nachádza mix týchto 
farieb, ale aj èervená a grafitová dla�obná kocka. 
Pre dosiahnutie efektu prelínania farieb sa tento 
odtieò odporúèa pri pokládke kombinova� aspoò 
z troch paliet súèasne.

povrch naturo

FARBY COLORMIX

MELANGE

Odtieò je zlo�ený z farieb �ltá a hnedá. V skladbe 
dla�ieb sa preto nachádza mix týchto farieb, ale aj 
�ltá a hnedá dla�obná kocka. Pre dosiahnutie 
efektu prelínania farieb sa tento odtieò odporúèa 
pri pokládke kombinova� aspoò z troch paliet 
súèasne.

povrch naturo

IVORY

Odtieò je zlo�ený z farieb sivá a piesková. 
V skladbe dla�ieb sa preto nachádza mix týchto 
farieb, ale aj sivá a piesková dla�obná kocka. Pre 
dosiahnutie efektu prelínania farieb sa tento 
odtieò odporúèa pri pokládke kombinova� aspoò 
z troch paliet súèasne.

povrch senso, naturo povrch antico - opracovaný

GRANITO

Odtieò je zlo�ený z farieb sivá, biela a grafitová. 
V skladbe dla�ieb sa preto nachádza mix týchto 
farieb, ale aj sivá, biela a grafitová dla�obná 
kocka. Pre dosiahnutie efektu prelínania farieb sa 
tento odtieò odporúèa pri pokládke kombinova� 
aspoò z troch paliet súèasne.

povrch senso, naturo povrch antico - opracovaný

GIALLO

Odtieò je zlo�ený z farieb biela a terakota.
V skladbe dla�ieb sa preto nachádza mix týchto 
farieb, ale aj biela a terakotová dla�obná kocka. 
Pre dosiahnutie efektu prelínania farieb sa tento 
odtieò odporúèa pri pokládke kombinova� aspoò 
z troch paliet súèasne.

povrch senso, naturo povrch antico - opracovaný
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PONUKA FARIEB - DLAŽBY A PLATNE

PONUKA FARIEB - OBRUBNÍKY

GRANITO DOLOMITE PIESKOVECLATTE

PONUKA FARIEB - PALISÁDY

HLADKÝ POVRCH

ŠTIEPANÝ POVRCH

ŠTANDARDNÉ FARBY

SIVÁ GRAFITOVÁBIELA

SIVÁ

KRÉMOVÁ

STRIEBORNÁ

BÉ�OVÁ

GRAFITOVÁ

PIESKOVEC

HNEDÁPIESKOVÁ TERAKOTA ÈERVENÁ

PIESKOVÁ TERAKOTA ÈERVENÁ

SIVÁ GRAFITOVÁ
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GRAFITOVÁ HNEDÁSIVÁ

HNEDÁ

DOLOMITE GRANITO

DOLOMITE LATTEGRANITO
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PONUKA FARIEB - PLOTY

HLADKÝ POVRCH - PLOT METROPOL UNI

OPRACOVANÝ POVRCH - PLOT DUVAR LIGHT

OTĹKANÝ POVRCH - PLOT DUVAR ANTICKÝ

ŠTIEPANÝ POVRCH - PLOT CASSER

GRANITO

GRANITO

GRANITO

GRANITO

LATTE

LATTE

LATTE

DOLOMITE

DOLOMITE

DOLOMITE

GIALLO

GIALLO

BIELA

SÉPIA

BIELA

SÉPIA

HNEDÁ

SIVÁ

ANTICKÁ HNEDÁ

GRAFITOVÁ

GRAFITOVÁ

ANTICKÁ GRAFITOVÁ ANTICKÁ SIVÁ

LATTE

SIVÁ GRAFITOVÁ



UKLADANIE DLAŽIEB V PREVEDENÍ 

COLORMIX

COLORMIX – farebné prevedenie dla�by, ktoré je vyrobené prelínaním dvoch a� troch základných odtieòov farieb. Rozdiely v rozprestretí – 

„kresbe“ prelínania, mno�stve a intenzite farieb sú náhodné javy, ktoré výrobca v procese výroby nemá mo�nos� ovplyvni�, ale zároveò je tento 

proces úèelový práve kvôli dosiahnutiu originality farebného prevedenia jednotlivých vrstiev a prvkov v palete. 

Dosiahnutú kresbu colormixu pri výrobe samostatného prvku nie je mo�né porovnáva� s tým istým colormixom pri inom výrobku 

v kombinovanej forme, resp.  iného formátu.

Odtieò dolomite v troch rôznych dla�bách – kresba colormixu sa líši v závislosti od povrchovej úpravy a od ve¾kosti jednotlivých 

formátov. Pokia¾ sa rovnako ve¾ké plochy vylo�ia tromi rôznymi druhmi dla�ieb v rovnakej farbe, výsledný efekt bude zaka�dým odlišný.

Je dôle�ité si uvedomi�, �e v rámci dla�ieb v prevedení colormix, kedy sa jedná v�dy o mix nieko¾kých farieb, sa mô�u vyskytova� aj prvky 

jednofarebné, èo je ale be�né a prirodzené, a nejedná sa o nedostatok farebného prevedenia. Takýmto mixom vzniká v�dy originálna farebná 

kombinácia. Tým pádom sa nemusí zhodova� u� s realizovanými plochami, alebo fotografiami z katalógov a ïalších propagaèných materiálov. 

Colormixové prevedenie dla�by teda neznamená, �e ka�dý dla�obný prvok obsahuje všetky farby pou�ité pre daný colormix.

Preto pre dosiahnutie efektu prelínania farieb odporúèame dlá�di� plochu odoberaním a kombinovaním 

dla�by aspoò z troch paliet súèasne!

VIZUÁLNE POSÚDENIE VÝROBKOV

Dla�bu, ako aj ostatné produkty z našej ponuky pred ich objednaním odporúèame vidie� na�ivo na niektorej z našich výstavných plôch. 

Vizuálne posúdenie produktov z našej ponuky je ideálne robi� za denného svetla, z maximálnej vzdialenosti 2 metre a v suchom poèasí, 

nako¾ko mokrý povrch dla�by skres¾uje jej celkový vzh¾ad. Napriek tomu vystavené produkty na výstavných plochách a výstavných stojanoch 

sa mô�u od zakúpeného produktu mierne farebne odlišova�, èo mô�e  by� spôsobené farebnými odchýlkami surovín, z ktorých sa be�ne 

vyrábajú. Preto odporúèame objednáva� materiál z jednej výrobnej šar�e, aby nedošlo k farebným odchýlkam priamo na realizovanej ploche. 

Správnym premiešaním dla�obných kociek z nieko¾kých paliet súèasne sa ale aj tento rozdiel dá ve¾mi dobre eliminova�.

Bella Piccola senso, farba dolomite

Malý formát

Villa Nobile senso, farba dolomite Granada naturo, farba dolomite

Nesprávne ukladanie plochy                
Polo�ením vrstiev dla�by na plochu tak, ako je 
ulo�ená na palete, nedosiahneme po�adovaný efekt.

Správne ukladanie plochy
Plocha vytvorená ukladaním prvkov z nieko¾kých 
vrstiev palety, resp. paliet. Týmto spôsobom 
dosahujeme výsledný efekt prelínania rôznych farieb.

Stredný formát - kombi forma Ve¾koformátové platne
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UKLADANIE PLOTOV V PREVEDENÍ

COLORMIX

plot Metropol, farba granito

poh¾ad
spredu

poh¾ad
zozadu

plot Duvar light,  farba granito plot Casser, farba granito

Vzh¾adom na rozdielne výrobné postupy pri vytváraní rôznych typov povrchov sa ten istý farebný odtieò betónových tvaroviek prejavuje 

rôznym celkovým výzorom hotovej realizácie. Okrem dodr�iavania správnych pracovných postupov poèas výstavby oplotenia 

je ve¾mi dôle�ité myslie� predom aj na jeho koneèný estetický vzh¾ad. Pri betónových plotoch v prevedení colormix, kde sú 

tvárnice poh¾adové zo všetkých strán a na ka�dej vzniká iný farebný preliv, je nutné postupova� tak, �e sa pri vyskladávaní 

jednotlivých radov odoberajú tvárnice z viacerých paliet súèasne. Pred osadením tvárnic je �iadúce vizuálne posúdi� ich farebný 

efekt, tzv. kresbu a vhodne vytvori� jednotlivé prechody, èím sa vyrovnajú odchýlky vo farebných odtieòoch. Tak, ako pri dla�bách 

a platniach, tak aj pri plotových prvkoch rozdiely v rozprestretí sú náhodné javy vytvorené rozdielnou technológiou výroby, ktoré 

podèiarkujú jedineènos� ka�dej plochy.

Odtieò granito v troch rôznych plotových systémoch vytvára pri ka�dom oplotení iný finálny výsledok, ktorý je závislý od 

druhu a ve¾kosti tvárnic, ale aj od povrchovej úpravy daného typu plotu. Pri dodávke produktov v prevedení colormix sa na 

palete mô�u nachádza� tvárnice s výraznejšou kresbou a aj tvárnice, kde farebné prechody sú nepatrné, v�dy ide o mix nieko¾kých 

farieb. Zlo�enie jednotlivých farieb konkrétneho odtieòa nájdete v našej ponuke farieb.

Jedna tvárnica z dvoch strán

Aj v rámci jednej tvárnice mô�e vzniknú� výraznejší farebný rozdiel. Pre dosiahnutie èo najkrajšieho farebného efektu 

je preto mo�né pri ukladaní tvárnice otáèa� o 180°.

Nesprávne ukladanie tvárnic

Pri nesprávnom odoberaní tvárnic z palety mô�u v plote 

vzniknú� ne�iadúce efekty v podobe tmavších, èi 

svetlejších jednofarebných plôch.

Správne ukladanie tvárnic

Ak sa tvárnice pri ukladaní odoberajú z viacerých paliet 

súèasne, tak výsledný efekt pôsobí vïaka prelínaniu 

rôznych farieb ove¾a harmonickejšie.



TYPY POVRCHOV

SENSO

Nasledujúce typy povrchov zahàòajú nieko¾ko štýlov. Vïaka rôznym spôsobom spracovania pôsobia dekoratívne, rustikálne, alebo 
moderne. Èo však majú spoloèné je inšpirácia prírodným kameòom a jeho povrchom, ktorý je podporený prirodzenými farebnými tónmi.

Povrch s jemným reliéfom.  

Povrchová úprava je inšpirovaná prírodným 
kameòom a jeho povrchom v podobe jemných 
reliéfnych efektov. Vyrába sa v melírovaných 
odtieòoch dla�ieb - tzv. colormix. Túto povrchovú 
úpravu nájdete vo všetkých dla�bách z línie 
Senso. 

ANTICO

Antický povrch. 
 
Pri výrobnom procese sú dla�by druhotne 
opracované jemnými kladivkami, ktoré im 
v koneènej fáze zaruèia antický efekt. Opracované 
sú povrch aj hrany tvaroviek. Týmto spôsobom sú 
opracované všetky dla�by z línie Antico.

NATURO

Hladký rovný povrch.

Dla�by z tejto línie majú hladký rovný povrch bez 
akýchko¾vek ïalších úprav. Najviac vynikne pri 
dla�bách väèších formátov. Dla�by a platne z tejto 
línie sa vyrábajú s ostrými hranami, s fázou, alebo 
s mikrofázou. Rovný povrch - naturo zahàòa všetky 
dla�by a platne z línie Naturo a Classic.

SOFT ANTICO

Jemne opracovaný povrch s antickým efektom. 

Soft antico je technológia jemného spracovania 
povrchu. Povrch nie je úplne hladký, hrany prvkov 
sú opracované kladivkovaním a zaoblené 
diamantovými kefami. Vznikajú tak rôzne tiene, 
ktoré zvýrazòujú  farbu prírodného kameòa. 
V cenníku zahàòa všetky výrobky s oznaèením 
Light.

ŠTIEPANÝ POVRCH

Štiepaný nerovnomerný povrch.

Tento povrch imituje prírodnú štruktúru láma-
ného kameòa. Štiepaním ve¾kých betónových 
blokov na menšie vzniká nerovnomerný vzh¾ad 
výrobkov. Vïaka nepravidelnému priebehu lomu 
vynikne ve¾mi pekná hra tieòov, èo zvýrazòuje 
najmä výrobky v colormixových farebných 
odtieòoch.

OTÅKANÝ POVRCH

Antický otåkaný povrch.

Ant ický  o t å kaný  pov rch  pôsob í  do jmom 
opotrebenia - dlhodobého pou�ívania a dodáva 
produktom rustikálny vzh¾ad. Povrch a hrany sú 
o p r a c o v a n é  t e c h n o l ó g i o u  t z v .  o t å k a n i a 
v špeciálnych bubnoch, vïaka èomu vzniká 
„antický“ efekt. Hrany s rôznou mierou otlèenia sú 
�iadúcim javom.
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Dlažby SENSO

- jemne reliéfový povrch

DLA�BY

Bella Piccola senso.....18

Villa Nobile senso.....19

Casa di Campo senso.....20

City Stone senso.....21

Venezia senso.....22



BELLA PICCOLA 
senso

- hrúbka dla�by 8 cm

- jemne reliéfový povrch bez fázy

- pou�itie: chodníky, okrajové lemy

black-shadow

dolomite

giallo
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granito

Náš tip: Formáty mo�no pri pokládke
¾ubovo¾ne strieda�. Pre dosiahnutie 
nepravidelného efektu škáry na seba
nesmú nadväzova�.

* Farebný odtieò na objednávku - dodacia lehota: 3-5 tý�dòov pri objednávke min.100 m2 dla�by !
 Predaj mo�ný len na celé palety (8 vrstiev). Pri objednaní iného mno�stva (ucelené vrstvy!) sa za rozbalenú paletu úètuje poplatok 10 € bez DPH !

Nie je mo�né objednáva� formáty jednotlivo. Hmotnos� výrobkov je uvádzaná vrátane váhy drevenej palety!

1100 1045

Malé formáty Bella Piccola vychádzajú z tradièného 
dizajnu malých dla�obných kameòov - tzv. 
maèacích hláv. Malé formáty  umo�òujú vytvára� 
oblúky a rôzne lemovania aj v kombinácii s väèšími 
formátmi dla�ieb.

 bez DPH s DPH

G30601 black-shadow

G30611 granito

G30621 giallo*

G30641 dolomite
22,70 27,24

Množstvo

vo vrstve

0,92 m2

��s�o ar���� Farba
Cena € / m2

Rozmer v cm
Spotreba 

ks / m2

Množstvo

m2 / paleta

Hmotnosť

kg / paleta

a = 9,5 × 7 × 8 – 24 ks

b = 9,5 × 8 × 8 – 24 ks

c = 9,5 × 9 × 8 – 24 ks

d = 9,5 × 10 × 8 – 12 ks

e = 9,5 × 11 × 8 – 12 ks

f = 9,5 × 12 × 8 – 12 ks

7,36 1328

KOMBIFORMA

VILLA NOBILE
senso

- hrúbka dla�by 8 cm

- jemne reliéfový povrch bez fázy

- pou�itie: chodníky, príjazdové cesty

granito

dolomite
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Tradièný dizajn a spôsob pokládky dla�by Villa 
Nobile pramení z klasickej rímskej architektúry. 
Ve¾kolepý dojem antickej noblesy sa stane srdcom 
vašej záhrady.

Rozmer jednej vrstvy Ukladanie è. 1 - vrstva po prelo�ení prvkov Ukladanie è. 2 - tzv. rímska väzba

 Predaj mo�ný len na celé palety (8 vrstiev) . Pri objednaní iného mno�stva (ucelené vrstvy!) sa za rozbalenú paletu úètuje poplatok 10 € bez DPH !
Nie je mo�né objednáva� formáty jednotlivo. Hmotnos� výrobkov je uvádzaná vrátane váhy drevenej palety!

 bez DPH s DPH

G30651 black-shadow

G23901 dolomite

Množstvo

vo vrstve
Rozmer v cm

Spotreba 

ks / m2

Množstvo

m2 / paleta

Hmotnosť

kg / paleta
��s�o ar���� Farba

Cena € / m2

G30661 granito

G23891 giallo

a = 13,3 × 13,3 × 8 – 6 ks

b = 26,6 × 13,3 × 8 – 3 ks

c = 26,6 × 26,6 × 8 – 6 ks

d = 26,6 × 39,9 × 8 – 3 ks

7,64 0,955 m2 22,70 27,241377

black-shadow giallo

KOMBIFORMA



CASA DI CAMPO
senso

- hrúbka dla�by 8 cm

- jemne reliéfový povrch bez fázy

- pou�itie: chodníky, príjazdové cesty

babylon

ivory

sépia - NOVINKA

black-shadow

dolomite

Táto jedineèná dla�ba v sebe skrýva hravos� 
v kombinácii s dokonalos�ou rovných l ínií.  
Striedanie u�ších a širších formátov zaruèuje 
originálny výsledok na akomko¾vek mieste. 
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1.Rozmer jednej vrstvy 2.Prelo�enie prvkov 3.Po prelo�ení prvkov

* Farebný odtieò na objednávku - dodacia lehota: 3-5 tý�dòov pri objednávke min.100 m2 dla�by !
 Predaj mo�ný len na celé palety (8 vrstiev). Pri objednaní iného mno�stva (ucelené vrstvy!) sa za rozbalenú paletu úètuje poplatok 10 € bez DPH !

Nie je mo�né objednáva� formáty jednotlivo. Hmotnos� výrobkov je uvádzaná vrátane váhy drevenej palety!

 bez DPH s DPH

G24711 dolomite

G23841 ivory

G23851 babylon

G23881

G23861

sépia

black-shadow*

Farba
Cena € / m2

Rozmer v cm - hrúbka 8cm
Spotreba 

ks / m2

Množstvo

m2 / paleta

Hmotnosť

kg / paleta

7,64

Množstvo

vo vrstve
��s�o ar�k��

13770,955 m2 22,70 27,24

a = 16   ×  21 × 8 – 2 ks

b = 16   ×  27 × 8 – 2 ks

c = 16   ×  30 × 8 – 2 ks

d = 16   ×  39 × 8 – 2 ks

e = 22,5 × 39 × 8 – 3 ks

f  = 28,5 × 32 × 8 – 1 ks

g = 28,5 × 42,5 × 8 – 2 ks

KOMBIFORMA

CITY STONE 
senso

- hrúbka dla�by 8 cm

- jemne reliéfový povrch bez fázy

- pou�itie: chodníky, príjazdové cesty

granito

latte

Kombinácia rôzne ve¾kých formátov zaruèuje 
uš¾achtilý optický efekt a krásny vizuálny zá�itok. 
Dla�ba je vhodná na dotvorenie verejných 
mestských priestorov, ale takisto podèiarkne ka�dú 
modernú stavbu rodinného domu. 

G29661 granito

G29671 lae

0,891 m2 22,70 27,24

1a = 15,3 × 18,3 × 8 – 4 ks

1b = 18,3 x 15,3 × 8 – 6 ks

2 =   15,3 × 23,3 × 8 – 6 ks

3 =   15,3 × 28,3 × 8 – 3 ks

4 =   18,3 × 26,8 × 8 – 6 ks

7,128 1287

 bez DPH s DPH

Množstvo

vo vrstve
��s�o ar���� Farba

Cena € / m2
Rozmer v cm

Spotreba 

ks / m2

Množstvo

m2 / paleta
Hmotnosť
kg / paleta

 Predaj mo�ný len na celé palety (8 vrstiev) a polovièné palety. Pri objednaní iného mno�stva (ucelené vrstvy!) sa za rozbalenú paletu úètuje poplatok 10 € bez DPH !
Nie je mo�né objednáva� formáty jednotlivo. Hmotnos� výrobkov je uvádzaná vrátane váhy drevenej palety!

1.Rozmer jednej vrstvy 2.Prelo�enie prvkov 3.Po prelo�ení prvkov
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KOMBIFORMA



 bez DPH s DPH

S28341 black-shadow

S28351 granito

S23971 ivory*

S24021 black-shadow

S23991 granito

S23931 ivory*

S24771 black-shadow

S24781 granito

S24751 ivory*

22,70 27,241,08 m2

12 ks
30 x 30 x 8 11,11

8,64

96

15,9

1552

Množstvo

vo vrstve
��s�o ar����Rozmer v cm

Spotreba 

ks / m2

Množstvo

m2 / paleta

ks / paleta

15,9

1297

0,9 m2

10 ks
11,11

7,2

80
60 x 15 x 8

60 x 30 x 8 5,56
8,64
48

1,08 m2

6 ks

31,9

1556

Hmotnosť

kg / ks

kg / paleta

Farba
Cena € / m2

22,70 27,24

22,70 27,24

VENEZIA 
senso

- hrúbka dla�by 8 cm

- jemne reliéfový povrch bez fázy

- pou�itie: okolie domu, terasy

ivory

black-shadow

granito

* Farebný odtieò na objednávku - dodacia lehota: 3-5 tý�dòov pri objednávke min.100 m2 dla�by !
 Predaj mo�ný len na celé palety (8 vrstiev). Pri objednaní iného mno�stva (ucelené vrstvy!) sa za rozbalenú paletu úètuje poplatok 10 € bez DPH !

Hmotnos� výrobkov je uvádzaná vrátane váhy drevenej palety! Dovoz z výrobného závodu Ša¾a.

60/30

60/15

30/30

vzor 1 vzor 2 vzor 3

Èisté a štíhle línie s ostrými hranami stelesòujú 
moderný dizajn priamo urèený pre pešie zóny 
a verejné priestory, ale dla�ba rovnako vynikne aj 
v súkromných objektoch vy�adujúcich si tie 
najvyššie nároky. 
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Dlažby ANTICO

- opracovaný povrch aj hrany

Bella Piccola antico.....24

Villa Nobile antico.....25

Casa di Campo antico.....26

City Stone antico.....28



BELLA PICCOLA
antico

- hrúbka dla�by 8 cm

- opracovaný povrch

-  pou�itie: okolie domu, historické objekty

24

S
P

Ô
S

O
B

 U
K

L
A

D
A

N
IA

C
E

N
N

ÍK
R

O
Z

L
O

�
E

N
IE

 V
O

 V
R

S
T

V
E

granito

dolomite

giallo

bez DPH s DPH

S24851 granito

S24871 giallo*

S24881 black-shadow

S24891 dolomite

Hmotnosť

kg / paleta

1328

Rozmer v cm
Spotreba

ks / m2

Množstvo

m2 / paleta
��s�o ar���� Farba

Cena € / m2

a = 9,5 × 7 × 8 – 24 ks

b = 9,5 × 8 × 8 – 24 ks

c = 9,5 × 9 × 8 – 24 ks

d = 9,5 × 10 × 8 – 12 ks

e = 9,5 × 11 × 8 – 12 ks

f = 9,5 × 12 × 8 – 12 ks

7,36 0,92 m2 24,20 29,04

Množstvo 

vo vrstve

* Farebný odtieò na objednávku - dodacia lehota: 3-5 tý�dòov pri objednávke min.100 m2 dla�by !
Predaj mo�ný len na vrstvy. Nie je mo�né objednáva� formáty jednotlivo! 
Hmotnos� výrobkov je uvádzaná vrátane váhy drevenej palety! Dovoz z výrobného závodu Ša¾a.

Náš tip: Formáty mo�no pri pokládke
¾ubovo¾ne strieda�. Pre dosiahnutie 
nepravidelného efektu škáry na seba
nesmú nadväzova�.

1100 1045

black-shadow

Táto dla�ba spåòa i tie najnároènejšie kritériá na 
realizáciu a  obnovu historických kultúrnych 
pamiatok a priestranstiev. Vo svojom dizajne odrá�a 
nádych histórie starých dla�ieb, ktoré kedysi 
pou�ívali aj starí Rimania.  

