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Štiepané prvky

Palisády

Ploty

Dekoračné bloky

Odkvapkávače

Doplnky

Obrubníky

Dekoračný obrubníky

Dekoračné olemovanie

Okrúhle palisády

Štvorcové palisády

Svahové oporné tvárnice

Zatrávňovacia dlažba

Betónové prvky

Spojky

Murovacie dosky

Záhradné dosky

Betónové bloky

100 116 138

Dekoračné kocky

Akropol

N1

Granit rovný

Granit zvlnený

W2

Terasové dosky

Slavia

Bravia

Via Stelle

Terasová doska 

Priemyselná dlažba

H1

B1

68 942
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Plnia hlavne dekoračnú úlohu, ale majú taktiež 

vynikajúce úžitkové vlastnosti: dlhú životnosť, 

výhodnosť a ako žiadna iná forma povrchu prinášajú 

jedinečný štýl. Dekoračná dlažba môže byť použitá 

pri rôznych príležitostiach. Vhodná je na chodníky, 

príjazdové cesty atď.

Pozývame Vás na oboznámenie sa s ponukou našej 

dekoračnej dlažby. Pri prezeraní mnohých variánt 

tvarov a farieb nezabúdajte, že to nie je koniec 

našich možností. Sme tu pre Vás vyhovieť Vašim 

požiadavkám. 

DLAŽBA

DekOr AČNÁ
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DLAŽBA

DekOr AČNÁ
Akropol
str. 4

N1
str. 12

Granit rovný
str. 20

W2
str. 36

R1
str. 44

Florencia
str. 50

W1
str. 56

C1
str. 62

Kalipso
str. 66

Granit zvlnený
str. 28
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KlAsICKÝ DIZAJN

Dlažba Akropol vďaka klasickému tvaru a vlnitej 

textúre pripomína starú dlažbu. Je veľmi vhodná 

ako povrch prístupových ciest, čo im dá štýlový a 

jedinečný charakter.

Akropol

Dekoračná dlažba 
Akropol

Rozmery dlažobných kociek:

105 x 140 mm

158 x 140 mm

175 x 140 mm 193 x 140 mm

210 x 140 mm

123 x 140 mm

140 x 140 mm
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Akropol / mix / čokoláda

Dekoračná dlažba 
Akropol

Akropol / mix / marago
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Akropol / mix / čokoláda, toffi

Akropol / mix / čokoláda
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Akropol / mix / mocca

Akropol / mix / mocca

Dekoračná dlažba 
Akropol

Akropol / mix / toffi Akropol / mix / čokoláda, toffi
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Akropol / mix / marago

Akropol / mix / Čokoláda
Akropol 
žlto - krémový, grafit
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Dlažba Akropol nemá výstupky na 

okrajoch, čo zvyšuje komfort jej 

používania. 

Dekoračná dažba 
Akropol

Špecifikácie: 

hrúbka [cm]  6

m2 / paleta   13

počet vrstiev  12

hmotnosť palety [kg] 1690

Akropol / mix / toffi
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Farba

Vyklepávané

Mix

A4 čokoláda

A8 mocca

A6 marago

A5 toffi

A7 vanilia

A4 čokoláda

A5 toffi

Zlatá jeseň

A3

A1S

A1
žltá

bronz

Štandard

červená

šedá

grafit

oranžová

olivová

zelená

losos

Omývaný

grafit

Žlto - krémová

biela

šedá

bronz

žltá
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VŠEsTRANNÉ POUŽITIE

Dlažba N1 vďaka svojmu širokému uplatneniu partí 

medzi najviac používanú. Teší s veľkej popularite u 

majiteľov rodinných domov. Využíva sa na  príjazdové 

cesty, uličky, nádvoria a mnoho ďaľších miest. 

N1

Dekoračná dlažba 
N1

Rozmery:

178 x 118 mm

88 x 118 mm 118 x 118 mm
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Dekoračná dlažba 
N1

N1 / zlatá jeseň / A1

N1 / štiepaná / grafit, losos
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N1 / štandard / bronz

N1 / štandard / grafit N1 / štandard / grafit
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Akropol / mix / A5 - toffi

Dekoračná dlažba 
N1

N1 / mix / čokoláda, toffi

N1 / zlatá jeseň / A1



19

N1 /pieskovaný / grafit

N1 / mix / čokoláda N1 / pieskovaný / biely
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20 variánt dlažby N1... Vyberte si tú, 

ktorá Vám najviac vyhovuje. 