KOMBIFORMA

VILLA NOBILE
antico

- hrúbka dla�by 8 cm

- opracovaný povrch aj hrany bez fázy

- pou�itie: okolie domu, historické objekty

25
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granito

dolomite

giallo

Nádych histórie je dosiahnutý povrchovým 
opracovaním dla�obných kociek, na ktorých je 
vidite¾ná jemná patina. Dla�ba je preto vhodná aj pri 
obnove historických centier a objektov. 

bez DPH s DPH

S24901 granito

S24921 dolomite

S24931 giallo*

7,64 1377

��s�o ar���� Farba
Cena € / m2

0,955 m2 24,20 29,04

Rozmer v cm
Spotreba

ks / m2

Množstvo

m2 / paleta

Hmotnosť

kg / paleta

Množstvo 

vo vrstve

a = 13,3 × 13,3 × 8 – 6 ks

 b = 26,6 × 13,3 × 8 – 3 ks

c = 26,6 × 26,6 × 8 – 6 ks

d = 26,6 × 39,9 × 8 – 3 ks

* Farebný odtieò na objednávku - dodacia lehota: 3-5 tý�dòov pri objednávke min.100 m2 dla�by !

Predaj mo�ný len na vrstvy. Nie je mo�né objednáva� formáty jednotlivo!
Hmotnos� výrobkov je uvádzaná vrátane váhy drevenej palety! Dovoz z výrobného závodu Ša¾a.

Rozmer jednej vrstvy Ukladanie è. 1 - vrstva po prelo�ení prvkov Ukladanie è. 2 - tzv. rímska väzba

KOMBIFORMA



CASA DI CAMPO
antico

- hrúbka dla�by 6 cm a 8 cm

- opracovaný povrch aj hrany bez fázy 

- pou�itie: okolie domu, historické objekty

black-shadow

latte - hrúbka 6cm

Spôsob ukladania na strane 20 a 34

 bez DPH s DPH

S15581 black-shadow

S17141 babylon*

S17161 dolomite

S17181 ivory*

24,20 29,04

Hmotnosť
kg / paleta

1377

��s�o ar�k�� Farba
Cena € / m2

7,64

Množstvo
vo vrstve

Rozmer v cm - hrúbka 8 cm
Spotreba 
ks / m2

Množstvo
m2 / paleta

0,955 m2

a = 16   ×  21 × 8 – 2 ks
b = 16   ×  27 × 8 – 2 ks
c = 16   ×  30 × 8 – 2 ks
d = 16   ×  39 × 8 – 2 ks
e = 22,5 × 39 × 8 – 3 ks
f  = 28,5 × 32 × 8 – 1 ks
g = 28,5 × 42,5 × 8 – 2 ks

* Farebný odtieò na objednávku - dodacia lehota: 3-5 tý�dòov pri objednávke min.100 m2 dla�by !
Predaj mo�ný len na vrstvy. Nie je mo�né objednáva� formáty jednotlivo! 
Hmotnos� výrobkov je uvádzaná vrátane váhy drevenej palety! Dovoz z výrobného závodu Ša¾a.

* Farebný odtieò na objednávku - dodacia lehota: 3-5 tý�dòov pri objednávke min.100 m2 dla�by !
Predaj mo�ný len na vrstvy. Nie je mo�né objednáva� formáty jednotlivo! 
Hmotnos� výrobkov je uvádzaná vrátane váhy drevenej palety! Dovoz z výrobného závodu Ša¾a.

 bez DPH s DPH

Hmotnosť
kg / paleta

13179,55

Rozmer v cm - hrúbka 6 cm
Spotreba 
ks / m2

Množstvo
m2 / paleta

22,90 27,48

Množstvo
vo vrstve

0,955 m2

��s�o ar�k�� Farba
Cena € / m2

a = 16   ×  21 × 6 – 2 ks
b = 16   ×  27 × 6 – 2 ks
c = 16   ×  30 × 6 – 2 ks
d = 16   ×  39 × 6 – 2 ks
e = 22,5 × 39 × 6 – 3 ks
f  = 28,5 × 32 × 6 – 1 ks
g = 28,5 × 42,5 × 6 – 2 ks

S17431 granito*

S17461 dolomite

S17641 lae

S17471 ivory*

S17481 black-shadow

dolomite

Casa di Campo antico svojim opracovaním vôbec 
nestráca na atraktivite modernej dla�by, práve 
naopak, stáva sa dokonalým doplnkom s pridanou 
hodnotou, ktorý vyzdvihne okolie vášho domu.

granito - hrúbka 6cm

ivory

babylon - hrúbka 8cm
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KOMBIFORMA
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Casa di Campo antico - farba dolomite

Casa di Campo antico - farba ivory



CITY STONE 
antico

- hrúbka dla�by 8 cm

- opracovaný povrch aj hrany bez fázy 

- pou�itie: okolie domu, historické objekty

28
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granito

latte

City Stone antico vás presvedèí, �e antická dla�ba u� 
dávno nepatrí iba pred historické objekty. 
Opracované dla�obné kocky v kombináci i 
s jednoduchou výsadbou a efektným osvetlením 
vytvoria jedineèný exteriér. 

 bez DPH s DPH

S17251 granito

S17671 lae

24,20 29,04

Množstvo

vo vrstve

0,891 m2

��s�o ar���� Farba
Cena € / m2Hmotnosť

kg / paleta

12877,128

Rozmer v cm
Spotreba 

ks / m2

Množstvo

m2 / paleta

1a = 15,3 × 18,3 × 8 – 4 ks

1b = 18,3 x 15,3 × 8 – 6 ks

2 =   15,3 × 23,3 × 8 – 6 ks

3 =   15,3 × 28,3 × 8 – 3 ks

4 =   18,3 × 26,8 × 8 – 6 ks

Predaj mo�ný len na vrstvy. Nie je mo�né objednáva� formáty jednotlivo! 
Hmotnos� výrobkov je uvádzaná vrátane váhy drevenej palety! Dovoz z výrobného závodu Ša¾a.

1.Rozmer jednej vrstvy 2.Prelo�enie prvkov 3.Po prelo�ení prvkov

KOMBIFORMA

29

City Stone antico - farba granito

City Stone antico - farba latte
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Kúpe¾ný park Turèianske Teplice, dla�ba Villa Nobile antico, farba giallo

Dla�ba Bella Piccola antico, farba granito a black-shadow

31

Dlažby a platne NATURO

- hladký rovný povrch

DLA�BY

Ambia naturo.....32

Ravena naturo.....33

Casa di Campo naturo.....34

Parkett naturo.....35

Reina naturo.....36

PLATNE

Granada naturo.....38

Maxima.....40

Maxima kombi.....41

Terrazza Grande.....42

Terrazza naturo.....43



dolomite

AMBIA 
naturo

granito

latte

Predaj mo�ný len na celé palety (10 vrstiev). Pri objednaní iného mno�stva (ucelené vrstvy!) sa za rozbalenú paletu úètuje poplatok 10 € bez DPH! 
Nie je mo�né objednáva� formáty jednotlivo! Hmotnos� výrobkov je uvádzaná vrátane váhy drevenej palety!

vzor 1 vzor 3vzor 2

Elegantná a variabilná dla�ba Ambia naturo s èistým 
dizajnom dokonale doplní ka�dý priestor v okolí 
rodinného domu a vnesie do vašej záhrady príjemnú 
rodinnú atmosféru. Praktická hrúbka 6 cm a zlúèenie 
viacerých formátov v kombiforme zaruèujú 
jednoduchú a rýchlu pokládku.
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bez DPH s DPH

G14571 dolomite

G14561 granito

G14551

G14591

lae

karamel

Množstvo
vo vrstve

Hmotnosť
kg / paleta        

��s�o ar���� Farba
Rozmer v cm                                              

(dĺžka x šírka x výška)
Spotreba

ks / m² 
Množstvo                                    

m² / paleta       

Cena € / m²

9,5 0,95 m2 1310

MIX 3 formátov                              

Skladba jednej vrstvy:                                         

30x15 = 4ks / vrstva                           

30x30 = 4ks / vrstva                             

45x30 = 3ks / vrstva                                                                        

20,70 24,84

karamel 

KOMBIFORMA

- hrúbka dla�by 6 cm 

- hladký rovný povrch s mikrofázou

- pou�itie: chodníky, terasy

RAVENA 
naturo

dolomite

granito

latte

Predaj mo�ný len na celé palety (10 vrstiev). Pri objednaní iného mno�stva (ucelené vrstvy!) sa za rozbalenú paletu úètuje poplatok 10 € bez DPH! 
Nie je mo�né objednáva� formáty jednotlivo! Hmotnos� výrobkov je uvádzaná vrátane váhy drevenej palety!

vzor 2 vzor 5vzor 4

Hladký rovný povrch s mikrofázou a väèšie 
kombinované formáty dla�by Ravena naturo 
perfektne uká�u na terasách a v okolí bazénov. 
Dokonale doplnia aj priestor pod prístreškom, ale aj 
na chodníku v okolí domu. Tri rôzne formáty vytvoria 
na spevnených plochách ten správny efekt. Letné 
veèery strávené na záhrade budú o to viac 
nezabudnute¾né.
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bez DPH s DPH

G14511 dolomite

G14501 granito

G14521

G14541

lae

karamel

Rozmer v cm                                              
(dĺžka x šírka x výška)

Spotreba
ks / m² 

Množstvo                                    
m² / paleta                 

Množstvo
vo vrstve

Hmotnosť
kg / paleta        

��s�o ar���� Farba
Cena € / m²

0,96 m2         1325 21,00 25,20

MIX 3 formátov                              

Skladba jednej vrstvy:                                         

60x40 = 2ks / vrstva                           

40x40 = 2ks / vrstva                             

40x20 = 2ks / vrstva                                                                        

9,6

KOMBIFORMA

- hrúbka dla�by 6 cm

- hladký rovný povrch s mikrofázou

- pou�itie: okolie domu, bazénu

karamel 



CASA DI CAMPO
naturo

granitoblack-shadow

dolomite

latte

ivory

Prírodné odtiene a hravos� širokých a úzkych 
formátov prinesú harmóniu do ka�dého priestoru. 
Z vašej záhrady bude to najkrajšie miesto ako 
stvorené na trávenie vo¾ných chví¾.
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* Farebný odtieò na objednávku - dodacia lehota: 3-5 tý�dòov pri objednávke min.100 m2 dla�by !
 Predaj mo�ný len na celé palety (10 vrstiev). Pri objednaní iného mno�stva (ucelené vrstvy!) sa za rozbalenú paletu úètuje poplatok 10 € bez DPH !

Nie je mo�né objednáva� formáty jednotlivo. Hmotnos� výrobkov je uvádzaná vrátane váhy drevenej palety!

1.Rozmer jednej vrstvy 2.Prelo�enie prvkov 3.Po prelo�ení prvkov

 bez DPH s DPH

G23711 dolomite

G23701

G23781

granito

lae

sépia

ivory*

G23791

G23731

G23721 black-shadow*

Cena € / m2
Rozmer v cm - výška 6 cm

Spotreba 

ks / m2

Množstvo

m2 / paleta

Hmotnosť

kg / paleta

20,70 24,849,55

Množstvo

vo vrstve
��s�o ar�k��

13170,955 m2

Farba

a = 16   ×  21 × 6 – 2 ks

b = 16   ×  27 × 6 – 2 ks

c = 16   ×  30 × 6 – 2 ks

d = 16   ×  39 × 6 – 2 ks

e = 22,5 × 39 × 6 – 3 ks

f  = 28,5 × 32 × 6 – 1 ks

g = 28,5 × 42,5 × 6 – 2 ks

- hrúbka dla�by 6 cm 

- hladký rovný povrch bez fázy

- pou�itie: chodníky, príjazdové cesty

KOMBIFORMA

sépia - NOVINKA

PARKETT 
naturo

babylon

black-shadow

granito - DOPREDAJ

Pre najvyššie nároky v štýle modernej architektúry 
bola navrhnutá dla�ba Parkett. Tento dla�obný 
systém vystihujú úzke formáty a hladký rovný povrch 
s ostrými hranami. Èisté línie sa dokonale dopåòajú 
s modernou mestskou architektúrou.

35

S
P

Ô
S

O
B

 U
K

L
A

D
A

N
IA

C
E

N
N

ÍK
R

O
Z

L
O

�
E

N
IE

 V
O

 V
R

S
T

V
E

* Farebný odtieò na objednávku - dodacia lehota: 3-5 tý�dòov pri objednávke min.100 m2 dla�by !
 Predaj mo�ný len na celé palety (8 vrstiev). Pri objednaní iného mno�stva (ucelené vrstvy!) sa za rozbalenú paletu úètuje poplatok 10 € bez DPH !

Nie je mo�né objednáva� formáty jednotlivo. Hmotnos� výrobkov je uvádzaná vrátane váhy drevenej palety!
Oznaèené produkty budú v ponuke len do vypredania skladových zásob. DOPREDAJ: 

1.Rozmer jednej vrstvy 2.Prelo�enie prvkov 3.Po prelo�ení prvkov

bez DPH s DPH

G14431 granito

G14441 black-shadow

G14451 babylon*

22,70 27,24

Množstvo

vo vrstve

0,925 m2

��s�o ar���� Farba
Cena € / m2

Hmotnosť

kg / paleta

1340

a = 70  ×  15 × 8 – 3 ks

b = 50  ×  15 × 8 – 3 ks

c = 50 × 11,5 × 8 – 3 ks

d = 40 × 11,5 × 8 – 3 ks

e = 30 × 11,5 × 8 – 3 ks

7,4

Rozmer v cm
Spotreba

ks / m2

Množstvo

m2 / paleta

- hrúbka dla�by 8 cm

- hladký rovný povrch bez fázy

- pou�itie: chodníky, príjazdové cesty

KOMBIFORMA



dolomite

REINA 
naturo

- hrúbka dla�by 8 cm 

- hladký rovný povrch s mikrofázou

- pou�itie: okolie domu, mestské zóny
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granito

vzor 1 vzor 2 vzor 5

 Predaj mo�ný len na celé palety. Pri objednaní iného mno�stva (ucelené vrstvy!) sa za rozbalenú paletu úètuje poplatok 10 € bez DPH !
Hmotnos� výrobkov je uvádzaná vrátane váhy drevenej palety! 

37,5/25

25/25

50/50

50/25

Štýlová Reina oplýva èarom, ktoré doká�e spája� 
klasický a moderný dizajn. Exkluzívna dla�ba 
s mikrofázou a plnofarebným povrchom umo�òuje 
vzájomne kombinova� štyri rôzne formáty do 
jednoduchých, ale aj zlo�itejších vzorov pokládky.

bez DPH s DPH

G29711 granito

G14331 dolomite

G29811 granito

G14351 dolomite

23,80 28,56

G31141 granito

G29911 dolomite

G31161 granito

G31181 dolomite
50 × 50 × 8 4

8

32

45

1465

7,5

60

0,75 m2

6 ks

37,5 × 25 × 8 10,7
7,56

81

1,0 m2

4 ks

��s�o ar���� Farba
Cena € / m2

25 × 25 × 8 16
8,46

135

0,94 m2

15 ks

Množstvo

vo vrstve

11

1510

16,5

1362

22

1345

Rozmer v cm
Spotreba

ks / m2

Množstvo

m2 / paleta

ks / paleta

Hmotnosť

kg / ks

kg / paleta

0,84 m2

9 ks

50 × 25 × 8 8

37

farba granito

farba dolomite



GRANADA 
naturo
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granito

black-shadow

dolomitesivá

Šarm ve¾kých formátov s efektom prírodného 
kameòa reprezentujú platne Granada. Sú ideálne na 
dotvorenie ve¾kých priestorov, ako sú pešie zóny 
a námestia. Prí�a�livá atmosféra realizácií otvára 
nové horizonty.

40/40 80/40

80/60
80/80

Predaj mo�ný len na celé palety. Pri objednaní iného mno�stva (ucelené vrstvy!) sa za rozbalenú paletu úètuje poplatok 10 € bez DPH ! 
Hmotnos� výrobkov je uvádzaná vrátane váhy drevenej palety! 

bez DPH s DPH

G31001 sivá 15,30 18,36
G28141

G28151

G28131 granito

black-shadow

dolomite

granito

black-shadow

dolomite

granito

black-shadow

dolomite

granito

black-shadow

dolomite

G31031 sivá 11,55 13,86
G28171

G28181

G28161

G31071 sivá 7,65 9,18
G14381

G14391

G14401

G31081 sivá 3,85 4,62
G28201

G28211

G28191

Hmotnosť

kg / ks

kg / paleta

120

1225

90

1465

60

1465

30

1465

0,96 m2

3 ks

7,68

24

0,96 m2

2 ks

80 × 40 × 8 3,13

40 × 40 × 8 6,25
7,68

48

0,96 m2

6ks

14,20 17,04

9,60 11,52

4,75 5,70

Rozmer v cm
Spotreba

ks / m2

Množstvo

m2 / paleta

ks / paleta

19,10

��s�o ar�k��

0,64 m2

1 ks

Farba
Cena € / ksMnožstvo

vo vrstve

22,92

80 × 60 × 8 2,08
7,68

16

80 x 80 x 8 1,56
6,4

10

- hrúbka 8 cm

- hladký rovný povrch s mikrofázou 

- pou�itie: terasy, náš¾apné platne

39

farba dolomite

farba granito



MAXIMA
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grafitová

strieborná

sivá

STUDENÉ ODTIENE

Mo�nos� kombinácie
s platòami Maxima kombi

 Predaj mo�ný len na celé palety (8 vrstiev). Pri objednaní iného mno�stva (ucelené vrstvy!) sa za rozbalenú paletu úètuje poplatok 10 € bez DPH !
Hmotnos� výrobkov je uvádzaná vrátane váhy drevenej palety! 

100/50

Ve¾koformátová platòa Maxima na prvý poh¾ad 
zaujme svojimi rozmermi. Formát 100 x 50 cm a èistý 
dizajn jednofarebných odtieòov sa dokonale hodí na 
miesta, ktoré si vy�adujú originálny prístup.

pieskovec

TEPLÉ ODTIENE

bez DPH s DPH

G28461 sivá 24,40 29,28

G28471 strieborná

G28481 grafitová

G28491 pieskovec

Rozmer v cm                                              

100 x 50 x 8 2
8                                      

16 ks                                                      

1 m2                                           

2 ks                              

Množstvo
vo vrstve

Farba
Cena € / m² 

��s�o ar����
Spotreba
ks / m2

Množstvo                                    
m2 / paleta      
ks / paleta       

36,3030,25

90                           

1465

Hmotnosť
kg / ks                                                                           

kg / paleta     

- hrúbka 8 cm

- hladký rovný povrch s mikrofázou

- pou�itie: terasy, okolie bazéna, mestské zóny

MAXIMA kombi

vzor 1

 

vzor 2

 

vzor 3

 

75/5050/50

50/25
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Tieto ve¾koformátové platne sú výnimoèné  ponukou  
farieb. Studené a teplé odtiene mo�no vysklada� od 
svetlej farby a� po najtmavšiu. Pre dosiahnutie 
výrazného farebného akcentu vo väèšej ploche sa 
medzi sebou odtiene mô�u ¾ubovo¾ne kombinova�. 
.

bez DPH s DPH

G28401 sivá 24,40 29,28

G28411 strieborná

G28421 grafitová

G28431 pieskovec

kombinácia 3 formátov                              

vo vrstve:                                         

50x25x8 = 1ks / vrstva                           

50x50x8 = 1ks / vrstva                             

50x75x8 = 1ks / vrstva                                                                        

Množstvo
vo vrstve

Hmotnosť
kg / vrstva       
kg / paleta        

��s�o ar����Rozmer v cm                                              
Spotreba
ks / m2

Množstvo                                    
m2 / paleta       

Cena € / m²

6 0,75 m2                                 
135                

1105

Farba

36,3030,25

grafitová

strieborná

sivá

STUDENÉ ODTIENE

pieskovec

TEPLÉ ODTIENE

- hrúbka 8 cm

- hladký rovný povrch s mikrofázou

- pou�itie: terasy, okolie bazéna, mestské zóny

KOMBIFORMA

 Predaj mo�ný len na celé palety (8 vrstiev). Pri objednaní iného mno�stva (ucelené vrstvy!) sa za rozbalenú paletu úètuje poplatok 10 € bez DPH !
Nie je mo�né objednáva� formáty jednotlivo. Hmotnos� výrobkov je uvádzaná vrátane váhy drevenej palety! 



grafitová

strieborná

sivá

pieskovec

bé�ová

krémová

TERRAZZA GRANDE

- hrúbka 5,5 cm

- hladký rovný povrch s mikrofázou

- pou�itie: terasy, chodníky, okolie bazéna
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TEPLÉ ODTIENE STUDENÉ ODTIENE

COLORMIX

latte

Súèasná architektúra si �iada výnimoèné stvárnenie 
spevnených plôch. Na tento úèel bola vytvorená 
ve¾koformátová platòa Terrazza Grande. Jediný 
formát v hrúbke 5,5 cm je urèený na pochôdzne 
plochy.
.

bez DPH s DPH

S26661 sivá 17,40 20,88

S26671 strieborná

S26681 grafitová

S26701 krémová

S26711 béžová

S26691 pieskovec

S26721

S26731

lae

granito

27,8423,20

Cena € / m2

3,13
9,6

30 ks                   

0,96 m2                                 

3 ks
1195              

Farba

80 x 40 x 5,5

Množstvo

vo vrstve
Hmotnosť
kg / paleta        

��s�o ar����Rozmer v cm                                              
Spotreba
ks / m2

Množstvo                                    
m2 / paleta       
ks / paleta

 Predaj mo�ný len na celé palety (10 vrstiev). Pri objednaní iného mno�stva (ucelené vrstvy!) sa za rozbalenú paletu úètuje poplatok 10 € bez DPH !
Hmotnos� výrobkov je uvádzaná vrátane váhy drevenej palety! Dovoz z výrobného závodu Ša¾a.

Kombinácia farieb sivá, strieborná a grafitová

 

Kombinácia farieb krémová, bé�ová, pieskovec a latte

 

80/40

granito

TERRAZZA 
naturo
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granito

black-shadow

dolomite

sivá

latte

60/40 40/40

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!

 

vzor 1 vzor 2 vzor 5

Platòa Terrazza naturo je navrhnutá na pochôdzne 
plochy, na chodníky, terasy a okolie bazéna. 
Miesto vo vašej záhrade si však nájde aj ako prvok 
na o�ivenie výsadby, alebo trávnika vo forme 
náš¾apných kameòov. 

bez DPH s DPH

G11701 sivá* 15,10 18,12

G11671

G28261

granito

lae

G11691 black-shadow

G11681 dolomite

G11581 sivá* 15,10 18,12
G11651 black-shadow

G11621 dolomite

G28251 lae

G11611 granito

Množstvo

vo vrstve
��s�o ar���� Farba

Cena € / m2
Rozmer v cm

Spotreba

ks / m2

Množstvo

m2 / paleta

ks / paleta

Hmotnosť

kg / ks

kg / paleta

0,96 m2

4 ks 21,20 25,44
60 × 40 × 5 4,17

9,6

40

28,8

1177

0,96 m2

6 ks 21,20 25,44
40 × 40 × 5 6,25

9,6

60

19

1165

- hrúbka 5 cm

- hladký rovný povrch s fázou

- pou�itie: terasy, chodníky, okolie bazéna 
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Granada naturo - farba granito

Parkett naturo - farba ivory Ravena naturo - farba latte

45

Dlažby CLASSIC

- hladký rovný povrch

Top Zóna kombi.....46

Top Zóna.....48

Zóna.....49

Blok 40.....50

Hlavné zásady

pokládky dla�by.....51 - 52



terakota

magma

melange

hnedá

grafitová

sivá

TOP ZÓNA kombi

- hrúbka dla�by 6 cm

- hladký rovný povrch s fázou

- pou�itie: chodníky, príjazdové cesty

46
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Skladbou troch základných rozmerov vznikol z tejto 
klasickej dla�by moderný prvok ideálny na 
dotvorenie rôznych typov spevnených plôch. 
Kombinácia formátov je podporená širokou škálou 
farebného prevedenia.

granito

Predaj mo�ný len na celé palety (10 vrstiev). Pri objednaní iného mno�stva (ucelené vrstvy!) sa za rozbalenú paletu úètuje poplatok 10 € bez DPH!
Nie je mo�né objednáva� formáty jednotlivo. Hmotnos� výrobkov je uvádzaná vrátane váhy drevenej palety! 

1.Rozmer jednej vrstvy 2.Prelo�enie prvkov 3.Po prelo�ení prvkov

latte

bez DPH s DPH

G25111

G25121

lae

granito

G25091 magma

G25061 melange

Cena € / m2Hmotnosť

kg / vrstva

kg / paleta

1,08 m2               
19,80 23,76

MIX  3 formátov                                 

Skladba jednej vrstvy:                          

a = 10/20/6 -12ks                                         

b = 20/20/6 -  9ks                                                  

c = 20/30/6 -  8ks

10,8
147,00 
1495

Rozmer v cm
- farby colormix

Spotreba

ks / m2

Množstvo

m2 / paleta

Množstvo

vo vrstve
��slo ar��l� Farba

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

147,00 
1495 

bez DPH s DPH

G25001 sivá* 12,50 15,00

G25021 grafitová

G25101 hnedá

G25041 terakota

Hmotnosť

kg / vrstva

kg / paleta
��slo ar��l� Farba

1,08 m2               

Cena € / m2Množstvo

vo vrstve

15,50 18,60

Rozmer v cm 
- štandardné farby

Spotreba

ks / m2

Množstvo

m2 / paleta

MIX  3 formátov                                 

Skladba jednej vrstvy:                          

a = 10/20/6 -12ks                                         

b = 20/20/6 -  9ks                                                  

c = 20/30/6 -  8ks

10,8

47

farba grafitováfarba sivá

farba melange



TOP ZÓNA
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terakota

piesková

grafitová

èervená

sivá

Mimoriadne variabilná dla�ba je svojím tvarovým 
riešením vhodná pre výnimoèné architektonické 
stvárnenie dlá�dených plôch na exponovaných 
miestach. Kombinácia piatich samostatných prvkov 
umo�òuje vytvori� rôzne vzory ulo�enia.

bez DPH s DPH

G10571 sivá* 12,00 14,40
G10581 červená

G10601 grafitová

G10631 terakota

G10611 piesková

G10641 sivá* 12,00 14,40
G10651 červená

G10671 grafitová

G10701 terakota

G10681 piesková

G10761 sivá* 12,00 14,40

Rozmer v cm - hrúbka 6cm
Spotreba

ks / m2

Množstvo

m2 / paleta

ks / paleta

��s�o ar�k�� Farba
Cena € / m2

15,00 18,00

Množstvo

vo vrstve

0,99 m2

99 ks
10 × 10 × 6 100

10 × 20 × 6 50
10,8

540

9,9

990

20 × 20 × 6 25
12

300

15,00 18,00

Hmotnosť

kg / ks

kg / paleta

1,35

1362

2,7

1483

5,4

1645

1,08 m2

54 ks

1,20 m2

30 ks

1,20 m2

20 ks

1,08 m2

12 ks
G10921

8,1

1645

12,1

1477

12,00 14,40sivá*

30 × 30 × 6 11,1
10,8

120

G1085120 × 30 × 6 16,6
12

200

12,00 14,40sivá*

bez DPH s DPH

G11231 sivá* 15,00 18,00
G11241 červená

G11251 grafitová

G11291 sivá* 15,00 18,00
G11301 červená

G11311 grafitová

G11351 sivá* 15,00 18,00
G11361 červená

G11371 grafitová

G11411 sivá* 15,00 18,00
G27301 červená

G27311 grafitová

10,6

1382

Rozmer v cm - hrúbka 8cm
Spotreba

ks / m2

Množstvo

m2 / paleta

ks / paleta

��s�o ar�k��

Hmotnosť

kg / ks

kg / paleta

1,8

1580

25
9,6

240

100
8,64

864

Farba
Cena € / m2Množstvo

vo vrstve

3,6

1580

7
1705

1,08 m2 

108 ks 18,30 21,96

10 × 20 × 8 50
8,64

432

1,08 m2

54 ks 18,30 21,96

10 × 10 × 8

1,20 m2

30 ks 18,30 21,96

20 × 30 × 8 16,6
7,68

128

0,96 m2

16 ks 18,30 21,96

20 × 20 × 8

- hrúbka dla�by 6 a 8 cm

- hladký rovný povrch s fázou

- pou�itie: chodníky, mestské zóny

hr.8cm 

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!

ZÓNA 
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vzor 1 vzor 2 vzor 4

grafitová - DOPREDAJ

èervená - DOPREDAJ

sivá

Zóna je dla�obný systém skladajúci sa z viacerých 
prvkov. Je vyrábaná bez skosených hrán – tzv. 
nehluèné prevedenie. Vïaka praktickým menším 
formátom má dla�ba široké vyu�itie.

bez DPH s DPH

G10731 sivá* 12,50 15,00
G10741 červená

G10751 grafitová

G10831 sivá* 12,50 15,00
G10841 červená

G27341 grafitová

Farba
Cena € / m2Množstvo

vo vrstve
Rozmer v cm - hrúbka 6cm

Spotreba

ks / m2

Množstvo

m2 / paleta

ks / paleta

Hmotnosť

kg / ks

kg / paleta

��s�o ar�k��

19,20

20 × 20 × 6 25
9,6

240

0,96 m2

24 ks 16,00 19,20

2,7

1483
10 × 20 × 6 50

16,00

10,8

540

1,08 m2

54 ks

5,4

1321

bez DPH s DPH

G27351 sivá* 16,50 19,80
G27361 červená

G11281 grafitová

G11481 sivá* 16,50 19,80
G27371 červená

G11471 grafitová

G11461 sivá* 16,50 19,80
G27381 červená

G27391 grafitová

G11491 sivá* 16,50 19,80
G31251 červená

G31261 grafitová

G27401 sivá* 16,50 19,80
G27411 červená

G27421 grafitová

10 × 10 × 8

Rozmer v cm - hrúbka 8cm
Spotreba

ks / m2

Množstvo

m2 / paleta

ks / paleta

Množstvo

vo vrstve
��s�o ar�k��

10 × 20 × 8 50
7,68

384

0,96 m2

48 ks 19,80 23,76

100
7,04

704

25
7,68

192

Cena € / m2Hmotnosť

kg / ks

kg / paleta

23,76

Farba

0,88 m2 

88 ks 19,80

1,8

1292

0,96 m2

24 ks 19,80

3,6

1407

23,76

20 × 30 × 8 16,6
7,68

128

0,96 m2

16 ks 19,80 23,76

20 × 20 × 8
7

1369

10,6

1382

1,08 m2

12 ks 19,80 23,76
30 × 30 × 8 11,1

8,64

96

15,93

1554

- hrúbka dla�by 6 a 8 cm

- hladký rovný povrch bez fázy

- pou�itie: chodníky, parkoviská

hr.8cm 

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!

Oznaèené produkty budú v ponuke len do vypredania skladových zásob.DOPREDAJ : 

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!

Oznaèené produkty budú v ponuke len do vypredania skladových zásob.DOPREDAJ : 



BLOK 40
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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!

Oznaèené produkty budú v ponuke len do vypredania skladových zásob.DOPREDAJ : 

Dla�ba Blok 40 napriek svojej jednoduchosti 
umo�òuje vytvorenie viacerých skladobných vzorov. 
Hrúbka 4 cm umo�òuje jednoduchú a rýchlu 
pokládku. 

- hrúbka dla�by 4 cm

- hladký rovný povrch s fázou

- pou�itie: chodníky

grafitová

sivá

èervená - DOPREDAJ

bez DPH s DPH

G10011 sivá * 11,00 13,20

G10021 červená

G10041 grafitová

Rozmer v cm
Spotreba

ks / m2

Množstvo

m2 / paleta

ks / paleta

10 x 20 x 4 50
16,2
810

1,08 m2
54 ks

15,60

Hmotnosť

kg / ks

kg / paleta

Množstvo

vo vrstve
��s�o ar���� Farba

Cena € / m2

13,00

1,8

1483
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vzor 2

 

vzor 3

 

Výber dla�by

Pri výbere dla�by treba dba� na to, na aký úèel bude dla�ba pou�ívaná: 
Dla�ba s hrúbkou 40 mm a 50 mm je vhodná na pochôdzne plochy, napr. chodníky a terasy.
Dla�ba s hrúbkou 60 mm je vhodná pod osobné autá do 3,5 t, napr. príjazdové cesty k rodinným domom, spevnené plochy okolo rodinných domov. 
Dla�ba s hrúbkou 80 mm je vhodná aj pod nákladné autá, s nosnos�ou nad 3,5 t, napr. na verejné priestranstvá, verejné parkovacie plochy pred 
obchodnými domami a pod.

Pred ukladaním dla�by

Pokládka dla�by

Pieskovanie a hutnenie

ODPORÚÈANÝ POSTUP UKLADANIA DLA�BY PRE CHODNÍKY A PLOCHY POJAZDNÉ
OSOBNÝM AUTOM

Ukladacia vrstva

Aj tá najkvalitnejšia dla�ba nemô�e nahradi� akéko¾vek nedostatky a nekvalitu podlo�ia!
Optimálna hrúbka ukladacej vrstvy pre všetky druhy a výšky dla�ieb je 30-40 mm pred zhutnením! 
Neodporúèame pou�íva� rôzne lacné náhrady materiálu lo�nej vrstvy - nedrvené kamenivo, piesky 
s vysokým podielom ílovitých èastíc! Taktie� betónová doska pod dla�bou nemá �iadny konštrukèný 
význam, naopak neguje všetky kladné vlastnosti dlá�dených plôch.
Ve¾ký dôraz je treba klás� na technologicky správne a kvalitné hutnenie jednotlivých vrstiev, najlepšie 
po hrúbkach 100 - 150 mm. Predídeme tak nebezpeèenstvu  "prepadaniu sa" dla�by v budúcnosti.
Ve¾mi dôle�ité je spádovanie plochy, min. 2% v prieènom a min. 0,5 % v pozdå�nom smere, ktoré 
zais�uje odvodnenie plochy tak, �e zabudované výrobky nebudú nikde dlhodobo pod vplyvom vysokej 
vlhkosti.

Na zhutnené podlo�ie sa nanesie 150 - 200 mm hrubá vrstva drveného kameniva frakcie 8 - 16 mm.
Nasleduje ukladacia vrstva hrubá 3 - 4 cm. Odporúèame pou�i� kamenivo frakcie 4 - 8mm, prípadne 
2 - 5 mm. Po rozprestretí sa vrstva kameniva urovná pomocou vodováhy alebo drevenej laty.

HLAVNÉ ZÁSADY POKLÁDKY DLAŽBY

Na takto pripravenú a nezhutnenú ukladaciu vrstvu zaèneme uklada� dla�obné kocky. Zaèíname  
v pravouhlom rohu, pokia¾ mo�no od najni�šieho miesta plochy. Dla�obné kocky sa ukladajú v smere 
od seba tak, �e je mo�né na ne hneï stúpa�. 
Dla�bu ukladáme v celej šírke medzi obrubníky proti spádu dlá�denej plochy a zásadne z polo�enej 
plochy. Do pripravenej ukladacej plochy nevstupujeme.
Dla�bu kladieme v�dy so škárou 3 - 5 mm. Eliminujeme tým tak mo�nos� odštiepenia hrán a 
rohov - ako v priebehu ukladania, tak aj pri pou�ívaní plochy. Po vyplnení škár vhodným 
separaèným materiálom je tak umo�nené pru�né reagovanie dlá�deného krytu a správny prenos 
za�a�ovacích síl. 
Dbáme na rovnomerné línie škár a preto kontrolujeme vydlá�dený úsek, minimálne ka�dé  2 - 3 m, 
pomocou šnúry alebo zrovnávacej laty.
Odporúèame dlá�di� plochu odoberaním dla�by súèasne z viacerých paliet. Predídete tak 
prípadnému kontrastu prechodných drobných farebných rozdielov na dlá�denej ploche, ktorým sa 
nevyhne skutoène �iaden výrobca. Špeciálne toto pravidlo platí pri ukladaní dla�ieb s farebným 
prevedením colormix - jedná sa v�dy o mix nieko¾kých farieb, v rámci týchto dla�ieb sa ale mô�u 
vyskytova� aj prvky jednofarebné. 
Správnym premiešavaním prvkov z nieko¾kých paliet súèasne dosiahneme po�adovaný 
výsledný efekt prelínania farieb.

Poslednou fázou je pieskovanie a zhutnenie dlá�denej plochy pomocou vibraènej dosky. Pred 
hutnením povrchu dla�by sa robí prvé pieskovanie suchým kremièitým pieskom. Orientaèná spotreba 
piesku sa pohybuje na 1 cm výšky dla�by od 1,5 kg/m2 do 4 kg/m2 dlá�denej plochy. Spotreba závisí 
na ve¾kosti dla�by. Platí pravidlo: èím väèšia plocha dla�by, tým menšia spotreba piesku! A 
naopak! 
Hutníme iba zaškárovaný, suchý a èistý (zametený) povrch dla�by. Škárovací materiál vmetáme do 
škár ruène  - metlami alebo ¾ahkými zametacími strojmi. Hutnenie sa odporúèa robi� vibraènou doskou 
s pry�ovou podlo�kou. Hutnením povrchu dla�by dôjde nielen k spevneniu povrchu dla�by, ale aj 
zrovnaniu prípustných výškových tolerancií jednotlivých prvkov. Po zhutnení dla�by sa prevedie druhé 
pieskovanie - doplnenie škár škárovacím materiálom a koneèné zametenie povrchu.

Zrovnanie výškových tolerancií po zhutnení vibraènou doskou: 

Pred zhutnením - dla�obné kocky s prípustnou výškovou 
toleranciou po polo�ení do dla�bového lô�ka.

Po zhutnení - výškové rozdiely dla�obných kociek sú zatlaèené 
do lô�ka - povrch dla�by zostane rovný a spevnený. H
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ROZDELENIE PODKLADOVÝCH VRSTIEV POD¼A TYPU ZA�A�ENIA DLA�BY:

UKLADANIE PLOŠNEJ A VE¼KOPLOŠNEJ DLA�BY

Ukladanie plošných dla�ieb sa robí podobne ako klasické ukladanie dla�by, kde mô�e by� rozdiel v podkladových vrstvách!
Plošná dla�ba sa ukladá:
- Do štrkového lô�ka ( pochôdzne plochy pre peších )
- Do štrkového lô�ka a betónu ( obèasný prejazd osobných vozidiel )
- Ukladanie na plastové terèe ( pre pochôdzne strechy, terasy a pod. )

Do štrkového lô�ka:

Pred vydlá�dením sa musí štrkopieskový podklad dôkladne zhutni�!                  
Na štrkopieskový podklad sa nasucho nanesie asi 4 cm hrubá vrstva drveného 
kameniva frakcie 2 - 5 mm slú�iaca ako podkladové lô�ko dla�díc.
Na takto pripravené lô�ko sa mô�u uklada� betónové dla�dice so škárami 4-6 mm. 
Osadenie jednotlivých platní do roviny skontrolujeme pomocou laty a zrovnáme 
pomocou gumového kladiva.
A. Betónové platne hr. 50 mm; B. Ukladacia vrstva; C. Štrkopieskový podklad; 
D. Zhutnené podlo�ie

Do štrkového lô�ka a betónu:

Pred vydlá�dením sa musí štrkopieskový podklad dôkladne zhutni�! Na zhutnenú 
vrstvu štrkodrvy sa ulo�í vrstva podkladového betónu triedy C16/20, 
v hrúbke cca 100 mm. 
Betón musí by� zrovnaný do po�adovaného spádu plochy.
Po zatvrdnutí betónu - min. 7 dní, je mo�né nanies� ukladaciu vrstvu drveného 
kameniva, najlepšie frakcie 2-5 mm (4-8 mm). Táto vrstva musí ma� hrúbku min.4 cm. 
Na takto pripravené lô�ko sa mô�u uklada� betónové dla�dice so škárami 4-6 mm. 
Osadenie jednotlivých platní do roviny skontrolujeme pomocou laty a
zrovnáme pomocou gumového kladiva. Škárovanie plošných dla�ieb sa robí suchým
kremièitým pieskom, opakovane nieko¾kokrát.
A. Betónové platne hr. 50 mm; B. Ukladacia vrstva; C. Podkladový betón; 
D. Štrkopieskový podklad; E. Zhutnené podlo�ie

Ukladanie na plastové terèe:

Ukladanie plošnej dla�by na plastové terèe umo�òuje uklada� dla�bu priamo na
hydroizoláciu terás a striech alebo priamo na betónový podklad.
Plastové terèe sa umiestòujú do rohov plošnej dla�by. Tieto terèe vytvárajú škáru 
medzi dla�bou a podlahou. Škára slú�i na odvádzanie vody z vydlá�denej plochy. 
Ak je podkladový betón terasy v po�adovanom spáde pre dostatoèný odvod vody, 
je mo�né ulo�i�  dla�bu na terèe do vodorovnej plochy! 
Dla�ba je trvale rozoberate¾ná, èo umo�òuje opravu a výmenu dla�by, ale aj 
prístup k hydroizolácii a jej opravu pri poškodení!
Dla�ba polo�ená na terèe sa neškáruje! 
Vo¾ná škára slú�i na odvedenie vody na izolaènú vrstvu. 

Ve¾koplošnú dla�bu nie je vhodné hutni� vibraènou doskou! 

A
B

C

D

Plastové terèe
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PLOTOVÉ SYSTÉMY

Casser.....54

Duvar light.....56

Duvar antický.....57

Metropol Uni.....58

Zákrytová doska Universo.....59

Hlavné zásady pre prácu

s plotovými tvárnicami.....62 - 64



biela

CASSER štiepaný 
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grafitová dolomite

granitosivá

latte

Štiepaný povrch tvárnic Casser imituje prírodnú 
štruktúru lámaného kameòa. Vïaka nepravidelnému 
lomu vzniká jedineèná hra tieòov, èo robí z ka�dého 
prvku unikát. Plot je po zhotovení poh¾adový zo 
všetkých strán. 

latte

dolomite

- štiepaný nerovnomerný povrch

- poh¾adový zo všetkých strán

55

C
E

N
N

ÍK

bez DPH s DPH
��s�o ar�k�� Farba

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

Spotreba

ks / bm

Množstvo

ks / paleta

Množstvo

vo vrstve
Prvok

Hmotnosť

kg / ks

kg / paleta

S23201 sivá 3,20 3,84

S23231 grafitová

S23251 biela

S25791 granito

S25801

S25571

dolomite

lae

S23441 sivá 3,40 4,08

S23471 grafitová

S23491 biela

S25821 granito

S25831

S23561

dolomite

lae

5 168

stĺpové

20,5 x 50 x 7 
5 72

56 ks

3,40 4,08

3,95 4,74

6,5

1117

plotové

20,5 x 30 x 7

24 ks
3,95 4,74

4,45 5,34

10,3

767

Casser - zákrytové štiepané prvky:

Casser - plotové štiepané prvky:

S21151 sivá 5,00 6,00

S21181 grafitová

S21211 biela

S25641 dolomite

S25631 granito

S21521 sivá 5,00 6,00

S21551 grafitová

S21581 biela

S25651 granito

S25661 dolomite

S21401 sivá 4,10 4,92

S21431 grafitová

S21461 biela

S25681 granito

S25691 dolomite

S21281 sivá 2,80 3,36

S21311 grafitová

S21341 biela

S25711

S21351

S21471

S21591

S21271

granito

lae

lae

lae

lae

S25721 dolomite

7,02

72 ks 12 ks

5,85

6,45

dvojstranne

šepaný celý

39,6 x 19,5 x 14,8 

17

96 ks

7,74

stĺpový prvok pre 
stĺpy 40 x 40 cm, 

trojstranne 
šepaný - 3B

39,6 x 19,5 x 14,8 

17 72 ks 12 ks

5,85 7,02

6,45 7,74

trojstranne 

šepaný - 1/4

9,6 x 19,5 x 14,8 
220 ks

16 ks

5,00 6,00

5,60 6,72

trojstranne

šepaný - 3/4

30 x 19,5 x 14,8 

44 ks

3,85 4,62

4,35 5,22

18
1321

18
1321

13,5

1321

4,9

1103

bez DPH s DPH
��s�o ar�k�� Farba

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

Spotreba

ks / m2

Množstvo

ks / paleta

Množstvo

vo vrstve
Prvok

Hmotnosť

kg / ks

kg / paleta

Hmotnos� výrobkov je uvádzaná vrátane váhy drevenej palety! Dovoz z výrobného závodu Ša¾a.  

Hmotnos� výrobkov je uvádzaná vrátane váhy drevenej palety! Dovoz z výrobného závodu Ša¾a.
DOPREDAJ : Oznaèené produkty budú v ponuke len do vypredania skladových zásob.

DOPREDAJ 

DOPREDAJ 

DOPREDAJ 
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Povrch a hrany tvaroviek sú jemne opracované 
kladivkovaním, tzv. technológiou softantikovania. 
Úpravou vznikajú na povrchu rôzne tiene, ktoré 
zvýrazòujú farbu prírodného kameòa. Výsledný efekt 
tak pôsobí ucelene a ve¾mi harmonicky.

DUVAR light

Hmotnos� výrobkov je uvádzaná vrátane váhy drevenej palety! Dovoz z výrobného závodu Ša¾a.  

bez DPH s DPH

grafitová

S25861

S22421

dolomite

S25841 giallo

S25851

S29531

S22051

S22981

S29541

S22801

S22971

S22731

granito

lae

lae

lae

sépia

sépia

sépia

hnedá

grafitová

hnedá

S25891

S22501

S22741

S24643

S22871

dolomite

S25871 giallo

S25881 granito

grafitová

hnedá

S22861 dolomite

S22851 giallo

S24631 granito

Hmotnosť

kg / ks

kg / paleta

��s�o ar�k�� FarbaPrvok
Spotreba

ks / m2

Množstvo

ks / paleta

33,33 144

Cena € / ks

Duvar light 1/1

40 x 20 x 15
16,66 72 12 ks

24,5

1789

Množstvo

vo vrstve

Duvar light
Zákrytová doska

25 × 25 × 8

4 ks / bm 150

3,10 3,7224ks
12

1753

Duvar light 1/2

20 × 20 × 15

5,05 6,06

4,50 5,4015 ks
10,8

1645

Rozmer v cm
(dĺžka x šírka x výška)

granito

giallodolomite

grafitováhnedá

latte 

sépia

- jemne opracovaný povrch s antickým efektom

- poh¾adový zo všetkých strán

57

z¾ava: farba sépia, latte, giallo

farba dolomite

farba granito
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G28541 dolomite

G28551 giallo

G28571 

G28561 
lae

granito
15 ks 4,384 ks / bm 150 3,65Zákrytová doska

25 × 25 × 8

Duvar 1/2

20 x 20 x 15

bez DPH s DPH

G28921

G28911

G28901

G28931

dolomite

giallo

granito

lae

dolomite

giallo

granito

lae

G28971

G28961

G28951

G28981

Hmotnosť
kg / ks

kg / paleta

24,5

1789

12

1753
2,88

Farba
Cena € / ks

12 ks 5,164,30

Množstvo

ks / paleta

Množstvo

vo vrstve
��s�o ar�k��

Spotreba

ks / m2

Duvar 1/1

40 x 20 x 15

33,33

16,66 72

24 ks 2,40144

Rozmer v cm
(dĺžka x šírka x výška)

Prvok

DUVAR antický
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granito

dolomite

gialloantická hnedá

antická terakota

antická grafitová

antická sivá

Tvarovky sa vyrábajú z prírodných materiálov – 
drveného kameòa, piesku a cementu. Následne sú 
opracované technológiou otåkania. Hotová stavba 
tak zámerne pôsobí opotrebovaným - antickým 
dojmom.  

Hmotnos� výrobkov je uvádzaná vrátane váhy drevenej palety! 