Dekoračná dlažba 
N1

Špecifikácia: 

húbka [cm]   4/6/8

m2 / paleta   15,4/13,2/9,4

počet vrstiev  14/12/10

váha palety [kg]  1333/1716/1645

N1 / zlatá jeseň / A1
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losos

žltá

bronz

Omývaný

Štandard

červená

šedá

grafit

orange

olivová

zelená

grafit

žlto - krémová

biela

šedá

bronz

žltá

Farby

MixZlatá jeseň

A3

A1S A5 toffi

A1 A4 čokoláda
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sIlA PRÍRODY

Táto dlažba sa vyznačuje dlhou trvanlivosťou. Jej 

malé rozmery umožňujú  vytvárať nevšedné vzory.

Granit rovný

Dekoračné dlažby 
Granit rovný

Rozmery dlažobných kociek:

73 x 90 x 91 mm

53 x 70 x 91 mm

93 x 111 x 91 mm

63 x 80 x 91 mm

83 x 101 x 91 mm
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Dekoračná dlažba 
Granit rovný

Granit rovný / čokoláda, toffi

Granit rovný / pieskovaný / A1 Granit rovný / zvlnený / biely, grafit

Granit rovný/ zvlnený / biely
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Granit rovný / zvlnený / žlto - krémový

Granit rovný/ zlvnený / žlto - krémový losos
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Dekoračná dlažba 
Granit rovný

Granit rovný / pieskovaný / bronz, žltý

Granit rovný / mix / čokoláda
Granit rovný / omývaný / 
žlto - krémový, losos
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Granit płaski/ śrutowany / biały i grafitGranit rovný / pieskovaný / grafit, biely
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Dlažobné kocky sypané prírodným 

kamenivom v jednej farbe alebo v 

mixe viacerých farieb.... S dlažnou 

Granit rovný máte celú paletu možnstí 

aranžovania a usporiadania. 

Dekoračná dlažba 
Granit rovný

Špecifikácia: 

hrúbka [cm]  6

m2 / paleta   11,6

počet vrstiev  12

hmotnosť palety [kg] 1500

Granit rovný/ zvlnený / biely, grafit
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losos

Zvlnený

grafit

žlto - krémová

biela

šedá

bronz

A1 A4 čokoláda

A5 toffi

A8 mocca

A4 čokoláda

A5 toffi

žltá

žltá

bronz

Štandard

červená

šedá

grafit

orange

olivová

zelená

bronz

červená

žltá

orange

zelená

biela

grafit

Poeskovaný

Vyklepávaný

Farby

MixZlatá jeseň
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NATURÁlNE DETAIlNÝ

Granit zvlnený vďaka svojej štruktúre dokonale 

pripomína prírodný kameň.

Granit zvlnený

Dekoračná dlažba 
Granit zvlnený

Rozmery dlažobných kociek:

74 x 81 x 84 mm

54 x 60 x 84 mm

94 x 102 x 84  mm

64 x 70 x 84 mm

84 x 92 x 84 mm
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Granit zvlnený / pieskovaný ý / biely, 

Dekoračná dlažba 
Granit zvlnený

Granit zvlnený / pieskovaný / žltý, grafit, biely

Granit zvlnený /pieskovaný / biely
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Granit zvlnený / štandard / bronz

Granit zvlnený / štandard / bronz
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Dekoračná dlažba 
Granit zvlnený

Granit zvlnený / pieskovaný / biely, bronz

Granit zvlnený / pieskovaný / biely, grafit
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Granit zvlnený / pieskovaný / biely, bronz, grafit

Akropol / mix / czekoladaGranit zvlnený / pieskovaný / biely, žltý, Granit zvlnený / štandard / bronz
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Dekoračná dlažba 
Granit zvlnený

Granit zvlnený/ pieskovaný / žltý

Granit  zvlnený/ pieskovaný / biely, žltý
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bronz

červená

žltá

orange

zelená

biela

grafit

Pieskovaný

žltá

bronz

Štandard

červená

šedá

grafit

orange

oliva

zelená

losos

Zvlnený

grafit

žlto - krémová

biela

šedá

bronz

žltá

Farby

Dlažobné kocky Granit zvlnený sú 

vhodné pre tvorbu sofistikovaných 

návrhov a všade tam, kde chceme 

zdôrazniť vzťah s prírodným 

prostredím.

Špecifikácia: 

hrúbka [cm]  6

m2 / paleta   10,9

počet vrstiev  12

hmotnosť palety [kg] 1417
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UŠĽACHTIlÝ VZHĽAD

Dlažba má ušľachtilý vzhľad. Vďaka jej zvlnenému 

povrchu, tvaru a farbe je veľmi vhodná pre obnovu 

starých chodníkov.