Hmotnos� výrobkov je uvádzaná vrátane váhy drevenej palety! 

latte 

G28501 ancká sivá 3,30 3,96

G28511 ancká grafitová

G28531 ancká hnedá

G28521 ancká terakota

10,8

1645

10,8

1645

15 ks
4,20

4 ks / bm 150
3,50

Zákrytová doska

25 × 25 × 8

Duvar 1/2

20 x 20 x 15

bez DPH s DPH

G28661 ancká sivá 3,65 4,38

G28691 ancká grafitová

G28681 ancká hnedá

G28701 ancká terakota

G28721 ancká sivá 2,00 2,40

G28751 ancká grafitová

G28741 ancká hnedá

G28761 ancká terakota

Hmotnosť

kg / ks

kg / paleta

24,5

1789

12

1753 2,64

Farba
Cena € / ks

12 ks
4,743,95

Množstvo

ks / paleta

Množstvo

vo vrstve
��s�o ar�k��Prvok

Spotreba

ks / m2

Duvar 1/1

40 x 20 x 15

33,33

16,66 72

24 ks
2,20

144

Rozmer v cm
(dĺžka x šírka x výška)

- antický otåkaný povrch

- poh¾adový zo všetkých strán

METROPOL Uni
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sivá

grafitová

biela

Univerzálne murovacie tvarovky vyrobené 
z prostého vibrolisovaného betónu disponujú 
hladkými stenami a drobnými fazetami po obvode 
poh¾adových strán. Vïaka dutinám pre zalievanie 
betónovou zmesou  a mo�nos�ou ulo�enia výstu�e 
sa jedná o ve¾mi pevný stavebný systém.

granito

latte

bez DPH s DPH

Množstvo            
m2 / paleta      

��slo ar�kl� Farba
Hmotnosť                                      
kg / vrstva           
kg / paleta                          

Hmotnosť   
kg / ks

G30011 biela

Cena € / m2

104,4                                  
1069

4

lae

G30031

46,80 56,16

granito

grafitová

sivá

Prvok                                                                                   
rozmer v cm                                                                                

( dĺžka x šírka x výška )

Množstvo   
m2 / vrstva

0,4

Metropol Uni 1/2
40 × 20 × 10                             

( 2x 20 x 20 x 10 )

80
8

20
2

Metropol Uni 1/1
40 × 20 × 10                                                                                        

Množstvo             
ks / vrstva             
ks / paleta               

58,30

10,3

11

G30021

G30001

69,96

G30041

Predaj mo�ný len na celé palety (10 vrstiev). Pri objednaní iného mno�stva (ucelené vrstvy!) sa za rozbalenú paletu úètuje poplatok 10 € bez DPH!
Nie je mo�né objednáva� formáty jednotlivo. Hmotnos� výrobkov je uvádzaná vrátane váhy drevenej palety! 

poèet ks vo vrstve: 8

poèet ks vo vrstve: 2

- mo�nos� vytvorenia

4 ks polovièných prvkov 

rezaním

Metropol Uni 1/1

Metropol Uni 1/2

- hladký rovný povrch

- poh¾adový zo všetkých strán



UNIVERSO
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Hladká zákrytová doska Universo z vibrolisovaného 
betónu je urèená na zakonèenie vrchnej èasti múrov 
a ståpikov z okrasných plotových tvárnic. Dve 
odkvapové drá�ky zo spodnej strany majú funkciu 
odvádzania vody. Hladký rovný povrch s malými 
fazetami na dvoch proti¾ahlých stranách vytvoria 
jednoduché a zároveò efektné zakonèenie ka�dého 
murovaného oplotenia.
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sivá

grafitová

biela granito

latte

giallo

dolomite

bez DPH s DPH

S22641 sivá 3,20 3,84

S22651

S22701

grafitová

biela

S22691 giallo

S22671 granito

S22661 dolomite

S22681 lae

Farba

3,50 4,20
4,3 ks / bm 120 12 ks

6,5               

805

Zákrytová doska                               

23 x 26 x 5

Cena € / ksMnožstvo       

vo vrstve
Prvok

Rozmer v cm                                                  

(dĺžka x šírka x výška) 
Spotreba       

ks / bm

Množstvo     

ks / paleta

Hmotnosť       

kg / ks            

kg / paleta

��s�o ar�k��

Hmotnos� výrobkov je uvádzaná vrátane váhy drevenej palety! Dovoz z výrobného závodu Ša¾a. 
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- hladký rovný povrch
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Plot Metropol Uni - zákrytová doska Universo - farba grafitová

Plot Metropol Uni - zákrytová doska Universo - farba latte

plot Metropol Uni a zákrytová doska Universo - farba granito
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Vytvorené v spolupráci s èasopisom STAVEBNÉ MATERIÁLY, VIZUALIZÁCIA DETAILU: MGR. ART. JÁN MALÍK
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  1. Výkop - min. o 250 mm širší, ako šírka plotu

  2. Štrkové lô�ko - hrúbka 200 mm

  3. Základový pás - betón triedy C 16/20

  4. Hydroizolaèný náter

  5. Cementovaná malta, alebo Mrazuvzdorné lepidlo

  6. Zvislá betonárska výstu�, min. 8 mm

  7. Vodorovná betonárska výstu�, priem. 6 mm

  8. Výplòový betón triedy C 20/25 - C 25/30 XF1

  9. Okrasná betónová tvárnica - celý prvok

10. Okrasná betónová tvárnica - polovièný prvok

11. Zákrytová betónová doska

12. Stavebné lepidlo, alebo Špeciálny transparentný silikón

DETAIL ZHOTOVENIA
PLOTOVEJ STENY SO STÅPIKMI
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HLAVNÉ ZÁSADY PRE PRÁCU S PLOTOVÝMI TVÁRNICAMI

Na zhotovenie základu sa pou�ije betón

triedy C 16/20 s ve¾kos�ou zrna kameniva 

max. do 8 mm. Betón sa vyleje do 

pripraveného výkopu 50 a� 100 mm nad 

terén, alebo 130 mm pod terén a vyhotoví 

sa tzv. vyrovnávací rad z debniacich 

tvaroviek. Pred zalievaním základu

betónom je nutné rozmera� ståpiky a plot.

3. Prvý rad tvárnic: 
Na pripravený základ zaèneme uklada� 

tvárnice do lô�ka z cementovej malty. 

Hrúbka lô�ka a styèných škár má by� 10 

mm. Na vytvorenie vodorovnej škáry sa 

odporúèajú pou�íva� oce¾ové prúty, ktoré 

v jednotlivých radoch mô�u slú�i� aj ako 

vodorovná výstu�.

4. Ïalšie rady tvárnic:  
Tvarovky sa pr i  všetkých typoch 

plotových stien kladu na väzbu tak, aby 

otvory tvárnic boli v�dy v radoch nad 

sebou. Pri pokládke je nutné zabetónova� 

tvarovky max.  do 4 radov naraz 

zavlhnutou betónovou zmesou triedy 

C 25/30 XF1, ktorú zhutníme oce¾ovou 

tyèou.

5. Kontrola rovnosti:  
Je dôle�itá neustála kontrola vodorovných 

a zvislých škár, ktoré musia lícova� v jednej 

rovine! Jednotl ivé prvky je mo�né 

jednoduchšie zarovnáva� do vodováhy aj 

za pomoci klinových prvkov.

6. Ukladanie ståpikov:  
Výstu� ako v poli, tak aj v ståpikoch je 

zvislá, profil výstu�e závisí na výške plotu. 

Výstu� sa kotví do základu. Ståpy sa 

spravidla armujú po celej výške.

7. Osová vzdialenos� ståpikov:  

Odporúèaná  osová vzdialenos�  ståpcov 

je od 120 cm do 280 cm, maximálne do 

320 cm.

Aby sa zabránilo priamemu prenosu 

v lhkost i  zo zákry tove j  dosky do 

výplòového betónu tvárnice, posledná 

vrstva tvárnice sa vyplní len do polovice, 

(ponechá sa vzduchová medzera). Tam 

sa zní�i riziko vzniku trhlín a výkvetov. 

Zákrytové dosky sa lepia flexibilným 

mrazuvzdorným lepidlom. 
Osadené zákrytové dosky sa neškárujú.

Základový pás musí le�a� v nezámrznej 

håbke min. 800 mm, aby sa zabránilo 

poškodeniu základu mrazom. Šírka 

výkopu musí by� väèšia ako šírka plotu 

minimálne o 250 mm. Na dno výkopu sa 

nanesie štrkové lô�ko s hrúbkou min. 

200 mm.

BETÓNOVÝ ZÁKLAD - VÝSTU� A
HYDROIZOLÁCIA
- Na zabezpeèenie základov proti 

nerovnomernému sadaniu sa odporúèa 

vlo�i� do betónu 4 - 6 prútov výstu�e 

min. Ø 8 mm.
- Medzi základy a murivo sa odporúèa 

zhotovi� hydroizolaènú vrstvu dvoj-

násobným náterom hydroizolaènej 

stierky, alebo pou�itím asfaltovaného 

pásu.

O CE¼OVÁ VÝSTU� V PLOTE
Tvarovky sa navliekajú na 2 prúty 

výstu�e s Ø 8 mm, ktorá sa kotví do 

základu tak, aby prechádzala dutinami 

tvaroviek (vyènieva 600 mm nad základ, 

v rozostupoch 400 mm).

PREVIAZANIE PLOTOVEJ STENY A 

STÅPIKOV
Previazanie ståpov a ved¾ajšej plotovej 

steny sa realizuje vlo�ením oce¾ovej 

výstu�e (plochá oce¾, armovacie prúty 

v tvare spony).

1. Výkop základu: 2. Základová konštrukcia: 

8. Osádzanie zákrytových dosiek:
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SOFTISTEP naturo
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Schodiskový blok v obyèajnom hladkom prevedení 
je ideálny na zvýraznenie vstupov do domu, záhrady, 
èi na terasu.

black-shadow

sivá

grafitová granito

giallo

dolomite

latte 

 farba dolomite

*Farba karamel - dovoz z výrobného závodu Ša¾a. Hmotnos� výrobkov je uvádzaná vrátane váhy drevenej palety! 

karamel - NOVINKA

- hladký rovný povrch

bez DPH s DPH

G20071 sivá 12,10 14,52

G20081 grafitová 18,15 21,78

G20091 black-shadow

G20101 dolomite

G20111 giallo

lae

karamel*

G20121

G20131

S20801

G20001
S26651

granito

G20011 sivá 22,70 27,24

G20021 grafitová 35,00 42,00

G20031 black-shadow

G20041 dolomite

G20051 giallo

lae
karamel*

G20061 granito

20

25,85 31,02

50,60 60,72

100 x 35 × 15 1 10 2 ks

4 ks

Rozmer v cm                                                         

(dĺžka x šírka x výška)

Spotreba

ks / bm

Množstvo

ks / paleta

50 × 35 × 15 2

��s�o ar�k�� Farba
Cena € / ksMnožstvo

vo vrstve

Hmotnosť

kg / ks

kg / paleta

120

1225

60

1225

100 x 35 x 15 cm

50 x 35 x 15 cm

67

Realizácia rodinného domu - farba granito

Kino Mier Nové Zámky - farba sivá



SOFTISTEP light

Schodiskový blok Softistep light má povrchové 
opracovanie èela a náš¾apu tzv. softantikovaním – 
rovný betónový povrch po úprave získa jemne 
opotrebovaný vzh¾ad so zaoblenými hranami.

granito

dolomite
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bez DPH s DPH

S26361

granitoS26341

dolomite

S26411 dolomite

S26391 granito

Hmotnosť

kg / ks

kg / paleta

60

1225

120

1225

50 x 35 × 15 2 20

100 x 35 × 15 1 10 2 ks 70,80 84,96

��s�o ar�k�� Farba
Cena € / ks

51,004 ks 42,50

Množstvo

vo vrstve

Rozmer v cm
(dĺžka x šírka x výška)

Spotreba

ks / bm

Množstvo

ks / paleta

 farba granito

Hmotnos� výrobkov je uvádzaná vrátane váhy drevenej palety! Dovoz z výrobného závodu Ša¾a. 

-  jemne opracovaný povrch s antickým efektom

100 x 35 x 15 cm

50 x 35 x 15 cm

SOFTISTEP štiepaný
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Schodiskový blok Softistep štiepaný má štiepanú 
èelnú stranu a hladký náš¾ap. Ideálna je kombinácia 
s antikovanými dla�bami a so štiepanými výrobkami 
Casser a Arcadia.

granito

dolomite

bez DPH s DPH

S26461

granitoS26441

dolomite

S26491 granito

S26511 dolomite

Hmotnosť

kg / ks

kg / paleta

51,00

70,80 84,96100 x 30 × 15 10 2 ks
103

1055
1

Množstvo

vo vrstve
��s�o ar�k��

50 x 30 × 15
52

1065
20 2 4 ks 42,50

Farba
Cena € / ksRozmer v cm

(dĺžka x šírka x výška)
Spotreba

ks / bm

Množstvo

ks / paleta

Hmotnos� výrobkov je uvádzaná vrátane váhy drevenej palety! Dovoz z výrobného závodu Ša¾a.  

 farba dolomite

- štiepaný nerovnomerný povrch

- štiepaná èelná strana a hladký náš¾ap

100 x 30 x 15 cm

50 x 30 x 15 cm



ARCADIA bloky
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Hmotnos� výrobkov je uvádzaná vrátane váhy drevenej palety! Dovoz z výrobného závodu Ša¾a.  

Hmotnos� výrobkov je uvádzaná vrátane váhy drevenej palety! Dovoz z výrobného závodu Ša¾a.  

bez DPH

bez DPH

s DPH

s DPH

S26091

S26211

pieskovec

pieskovec

S26081

S26201

granito

granito

S26061

S26181

dolomite

dolomite

S26131

S26251

pieskovec

pieskovec

S26121

S26241

granito

granito

S26101

S26221

dolomite

dolomite

S26171

S26291

pieskovec

pieskovec

S26161

S26281

granito

granito

S26141

S26261

dolomite

dolomite

��s�o ar�k��

��s�o ar�k��

Farba

Farba

Cena € / ks

Cena € / ks

Hmotnosť

Hmotnosť

kg / ks

kg / ks

kg / paleta

kg / paleta

6 ks

6 ks

26,4

1451

12,7

940

8,76

7,32

39,7

1454

18,9

932

Prvok

Prvok

Spotreba

Spotreba

ks / m2

ks / m2

Množstvo

Množstvo

ks / paleta

ks / paleta

45 × 25 × 15

45 × 25 × 7,5

14,8

29,6

36 

48

Množstvo

Množstvo

vo vrstve

vo vrstve

22,5 × 25 × 15

22,5 × 25 × 7,5

29,6

59,3

72 

96 

10,70

8,20

12,84

9,84

30 ×  25 × 15

30 × 25 × 7,5

22,2

44,4

54 

72 

9 ks

9 ks

7,30

6,10

12 ks

12 ks

5,50

5,10

6,60

6,12

19,8

1451

9,5

937

Rozmer v cm
(dĺžka x šírka x výška)

Rozmer v cm
(dĺžka x šírka x výška)

pieskovec

granito

dolomite

Pevné betónové bloky ARCADIA vo výške 7,5 cm 
a 15 cm spolu tvoria systém šiestich prvkov, ktoré sú 
vhodné na vytváranie okrasných záhradných 
doplnkov ako sú vyvýšené záhony, menšie múriky vo 
svahovitej záhrade, ohniská a rôzne detaily. 

-  štiepaný a následne otåkaný povrch

71

farba granito

farba pieskovec

farba dolomite
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granito

pieskovec

dolomite
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 farba dolomite

bez DPH s DPH

S30051

pieskovec

granitoS30071

dolomite

S30041

17,6

659

Spotreba

ks / bm

Množstvo

ks / paleta

Množstvo

vo vrstve
��s�o ar�k��

Hmotnosť

kg / ks

kg / paleta

15 x 10 x 50 6,7 36 12

Farba
Cena € / ks

9,90 11,88

Hmotnos� výrobkov je uvádzaná vrátane váhy drevenej palety! Dovoz z výrobného závodu Ša¾a.  

S30321

pieskovec

granitoS30311

dolomite

S30301

S30521

pieskovec

granitoS30511

dolomite

S30551

25

775

46

715

15 x 15 x 50 6,7 30 10

15 x 15 x 90 6,7 15 5

12,30 14,76

17,30 20,76

Rozmer v cm
(dĺžka x šírka x výška)

palisáda ARCADIA

Vzh¾ad palisád ARCADIA vzniká nepravidelným 
štiepaním hornej a  dvoch proti¾ahlých boèných 
strán. Majú široké vyu�itie ako okrasné záhradné 
prvky, ktoré sú vhodné na dotvorenie vstupov, 
schodísk, svahov, alebo okrasnej zelene vo forme 
vyvýšených záhonov.

-  štiepaný nerovnomerný povrch

- štiepaná horná strana

- štiepaná èelná a zadná strana

 15 x 10 x 50 cm  15 x 15 x 50 cm  15 x 15 x 90 cm
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sivá

biela granito

grafitová latte

dolomite

bez DPH s DPH

S30421 sivá

S30431 grafitová

S30441

dolomite

lae

S30451 granito

S30461

S30471

biela

Hmotnosť

kg / ks

kg / paleta

3,00

3,54

15 x 10 x 40
12

1368
114 6,6

��s�o ar�k��

2,50

2,95

Farba
Cena € / ksRozmer v cm

(dĺžka x šírka x výška)
Spotreba

ks / bm

Množstvo

ks / paleta

Hmotnos� výrobkov je uvádzaná vrátane váhy drevenej palety! Dovoz z výrobného závodu Ša¾a. 

 farba latte  15 x 10 x 40 cm

 Mo�nos� štiepania hornej strany palisády

palisáda CASSER

Štiepané palisády CASSER sú vhodné na dotváranie 
menších prevýšení, vstupov do domu, výborne 
vyniknú ako èelná èas� schodiska, ale sú vhodné aj 
ako obruba záhonov, alebo chodníkov.

- štiepaný nerovnomerný povrch

- hladká horná strana

- štiepaná èelná strana 
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hnedá

sivá

granitografitová

dolomite

bez DPH s DPH

G11741 sivá 4,40 5,28

G11771

G13711

G11761 hnedá

G13701 granito

grafitová

dolomite

Cena € / ks

20 x 10 × 40 5 ks / bm 54
17,5

970

5,60

6,20

6,72

7,44

Rozmer v cm
(dĺžka x šírka x výška)

Spotreba

ks / bm

Množstvo

ks / paleta

Hmotnosť

kg / ks

kg / paleta

��s�o ar�k�� Farba

Hmotnos� výrobkov je uvádzaná vrátane váhy drevenej palety! 

 farba hnedá

palisáda INA

Palisáda Ina slú�i k vytváraniu stupòov, vyvýšených 
terás a záhradných ciest. Je vhodná na vertikálne 
stváròovanie, ako aj na ohranièovanie rôznych 
plôch, napríklad ako vyvýšené záhony a ostrovèeky 
vo väèších plochách. Tvarovo harmonizuje 
s dla�bou Top Zóna. 

-  hladký rovný povrch

  20 x 10 x 40 cm
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sivá

grafitová

bez DPH s DPH

G11801 sivá 3,35 4,02

G11831 grafitová

11,5 × 11,5 × 40 8,7 80
11

905

��s�o ar�k�� Farba

4,00 4,80

Cena € / ksSpotreba

ks / bm

Množstvo

ks / paleta

Hmotnosť

kg / ks

kg / paleta

Rozmer v cm
(dĺžka x šírka x výška)

Hmotnos� výrobkov je uvádzaná vrátane váhy drevenej palety! 

 farba sivá

palisáda ROMANA

Palisády Romana sú vyrábané vo výške 40 cm 
a slú�ia k vytváraniu stupòov a terás, alebo ako 
atypický dekoratívny prvok. Ideálne sú na vytváranie 
mierne zaoblených lemov schodísk a chodníkov. 
Esteticky harmonizujú s dla�bami z línie senso 
a antico, ale rovnako dobre uká�u aj v kombinácii 
s dla�bou Top Zóna kombi. 

-  hladký rovný povrch

  11,5 x 11,5 x 40 cm



22

1081

G12371 sivá* 2,75 3,30

G22211 grafitová

G22201

G22231

piesková

terakota

G12381

G22241

G22251

G22261

červená

dolomite

granito

lae

4,05

5,25

4,86

6,30

100 x 5 x 20 1 48

50 × 5 × 20 2 90 G12291 sivá* 1,50 1,80
11

1015

46

1129

100 × 10 × 20

skosenie 5 × 5 mm

bez DPH s DPH

G12141 sivá* 4,30 5,16

G12161 grafitová 5,35 6,42

G12171 sivá* 4,60 5,52

G12191

G14721

G14711

G14701

grafitová

dolomite

granito

lae

5,95

8,25

7,14

9,90

Cena € / ks

1 33
34

1147

Rozmer v cm
Spotreba

ks / m2

Množstvo

ks / paleta

Hmotnosť

kg / ks

kg / paleta

��s�o ar�k�� Farba

100 x 8 × 20
skosenie 3 × 10 mm

1 24

obrubník Parkový

obrubník Záhradný

76

Slú�i k oddeleniu dvoch plôch s výškovým rozdielom 
do 15 cm, alebo k ich ukonèeniu. 

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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11

1147

22

1081

bez DPH s DPH

50 × 5 × 20 - DOPREDAJ 2 102 G12231 sivá 1,50 1,80

G12311 sivá100 x 5 × 20 - DOPREDAJ 1 48 2,75 3,30

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

Spotreba

ks / bm

Množstvo

ks / paleta

Hmotnosť

kg / ks

kg / paleta

Farba��s�o ar�k��

Predaj mo�ný len na celé palety! Obrubník s rádiusom. Hmotnos� výrobkov je uvádzaná vrátane váhy drevenej palety!
Oznaèené produkty budú v ponuke len do vypredania skladových zásob. DOPREDAJ: 

 

* Sivá farba - predaj mo�ný len na celé palety! Obrubník so skosenými hranami. 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! 

dolomite granito latte

sivá grafitová

dolomite granito latte 

hnedá piesková terakota

èervenásivá grafitová

Rozmer v cm
(dĺžka x šírka x výška)

bez DPH s DPH

G11981 sivá* 3,10 3,72

G12011

G21001

pieskováG11991

hnedáG12001

grafitová

červená

3,40 4,08
30 x 23 x 20                                              4 60

15

925

��s�o ar�k�� Farba
Cena € / ksSpotreba

ks / bm

Množstvo

ks / paleta

Hmotnosť

kg / ks

kg / paleta

Rozmer v cm
(dĺžka x šírka x výška)

bez DPH s DPH

G12201

G13601

sivá*

dolomite

5,00 6,00
G12221 grafitová

G13591

G13641

granito

lae

Farba
Cena € / ks

                                                                   

100 x 8 × 25 1 30
43

1315

5,70

8,00

6,84

9,60

Spotreba

ks / bm

Množstvo

ks / paleta

Hmotnosť

kg / ks

kg / paleta

��s�o ar�k��
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obrubník Palisádový
Palisádový obrubník slú�i k vytváraniu stupòov, 
vyvýšených terás a záhradných ciest. Ide o 
dekoratívny obrubníkový prvok, ktorý esteticky 
harmonizuje s dla�bou Top Zóna.

dolomite granito latte 

sivá grafitová

Mini Svahovka
Záhradná architektúra mô�e dopria� vašim oèiam 
j ed ineèný  poh ¾ad .  Svahovky  sú  vhodné 
predovšetkým k spevneniu svahov, alebo na 
vytváranie deliacich vegetaèných stien. Zároveò 
vïaka svojmu tvaru okrem spevnenia umo�òujú 
výsadbu rozmanitých druhov suchomilných rastlín.

hnedá piesková

sivá grafitová

* Sivá farba - 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! 

èervená



tvárnic vypåòa� len do polovice, tzn. ponecha� tam vzduchovú 
medzeru. V opaènom prípade sa zvyšuje pravdepodobnos� 
neskoršieho vzniku trhlín a výskyt výkvetov. Zákrytové dosky 
odporúèame lepi� pomocou flexibilného mrazuvzdorného 

ZÁSADY PRI OSÁDZANÍ OBRUBNÍKOV A PALISÁD

lepidla.