W2

Dekoračná dlažba 
W2

Rozmery dlažobných kociek:

60 x 120 mm 90 x 120 mm

120 x 120 mm
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Dekoračná dlažba 
W2

W2 / omývaný / biely

W2 / omývaný / biely
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W2 / omývaný / bronz, žlto - kré- W2 / štandard / grafit

W2 / zlatá jeseň / A1
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W2 / omývaný / žlto - krémový

Dekoračná dlžba 
W2

W2 / omývaný / bronz, žlto - krémový
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W2 / zvlnený / bronz, żlto - krémový

W2 /   omývaný / bronz, žlto - krémovýW2 / omývaný / žlto - krémový

W2 / omývaný / bronz, žlto - krémový
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Dekoračná dlažba 
W2

W2 / zvlnený / bronz, žlto - krémový

W2 / zlatá jeseň / A1
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A1

žltá

brozn

Štandard

červená

šedá

grafit

orange

oliva

zelená

Dlažobné kocky W2 sa skladajú 

z 3 skupín v mnohých farebných 

variantách - od štandartných farieb až 

po mix rôznych farieb.

Špecifikácia: 

hrúbka [cm]  6

m2 / paleta   11,5

počet vrstiev  12

hmotnosť palety [kg] 1495

Farby

Zlatá jeseňOmývaný

grafit

žlto - krámová

biela

šedá

bronz

losos

žltá
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PORIADOK A HARMÓNIA

Dlažba R1 vyniká jednoduchosťou a eleganciou. Je 

vhodná ako základný materiál ale aj na dokončovanie 

chodníkov, terás, alejí ... .R1 má hladký povrch s 

vlnitými okrajmi, čo vytvára dojem harmónie a 

poriadku.

R1

Dekoračná dlažba 
r1

Rozmery dlažobných kociek:

178 x 120 mm

90 x 120 mm 120 x 120 mm
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R1 / štandard / grafit

Dekoračná dlažba 
r1

R1 / štandard / červená
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R1 / štandard / červená

R1 / štandard / grafit

R1 / złota jesień / A1

R1 / zlatá jeseň / A1
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Kostki dekoracyjne 
r1

R1 / štandard / grafit

R1 / zlatá jeseň / A1
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A1

R1 so svojím množstvom farieb a 

tvarov je často vyberaná na realizáciu 

neobvyklých projektov.

Špecifikácia: 

hrúbka [cm]  6

m2 / paleta   12,9

počet vrstiev  12

hmotnosť palety [kg] 1690

Farby

Zlatá jeseň

žltá

bronz

Štandard

červená

šedá

grafit

orange

oliva

zelená
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KRÁsNA A TRVANlIVÁ

Dlažba Florencia je jedna s najnovších v našej 

ponuke. Vzhľadom na neštandartné rozmery a veľký 

počet kociek vytvára moderný vzhľad prístupových 

ciest a parkovísk.

Florencia

Dekoračná dlažba 
Florencia

Novinka

Rozmery:

160 x 160 mm 180 x 160 mm 200 x 160 mm

220 x 160 mm 280 x 160 mm 200 x 180 mm

240 x 180 mm 280 x 180 mm

220 x 220 mm 280 x 220 mm

200 x 200 mm

240 x 200 mm 280 x 200 mm 200 x 220 mm
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Dekoračná dlažba 
Florencia

Florencia / mix / mocca

Florencia / mix / mocca

Florencia / mix / čokoláda Florencia / mix / mocca
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Florencia / mix / mocca
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Florencia je jednou z najvšestrannejších 

dlažieb. Možnosti použitia ešte zvyšuje 

počet farebných kombinácií.

Dekoračná dlažba 
Florencia

Špecifikácia: 

hrúbka [cm]  8

m2 / paleta   11,5

počet vrstiev  10

hmotnosť palety [kg] 2012

Florencia / mix / mocca
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A1 A4 čokoláda

A3 A5 toffi

A6 marago

A8 mocca

A5 toffi

A5 toffi

A8 mocca

Farby

Bodkovaný 

Vyklepávaný

MixZlatá jeseň

A4 čokoláda

A8 mocca

žltá

bronz

Štandard

červená

šedá

grafit

orange

oliva

zelená
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KÚZlO CHODNÍKA

Dlažba W1 imituje prírodný kameň. Je vhodná na 

úpravu veľkých plôch s krajinnými prvkami. Taktiež 

je vhodná na promenády, jarmočné námestia, kde 

úspešne nahradzuje starú dlažbu.

W1

Dekoračná dlažba 
W1

Rozmery:

157 x 132 mm

66 x 132 mm

191 x 132 mm

132 x 132 mm

217 x 132 mm
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Dekoračná dlažba 
W1

W1 / pieskovaný / grafit, biely

W1 / pieskovaný / grafit

W1 / pieskovaný / grafit W1 / pieskovaný / grafit
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W1 / pieskovaný / grafit

W1 / pieskovaný / grafit W1 / pieskovaný /červený
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Štýl a trvanlivosť - to sú najdôležitejšie 

vlastnosti dlažby W1. Taktiež disponuje  

mnohými farebnými variáciami. 