Betónové obrubníky a palisády sú dôle�itým prvkom, ktorý pevne ohranièuje vydlá�denú plochu a zamedzuje tak horizontálnemu pohybu polo�enej 
dla�by.
Obrubníky a palisády sa osádzajú do betónového lô�ka z vlhkej zmesi hrubej cca.15 - 20 cm, trieda pou�itého betónu má by� aspoò C16/20. 
Táto hrúbka slú�i na prenos za�a�enia pôsobiaceho pri realizácii, ako aj pri samotnej prevádzke. 
Boèné podopretie obrubníka sa zhotovuje z 10 cm hrubej betónovej vrstvy. Konzistencia betónovej zmesi nesmie by� riedka, mô�e to spôsobi� 
problémy pri osádzaní obrubníkov, kvôli svojej váhe by sa mohli zabori� do betónu alebo prevali�! 

Boèné podopretie palisád musí siaha� do 1/4 - 1/3 z ich celkovej výšky. 
Palisády majú kónický tvar, preto aby sa zabezpeèilo ich rovnomerné rozlo�enie, pri osádzaní sa musia vyklinova�.
Ak budú ma� palisády funkciu oporného múrika alebo vyvýšeného kvetináèa, t.j. z ich zadnej strany bude vysypaná zemina, je vhodné ich 
vystu�i� z tejto strany nopovou fóliou s drená�nym vláknom, aby nedošlo k prepúš�aniu vlhkosti a neèistôt cez škáry. Na odvádzanie vlhkosti zo svahu 
odporúèame okolo betónového lô�ka vytvori� drená�nu vrstvu zo štrku, ktorá spolu s nopovou fóliou odvedie prebytoènú vodu do ni�ších vrstiev.

Ak je to mo�né, odporúèame pred osádzaním obrubníkov a palisád rešpektova� skladobné moduly dla�ieb, aby pri dlá�dení plochy boli vyu�ité 
polovièné a krajové prvky a nebolo nutné ich dorezávanie alebo doštiepavanie na stavbe. 
Preto pred osádzaním obrubníkov a palisád odporúèame overi� si priamo na stavbe skladobné rozmery dla�ieb vyskladaním nieko¾kých prvkov, 
vrátane doporuèených škár!
Obrubníky ukladáme zásadne so škárami. Túto škáru nevyplòujeme! Šírka tejto škáry v tomto prípade bude  3 - 5 mm. Ak škáry budú vyplnené 
plastickou pri¾navou hmotou, resp. cementovou maltou, musí ma� škára šírku cca 10 mm. Vidite¾nú škáru treba po celej då�ke prehåbi� 
o 5 mm !

Palisáda INA:

150 mm

150 mm

150 mm

330 mm400 mm

200 mm 100 mm 100 mm

Štiepané palisády ARCADIA
a CASSER:

štiepaná
èelná strana

boèná rovná strana

Èelný poh¾ad: 
predná då�ka palisád je osadená 
v jednej línii

Èelný poh¾ad: 
èelo schodiskových 
stupòov tvorí štiepaná 
- èelná èas� palisád

PRÍKLAD SPRÁVNEHO ROZLO�ENIA PALISÁD PRI VYTVÁRANÍ SCHODISKOVÝCH STUPÒOV:

Z
Á

S
A

D
Y

 P
R

I 
O

S
Á

D
Z

A
N

Í 
O

B
R

U
B

N
ÍK

O
V

 A
 P

A
L
IS

Á
D

78 79

EKOLOGICKÉ DLAŽBY 

Eko Line.....80

Eko Cuadro.....81

Eko Top Zóna kombi.....82

Eko Háèko.....83

Zatrávòovacia dla�ba.....84



Eko Line
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dolomite

sivá

granito

bez DPH s DPH

G14601 sivá * 15,90 19,08

G14621 dolomite*

G14611 granito*

Hmotnosť

kg / ks

kg / paleta

��s�o ar�k�� FarbaPrvok
Rozmer v cm                                              

(dĺžka x šírka x výška)

Spotreba

ks / m2

Množstvo                                    

m² / paleta     

ks / paleta                               

Cena € / m²

26
7,68              

200
0,96 m2

25 ks         

6,5                   

1325 17,05 20,46

 16 x 24 x 8

Množstvo

vo vrstve

 farba sivá

Ekologická dla�ba sa stala pre mnohých majite¾ov 
pozemkov sympatickou a dôle�itou "malièkos�ou", 
ktorá umo�òuje prepoji� vonkajšiu vozovku so 
záhradou, èi príjazdom do gará�e,  alebo na 
parkovisko. Eko Line, ako ïalší prvok z rady 
ekologických dla�ieb má dištanèné nálisky široké 
1,5 cm, ktoré umo�òujú odvedenie da�ïových vôd 
z povrchu dla�by priamo do pôdy.

- hrúbka dla�by 8 cm

- hladký rovný povrch s mikrofázou

- 11 % vodopriepustnej plochy na m2 

16 x 24 x 8 cm

* 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!

 

Eko Cuadro

81

S
P

Ô
S

O
B

 U
K

L
A

D
A

N
IA

C
E

N
N

ÍK

sivá

* SIVÁ FARBA : predaj mo�ný len na celé palety (8 vrstiev). Pri objednaní iného mno�stva (ucelené vrstvy!) sa za rozbalenú paletu úètuje poplatok 10 € bez DPH!
Hmotnos� výrobkov je uvádzaná vrátane váhy drevenej palety! 

bez DPH s DPH

G12021 sivá * 15,90 19,08

Hmotnosť

kg / ks

kg / paleta

��s�o ar�k�� FarbaPrvok
Rozmer v cm                                              

(dĺžka x šírka x výška)

Spotreba

ks / m2

Množstvo                                    

m² / paleta     

ks / paleta                               

Cena € / m²

25
7,68              

192

0,96 m2
24 ks         

6                   

1177 
20 x 20 x 8

Množstvo

vo vrstve

 farba sivá

Ïalším typom z tejto skupiny je dla�ba Eko Cuadro. 
Tento typ dla�by má tvar štvorca s dištanènými 
nál iskami -  zatrávòovacími otvormi,  ktoré 
vymedzujú škáry široké 3 cm. Škáry odporúèame 
vysypa� okrasným štrkom.

- hrúbka dla�by 8 cm

- hladký rovný povrch s fázou

- 27 % vodopriepustnej plochy na m2 

20 x 20 x 8 cm



granito

dolomite

Eko Top Zóna kombi 
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* SIVÁ FARBA: Predaj mo�ný len na celé palety! 
FAREBNÉ ODTIENE: Za rozbalenie palety (ucelené vrstvy!) sa úètuje poplatok 10 € bez DPH!
Nie je mo�né objednáva� formáty jednotlivo! Hmotnos� výrobkov je uvádzaná vrátane váhy drevenej palety! 

- hrúbka dla�by 8 cm

- hladký rovný povrch s fázou

- 21 % vodopriepustnej plochy na m2 

bez DPH s DPH

G14631 sivá* 17,50 21,00

G14661 grafitová

G14641 granito

G14651 dolomite

7,84

kombinácia troch 
 formátov vo vrstve:                                           
10 x 20 x 8 cm: 8 ks                               
20 x 20 x 8 cm: 8 ks                             
20 x 30 x 8 cm: 8 ks

Farba
Rozmer v cm                      

(dĺžka x šírka x výška)                                              
Spotreba
ks / m² 

Množstvo                                    
m² / paleta       

Cena € / m²
Množstvo
vo vrstve

Hmotnosť
kg / vrstva          
kg / paleta

��s�o ar����

0,98 m2             
160                   

1305
19,50 23,40

Pre zabezpeèenie odvádzania zrá�kovej vody 
z plochy a zároveò jej spevnenie je ekologická 
dla�ba Eko Top Zóna kombi funkèným a estetickým 
riešením. Variabilná kombiforma s tromi formátmi 
umo�òuje vytvára� väèší poèet škár so šírkou 1,1 cm 
pre efektívne odvedenie da�ïových vôd priamo do 
pôdy. Je kombinovate¾ná s ostatnými dla�bami, 
hlavne s dla�bou Top Zóna a Top Zóna kombi. 
Hrúbka dla�by 8 cm umo�òuje prejazd aj 
nákladnými automobilmi.

grafitová

sivá

 rozlo�enie vo vrstve

NOVINKA

TIP: Ve¾kos� škár odporúèame vyplni� 
okrasným štrkom menšej frakcie.

KOMBIFORMA

Eko Háèko

83

S
P

Ô
S

O
B

 U
K

L
A

D
A

N
IA

C
E

N
N

ÍK

Skupina priemyselných prvkov je doplnená o ïalšiu 

novinku - ekologickú dla�bu Eko Háèko, ktorá je 

ideálna pre riešenie environmentálnych spevnených 

plôch, ako sú parkoviská, odstavné plochy alebo 

chodníky, ktoré majú za úlohu odvodnenie plôch. 

V prípade správnej pokládky ve¾korysé drená�ne 

otvory so šírkou 0,6 a� 1 cm umo�òujú priame 

odvedenie da�ïových vôd do pôdy, èím sa 

zabezpeèí správne vyu�ívanie zrá�kových vôd.

sivá

- hrúbka dla�by 8 cm

- hladký rovný povrch s fázou

- 12 % a 24 % vodopriepustnej plochy na m2

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! Dovoz z výrobného závodu Ša¾a.

bez DPH s DPH

S27101 sivá* 15,90 19,08

S27111 grafitová

Hmotnosť

kg / vrstva

kg / paleta

��s�o ar�k�� FarbaPrvok
Rozmer v cm                                              

(dĺžka x šírka x výška)

Spotreba

ks / m2

Množstvo                                    

m² / paleta     

ks / paleta                               

Cena € / m²

35
6,88             

240

0,86 m2
30 ks         

134,9                  

1079,4 17,90 21,48 
16,5 x 20 x 8 cm

Množstvo

vo vrstve

 farba sivá, grafitová

NOVINKA

TIP: Tvar dla�by umo�òuje ulo�enie na dva spôsoby: 
1.Na väzbu, èím vzniknú menšie drená�ne otvory.
2.Ukladanie v línii vytvorí medzi dla�dicami 
väèšie, tvarovo zaujímavé medzery.

16,5 x 20 x 8 cm



Zatrávòovacia dla�ba
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Zatrávòovacia dla�ba je ekologicky hodnotný prvok 
s vysokým podielom zelene - a� 38% plochy. 
Prednos�ou vegetaènej dla�by je odvedenie 
da�ïových vôd zatrávòovacími otvormi priamo do 
pôdy. Dla�ba súèasne umo�òuje rieši� spevnenie 
i zatrávnenie plochy.
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sivá

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

- hrúbka dla�by 8 cm a 10 cm

- 38 % vodopriepustnej plochy na m2 

- pou�itie: odstavné plochy, parkoviská, 

  vjazdy do gará�í

 farba sivá

TIP: 
Hutnenie mo�né a� po 
vyplnení všetkých otvorov 
zeminou alebo kamenivom. 

60 x 40 x 8 cm

40 x 40 x 8 cm

bez DPH s DPH

G11961

G11971

sivá  *

sivá  *

Hmotnosť

kg / ks

kg / paleta

��s�o ar�k�� FarbaPrvok
Rozmer v cm                                              

(dĺžka x šírka x výška)

Spotreba

ks / m2

Množstvo                                    

m² / paleta     

ks / paleta                               

Cena € / ks

6,25

4,16

11,52
             72

9,6             

40

0,96 m2
6 ks         

0,96 m2
4 ks         

17                

25,6                   

1249

1049

2,10

3,15

2,52

3,78

 

 

40 x 40 x 8

60 x 40 x 8

Množstvo

vo vrstve

G14251 sivá  *4,16
9,6             

40

0,96 m2
4 ks         

32               

1305
3,70 4,44

 
60 x 40 x 10
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bez DPH s DPH

G10411 sivá* 15,20 18,24

G10421 červená 18,30 21,96

G10471 sivá  * 17,95 21,54

G10481 červená 20,35 24,42

G10441 sivá* 17,95 21,54

G10451 červená 20,35 24,42

1,03 m2

72 ks

14 × 20 × 8

krajový prvok

5 ks / bm

38 ks / m2

4,40

168

1,11 m2

42 ks

16,5 × 10 × 8

polovičný prvok

3,5 ks / bm   

70 ks / m2               

6,15

432

��s�o ar���� Farba
Cena € / m2

16,5 × 20 × 8

balenie na strojnú pokládku
35

8,49

297

0,94 m2

33 ks

5

1510

Rozmer v cm
Spotreba    

ks / m2

Množstvo

m2 / paleta

ks / paleta

Množstvo

vo vrstve

2,5

1105

4,7

815

Hmotnosť

kg / ks

kg / paleta

bez DPH s DPH

G10191 sivá* 12,50 15,00

G10201 červená 15,00 18,00

G10251 sivá  * 15,40 18,48

G10261 červená 17,95 21,54

G10221 sivá* 15,40 18,48

G10231 červená 17,95 21,54

11,31

396

1,11 m2

42 ks

14 × 20 × 6

krajový prvok

krajový prvok

krajový prvok

krajový prvok

5 ks / bm

38 ks / m2

6,60

252

��s�o ar���� Farba
Cena € / m2

0,94 m2

33 ks

16,5 × 10 × 6 3,5 ks / bm   

70 ks / m2               

6,20

432

1,03 m2

72 ks

16,5 × 20 × 6

balenie na strojnú pokládku
35

Rozmer v cm
Spotreba

ks / m2

Množstvo

m2 / paleta

ks / paleta

Hmotnosť

kg / ks

kg / paleta

Množstvo

vo vrstve

3,86

1554

1,92

854

3,5

907

bez DPH s DPH

G27671 sivá* 18,20 21,84

G27681 červená 20,80 24,96

G28631 sivá  * 21,50 25,80

G28641 červená 23,90 28,68

6,4

224

6,39

1457

3,15

5,8

749 kg

/paleta

��s�o ar���� Farba
Cena € / m2

KOMBI forma Háčko                    

                                                                   16,5 × 10 × 10

14 × 20 × 10

3,5 ks / bm   

70 ks / m2               

5 ks / bm

38 ks / m2

3,28 m2

112 ks

pol. prvok

64 ks

kraj. prvok

16,5 × 20 × 10

balenie na strojnú pokládku
35

Rozmer v cm
Spotreba

ks / m2

Množstvo

m2 / paleta

ks / paleta

Hmotnosť

kg / ks

kg / paleta

Množstvo

vo vrstve

bez DPH s DPH

G10301 sivá* 15,20 18,24

G10311 červená 18,30 21,96

G10391 sivá* 15,20 18,24

G10401 červená 18,30 21,96

G10361 sivá  * 17,95 21,54

G10371 červená 20,35 24,42

G10331 sivá* 17,95 21,54

G10341 červená 20,35 24,42

16,5 × 10 × 8 3,5 ks / bm   

70 ks / m2               

6,15

432

16,5 × 20 × 8

balenie na strojnú pokládku

1,03 m2

72 ks

1,11 m2

42 ks

2,5

1105

4,7

815

35
8,49

297

��s�o ar���� Farba

Hmotnosť

kg / ks

kg / paleta

5

1645

5

1510

0,94 m2

33 ks

Cena € / m2

16,5 × 20 × 8

balenie na ručnú pokládku
35

9,26

324

Množstvo

vo vrstve

1,03 m2

36 ks

Rozmer v cm
Spotreba

ks / m2

Množstvo

m2 / paleta

ks / paleta

14 × 20 × 8 5 ks / bm

38 ks / m2

4,40

168

86

Háèko
Háèko - celý prvok Háèko - polovièný prvok Háèko - krajový prvok

Háèko 8 cm - s fázou

Háèko 10 cm - s fázou

Háèko, nehluèná, 6 cm - bez fázy

Háèko, nehluèná, 8 cm - bez fázy

 *Sivá farba - 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! 

 *Sivá farba - 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! 

 . Hmotnos� výrobkov je uvádzaná vrátane váhy drevenej palety! Na objednávku mo�nos� výroby aj v nehluènom prevedení.*Sivá farba - predaj mo�ný len na celé palety!
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Háèko 6cm - s fázou

bez DPH s DPH

G10171 sivá* 12,50 15,00

G10181 červená 15,00 18,00

G10081 sivá* 12,50 15,00

G10091 červená 15,00 18,00

G10141 sivá* 15,40 18,48

G10151 červená 17,95 21,54

G10111 sivá* 15,40 18,48

G10121 červená 17,95 21,54

6,6

252

1,11 m2

42 ks

Hmotnosť

kg / ks

kg / paleta

3,86

1552

3,86

1694

1,91

850

3,5

907

0,94 m2

33 ks

1,03 m2

36 ks

1,03 m2

72 ks

14 × 20 × 6 5 ks / bm

38 ks / m2

35
12,36

432

16,5 × 20 × 6

balenie na strojnú pokládku
35

11,31

396

16,5 × 10 × 6

polovičný prvok

polovičný prvok

polovičný prvok

polovičný prvok

3,5 ks / bm   

70 ks / m2               

6,2

432

Farba
Cena € / m2

Rozmer v cm
Spotreba

ks / m2

Množstvo

m2 / paleta

ks / paleta

��s�o ar����
Množstvo

vo vrstve

16,5 × 20 × 6

balenie na ručnú pokládku

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
��s�o ar�k�u                            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
��s�o ar�k�u 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

��s�o ar�k�u 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

��s�o ar�k�u
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

��s�o ar�k�u FarbaPrvok Rozmer v cm
Spotreba

ks/bm/m2

Množstvo

ks / paleta



Debniace betónové tvarovky 

Nájazdový obrubník F5

�¾abovka

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

88
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30 × 62 × 15,2        

(TBM 1-60)
3,3 16 8 ks

33

553
G11871 sivá 4,00 4,80

bez DPH s DPH

Množstvo

vo vrstve
Farba

Cena € / ks
��s�o ar�k��Prvok Rozmer v cm

Spotreba

ks / bm

Množstvo

ks / paleta

Hmotnosť

kg / ks

kg / paleta

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

20 × 100 × 15 (10) 1 20 5 ks
62

1265
G22221 sivá* 7,40 8,88

bez DPH s DPH

Množstvo

vo vrstve
Farba

Cena € / ks
��s�o ar�k��Prvok Rozmer v cm

Spotreba

ks / bm

Množstvo

ks / paleta

Hmotnosť

kg / ks

kg / paleta

Odvodòovacia �¾abovka

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

25 × 50 × 6/12 4 42
24

1033
G11861 sivá 3,80 4,56

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

Cestný obrubník oblúkový vonkajší

Hmotnos� výrobkov je uvádzaná vrátane váhy drevenej palety! 

R - 0,5   15 × 78 × 25 - 6

zd-24-002

sivá 23,00 27,60

R - 1,0   15 × 78 × 25 - 6

55

355

60

375

3ks

3ks

zd-24-004

sivá 23,00 27,60

Cestný obrubník, Cestný obrubník-rovný

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

15 × 100 × 25 1 18 6 ks
78

1429
G12041 sivá 6,30 7,56

15 × 50 × 25 2 36 12 ks
38

1393
G12071 sivá 4,45 5,34

15 × 33 × 25 3 54 18 ks
27

1483
G12081 sivá 3,80 4,56

15 × 100 × 25

skosenie 5 × 5 mm
1 15 5 ks

85

1300
G12061 sivá 6,45 7,74

bez DPH s DPH
Farba

Cena € / ks
��s�o ar�k��Prvok Rozmer v cm

Spotreba

ks / m2

Množstvo

ks / paleta

Hmotnosť

kg / ks

kg / paleta

15 × 50 × 25 8 60
19,5

1195
G12091 sivá 1,60 1,92

20 × 50 × 25 8 50
23,5

1200
G12101 sivá 1,70 2,04

25 × 50 × 25 8 40
23,3

960
G12111 sivá 2,05 2,46

30 × 50 × 25 8 40
26,5

1060
G12121 sivá 2,40 2,88

40 × 50 × 25 8 30
38

1165
G12131 sivá 2,50 3,00

30 × 30 × 25

stĺpová tvarovka
DBTS 30

- 45
19

880
G12521 sivá 2,30 2,76

NOVINKA  
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CREATIVE GARDEN - INŠPIRÁCIE

PALISÁDA CASSER

Palisáda CASSER má napriek svojej výške iba 40 cm ve¾mi široké vyu�itie. Vedeli ste, �e keï palisádu ulo�íte “nale�ato”, tak 

mô�ete vytvori� vyvýšený záhon vhodný na vysadenie okrasných, alebo ú�itkových rastlín? Ponúkame vám nieko¾ko 

tipov na kvetináèe, ktoré si hravo vytvoríte aj sami. Všetky informácie o palisáde Casser nájdete na strane 73.

KVETINÁÈ 1

KVETINÁÈ 2

KVETINÁÈ 3

KVETINÁÈ 4

NAŠE ODPORÚÈANIA:i

1. Maximálna odporúèaná výška vyvýšeného záhona z palisády Casser je 75 cm (5 radov).

Vo všeobecnosti platí, �e záhony vyššie ako 1 meter je nutné staticky prepoèíta�!

2. Vnútornú èas� záhona odporúèame vylo�i� nopovou fóliou, ktorá palisády ochráni 

pred vlhkos�ou a presakovaním neèistôt.

3. Na dno záhona sa ukladá králièie pletivo, ktoré slú�i na ochranu pred škodcami. 

4. Odporúèaný spojovací materiál: Mrazuvzdorné flexibilné lepidlo.

vonkajší rozmer: 210 x 130 x 45 cm 

poèet kusov v jednom rade: 16 ks

celkový poèet kusov: 48 ks

celková výška záhona: 45 cm = 3 rady

vonkajší rozmer: 170 x 90 x 60 cm 

poèet kusov v jednom rade: 12 ks

celkový poèet kusov: 48 ks

celková výška záhona: 60 cm = 4 rady

vonkajší priemer kruhu : 300 cm

poèet kusov v jednom rade: 22 ks

celkový poèet kusov: 88 ks

celková výška záhona: 60 cm = 4 rady

vonkajší rozmer: 130 x 130 x 60 cm 

poèet kusov v jednom rade: 12 ks

celkový poèet kusov: 48 ks

celková výška záhona: 60 cm = 4 rady
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BLOKY ARCADIA A PALISÁDA ARCADIA

Bloky ARCADIA sú mimoriadne variabilné prvky, ktoré 

v záhrade mô�ete vyu�i� na mnoho spôsobov. Inšpirujte 

sa zostavami, ktoré sme pre vás vybrali. Informácie 

o produkte nájdete na strane 70 a 71.  

Palisády ARCADIA sú ideálnou vo¾bou, ak potrebujete vo vašej záhrade vyrieši� výškové rozdiely do 60 cm. Takisto z nich 

mô�ete vytvori� vyššie kvetináèe, prípadne skupinu výškovo odstupòovaných vyvýšených záhonov. Inšpirova� sa mô�ete aj 

našim výberom rôznych riešení. Všetky dôle�ité informácie o palisádach ARCADIA nájdete na strane 72.
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Poštová schránka
CITYBOX

Kovová poštová schránka CITYBOX je vhodný 

doplnok pri riešení detailov vášho oplotenia. Kvalitné 

prevedenie z uš¾achtilej ocele a povrchová úprava 

práškovými vypa ¾ovacími farbami sp åòajú 

po�iadavky pre pou�itie do vonkajšieho prostredia. 