Dekoračná dlažba 
W1

Špecifikácia: 

hrúbka [cm]  8

m2 / paleta   10,4

počet vrstiev  10

hmotnosť palety [kg] 1820

W1 / pieskovaný / grafit, biely
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bronz

červená

žltá

orange

zelená

biela

grafit

Pieskovaný

Farby

Zlatá jeseň

žltá

bronz

Štandard

červená

šedá

grafit

orange

oliva

zelená
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NEOHRANIČENÉ MOŽNOsTI

Dlažba C1 vďaka množstvu farieb a tvarov poskytuje 

neohraničené možnosti usporiadania. Môže byť 

použitá pri rodinných domoch, ako aj na úpravu 

uličiek, chodníkov či námestí.

C1

Dekoračná dlažba 
C1

Rozmery:

172 x 114 mm

57 x 114 mm 114 x 114 mm
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Dekoračná dlažba 
C1

C1 / štandard / grafit, žltá

C1 / zlatá jeseň / A1 C1 / štandard / žltá, grafit



Akropol / mix / czekolada, toffi

Akropol / mix / czekolada
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Omývaný

grafit

žlto - krémová

biela

šedá

bronz

losos

žltá

Zlatá jeseň

A3

A1S A5 toffi

A1 A4 čokoláda

Farby

Mix

Na vašu žiadosť môžeme prispôsobiť 

tvar a textúru dlažby podľa vašich 

predstáv.

Špecifikácia: 

hrúbka [cm]  6

m2 / paleta   12

počet vrstiev  12

hmotnosť palety [kg] 1550

žltá

bronz

Štandard

červená

šedá

grafit

orange

oliva

zelená
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KlAsICKÁ GEOMETRIA

Dlažba Kalipso sa dobre hodí na vytváranie 

jednoduchých geometrických vzorov.

Kalipso má široké možnosti použitia - na prístupové 

cesty, chodníky i uličky. Vynikajúco zapadne do 

historického prostredia.

Kalipso

Dekoračná dlažba 
kalipso

Rozmery:

198 x 49 mm
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bronz

A3

červená

žltá

orange

zelená

biela

grafit

Pieskovaný

Farby

Špecifikácia: 

hrúbka [cm]  6

m2 / paleta   12,9

počet vrstiev  12

hmotnosť palety [kg] 1677

Bodkovaný Zlatá jeseň

žltá

losos

biela

grafit

zlatá jeseň
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Terasové dosky, ako napovedá ich názov, sú určené 

na realizáciu terás. Avšak niektoré z produktov sú 

tiež vhodné pre väčšie plochy, reprezentačné a 

priestranné plochy.

Množstvo tvarov a farieb, ako aj rozmanitá textúra 

terasových dosiek poskytuje rozmanité možnosti v 

realizácií vašich požiadaviek.

DOSkY

tArAS OvÉ
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DOSkY

tArAS OvÉ
slavia
str. 70

Bravia
str. 78

Via stelle
str. 84

Terasová doska
str. 92
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Z TAlIANsKÉHO PROsTREDIA

Textúra terasovej dosky Slavia pripomína prírodný 

kameň. Je určená predovšetkým na realizáciu terás, 

avšak hodí sa aj na väčšie plochy.

slavia

Terasové dosky 
Slavia

Rozmery:

420 x 420 mm

210 x 210 mm

640 x 420 mm

210 x 420 mm
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Terasové dosky 
Slavia

Slavia / mix / mocca

Slavia / mix / toffi
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Slavia / mix / toffi

Slavia / mix / mocca Slavia / mix / mocca
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Terasové dosky 
Slavia

Slavia / mix / mocca

Slavia / mix / toffi
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Slavia / mix / čokoláda, mocca

Slavia / mix / mocca Slavia / mix / čokoláda
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V rade terasových dosiek Slavia 

nájdete tri typy dosiek v niekoľkých 

farebných verziách.

Terasové dosky 
Slavia

Špecifikácia: 

hrúbka [cm]  6,5

m2 / paleta   10,6

počet vrstiev  10

hmotnosť palety [kg] 1650

Slavia / mix / mocca
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A3

A1 A4 čokoláda

A5 toffi

A6 marago

A7 vanilia

A8 mocca

Farby

MixZlatá jeseň

žltá

bronz

Štandard

červená

šedá

grafit

orange

olivová

zelená
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KRÁsNY DETAIl

Bravia je štvorcová doska s malými rozmermi. To, 

čím priťahuje pozornosť, je jej vymodelovaný povrch 

pripomínajúci prírodný kameň.

Bravia

Terasové dosky 
Bravia

Rozmery:

200 x 200 mm
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Terasové dosky 
Bravia

Bravia / mix / čokoláda

Bravia / mix / mocca Bravia / mix / mocca

Bravia / zlatá jeseň / A1
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Bravia / mix / mocca
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Zlatá jeseň a Mix - tieto typy 

terasových dosiek Bravia prinášajú 

mnoho farebných kombinácií.

Terasové dosky 
Bravia

Špecifikácia: 

hrúbka [cm]  6,5

m2 / paleta   12

počet vrstiev  10

hmotnosť palety [kg] 1690

Bravia / mix / mocca, čokoláda
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A1 A4 čokoláda

A5 toffi

A6 marago

A7 vanilia

A8 mocca

Farby

MixZlatá jeseň

žltá

bronz

Štandard

červená

šedá

grafit

orange

olivová

zelená
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ŠTÝlOVO...

Terasová doska Via Stelle sa ideálne hodí na 

reprezentačné, veľkometrážne plochy. Rovný povrch 

a veľkosť dosky je ideálny na realizáciu terás.

Via stelle

Terasové dosky 
via Stelle

Rozmery:

230 x 150 mm 270 x 150 mm 330 x 150 mm

360 x 150 mm 240 x 210 mm 300 x 210 mm

350 x 210 mm

390 x 270 mm

460 x 270 mm

360 x 210 mm 390 x 210 mm

440 x 210 mm 340 x 270 mm
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Terasové dosky 
via Stelle

Via Stelle / vyklepávaná / A1

Via Stelle / zlatá jeseň / A1
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Akropol / mix / czekolada, toffi

Via Stelle / mix / mocca

Via Stelle / štandard / 
červená Via Stelle / mix / mocca
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Terasové dosky 
via Stelle

Via Stelle / mix / mocca

Via Stelle / vyklepávaná / čokoláda
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Via Stelle / zlatá jeseň / A3

Via Stelle / vyklepávaná / čokoláda
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Via Stelle je našou najrozmanitejšou 

terasovou doskou. Počet elementov 

a farebných variácií dáva s určitosťou 

požadovaný efekt.

Terasové dosky 
via Stelle

Špecifikácia: 

hrúbka [cm]  7

m2 / paleta   10

počet vrstiev  10

hmotnosť palety [kg] 1512

Via Stelle / zlatá jeseň / A3
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A4 čokoláda

A5 toffi

A1

A3

Farby

Vyklepávané

MixZlatá jeseň

A4 čokoláda

A5 toffi

A6 marago

A8 mocca

žltá

bronz

Štandard

červená

šedá

grafit

orange

oliva

zelená
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ElEGANCIA A ODOlNOsŤ

Terasová doska má všetky vlastnosti potrebné pre 

vonkajšie použitie: odolnosť voči oteru a dobrú  

príľnavosť. Vyniká pravideľným, elegantným tvarom 

a hladkým povrchom, čo vytvára ilúziu väčšieho 

priestoru.

Terasová doska

Terasové dosky 
terasová doska

Rozmery:

400 x 400 x 40 mm
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žlto - krémová

biela

biela

Štandard

krémová

Terasová doska / štandard / biela, krémová

Špecifikácia: 

hrúbka [cm]  4

m2 / paleta   15,36

kusov / paleta  96

počet vrstiev  2

hmotnosť palety [kg] 1497
Omývaná

grafit
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Priemyselná dlažba má zvýšenú trvanlivosť a ďalšie 

výhody, ktoré umožňujú jej použitie v najnáročnejších 

podmienkach.

S úspechom sa používa na veľké priemyselné 

priestranstvá a spĺňa najprísnejšie prevádzkové 

podmienky.

Jej rozmanitosť umožňuje jej použitie aj mimo 

priemyselného prostredia.

DLAŽBA

prIeMY  SeLNÁ
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DLAŽBA

prIeMY  SeLNÁ

H1
str. 96

B1
str.98
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V MEsTsKOM PROsTREDÍ...

Priemyselná dlažba H1 nájde uplatnenie pri stavbe 

chodníhov, parkovísk a ciest. Ponúkame ju vo 

variantách s fázou aj bez fázy v plnom rozsahu 

základných farieb vrátane verzie pre nevidomých.

H1

Priemyselná dlažba 
H1

Rozmery:

100 x 100 mm 100 x 200 mm
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žltá

bronz

Štandard

červená

šedá

grafit

oliva

zelená

H1 / štandard / žltá

Špecifikácia: 

hrúbka [cm]  6/8

m2 / paleta   11,88/8,64

počet vrstiev  11/8

hmotnosť palety [kg] 1544/1512
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TO JE KlAsIKA...

Výrazný a ľahko rozoznateľný tvar priemyselnej 

dlažby B1 sa nachádza na povrchu ciest, parkovísk 

a chodníkov. Dlažba je k dispozícií v základných 

farbách v troch formách: s fázou, s mikrofázou a bez 

fázy.