Poštová schránka je kvalitná, ruène vyrobená 

schránka, ktorá bezpeène ochráni vašu poštu a� do 

jej vyzdvihnutia. Decentné prevedenie a nadèasový 

dizajn vás presvedèia o správnosti vášho výberu. Je 

vyrábaná v rozmeroch identických našim plotovým 

systémom.

grafit - strieborná patina

poh¾ad zo zadnej strany: grafit - strieborná patina

grafit - medená patina

poh¾ad z prednej strany: grafit - medená patina

bez DPH s DPH

grafit - strieborná pa�naCasser
Duvar light

Duvar an��k�

Metropol Uni

S92001

grafit - medená pa�na S92002

grafit - strieborná pa�na S92003

grafit - medená pa�na S92004

246,00

230,00 276,00

Cena € / ks
Rozmer v cm Farba

Vhodný typ
plotu

Hmotnosť

kg / ks
��slo ar�klu

40 x 20 x 20

40 x 20 x 15 10,5

11,5

205,00

štandard piesková

- vhodný pre šírku škár 3 - 5 mm

- frakcia: 0 / 2 mm

- odporúèaná spotreba: 2,5 - 4 kg / m2

Hmotnosť
kg / ks                    

kg / paleta                      

Množstvo                                    
ks / paleta              

Spotreba
ks / m2

bez DPH s DPH
Produkt

25                          
1025

2,5 - 4 kg 40 S35901 štandard piesková 4,50 5,40

Číslo arklu Farba

Cena € / ks

Hmotnos� výrobkov je uvádzaná vrátane váhy drevenej palety!

aplikácia škárovacieho piesku pomocou metly
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ŠKÁROVACÍ
PIESOK

Dôle�itým krokom po ulo�ení dla�by je okrem 
zhutnenia  dlá�deného  povrchu  aj  jeho 
zapieskovanie. Do našej ponuky sme preto zahrnuli 
škárovací piesok - prírodné drvené kamenivo frakcie 
0 - 2 mm urèený pre odolné a stabilné škáry. Piesok 
má optimálne vlastnosti pre odvádzanie  vody, 
neprepadáva  sa a  je mrazuvzdorný.

- prvé pieskovanie sa robí ešte pred hutnením povrchu dla�by vibraènou doskou

- škárovací piesok vmetáme do škár ruène metlami

- po zhutnení povrchu dla�by sa robí druhé pieskovanie a koneèné zametenie povrchu

APLIKÁCIA ŠKÁROVACIEHO PIESKU:i



Výdatnosť: 10 - 13 m² / l
Prípravok sa nanáša v neriedenom stave. 

bez DPH s DPH

BaleniePopis

102,6085,50S30541

Názov produktu

Povrchová 
impregnácia

VATNAJÖKULL - 

V8

5l / ks

��slo ar�klu
Cena € / ks

94

P
O

V
R

C
H

O
V

Á
 I
M

P
R

E
G

N
Á

C
IA

 V
8

- ¾ahšia údr�ba betónového povrchu

- zabránenie vzniku výkvetov

- zachovanie farebnej stálosti ošetreného povrchu

- prípravok je ekologicky nezávadný

Povrchová 
impregnácia V8

Povrchová impregnácia Vatnajökull - V8 je 

ekologický prípravok na báze nanotechnológie 

špeciálne vyvinutý na ošetrovanie a údr�bu 

betónových výrobkov vyrobených spoloènos�ou 

CITY STONE DESIGN s.r.o. Jeho zlo�enie 

zabezpeèuje, �e sa vynikajúco via�e s povrchom 

betónových výrobkov. Výsledkom aplikácie je 

nevidite¾ná impregnácia, ktorá znemo�òuje pevné 

uchytenie neèistôt na povrchu a ich preniknutie do 

håbky materiálu. Aplikácia by sa mala obnovova� 

ka�dé 2-3 roky, pri plotoch ka�dých 3-5 rokov.

 aplikácia prípravku pomocou záhradného postrekovaèa  ochranná vrstva po aplikácii zabraòuje prenikaniu neèistôt

- povrch dla�by alebo plota musí by� oèistený a suchý

- ak sa na povrchu u� objavil výkvet, impregnáciu odporúèame aplikova� a� po jeho odstránení

- neriedený prípravok sa aplikuje pomocou záhradného postrekovaèa

APLIKÁCIA PRÍPRAVKU V8i
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Odstraòovaè
výkvetov V10

Odstraòovaè
neèistôt V11

Odstraòovaè výkvetov V10 slú�i na úè inné 

odstránenie vápenatých výkvetov a cementových 

závojov z betónových povrchov, tehál, keramického 

obkladu, kameniny a z ïalších kyselinám odolných 

materiálov. Odstraòuje taktie� škvrny od hrdze. Je 

úèinný aj bez drhnutia, v jednom úkone èistí, 

obnovuje a rozjasòuje povrch. Na odstránenie 

vápenatých výkvetov sa pou�íva v neriedenej forme. 

Na odstránenie ostatných neèistôt prípravok riedime 

s èistou vodou v pomere 1:1 a� 1:5 pod¾a stupòa 

zneèistenia.

Ods t raòovaè  neè i s tô t  V11  j e  u rèený  na 

odstraòovanie odolného zneèistenia a škvàn 

z betónových povrchov. Odstraòuje mastnotu 

spôsobenú olejom z motorových vozidiel, ale  

takisto si poradí so zájdenými neè istotami 

spôsobenými ka�dodenným pou�ívaním, ako sú 

napríklad stopy po pneumatikách.  Prípravkom 

mo�no odstráni� aj odolné zneèistenie od trávy, 

zeminy a plodov ovocia. Prípravok sa nanáša 

v riedenom stave 1:50, alebo pod¾a potreby.

bez DPH s DPH

Koncentrát sa riedi vodou v pomere 1:50, 

alebo podľa potreby.
1 l / ks S35811 22,00 26,40

Cena € / ks
Názov produktu Pou�i�e

Hmotnosť

kg / ks
�íslo ar�klu

V11
Odstraňovač nečistôt

bez DPH s DPH

Koncentrát sa riedi vodou v pomere 1:1až 

1:5 podľa stupňa znečistenia.                              

Nie je vhodný na nerez, hliník, meď a 

mosadz!

1 l / ks S35791 17,50 21,00

Názov produktu Pou�i�e
Hmotnosť

kg / ks
�íslo ar�klu

Cena € / ks

Odstraňovač výkvetov

V10

NOVINKA



NÁVOD NA POUŽÍVANIE VÁKUOVÝCH KLIEŠTÍ 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

POSTUP PRI ZDVÍHANÍ BREMENA

Ak plánujete pokládku ve¾koformátových platní typu Granada alebo Terrazza, tak treba bra� do úvahy ich hmotnos�, ktorá je pri 

najväèšom formáte platní (80 x 80 x 8 cm) a� 120 kg. Ruèná pokládka by bola zbytoène komplikovaná, a mo�no aj nebezpeèná. 

Máme pre vás preto riešenie - vákuové zdvíhacie zariadenie SPEEDY VS-S, ktoré je urèené práve na bezpeènú pokládku väèších 

a �a�kých formátov. Silné dúchadlo doká�e nasa� �a�ké betónové platne a� do hmotnosti 140 kg. Zariadenie je mo�né si zapo�ièa� 

priamo vo výrobnom závode v Geèi.

• Zapnite ventilátor.

• Zariadenie umiestnite priamo nad bremenom. Ne�ahajte po stranách. Rovnomerne rozlo�te za�a�enie.

• Zdvihnite zdvíhací mechanizmus na bremeno.

• Sacia podlo�ka zachytáva zá�a�.

• Sledujte manometer. Akonáhle je tlak vákua -200mbar (ukazovate¾ vákua je v zelenom rozsahu), mô�ete zdvihnú� bremeno.

• Nikdy sa nepokúšajte zdvihnú� bremeno s ni�ším vákuom, preto�e mô�e dôjs� k jeho uvo¾neniu!

• Pri zdvíhaní predmetov dbajte na to, aby sa skutoène zdvihol iba jeden kus.

NASTAVENIE VÝŠKY RUKOVÄTE:

• Rukoväte obsluhy je mo�né nastavi� pre obsluhujúceho rôznej výšky. Nastavenie vykonajte iba vtedy, keï je zariadenie na 

   zemi. 

PREPRAVA BREMIEN:

• Zabráòte trhavému pohybu bremena.

• Obsluha, ktorá ovláda ovládaciu páku, musí v�dy informova� druhú obsluhu jasne a jednoznaène o svojich plánovaných   

   èinnostiach.

SPUSTENIE ZÁ�A�E:

• Spúš�ajte zá�a� na bezpeènú a èistú rovnú plochu, aby sa zá�a� nemohla skåznu�, alebo prevráti�. 

• Potiahnite ovládaciu páku, aby ste uvo¾nili zá�a�.

Podrobný návod na pou�itie si mô�ete stiahnu� na našej web stránke: 

https://citystonedesign.sk/navod-na-pouzivanie-vakuovych-kliesti/ 

• Vákuové ruèné zariadenie SPEEDY VS-S je urèené na  

    zdvíhanie a presúvanie kamenných a betónových platní.

• Prevádzka zariadenia si vy�aduje dve osoby.

• Maximálna zdvíhacia kapacita sa nesmie prekroèi�.

• Vákuové zdvíhacie zariadenie na ruènú pokládku sa mô�e 

   pou�íva� iba vo zvislej polohe.

• Neoprávnené úpravy zdvíhacieho zariadenia sú 

   z bezpeènostných dôvodov zakázané!

18

Hmotnosť

kg / ks
Prvok Názov produktu Popis

Pokládkový stroj Speedy

Pokládkový vákuový stroj je určený
na pokládku veľkoplošnej dlažby

typu Granada, Terrazza. Nosnosť do
140 kg

Cena prenájmu 
€ / deň bez DPH

Cena prenájmu 
€ / deň s DPH

50,00 60,00
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Výstavné plochy.....98 - 99
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VÝSTAVNÁ PLOCHA GEČA

Výrobný závod Geèa

Cintorínska 4

044 10 Geèa

VÝSTAVNÁ PLOCHA BRATISLAVA

Tuhovská 1

( pred predajòou STAVMAT STAVEBNINY s.r.o. ) 

831 07  Bratislava

VÝSTAVNÁ PLOCHA TRNAVA

Zavarská ulica 10/B

( ved¾a predajne STAVMAT STAVEBNINY s.r.o. )

917 01 Trnava

VÝSTAVNÁ PLOCHA TRENČÍN

Brnianska 2

( v areáli predajne STAVMAT STAVEBNINY s.r.o. )

911 05  Trenèín
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VÝSTAVNÁ PLOCHA 

BANSKÁ BYSTRICA

Partizánska 91

( pred predajòou STAVMAT STAVEBNINY s.r.o. )

974 01  Banská Bystrica

VÝSTAVNÁ PLOCHA NITRA

Novozámocká 96

( pred predajòou STAVMAT STAVEBNINY s.r.o. )

949 05  Nitra

VÝSTAVNÁ PLOCHA ŠAĽA

Výrobný závod Ša¾a

Areál IN VEST 1179

927 03 Ša¾a

VÝSTAVNÁ PLOCHA 

TRENČIANSKE JASTRABIE

Záhradné centrum Gaura

913 22 Trenèianske Jastrabie - pod Radarom
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OD NÁPADU K REALIZÁCII

Plánujete nový plot? S nami to zvládnete!

Stiahnite si zdarma našu aplikáciu:

NAVRHNITE SI PLOT S NAŠOU APLIKÁCIOU!

Mobilná aplikácia spoloènosti CITY STONE DESIGN s.r.o. ponúka jedineènú funkciu modelovania plotových systémov, ktoré si mô�ete „postavi�“
a porovna� s vašim domom priamo na mieste. Vïaka tomu získate ove¾a lepšiu predstavu o tom, aký typ a farba plotového systému najviac

sedí k vašej fasáde a k ostatným prvkom vášho domu.

Plotový systém Metropol Uni
- farba granito

Plotový systém Casser
- farba latte
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Nákres plotového systému

Kladaèský plán dla�by

PROJEKTOVANIE

Plánujete novú záhradu, terasu, chodník alebo plot okolo domu? Pomô�eme vám prenies� vašu predstavu na 
papier. Staèí, ak nás kontaktujete telefonicky, mailom alebo osobne. Pre u¾ahèenie výberu toho správneho 
riešenia alebo naèerpanie nových inšpirácií vám odporúèame navštívi� niektorú z našich vzorkových záhrad.

Aké podklady od vás potrebujeme?

- pôdorys domu s kótami

- zakreslené vstupy na pozemok,

  do gará�e, do domu a pod.

- informácie o farbe fasády, strechy

- aktuálne fotografie situácie

- a na záver aspoò základnú predstavu

  o tom, „ako to asi budem chcie�“

- kontakt na vás

Ako postupova�?

Kontaktujte mailom, alebo telefonicky

nášho kolegu na

technicko-poradenskom oddelení:

Ing. Martin Jenèík

0917 946 657

jencik@citystonedesign.sk

Prvý kladaèský nákres dla�by, 

alebo plotového systému pre vás 

spracujeme ZDARMA! Projekty pre 

spevnené plochy spracovávame 

v rozsahu minimálne 70 m2. 

Prípadná oprava nákresu je 

spoplatnená sumou 30 € bez DPH.

viac informácií na www.citystonedesign.sk
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CESTA DLAŽBY - AKO TO ROBÍME?

DODÁVKA SUROVÍN

PROCES VÝROBY

�a�ba štrku

Naplnenie surovín
do zásobníkov (tzv. Silá)

Nastavenie receptúry

Dodanie surovín

Výber a nastavenie formy
pod¾a plánu výroby

1.

3.

5.

4.

2.

Prebieha u renomovaných slovenských 
výrobcov kameniva.
Vy�a�ené kamenivo mô�e by� zaka�dým 
mierne farebne odlišné, èo ovplyvòuje aj 
vzh¾ad hotových výrobkov. Je to úplne 
be�ný jav, ktorý  neovplyvòuje ich kvalitu.

Kamenivo a cement sú dodávané na dennej 
báze od lokálnych dodávate¾ov na krátke 
vzdialenosti.

Pre ka�dý náš produkt je špeciálne
vyhotovená výrobná forma.

Ka�dá kategória produktov má presne
prispôsobený pomer surovín, ako aj
technológiu výroby.

Mesaène: -  3 000 000 kg  110 cisterien cementu  

cementu - viac ako objem olympijského bazénu.

Mesaène: -  14 000 000 kg  560 kamiónov kameniva  

kameniva - objem takmer 6 olympijských bazénov.
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6.

8.

7.

9.

10.

Spustenie procesu
výroby

Zretie výrobkov
v sušiacich komorách

Zaskladnenie paliet

Vylo�enie výrobkov
zo sušiacej komory
a následná paletizácia

Expedícia a dodanie
zákaníkovi

Aby boli výrobky vhodné na pou�itie, musia 
prejs� procesom zretia v sušiacich komorách. 
Zretie prebieha min. 24 hodín pri teplote 36°C 
a pri 90 % vlhkosti. Iba tak výrobky získajú 
dostatoènú pevnos� a odolnos�.

Dávkovanie surovín do formy a následná 
plnoautomatizovaná výroba.

Predaj materiálu koncovému zákazníkovi
sprostredkujú naši zmluvní predajcovia
- stavebniny. Mesaène expedujeme 
v priemere 13 200 paliet.

V našich skladových priestoroch.

Z to¾kej dla�by by sme dokázali vydlá�di�

Ako cesta z Bratislavy do U�horodu

(alebo z Bratislavy do Mníchova) 

Staromestské námestie v Prahe a� 137 x

Takisto je to plocha 306 futbalových ihrísk

Viete, �e...?
... za rok vyrobíme 1,38 miliónov m2 dla�by

Obrubníky: 529 600 kusov roène = 560 km

ZIMNÁ ÚDR�BA: Naše betónové dla�by sú odolné voèi chemickým rozmrazovacím prostriedkom, preto mô�u by� aplikované, 

farebné odchýlky nie je mo�né eliminova�, preto�e najpodstatnejší podiela surovín pre výrobu tvoria prírodné materiály - piesok 

DODATOÈNÉ INFORMÁCIE:i

ale musia by� dodr�ané miestne predpisy o najväèších prípustných dávkach na plošnú jednotku krytu.

FAREBNOS�: Aj keï sú pri výrobe pou�ité ve¾mi kvalitné farby, mô�u betónové výrobky vykazova� farebné odchýlky. Tieto 

a cement. Odchýlky vo farebných odtieòoch nemajú �iadny negatívny vplyv na kvalitu výrobkov (STN EN 1338/2004, odst. 5.4 

VŠETKY SUROVINY POU�ÍVANÉ PRI VÝROBE SÚ EKOLOGICKY NEZÁVADNÉ.

Vizuálne h¾adiská) a be�ným pou�ívaním sa èasom stratia.



ČO BY STE MALI VEDIEŤ
Aby sme predišli nedorozumeniam a zamedzili zbytoèným reklamáciám, prosíme všimnite si nasledovné informácie. 

VÝKVETY
V priebehu zrenia výrobkov mô�e dochádza� k výskytu vápenných výkvetov, tzn. k vystúpeniu vo¾ného vápna obsiahnutého 

v cemente na povrch betónových výrobkov.

vápenný výkvet na dla�be vápenný výkvet na plote

PRÍČINA  A  VZNIK  VÝKVETOV

VÁPENNÝ  VÝKVET

Výskyt výkvetov na dla�bách, ale aj na murovacích tvarovkách je v�dy úzko spojený s vlhkos�ou. 

Rozpustené vápno difunduje na povrchu, voda sa vyparuje a zostáva �a�ko rozpustný biely vápenný zákal. 

Preto�e zlo�enie betónu a s tým spojený podiel vápna podliehajú istým výkyvom a tie� sa menia vplyvom poveternostných podmienok ( dá�ï, 

sneh, prievan, chlad, teplo ), dochádza k fenoménu vykvitania viac èi menej vidite¾ne. Chemický proces, ktorému podlieha vápno vplyvom 

poveternostných podmienok nie je ešte výstupom na povrch betónu ukonèený. Vïaka da�ïu a iným poveternostným vplyvom sa vápno pomaly 

odbúrava, prípadne odplavuje. Výkvety zmiznú teda po nejakom èase samé od seba. Preto�e sa na povrchu betónu odplavuje len diel vápna, 

ktorý nie je viazaný s inými surovinami z betónu, efekt výkvetov sa po ich zmiznutí znovu neobjavuje.

Výmena kameniva alebo iné opatrenia proti výkvetom nie sú teda na mieste.

Zjednodušene povedané, trvá to tak dlho, pokia¾ sa všetok neviazaný hydroxid vápenatý nevyplaví z betónového výrobku von.

O tom, �e výskyt výkvetov nemá vplyv na kvalitu a ú�itkové vlastnosti betónových výrobkov svedèí aj fakt, �e výskytom výkvetov sa nezaoberá 

�iadna norma a �iadny predpis pre betónové výrobky. Európske normy pre betónové výrobky iba konštatujú, �e výskyt výkvetov je mo�ný, ale 

nemá vplyv na kvalitu výrobkov ( STN EN 1338 / 2004, odst.5.4 Vizuálne h¾adiská ), kde sa uvádza:

"Výskyt výkvetov neobmedzuje pou�itie dla�bových tvaroviek a nepova�uje sa za významný."

Pôsobením poveternostných vplyvov a be�ným mechanickým pou�ívaním príde k vyrovnaniu farebných rozdielov a zmiznutiu výkvetov.

Vystúpením zlúèenín �eleza z pou�itého piesku 

a kameniva mô�u na povrchu výrobkov vzniknú� �lto-

hnedé �elezité výkvety. Príèinou je spravidla chybné 

polo�enie dla�by, ktoré neumo�òuje odvádzanie 

povrchových vôd, alebo naopak umo�òuje hromadenie 

vody v lô�ku dla�by. Táto dla�ba nemá mo�nos� 

vyschnú�, teda nie je umo�nená karbonizácia jej 

povrchu (karbonizácia je neutralizaèná reakcia v betóne, 

spôsobená vzdušným oxidom uhlièitým, pri ktorej 

dochádza k utesneniu povrchu dla�by).

ŽELEZITÝ VÝKVET
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PALETOVÉ HOSPODÁRSTVO

Správne
ulo�ené palety:

Nepoškodená
a oznaèená paleta 

Oznaèenie „IN“ Oznaèenie „CSD“

Nesprávne
ulo�ené palety:

Tovar je dodávaný na drevených paletách, rozmer 120x100 cm, 120x80 cm, 100x100 cm, 100x80 cm, 100x60 cm, všetky s oznaèením 
IN, alebo CSD a europaletách, rozmer 120x80 cm. Orientaèná váha jednej palety je 25 kg. 
Palety sú zálohované sumou 20 €/ks.Uvedená cena je cena bez DPH. Predávajúci si vyhradzuje právo úètovania manipulaèno-
amortizaèného poplatku vo výške 2 €/ks. Uvedená cena je bez DPH.

Kupujúci má právo na výmenu paliet pri odbere alebo ich vrátenie predávajúcemu za nasledovných podmienok:

• vrátené palety musia by� rovnakého druhu, nepoškodené, ulo�ené na seba (nie do seba).
•palety musia by� vrátené v sídle výrobcu a od kupujúcich, ktorí dolo�ia z ktorej dodávky sa palety vracajú (dátum a èíslo faktúry).
•nepoškodené palety musia by� vrátené do 180 dní odo dòa kedy bola dodávka uskutoènená a v poète, v akom boli palety odobraté 
spolu s tovarom.

V prípade, ak kupujúci splní všetky podmienky uvedené v bode 7.3., je predávajúci povinný prevzia� palety spä� a vráti� kupujúcemu 
fakturovanú cenu paliet.
Predávajúci však nie je povinný palety vykúpi� v období medzi 10.12. be�ného roka a 10.1. roka nasledovného, z dôvodu inventarizácie.

Poškodené palety sa nevykupujú. Za poškodenú paletu sa pova�uje paleta, ktorá vykazuje najmä nasledovné vady:

• chýba, alebo je zlomená no�ièka na palete.
• na lo�nej ploche nie je dostatoèný poèet dosiek. 
• medzery medzi jednotlivými doskami na lo�nej ploche nesmú by� väèšie ako 5 cm - dosky na lo�nej ploche sú z okrajového dreva -  
   prehnitá no�ièka alebo doska. 
•dosky nesmú by� z tenkého dreva.

V prípade, ak palety budú vykazova� drobné vady, pod¾a uvá�enia predávajúceho, predávajúci mô�e vykúpi� palety z drobnými vadami, 
v tomto prípade má kupujúci nárok na vrátenie iba polovice (50%) fakturovanej ceny paliet.

Pri vrátení paliet sa musí kupujúci preukáza� návratkou, na ktorej bude uvedená presná adresa odberate¾a a poèet paliet, zároveò 
musí by� uvedené èíslo faktúry (dod. list), ktorou boli palety odobraté. Pri nedodr�aní týchto podmienok nebudú palety od kupujúci 
prevzaté a náklady spojené s vrátením paliet znáša kupujúci v plnej výške.
V prípade ak kupujúci vráti nepoškodené palety neskôr ako 180 dní odo dòa kedy bola dodávka uskutoènená, má kupujúci nárok na 
vrátenie iba polovice (50%) fakturovanej ceny paliet a to iba v prípade, �e predávajúci bude súhlasi� s prevzatím paliet, prièom 
predávajúci v takomto prípade vyhradzuje právo odmietnu� prevzatie paliet.
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Reklamaèný poriadok

Tento reklamaèný poriadok sa vz�ahuje na výrobky zakúpené v spoloènosti CITY STONE DESIGN s.r.o., so sídlom na 
adrese: areál IN VEST 1179, 927 03 Ša¾a.
Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na kupujúceho a� po jeho úplnom zaplatení a kupujúci je povinný zdr�a� 
sa akýchko¾vek úkonov smerujúcich k znièeniu, odcudzeniu alebo poškodeniu dodaného tovaru, a� do momentu 
úplného zaplatenia kúpnej ceny. Do tejto doby je vlastníkom tovaru predávajúci a tovar je kupujúcemu iba zverený. Poèas 
zverenia tovaru kupujúci nemô�e tovar u�íva�,
spracova�, uhradi� ním svoje dlhy èi záväzky, za�a�i� ho právom tretej osoby, inak s ním naklada�, alebo tovar ïalej scudzi� 
v prospech tretej osoby a to ani v rámci svojho be�ného podnikania. V prípade porušenia tejto povinnosti zodpovedá 
kupujúci predávajúcemu za vzniknutú škodu.