B1

Priemyselná dlažba 
B1

Rozmery:

200 x 162 mm

96 x 162 mm 200 x 162 mm



101

žltá

bronz

Štandard

červená

šedá

grafit

oliva

zelená

Špecifikácia: 

hrúbka [cm]  6/8/10

m2 / paleta   12,2/8,6/8,6

počet vrstiev  11/8/8

hmotnosť palety [kg] 1729/1505/1857

B1 / štandard / grafit, červená
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ŠtIepANÉ

prvkY
Štiepané prvky dokonale napodobňujú prírodný 

kameň. Vhodné sú všade tam, kde chcete zdôrazniť 

vzťah vašeho domu alebo záhrady s prírodou.

Mnohé formy a tvary umožňujú usporiadanie do 

celkov podľa vašich predstáv.
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ŠtIepANÉ

prvkY Palisáda štiepaná
str. 102 

Ploty štiepané
str. 106

Dekoračný blok 
str. 110

Čapička 
str. 114

schody štiepané
str. 112

strieška
str. 115
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Výška Palisády štiepanej môže byť až 1m, čo 

umožňuje vytvárať steny a oporné múry. Palisáda 

štiepaná sa vyrába tou istou technológiou ako 

štiepané ploty a schody. Použitie týchto prvkov na 

jednom mieste vytvára harmonický celok.

Palisáda štiepaná

Štiepané prvky 
palisada

150 x 130 x 1000 mm

150 x 115 x 520 mm
150 x 100 x 520 mm

150 x 115 x 350 mm
150 x 100 x 350 mm
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Palisáda štiepaná / mix / toffi

Palisáda štiepaná / mix / mocca
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Palisáda štiepaná / štandard / grafit

Palisáda štiepaná / štandard / grafit

Štiepané prvky 
palisáda



Akropol / mix / czekolada, toffi

Akropol / mix / czekolada
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A4 čokoláda A5 toffi

żltá bielabronz

Farby

Špecifikácia: 

rozmery [cm]  15x11,5x35 15x11,5x52 15x10x35 15x10x52 15x13x100

počet na palete [ks] 120  80  135  90  35

počet vrstiev  5  5  5  5  5

hmotnosť palety [kg] 1634  1616  1544  1546  1477

grafit

A6 marago A8 mocca
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Štiepané prvky 
Oplotenie

Oplotenia 
štiepané

Modulárny systém oplotenia bol navrhnutý pre tých, 

čo obľubujú prírodný kameň. Naše produkty ho vedia 

dokonale napodobiť.

Klasický a harmonický tvar oplotení ho robí dobre 

použiteľným bez ohľadu na štýl, v akom je stavaný dom 

alebo záhrada. Skvele imituje prírodný kameň a tým 

zdôrazňuje jeho jedinečnosť.t
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Oplotenie / mix / čokoláda

  Mix A4 čokoláda        Štandard žltý          Štandard grafit               Mix A5 toffi
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Štiepané prvky 
Oplotenia

Oplotenia / mix / toffi

Oplotenie / štandard / grafit
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A5 toffi

A4 čokoláda

Oplotenie / štandard / grafit

P22 P38

počet na palete [ks] 50

hmotnosť palety [kg] 1120

16 cm 16 cm

38 cm 38 cm
22 cm 38 cm

počet na palete [ks] 30

hmotnosť palety [kg] 980

S22

16 cm

26 cm 12 cm
22 cm

počet na palete [ks] 50

hmotnosť palety [kg] 1120

Fasádna doska

16 cm

38 cm 5 cm

hmotnoť  [kg]  6,8

S38

16 cm

26 cm
12 cm

38 cm

počet na palete [ks] 30

hmotnosť palety [kg] 980

Štandard

Mix

Zlatá jeseň

biely

A1

žltý

A6 marago

A3

grafit

A8 mocca



112

Štiepané prvky 
Dekoračné bloky

Dekoračné
bloky

Dekoračné bloky napodobňujú prírodný tesaný 

kameň. V spojení s ďaľšími štiepanými prvkami ale 

aj s väčšinou ďaľších našich produktov zaistia vašim 

oploteniam neopakovateľný štýl.
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biela

Špecifikácia: 

rozmery [cm]  19x15x15 32x15x15 19x13x15 32x13x15

počet na palete [ks] 150  90  175  105

počet vrstiev  5  5  5  5  

hmotnosť palety [kg] 1560  1463  1561  1463

A8 mocca

A5 toffiA4 čokoláda

A6 marago

Dekoračné bloky / mix / toffi, marago, čokoláda
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Štiepané prvky 
Schody

schody štiepané

Štiepané schody sa skladajú z masívnych blokov, 

ktorých hlavnou prednosťou je formát - hladký 

povrch zaisťuje vysokú bezpečnosť a uľahčuje 

udržovať čistotu.
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žltý

Špecifikácia: 

rozmery [cm]  105x33,3x15 105x50x15

počet na palete [ks] 15   10

počet vrstiev  5   5  

hmotnosť palety [kg] 1710   1710

A4 čokoláda A5 toffi

biely

A8 mocca

grafit

A6 marago

Schody štiepané/ mix / toffi
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Štiepané prvky 
čapička

Čapička

Špecifikácia: 

rozmery [cm] 100x33,3x7,5
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Hladko a presne vyrobená strieška je vhodná ako 

dekoračný prvok ukončujúci stĺpiky oplotení.

Štiepané prvky 
Strieška

48S

4 cm

48 cm
24 cm

počet na palete [ks] 72

počet vrstiev  2

hmotnosť palety [kg] 975

30P

5 cm

30 cm
24 cm

počet na palete [ks] 72

počet vrstiev  2

hmotnosť palety [kg] 511

Štvorsmerová štiepaná

4,5 cm

44 cm
44 cm

hmotnosť [kg]  

4,5 cm

48 cm

48 cm

hmotnosť [kg]  



118

Obrubníky, lemovavia, palisády, svahové oporné 

tvárnice, zatrávňovacia dlažbat - plnia dekoračnú 

funkciu a rozdeľujú nerovnorodé typy povrchov. Celá 

paleta tvarov a farieb umožňuje širokú škálu použitia.

Doplnky možno použiť v záhradach ako aj pri 

domoch ako súčasť alebo ukončenie terás alebo 

schodov.

DOpLNkY
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DOpLNkY

Palisáda štvorcová
str. 132

Oporné tvárnice
str. 134

Zatrávňovacia dlažba
str. 136

Obrubník
str. 118

Dekoračný obrubník
str. 122

Dekoračné lemovanie
str. 126

Palisáda okrúhla
str. 130
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Obrubník plní funkciu dekoračného okraja. Oddeluje 

cestu v záhrade, vhodný je ku schodom k domu, 

alebo ako ukončenie terasy.

Obrubník

Doplnky 
Obrubník

100 x 100 x 180 mm
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Akropol / mix / czekolada, toffi

Obrubník/ zlatá jeseň/ A3

Obrubník / mix / toffi



Kostki dekoracyjne 
Akropol
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Doplnky 
Obrubník

Obrubník / štandard / grafit

Obrubník / štandard / bronz
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Špecifikácia: 

rozmery [cm]  10x10x18

počet na palete [ks] 324

hmotnosť palety [kg] 1166

Farby

A1 A3šedý A1S

A5 toffiA4 čokoláda

olivačervený

A8 mocca

grafitbronz
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Dekoračný 
obrubník

Doplnky 
Dekoračný obrubník

Dekoračný obrubník sa používa hlavne na schody 

a podesty. Je k dispozícií v troch tvarových 

prevedeniach, čo umožňuje jeho použitie v rôznych 

situáciach.

100 mm 124 mm

13
0

 m
m

25
0

 m
m

100 mm
80 mm

80 mm

A

B

C
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Dekoračný obrubník/ mix / toffi

Dekoračný obrubník / mix / čokoláda
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Elementy uzupełniające 
krawężnik dekoracyjny
Doplnky 
Dekoračný obrubník

Dekoračný obrubník / vyklepávaný / čokoláda

Dekoračný obrubník / zlatá jeseň/ A3
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Špecifikácia: 

rozmery [cm]  10x12,4x25

počet na palete [ks] 168

počet jednotlivých 
rozmerov na palete (105-A, 42-B, 21-C) 

hmotnosť palety [kg] 1690

Minimálne objednateľné množstvo: 1 rad z vrstvy = A - 5 ks., B - 2 ks., C - 1 ks.

Farby

A4 čokoláda vyklepávaný A5 toffi vyklepávaný

šedý

A5 toffiA4 čokoláda

A1 A3A1S

A6 marago

červený

A8 mocca

grafitolivabronz
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Doplnky 
Dekoračné olemovanie

Dekoračné
olemovanie

Dekoračné olemovanie sa používa na spojenie 

obrubníka s okrúhlou palisádou. Ideálne sa hodí na 

oddelenie dláždeného chodníka a trávnika.

500 x 60 x 280 mm
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Dekoračné olemovanie / štandard / grafit

Dekoračné olemovanie/ štandard / grafit
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Doplnky 
Dekoračné olemovanie

Dekoračné olemovanie  / štandard / červené
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grafit

bronz

Farby

Špecifikácia: 

rozmery [cm]  6x28x50

počet na palete [ks] 72

hmotnosť palety [kg] 1250

Dekoračné olemovanie  / štandard / grafit

oliva

šedá

červená



132

Okrúhla palisáda je obzvlášť elegantná.