Všetky výrobky zakúpené v spoloènosti CITY STONE DESIGN s.r.o., sú odovzdané odberate¾ovi s daòovým dokladom 
a kópiou dodacieho listu, ktorý slú�i aj ako záruèný list. 
Pokia¾ nie je dohodnuté inak, predávajúci dodá kupujúcemu tovar po splnení podmienok kupujúcim, v mieste 
predajného strediska predávajúceho.
V prípade, ak v konkrétnej objednávke došlo k dohode o inom mieste dodania tovaru ako je uvedené, t.j. v mieste 
urèenom kupujúcim, je dodávka splnená odovzdaním tovaru prvému prepravcovi. Náklady na prepravu tovaru znáša 
kupujúci, pokia¾ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Doprava tovaru nie je zahrnutá v cene tovaru, pokia¾ sa zmluvné 
strany nedohodnú inak.

Za osobné prevzatie sa pova�uje okamih nalo�enia na dopravný prostriedok (odovzdanie k preprave prvému 
dopravcovi). Výrobky, tovar a obaly je oprávnený prevzia� osobne kupujúci alebo ním splnomocnená osoba. Plná moc 
musí obsahova�: Základné údaje o kupujúcom (IÈO, IÈ DPH, adresa, telefón), úplné údaje o splnomocnenej osobe, 
rozsah splnomocnenia, dobu platnosti splnomocnenia, peèiatku, podpis kupujúceho a splnomocnenej osoby. Plná moc 
v jednom vyhotovení zostáva u predávajúceho.

Na dodaný tovar, výrobky a obaly vystaví predávajúci dodací list, ktorým preukazuje svoje plnenie. Dodací list obsahuje: 
Údaj o mieste plnenia, èíslo kúpnej zmluvy, na základe ktorej je vystavený alebo èíslo objednávky, údaje o prvom 
príjemcovi a konèenom príjemcovi, údaje o predmete plnenia (typ, cena za jednotku, cena celkom, mno�stvo, z¾ava), 
èitate¾né údaje o príjemcovi a jeho podpis, peèiatka a podpis zodpovedného pracovníka predávajúceho. Ak nie je dodací 
list, má sa za to, �e faktúra slú�i ako doklad nahradzujúci dodací list, prièom dòom dodania tovaru je v takom prípade deò 
vystavenia faktúry. Dodávkou alebo vyskladnením tovaru sú záväzky predávajúceho splnené.

Predávajúci je povinný tovar zabali� a zaisti� pre prepravu spôsobom potrebným k zachovaniu a ochrane tovaru. Obalom 
sa rozumie paleta a ïalšie predmety slú�iace k ochrane, prípadne preprave tovaru.

Záruèné podmienky pre tovar dodávaný podnikate¾om:

1, Odberate¾ je povinný pri pou�ívaní našich výrobkov, obzvláš� pri ich ukladaní, dodr�iava� odporúèania výrobcu, ktoré 
sú uvedené v dokumentoch "Hlavné zásady pri ukladaní dla�by" ako aj " Hlavné zásady pri prácach s plotovými 
tvárnicami". Tieto návody sú k dispozícii na internetovej stránke našej spoloènosti, www.citystonedesign.sk.
Odberate¾ podpisom na kópiu dodacieho listu potvrdí, �e je oboznámený s obsahom týchto návodov ako aj 
s obchodnými podmienkami a reklamaèným poriadkom.

2, K úèinnému uplatneniu práv z chybnej dodávky, tzn. z chýb dodaného tovaru (ïalej len "reklamácia") je treba, aby 
odberate¾ v záruènej dobe a bezodkladne hneï potom èo "vadu tovaru" zistil, oznámil písomne prípadne mailom 
predávajúcemu zistené vady a dostatoène podrobne popísal, ako sa tieto vady prejavujú. Formulár "Reklamaèný 
protokol" je k dispozícii na web stránke spoloènosti.

3, Predávajúci bude kontaktova� odberate¾a do 5-tich pracovných dní odo dòa doruèenia reklamácie.

4, Po uplatnení reklamácie si predávajúci vyhradzuje právo osobne posúdi� vady výrobku, najneskôr do 30-tich dní od 
prijatia reklamácie. Kupujúci je do toho èasu povinný reklamovaný výrobok v danom stave na svoje náklady vhodne a 
oddelene ulo�i�, zaisti� a chráni� ho pred poškodením, znehodnotením èi znièením. Strany si stanovia primeranú lehotu 
pre náhradné plnenie predávajúceho, najmenej však 10 pracovných dní od posúdenia reklamácie pod¾a tohto bodu.

5, Pre prípad oprávnenosti reklamácie sa strany v súlade s ust. § 436 a 437 Obchodného zákonníka dohodli na tomto 
vybavení reklamácie:
Ak ide o vadu odstránite¾nú, má kupujúci nárok na bezplatné odstránenie vady, prípadne z¾avu z kúpnej ceny, ak sa jedná 
o vadu, ktorá nebráni pou�itiu výrobku k pôvodnému úèelu a kupujúci s týmto riešením súhlasí. Z¾ava sa stanoví pod¾a 
rozsahu poškodenia výrobkov. Pokia¾ by vada bránila pôvodnému pou�itiu výrobku, má kupujúci nárok na bezplatnú 
výmenu výrobku. Výmena výrobku (alebo jeho èasti) sa uskutoèní v mieste dodávky, kde predávajúci odovzdá 
kupujúcemu bezchybný výrobok. Cenové rozdiely výrobku reklamovaného a poskytnutého idú na �archu 
predávajúceho. Týmto sú všetky vzájomné nároky súvisiace s vadným výrobkom urovnané. 
Reklamácia jednotlivých výrobkov neoprávòuje k reklamácii celej dodávky.

6, Pokia¾ nebude medzi odberate¾om a predávajúcim dohodnuté inak a pokia¾ nestanovuje inak tento "Reklamaèný 
poriadok", postupuje sa pri vybavovaní reklamácie pod¾a platných VODP.

7, Na zjavné vady nepaletovaných a nezabalených výrobkov poskytuje predávajúci záruku do okamihu prevzatia 
kupujúcim, pri paletovaných a zabalených výrobkoch do 10 dní od prevzatia kupujúcim. Na skryté vady poskytuje 
predávajúci záruku 24 mesiacov od dátumu výroby, pokia¾ nie je v kúpnej zmluve uvedené inak. Lehoty sú prekluzívne. Za 
zjavnú vadu sa pova�uje nedodr�anie príslušných noriem, dokumentácie a zmluvných podmienok vo vzh¾ade, 
rozmeroch, mechanickom poškodení, kompletnosti a mno�stva
výrobkov.

8, Zjavné vady nepaletovaných a nezabalených výrobkov je kupujúci povinný písomne reklamova� najneskôr pri prevzatí 
a to ich vyznaèením na dodacom liste. Zjavné vady paletovaných a zabalených výrobkov a skryté vady výrobkov je 
kupujúci povinný písomne reklamova� pred zabudovaním alebo pou�itím výrobku (predovšetkým do stavby), najneskôr 
však do uplynutia záruènej doby.

9, V prípade uznanej reklamácie tovaru je kupujúci povinný predlo�i�:
- Faktúru, pokladnièný doklad s vyznaèeným dátumom predaja reklamovaného tovaru.
- Dodací list s vyznaèeným dátumom prevzatia reklamovaného tovaru.
- Pri výmene tovaru postupova� systémom ks za ks vrátane dokladov a obalov.

V prípade �e nebudú podmienky kupujúcim splnené, nejedná sa o kvalifikovanú reklamáciu, teda bude sa na òu 
prihliada�, ako keby ani nebola.

Záruèné podmienky pre tovar dodaný spotrebite¾om:

1, Odberate¾ je povinný pre pou�ívaní našich výrobkov, obzvláš� pri ich ukladaní,
dodr�iava� odporúèania výrobcu, ktoré sú uvedené v dokumentoch "Hlavné zásady pri ukladaní dla�by" ako aj "Hlavné 
zásady pri prácach s plotovými tvárnicami". Tieto
návody sú k dispozícii na internetovej stránke našej spoloènosti, www.citystonedesign.sk
Odberate¾ podpisom na kópiu dodacieho listu potvrdí, �e je oboznámený s obsahom týchto návodov ako aj 
s obchodnými podmienkami a reklamaèným poriadkom.

2, Reklamáciou v prípade spotrebite¾a sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo slu�by.

3, Vybavením reklamácie sa rozumie ukonèenie reklamaèného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou 
výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej z¾avy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia 
alebo jej odôvodnené zamietnutie.

4, Postup pri reklamácii spotrebite¾a:
/1/ Predávajúci je povinný spotrebite¾a riadne informova� o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, 
kde mo�no reklamáciu uplatni�, a o vykonávaní  záruèných opráv. Reklamaèný poriadok musí by� na vidite¾nom mieste 
dostupnom spotrebite¾ovi.

/2/ Spotrebite¾ mô�e uplatni� reklamáciu v ktorejko¾vek prevádzkarni predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie mo�né 
s oh¾adom na predávané výrobky alebo poskytované slu�by, alebo u urèenej osoby. Urèená osoba mô�e reklamáciu 
vybavi� iba odovzdaním opraveného výrobku, inak reklamáciu postúpi predávajúcemu na vybavenie.

/3/ V prevádzkarni a u urèenej osoby pod¾a odseku2 musí by� poèas prevádzkovej doby prítomný zamestnanec poverený 
vybavova� reklamácie.

/4/ Ak spotrebite¾ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo urèená osoba je povinný pouèi�  
spotrebite¾a o jeho právach pod¾a všeobecného predpisu (§ 622 a 623 Obèianskeho zákonníka/, na základe rozhodnutia 
spotrebite¾a, ktoré z týchto práv spotrebite¾ uplatòuje, je povinný urèi� spôsob vybavenia reklamácie pod¾a § 2 pism. m/ 
Zákona è. 250/2007 Z.z o ochrane spotrebite¾a ihneï, v zlo�itých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dòa 
uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vy�aduje zlo�ité technické zhodnotenie stavu výrobkov 
alebo slu�by, najneskôr do 30 dní odo dòa uplatnenia reklamácie. 

Po urèení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneï, v odôvodnených prípadoch mo�no reklamáciu vybavi� 
aj neskôr,vybavenie reklamácie však nesmie trva� dlhšie ako 30 dní odo dòa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na 
vybavenie reklamácie má spotrebite¾ právo od zmluvy odstúpi� alebo právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

/5/ Ak spotrebite¾ reklamáciu výrobku uplatnil poèas prvých 12 mesiacov od kúpy, mô�e predávajúci vybavi� reklamáciu 
zamietnutím len na základe odborného posúdenia, bez oh¾adu na výsledok odborného posúdenia nemo�no od spotrebite¾a 
vy�adova� úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný 
poskytnú� spotrebite¾ovi kópiu odborného posúdenia odôvodòujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dòa 
vybavenia reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnos� predávajúceho   pod¾a odseku 8.

/6/ Ak spotrebite¾ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu 
vybavila je povinná v doklade o vybavení reklamácie uvies�, komu mô�e spotrebite¾ zasla� výrobok na odborné posúdenie. Ak 
je výrobok zaslaný na odborné posúdenie urèenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým 
súvisiace úèelne vynalo�ené náklady znáša predávajúci bez oh¾adu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebite¾ 
odborným posúdením preuká�e zodpovednos� predávajúceho za vadu mô�e reklamáciu uplatni� znova, poèas vykonávanie 
odborného posúdenia záruèná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebite¾ovi uhradi� do 14 dní odo dòa znova 
uplatnenia reklamácie všetky náklady vynalo�ené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace úèelne vynalo�ené 
náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemo�no zamietnu�.

/7/  Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vyda� spotrebite¾ovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená 
prostredníctvom prostriedkov dia¾kovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doruèi� 
spotrebite¾ovi ihneï, ak nie je mo�né potvrdenie doruèi� ihneï, musí sa doruèi� bez zbytoèného odkladu, najneskôr však 
spolu s dokladom o vybavení reklamácie, potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doruèova�, ak spotrebite¾ má mo�nos� 
preukáza� uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

/8/  Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vyda� písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dòa uplatnenia reklamácie.

/9/  Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo spotrebite¾a na náhradu škody pod¾a osobitného predpisu.

5, Spotrebite¾ ako odberate¾ je povinný k reklamácii predlo�i� doklad o zakúpení tovaru.

Záruka sa nevz�ahuje:

- Na chyby vzniknuté v dôsledku neprimeraného alebo chybného pou�itia, neodbornej manipulácie s výrobkom, 
mechanickým poškodením a na chyby spôsobené kupujúcim alebo tre�ou osobou.

- Na chyby vzniknuté nedodr�aním zásad ukladania, zlyhaním podlo�ia alebo spodnej konštrukcie (zemného telesa), 
prípadne sadaním èi deformáciou podlo�ia.

- Na drobné odlišnosti v odtieòoch farby dodávaného tovaru. Farebné prevedenie Colormix je treba posudzova� na celej 
vydlá�denej ploche. Nie je mo�né posudzova� iba jednotlivé prvky.(Viac v "Ukladanie dla�ieb v prevedení Colormix).

- Na chyby vzniknuté zneèistením povrchu dla�by hlavne zeminou, ílmi, maltovinami, tmelmi, ropnými produktmi atï..

- Na chyby vzniknuté pou�itím dezinfekèných prípravkov na báze zlúèenín chlóru a inými chemickými látkami, ktoré nie sú 
urèené na ošetrovanie betónových výrobkov.

- Na chyby vzniknuté pri preprave, napr. v prípade nedostatoèného gurtòovania paliet.

- Na chyby spôsobené vápenným výkvetom, (tzn. vystúpenie vo¾ného vápna, obsiahnutého v cemente na povrch tovaru) 
alebo �elezitý výkvet, (tzn. vystúpenie zlúèenín pyritu z pou�itých pieskov a štrkov na povrch tovaru). V súvislosti s faktormi 
pôsobiacimi behom výroby a skladovania výrobkov, mô�e v ojedinelých prípadoch dôjs� ku kolísaniu farebných odtieòov a k 
vzniku tzv. výkvetov, t. j. vystúpeniu vo¾ného vápna obsiahnutého v cemente na povrch výrobku. Zabráni� vzniku drobných 
farebných odtieòov a vápenných výkvetov v súhrne pôsobenia všetkých negatívnych vplyvov, je za pou�itia 
najpokrokovejších chemických prísad technologicky nemo�né.
- Na drobné odtlaèky sie�ky pou�itej na oddelenie jednotlivých vrstiev.
- Na chyby spôsobené nedodr�aním najvyššej prípustnej dávky chemických rozmrazovacích látok pri zimnej údr�be.
    
Záruèná doba na výrobky spoloènosti CITY STONE DESIGN:
Spoloènos� CITY STONE DESIGN garantuje, �e ich výrobky vo veku stanovenom príslušnými normami spåòajú normové 
po�iadavky uvedené v prehláseniach zhody k jednotlivým výrobkovým skupinám (ïalej len zaruèené vlastnosti), preto�e 
zhoda typu výrobku so stanovenými technickými predpismi bola preukázaná skúškou typu a priebe�ne je preukazovaná 
kontrolnými skúškami v pravidelných intervaloch (tieto dokumenty sú na po�iadanie k dispozícii u výrobcu) a na základe 
týchto protokolov je vydané prehlásenie zhody.

Táto záruka sa vz�ahuje na všetok tovar vyrobený po 1. 1. 2015 a záruèná lehota be�í odo dòa nasledujúceho po prevzatí 
tovaru spoloènosti CITY STONE DESIGN.
V prípade oprávneného uplatnenia tejto záruky sa nároky vybavujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými 
podmienkami spoloènosti CITY STONE DESIGN.
Keby sa u� rovnaký tovar nevyrábal, výrobca má právo bezplatne doda� alternatívny výrobok.

Pouèenie:

- Vápenné výkvety sú prirodzeným a doèasným javom pri zretí betónu a nie sú dôvodom na reklamáciu.

- Vzh¾adom k èistému prírodnému pôvodu základných vstupných surovín pre výrobu sa mô�u na betónových výrobkoch 
vyskytnú� lokálne �elezité výkvety, ktoré nie sú vadou výrobku a s oh¾adom na svoj pôvod nemô�u by� dôvodom k reklamácii.

- K odreninám povrchu dla�ieb mô�e dochádza� pri doprave a manipulácii. Dla�obné prvky sú dimenzované na pôsobenie 
obrúsenia po celý èas svojej �ivotnosti. Po zapieskovaní a v priebehu u�ívania plochy dôjde k optickému zjednoteniu povrchu 
a ustúpeniu odrenín.

- Pri pou�ívaní výrobku v priebehu jeho �ivotnosti dochádza vplyvom prevádzky a pôsobením poveternostných vplyvov k 
oderu povrchu výrobku, èo je prirodzenou známkou be�ného opotrebenia. Nejde o chybu.

- Plné za�a�enie dla�by je mo�né po 28 dòoch od dátumu výroby.

- Na povrchu betónových výrobkov sa mô�u objavova� mikrotrhlinky (tzv.krakelá�), ktoré sú opticky zjavné hlavne na mokrom 
povrchu. Tento jav, nemá vplyv na deklarované parametre výrobkov a neovplyvòuje funkciu a ani �ivotnos� a teda nemô�e by� 
dôvodom na reklamáciu.

- Pri zimnom ošetrovaní povrchu dla�obných prvkov, chemickými rozmrazovacími látkami musí by� ich spôsob a rozsah 
pou�itia v súlade so zákonom o pozemných komunikáciách.

- Farebné odtiene výrobkov sú ovplyvòované vstupnými surovinami, ktoré sú èisto prírodného charakteru, a procesom zretia, 
farebným odlišnostiam sa tak nedá nikdy úplne zabráni�. Pre potlaèenie tohto javu je vhodné odobera� dla�obné dosky a 
kamene z viacerých paliet naraz, aby sa tak predišlo prípadnému kontrastu farebných rozdielov.

- Betónové výrobky v prevedení colormix je pre �iadaný výsledný vzh¾ad nutné rozobera� z rôznych miest jednotlivých paliet 
(odporúèame min. z troch paliet súèasne!); nedodr�aním tohto postupu (pri postupnom odoberaní dla�obných kameòov za 
sebou,tak ako sú ulo�ené vo vrstvách na palete) mô�u vznika� ne�iaduce farebné hniezda. 
Výskyt jednofarebných prvkov v rámci farebného prevedenia colormix nie je chybou kvality, a teda nemô�e by� dôvodom 
reklamácie.  

- Betónové výrobky sú vyrábané z betónových zmesí zlo�ených z prírodných materiálov, ktoré, rovnako ako betón poèas 
svojej �ivotnosti prechádzajú prirodzenými zmenami spôsobenými poveternostnými vplyvmi. Tieto vplyvy spôsobujú zmeny 
farebnosti betónových výrobkov, ktorým sa nedá zabráni�, a teda nemô�u by� dôvodom reklamácie výrobku. Farebnos� 
betónových výrobkov je prirodzene ovplyvnená aj be�nými neèistotami vonkajšieho prostredia a UV �iarením, preto betónové 
povrchy vystavené odlišným podmienkam pôsobiaceho prostredia vykazujú v èase iné zmeny farebnosti a nejde o chybu 
kvality.

- Všetky vyššie uvedené skutoènosti (ovplyvòujúce vzh¾ad betónových výrobkov) mô�u by� príèinou prirodzenej odlišnosti 
vzh¾adu dodaných výrobkov oproti výrobkom fyzicky prezentovaným na výstavných plochách výrobcu. Preto všetky výrobky 
prezentované vo výstavných tabulách, výstavných plochách u predajcov spoloènosti CITY STONE DESIGN s.r.o., nemo�no 
pova�ova� za predlohy èi vzorky, prevedenie a vyobrazenie takéhoto tovaru je závislé od pou�itých technických prostriedkov, 
determinované vtedajším spôsobom výroby a aj pou�itými vstupnými materiálmi.

- Predávajúci pova�uje za vhodné, aby sa zákazník s tovarom vopred fyzicky zoznámil; dištanèný spôsob kúpy, objednávky 
pod¾a internetovej, èi inej prezentácie tovarov nie sú �iadúce. Po�iadavka toto�nosti farby a vyhotovenia tovaru je zachovaná 
pri odbere (dodávke) tovaru z toto�nej výrobnej šar�e; po�iadavky na odber z toto�nej výrobnej šar�e musí kupujúci 
v objednávke alebo zmluve vyznaèi�.
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Všeobecné ustanovenia
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Všetky zmluvné vzťahy najmä pre predaj, prípadne montáž vrátane dodávky výrobkov CITY STONE DESIGN s.r.o. sa 

uskutočňujú na základe týchto Všeobecných obchodných a dodacích podmienok (ďalej len “VODP”). VODP sú nedeliteľnou 

súčasťou kúpnych zmlúv, prípadne zmlúv o dielo, ak je v záväzku CITY STONE DESIGN s.r.o. zahrnutá aj montáž výrobkov a 

sú rovnako záväzné pre predávajúceho i kupujúceho, prípadne objednávateľa i zhotoviteľa, v súlade s ust. § 273 Zákona č. 

513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Zmeny a doplnky kúpnych zmlúv, prípadne zmlúv o dielo sú 

pre predávajúceho, prípadne zhotoviteľa záväzné len v prípade ich písomného potvrdenia obidvoma zmluvnými stranami.

1. Všeobecne

1.1. VODP upravujú práva a povinnosti zmluvných strán. Zmluvnými stranami sú CITY STONE DESIGN s.r.o. ako 

predávajúci /zhotoviteľ a fyzické alebo právnické osoby ako kupujúci /objednávateľ.
1.2. Predmetom zmluvného záväzku spoločnosti CITY STONE DESIGN s.r.o. je predaj, prípadne montáž a dodávka 

výrobkov, tovarov a služieb špecifikovaných v kúpnej zmluve / zmluve o dielo.
1.3. Výrobky, ktoré sú vyrábané na zákazku, sa vyrábajú podľa písomnej objednávky kupujúceho a ich dodávky sa realizujú 

iba na základe písomnej kúpnej zmluvy / zmluvy o dielo.

2. Kúpna zmluva / Zmluva o dielo

2.1. Dohody medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré sa týkajú objednávky, dodávky, prevzatia tovaru a ceny sa uzatvárajú 

písomne. Základnými dokladmi sú objednávka, kúpna zmluva, dodací list a faktúra. Pri predaji za hotovosť tieto doklady 

nahradzuje doklad o predaji v hotovosti.
2.2. K uzavretiu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim môže dôjsť: - pri osobnom odbere odovzdaním a prevzatím 

tovaru na základe dodacieho listu a jeho zaplatením v hotovosti. - písomnou formou – formou akceptácie objednávky alebo 

uzatvorením kúpnej zmluvy.
2.3. Objednávka kupujúceho je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Ak predávajúci akceptuje objednávku kupujúceho alebo 

ak kupujúci akceptuje cenovú ponuku predávajúceho vystavenú na základe objednávky kupujúceho, dochádza k uzatvoreniu 

kúpnej zmluvy.
2.4. Samostatnou formou je uzatvorenie písomnej kúpnej zmluvy, ktorej návrh zašle predávajúci po doručení objednávky 

kupujúceho. Kupujúci podpisom kúpnej zmluvy vyjadrí súhlas s jej znením a toto potvrdené znenie zašle späť 

predávajúcemu. Kúpna zmluva je uzavretá, keď predávajúci obdrží späť svoj návrh kúpnej zmluvy, potvrdený kupujúcim.
2.5. Návrh kúpnej zmluvy obsahuje označenie výrobkov, technické požiadavky, množstvo, cenu, platobné podmienky, cenu 

obalov, termín plnenia, miesto plnenia a spôsob dodávky.
2.6. V prípade, že kupujúci vykoná v návrhu kúpnej zmluvy zmenu, táto zmena ruší platnosť podpisu predávajúceho. V 

takomto prípade sa jedná o nový návrh kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho, ktorý musí akceptovať aj predávajúci, aby došlo 

k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy.
2.7. Kupujúci je povinný potvrdiť návrh kúpnej zmluvy do troch dní od jej obdŕžania a odoslať ho predávajúcemu.
2.8. Pokiaľ predávajúci neobdrží potvrdený návrh kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa jeho odoslania, je oprávnený od tohto 

návrhu / zmluvy okamžite odstúpiť.
2.9. Uzavretím kúpnej zmluvy sa predávajúci zaväzuje dodať výrobky, tovar a služby podľa podmienok dohodnutých v kúpnej 

zmluve a kupujúci je povinný výrobky, tovar a služby odobrať a zaplatiť za ne predávajúcemu kúpnu cenu.
2.10. Ustanovenia týchto VODP sa primerane vzťahujú aj na zmluvy o dielo, ktoré sa uzatvárajú v prípade, ak je súčasťou 

záväzku spoločnosti CITY STONE DESIGN s.r.o. aj montáž dodávaných výrobkov.

3. Dodacie podmienky / Miesto plnenia

3.1. Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na kupujúceho až po jeho úplnom zaplatení a  kupujúci je povinný zdržať 

sa akýchkoľvek úkonov smerujúcich k zničeniu, odcudzeniu, scudzeniu alebo poškodeniu dodaného tovaru až do momentu 

úplného zaplatenia kúpnej ceny. Do tejto doby je vlastníkom tovaru predávajúci a tovar je kupujúcemu  iba zverený. Počas 

zverenia tovaru kupujúci nemôže tovar užívať, spracovať, uhradiť ním svoje dlhy či záväzky, zaťažiť ho právom tretej osoby, 

inak s ním nakladať alebo tovar ďalej scudziť v prospech tretej osoby a to ani v rámci svojho bežného podnikania. V prípade 

porušenia tejto povinnosti zodpovedá kupujúci predávajúcemu za vzniknutú škodu.
3.2. Nebezpečenstvo vzniku škody / straty k dodávaným výrobkom, tovarom, obalom prechádza z predávajúceho na 

kupujúceho osobným prevzatím výrobkov, tovarov, obalov kupujúcim v mieste plnenia.
3.3. Pokiaľ nie je dohodnuté inak predávajúci dodá kupujúcemu tovar po splnení podmienok kupujúcim, v mieste predajného 

strediska predávajúceho.
3.4. V prípade, ak v konkrétnej objednávke došlo k dohode o inom mieste dodania tovaru ako je uvedené v bode 3.3., t.j. 

v mieste určenom kupujúcim, je dodávka splnená odovzdaním tovaru prvému prepravcovi. Náklady na prepravu tovaru znáša 

kupujúci, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
3.5. Doprava tovaru nie je zahrnutá v cene tovaru, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
3.6. Za osobné prevzatie sa považuje okamih: - naloženia na dopravný prostriedok - odovzdanie k preprave prvému 

dopravcovi.
3.7. Výrobky, tovar a obaly je oprávnený prevziať osobne kupujúci alebo ním splnomocnená osoba. Plná moc musí 

obsahovať: - základné údaje o kupujúcom (IČO, DIČ, adresa, telefón) - úplné údaje o splnomocnenej osobe - rozsah 

splnomocnenia - dobu platnosti plnej moci - razítko, podpis kupujúceho a splnomocnenej osoby - Plná moc v jednom 

vyhotovení zostáva u predávajúceho.
3.8. Na dodaný tovar, výrobky a obaly vystaví predávajúci dodací list, ktorým preukazuje svoje plnenie. Dodací list obsahuje: - 

údaj o mieste plnenia - číslo kúpnej zmluvy, na základe ktorej je vystavený, alebo číslo objednávky - údaje o prvom príjemcovi 

a končenom príjemcovi - údaje o predmete plnenia (typ, cena za jednotku, cena celkom, množstvo, zľava) - čitateľné údaje o 

príjemcovi a jeho podpis - pečiatka a podpis zodpovedného pracovníka predávajúceho. Ak nie je dodací list, má sa za to, že 

faktúra slúži ako doklad nahradzujúci dodací list, pričom dňom dodania tovaru je v takom prípade deň vystavenia faktúry. 

Dodávkou alebo vyskladnením tovaru sú záväzky predávajúceho splnené.
3.9. Predávajúci je povinný tovar zabaliť a zaistiť pre prepravu spôsobom, potrebným k zachovaniu a ochrane tovaru. Obalom 

sa rozumie paleta a ďalšie predmety, slúžiace k ochrane, prípadne preprave tovaru.
3.10. V prípade, že na kúpnej zmluve nie je stanovený presný dátum odberu, môže kupujúci alebo ním splnomocnená osoba 

tovar odobrať iba po predchádzajúcej dohode s predávajúcim, prípadne na základe výzvy predávajúceho.
3.11. Predávajúci nezodpovedá za škody, vzniknuté pri neuskutočnení nakládky z dôvodu poveternostných vplyvov, pri 

prerušení dodávky elektrickej energie do výrobného závodu, požiaru alebo iných nepredvídaných okolností.

4. Platobné podmienky

4.1. Kúpna cena predmetu plnenia je stanovená dohodou zmluvných strán. K týmto cenám môže predávajúci poskytnúť zľavy 

a provízie, na ktorých poskytnutie však kupujúci nemá právny nárok. Ceny sú stanovené franko (fco) výrobný závod 

predávajúceho. V cene výrobkov je zahrnutá nakládka na dopravný prostriedok. Vratné obaly a prípadná doprava 

kupujúcemu je účtovaná zvlášť.
4.2. Ceny štandardných výrobkov sú uvedené v platnom cenníku predávajúceho.
4.3. U výrobkov na zákazku sú ponukové ceny kalkulované a časovo obmedzené pre každú zákazku zvlášť. V prípade, že 

medzi odovzdaním cenovej ponuky a potvrdením kúpnej zmluvy príde k výraznému zvýšeniu vstupov (materiál, energie...) 

alebo k chybnému zadaniu zo strany kupujúceho, je predávajúci oprávnený zodpovedajúcim spôsobom opraviť cenovú 

kalkuláciu.
4.4. Kúpna cena bude kupujúcim uhradená nasledovne:
- v hotovosti pri odbere kupujúcim alebo ním splnomocnenou osobou.
- platbou vopred na základe faktúry, vystavenej predávajúcim. V tomto prípade bude tovar vydaný na základe predloženia 

výpisu z účtu z peňažného ústavu alebo ústrižku peňažnej zloženky.
- zálohovou platbou na základe vystavenej zálohovej faktúry. Dodávky tovaru budú začaté po uhradení zálohy. Po 

uskutočnení zdaniteľného plnenia vystaví predávajúci kupujúcemu faktúru – daňový doklad, kde bude uhradená záloha 

odpočítaná. V prípade, že nebude zálohová faktúra uhradená do troch týždňov po dátume jej splatnosti, má predávajúci právo 

od kúpnej zmluvy odstúpiť a previesť storno zálohovej faktúry.
Odstúpením od zmluvy a stornom zálohovej faktúry nie sú dotknuté práva predávajúceho na úhradu sankčných postihov, 

ktoré je kupujúci predávajúcemu povinný uhradiť. Predávajúci pritom nezodpovedá za škody, spôsobené nerealizovaním 

pôvodne dohodnutej kúpnej zmluvy.
- zaplatením faktúry, vystavenej predávajúcim v lehote splatnosti, stanovenej kúpnou zmluvou.
4.5. Pokiaľ nie je v kúpnej zmluve stanovené inak, je doba splatnosti faktúry 14 dní. V prípade oneskorenia úhrady 

fakturovanej kúpnej ceny za tovar, prípadnú dopravu a vratné obaly, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu úrok vo výške 

0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
4.6. Pri doprave vozidlom predávajúceho, prípadne železnicou, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu dopravné a 

všetky ďalšie účelne vynaložené náklady na dopravu tovaru.
4.7. Reklamácia po prevzatí tovaru neoprávňuje kupujúceho k zadržiavaniu platieb za tovar.
4.8. V prípade, že kupujúci neuhradí svoje predchádzajúce záväzky voči predávajúcemu, má tento právo zastaviť ďalšie 

dodávky, pričom kupujúci nemá právny nárok vymáhať náhradu škody a ušlého zisku.

5. Technické požiadavky, záruka za kvalitu, reklamácie

5.1. Všetky betónové výrobky sú vyrobené v akosti, zodpovedajúcej normám STN EN 1338, STN EN 1339 a STN EN 1340. 

Kópiu certifikátu obdrží kupujúci pri uzavretí kúpnej zmluvy alebo na požiadanie v sídle predávajúceho. Sortiment, druh, 

vyhotovenie a ďalšie vlastnosti tovaru vrátane spôsobu balenia a ceny sú uvedené na internetových stránkach 

predávajúceho. Technické parametre, tolerancie, úžitkové vlastnosti, pokyny pre použitie a údržbu sú uvedené v technických 

príručkách, technických listoch prístupných na internetových stránkach predávajúceho. Predávajúcim (ako výrobcom) 

štandardne v cenníku ponúkané vyhotovenie tovarov môže byť k písomnej objednávke kupujúceho (zmluvne) upravené. 

Vlastnosti a vyhotovenie tovaru (najmä z manufaktúrnej, špeciálnej alebo zákazkovej výroby) je determinované spôsobom 

výroby a použitými materiálmi; prípadné odchýlky nemožno považovať za vady.
5.2. Záruka sa nevzťahuje na vady, vzniknuté v dôsledku neprimeraného použitia, neodbornej manipulácie s tovarom, na 

vady spôsobené kupujúcim alebo treťou osobou a na vady vzniknuté pri nedodržaní technologických a montážnych 

predpisov a návodov predávajúceho. Kupujúci berie na vedomie, že vplyvom technológie výroby sa môže na jednej palete 

tovaru vyskytnúť nie viac ako 2% tovaru inej akosti, ako je deklarovaná. Pri dodržaní tohto limitu nevzniká kupujúcemu právo 

na reklamáciu, pretože tento fakt je zohľadnený v cene tovaru. Takýto tovar musí pri zabudovávaní vytriedení a nesmie byť 

použitý.
5.3. Zjavné vady nepaletovaných a nezabalených výrobkov  je kupujúci povinný uplatniť pri preberaní tovaru; pri 

paletovaných a zabalených výrobkoch do 10 dní od prevzatia kupujúcim. Na skryté vady poskytuje predávajúci záruku 24 

mesiacov od dátumu výroby, pokiaľ nie je v kúpnej zmluve uvedené inak. Za zjavnú vadu sa považuje nedodržanie 

príslušných noriem, dokumentácie a zmluvných podmienok vo vzhľade, rozmeroch, mechanickom poškodení, kompletnosti 

a množstva výrobkov.
5.4. Predávajúci sa zaväzuje odstrániť vady svojej dodávky na základe písomnej reklamácie kupujúceho, ktorá musí 

obsahovať popis vady, jej presnú špecifikáciu a požiadavku reklamujúceho. Miestom podania reklamácie je sídlo 

predávajúceho. V prípade oprávnenej reklamácie v priebehu záručnej doby má kupujúci nárok na bezplatné odstránenie 

vady, ak ide o vadu odstrániteľnú, prípadne zľavu z kúpnej ceny, ak sa jedná o vadu, ktorá nebráni použitiu výrobku k 

pôvodnému účelu a kupujúci s týmto riešením súhlasí. Zľava sa stanoví podľa rozsahu poškodenia výrobkov. Pokiaľ by vada 

bránila pôvodnému použitiu výrobku, má kupujúci nárok na bezplatnú výmenu výrobku. Reklamácia jednotlivých výrobkov 

neoprávňuje k reklamácii celej dodávky.
5.5. Betón, z ktorého je výrobok vyrobený, sa skladá z čistých prírodných materiálov – piesok, štrk, cement a voda. V súvislosti 

s faktormi, pôsobiacimi behom výroby a skladovania výrobkov, môže v ojedinelých prípadoch dôjsť ku kolísaniu farebných 

odtieňov a k vzniku tzv. výkvetov, t. j. vystúpeniu voľného vápna, obsiahnutého v cemente, na povrch výrobku. Zabrániť vzniku 

drobných farebných odtieňov a vápenných výkvetov v súhrne pôsobenia všetkých negatívnych vplyvov je za použitia 

najpokrokovejších chemických prísad technologicky nemožné. Farebné rozdiely a výkvety môžu byť rôznej intenzity, v 

žiadnom prípade však nemajú žiadny vplyv na kvalitu a úžitkové vlastnosti výrobku a preto ich nemožno považovať za vadu 

výrobku a reklamovať. Pôsobením poveternostných vplyvov a bežným mechanickým namáhaním príde k vyrovnaniu 

farebných rozdielov a zmiznutiu výkvetov.
5.6. Vyobrazenie a vyhotovenie tovaru v predajných listinách (VPL) alebo na internetových stránkach, tovaru trvalo 

umiestneného v centrách inšpirácie, výstavkách, reklamných stojanoch a tovaru z manufaktúrnej/ zákazkovej výroby je 

informatívne a nemožno ich považovať za predlohy či vzorky (§ 420 ods. (3) zák. č. 513/1991 Zb. /ďalej len Obchodný 

zákonník/); prevedenie a vyobrazenie tohto tovaru je závislé od použitých technických prostriedkov, determinované 

vtedajším spôsobom výroby aj použitými materiálmi. Predávajúci považuje za vhodné, aby sa zákazník s tovarom vopred 

fyzicky zoznámil; dištančný spôsob kúpy, objednávky podľa internetovej, či inej prezentácie tovarov nie sú žiaduce. 

Požiadavka totožnosti farby a vyhotovenia tovaru je zachovaná pri dodávke (odbere) tovaru z totožnej výrobnej šarže; 

požiadavky na odber z totožnej výrobnej šarže musí kupujúci v objednávke/zmluve vyznačiť.

6. Skončenie zmluvného vzťahu a okolnosti vylučujúce zodpovednosť

6.1. Kupujúci má právo zrušiť uzavretú kúpnu zmluvu, ak zaplatí predávajúcemu odstupné v súlade s bodom 6.2. VODP.
6.2. V prípade, že k takémuto zrušeniu zmluvy dôjde 21 kalendárnych dní pred potvrdeným termínom plnenia, je kupujúci 

povinný zaplatiť odstupné vo výške 1% z dohodnutej celkovej kúpnej ceny a uhradiť predávajúcemu preukázateľné náklady 

na prípravu výroby k dátumu zrušenia zmluvy (nákup foriem, materiálu). Pokiaľ k takémuto odstúpeniu dôjde v dobe 14 dní 

pred potvrdeným termínom plnenia, je kupujúci povinný zaplatiť odstupné vo výške 30% dohodnutej celkovej kúpnej ceny. 

Odstupné je kupujúci povinný zaplatiť najneskôr do siedmich kalendárnych dní od doručenia oznámenia o využití práva na 

zrušenie kúpnej zmluvy úhradou odstupného.
6.3. Zrušením zmluvy nie je dotknutá povinnosť kupujúceho uhradiť predávajúcemu dohodnuté odstupné a do jeho uhradenia 

trvá nárok predávajúceho na odstupné.
6.4. V prípade, že dôjde k okolnostiam, ktoré nie je možné v dobe podpisu kúpnej zmluvy predvídať a ktoré spôsobia 

predávajúcemu prekážku v plnení jeho zmluvných povinností, je predávajúci oprávnený posunúť lehotu plnenia o dobu, po 

ktorú táto prekážka trvala a o primeranú dobu potrebnú k rozbehu svojej normálnej činnosti.
6.5. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považujú udalosti, ktoré predávajúci pri starostlivosti, ktorú je po čom možno 

požadovať, nemôže odvrátiť, napr. vojna, povstanie, nepokoje, stávky, ďalej obchodné, menové, politické, prípadne iné 

opatrenia úradov, ďalej prírodné udalosti, ako požiar, povodeň, zemetrasenie a pod., ďalej predávajúcim nezavinené 

omeškanie dodávok materiálov, surovín a komponentov, dopravné podnikové poruchy a podobné udalosti vyššej moci (vis 

maior), ktoré narušia plnenie zmluvných povinností predávajúceho.  Za vyššiu moc sa považujú napr. aj vplyvy pandémie 

COVID-19 a s tým súvisiace protipandemické opatrenia, ktoré objektívne neumožňujú plniť predávajúcemu svoje zmluvné 

záväzky riadne a včas. V týchto prípadoch je predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy, bez toho, aby bol kupujúcemu 

povinný poskytnúť náhradu škody.
6.6. Kupujúci môže od predávajúceho požadovať vyjadrenie, či od zmluvy odstúpi, alebo či bude plniť v primeranej lehote. 

Pokiaľ sa predávajúci nevyjadrí, má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy. Čiastočné plnenie, ktoré bolo do tejto doby 

uskutočnené, nemôže kupujúci odmietnuť.

7. Paletové hospodárstvo

7.1. Tovar je dodávaný na drevených paletách, rozmer 120x100 cm, 120x80 cm, 100x100 cm, 100x80 cm, 100x60 cm, všetky 

s označením IN, alebo CSD a europaletách rozmer 120x80 cm. Palety sú zálohované sumou 20 €/ks. Uvedená cena je cena 

bez DPH.
7.2. Predávajúci si vyhradzuje právo účtovania manipulačno-amortizačného poplatku vo výške 2 €/ks. Uvedená cena je bez 

DPH.
7.3. Kupujúci má právo na výmenu paliet pri odbere alebo ich vrátenie predávajúcemu za nasledovných podmienok:
- vrátené palety musia byť rovnakého druhu, nepoškodené, uložené na seba (nie do seba).
- palety musia byť vrátené v sídle výrobcu a od kupujúcich, ktorí doložia z ktorej dodávky sa palety vracajú 

(dátum a číslo faktúry).
- nepoškodené palety musia byť vrátené do 180 dní odo dňa kedy bola dodávka uskutočnená a v počte, 

v akom boli palety odobraté spolu s tovarom.
7.4. V prípade, ak kupujúci splní všetky podmienky uvedené v bode 7.3., je predávajúci povinný prevziať palety späť a vrátiť 

kupujúcemu fakturovanú cenu paliet.
7.5. Predávajúci však nie je povinný palety vykúpiť v období medzi 10.12. bežného roka a 10.1. roka nasledovného, z dôvodu 

inventarizácie.
7.6. Poškodené palety sa nevykupujú. Za poškodenú paletu sa považuje paleta, ktorá vykazuje najmä nasledovné vady:
- chýba, alebo je zlomená nožička na palete.
- na ložnej ploche nie je dostatočný počet dosiek. 

- medzery medzi jednotlivými doskami na ložnej ploche nesmú byť väčšie ako 5 cm - dosky na ložnej ploche sú z 

okrajového dreva - prehnitá nožička alebo doska. 

- dosky nesmú byť z tenkého dreva.
V prípade, ak palety budú vykazovať drobné vady, podľa uváženia predávajúceho, predávajúci môže vykúpiť palety 

z drobnými vadami, v tomto prípade má kupujúci nárok na vrátenie iba polovice (50%) fakturovanej ceny paliet.
7.7. Pri vrátení paliet sa musí kupujúci preukázať návratkou, na ktorej bude uvedená presná adresa odberateľa a počet paliet, 

zároveň musí byť uvedené číslo faktúry (dod. list), ktorou boli palety odobraté. Pri nedodržaní týchto podmienok nebudú 

palety od kupujúci prevzaté a náklady spojené s vrátením paliet znáša kupujúci v plnej výške.
V prípade ak kupujúci vráti nepoškodené palety neskôr ako 180 dní odo dňa kedy bola dodávka
uskutočnená, má kupujúci nárok na vrátenie iba polovice (50%) fakturovanej ceny paliet a to
iba v prípade, že predávajúci bude súhlasiť s prevzatím paliet, pričom predávajúci v takomto 
prípade vyhradzuje právo odmietnuť prevzatie paliet.

8. Záverečné ustanovenia

8.1. Zmluvné podmienky je možné dohodnúť medzi predávajúcim a kupujúcim individuálne s ohľadom na konkrétny 

obchodný prípad.
8.2. Kúpne zmluvy, na ktoré sa vzťahujú tieto VODP, sa vo veciach neupravených týmito podmienkami primerane spravujú 

ustanoveniami Obchodného zákonníka.
8.3. V prípade rozporu má prednosť znenie kúpnej zmluvy / rámcovej kúpnej zmluvy pred ustanoveniami týchto VODP.
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KOŠICE

KONTAKTY

CITY STONE DESIGN s.r.o.,

Cintorínska 4, 044 10  Geča

Otváracie hodiny: PO - PIA od 6:00 do 15:00 hod.

Vzorková plocha: otvorené non-stop

CITY STONE DESIGN s.r.o.
CINTORÍNSKA 4, 044 10 Geča

GPS súradnice: 48.622802, 21.324423
www.citystonedesign.sk

OBCHODNÍ MANA�ÉRI

Banskobystrický kraj

Bratislavský kraj

Košický kraj

Nitriansky kraj, HU

Prešovský kraj

Trenèiansky kraj

Trnavský kraj

�ilinský kraj

0908 733 869

0908 718 596

0917 946 656

0918 805 823

0917 946 660

0908 733 869

0908 718 596

0908 733 869

Marián Lacena

¼ubomír Kyselý

Monika Ringler

Peter Mészáros

Katarína Margušová

Marián Lacena

¼ubomír Kyselý

Marián Lacena

lacena@citystonedesign.sk

kysely@citystonedesign.sk

ringler@citystonedesign.sk

meszaros@citystonedesign.sk

margusova@citystonedesign.sk

lacena@citystonedesign.sk

kysely@citystonedesign.sk

lacena@citystonedesign.sk

Výstavná plocha - výrobný závod Geèa

Zákaznícky servis

Martina Štefánová
0917 946 659
miklosova@citystonedesign.sk

Juraj Toth
mobil: 0917 962 853
toth@citystonedesign.sk

Vedúci technológie GeèaPredajòa Geèa

Mária Koze¾ová / Silvia Majorošová
mobil: 0917 165 940
geca@citystonedesign.sk

Ing. Martin Jenèík
mobil: 0917 946 657
jencik@citystonedesign.sk

Technické poradenstvo 

Výstavné plochy

Výstavná plocha Geèa, Cintorínska 4, 044 10 Geèa - otvorené non-stop

Výstavná plocha Prešov, Budovate¾ská 38, 080 01 Prešov (v areáli predajne STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.) - otvorené non-stop

Výstavná plocha Prešov, Fintická ulica 20 (pri trati), 081 06  Prešov (v areáli predajne INKAMED, s.r.o.) - otvorené poèas otváracích hodín predajne

Výstavná plocha Vranov nad Top¾ou, Prešovská 35, 093 03  Vranov nad Top¾ou (v areáli stavebnín) - otvorené poèas otváracích hodín predajne

Výstavný plocha Humenné, Fidlikova 3, 059 92  Humenné (v areáli predajne STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.) - otvorené non-stop

Výstavná plocha Michalovce, Zeleninárska 1, 071 01 Michalovce (v areáli predajne STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.) - otvorené poèas otváracích hodín predajne

Výstavná plocha Michalovce, Moèarianska 1, 071 01 Michalovce (v areáli predajne Ingema, s.r.o.) - otvorené poèas otváracích hodín predajne

Výstavná plocha Miskolc, Vágóhíd u.9., 3527 Miskolc (v areáli predajne STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.) - otvorené poèas otváracích hodín predajne

september 2022

Všetky naše výrobky sa vyrábajú v súlade

s právoplatnými vyhláseniami o parametroch a sú 

skúšané pod¾a platných noriem STN EN 1338 

(dla�bové tvarovky), STN EN 1339 (betónové 

dla�dice),STN EN 1340 (betónové obrubníky), STN 

EN771-5 (murovacie prvky), STN EN 15435 

(debniace tvárnice).

Betónové dla�by a platne odporúèame hutni� 

vibraènou doskou len v prieènom smere.

Dla�ba urèená na všetky pochôdzne plochy, ako sú
chodníky a terasy, s hrúbkou od 40 do 60 mm.

Správny smer hutnenia
 

Odolnos� proti poveternostným vplyvom
 

Výrobca si vyhradzuje právo na technické zmeny a farebné odchýlky. 
Za tlaèové chyby nepreberáme zodpovednos�. Farebné odchýlky 
produktov zobrazených v katalógu sú podmienené technológiou 

 tlaèe a nie sú dôvodom na reklamáciu.

LATTE (bielo-svetlohnedá)

IVORY (sivo-piesková)

KARAMEL (koòakovo-hnedo-biela)

BABYLON (striebornosivo-bielo-terakotová) 

SÉPIA (hnedo�lto-bielo-grafitová) - NOVINKA