Okrúhla palisáda

Doplnky  
Okrúhla palisáda

Špecifikácia: 

výška [cm]   30 40

počet na palete  117 117

hmotnosť palety [kg] 696 892

bronz šedáčervená grafit
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Okrúhla palisáda / štandard / červená

Okrúhla palisáda / štandard / grafit Okrúhla palisáda / štandard / grafit

Okrúhla palisáda / štandard / bronz

Okrúhla palisáda / štandard / bronz
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oliva

šedá

červená

Doplnky 
Štvorcová palisáda

Štvorcová
palisáda

Špecifikácia: 

výška [cm]   40

počet na palete  72

hmotnosť palety [kg] 685

grafit

bronz

A1
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Štvorcová palisáda / štandard / grafit

Štvorcová palisáda / štandard / bronz

Štvorcová palisáda / štandard / grafit Štvorcová palisáda / zlatá jeseň / A1
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svahové oporné
tvárnice

Doplnky 
Svahové oporné tvárnice

Špecifikácia: 

rozmery [cm]   34,5x27,8x20 50x39,5x30

množstvo na palete [ks] 36   18 

hmotnosť palety [kg]  792   800

ćervená

A4 čokoláda

grafit

šedá A3

bronz

A1

A5 toffi

oliva
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Tvárnica / mix / čokoláda, toffi Tvárnica / zlatá jeseň/ A3

Tvárnica / štandard / červená
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Zatrávňovacia
dlažba

Doplnky
Zatrávňovacia dlažba

Špecifikácia: 

hrúbka [cm]   8 10

množstvo na palete [ks] 50 40

hmotnosť palety [kg]  1300 1300

brąz czerwony

szarygrafit
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Zatrávňovacia dlažba / štandard / šedá

Zatrávňovacia dlažba/ štandard / grafit Zatrávňovacia dlažba / štandard / šedá
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Betónové doplnky

ZÁHRADNÁ PlATňA

rozmery [cm]  50x50x7

počet na palete [ks] 40

hmotnosť palety [kg] 1500

farby: šedá, grafit, červená

BETÓNOVÝ BlOK

rozmery [cm]  35x35x5

počet na palete [ks] 126

hmotnosť palety [kg] 1670

farby: šedá, grafit, červená

rozmery [cm]  24x38x12

počet na palete [ks] 72/60

hmotnosť palety [kg] 1780/1490

rozmery [cm]  25x38x12

počet na palete [ks] 72

hmotnosť palety [kg] 1860
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lEMOVANIE

rozmery [cm]  6x20x75

počet na palete [ks] 72

hmotnosť palety [kg] 1390

farby: šedá, grafit, červená, bronz

rozmery [cm]  6x20x100

počet na palete [ks] 64

hmotnosť palety [kg] 1620

farby: šedá, grafit, červená, bronz

rozmery [cm]  8x25x100

počet na palete [ks] 30

hmotnosť palety [kg] 1310

farby: šedá, grafit, červená, bronz

rozmery [cm]  8x30x100

počet na palete [ks] 30

hmotnosť palety [kg] 1580

farby: šedá, grafit, červená, bronz
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Betónové doplnky

OBRUBNÍK ROVNÝ

rozmery [cm]  20x30x100

    20x30x50

počet na palete [ks] 12/24

hmotnosť palety [kg] 1640

farby: šedá

rozmery [cm]  15x30x100

    15x30x50

počet na palete [ks] 18/30

hmotnosť palety [kg] 1730/1450

farby: šedá, grafit, červená, bronz

rozmery [cm]  12x25x100

počet na palete [ks] 18

hmotnosť palety [kg]  1250

farby: šedá, grafit, červená, bronz
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OBRUBNÍK sKOsENÝ

OBRUBNÍK s NÁBEHOM

rozmery [cm]  22/30x15x100

počet na palete [ks] 12

hmotnosť palety [kg] 950

farby: šedá

rozmery [cm]  22/30x20x100

počet na palete [ks] 8

hmotnosť palety [kg] 760

farby: šedá, grafit, červená

rozmery [cm]  15x22x100

počet na palete [ks] 24

hmotnosť palety [kg] 1750

farby: šedá, grafit, červená

rozmery [cm]  20x22x100

počet na palete [ks] 15

hmotnosť palety [kg] xxx

farby: šedá, grafit, červená
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Betónové doplnky

OBRUBNÍK OBlÚKOVÝ

rozmery [cm]  15x30x78

počet na palete [ks] 15

hmotnosť palety [kg] 1200

polomer   R 5

farba: šedá

rozmery [cm]  15x30x78

počet na palete [ks] 15

hmotnosť palety [kg] 1200

polomer   R 3

farba: šedá

rozmery [cm]  15x30x78

počet na palete [ks] 15

hmotnosť palety [kg] 1200

polomer   R 1

farba: šedá

rozmery [cm]  15x30x78

počet na palete [ks] 12

hmotnosť palety [kg] 960

polomer   R 0,5

farba: šedá

1/4

1/24 1/40

1/8
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ODTOKOVÝ ŽĽAB

rozmery [cm]  30x33x10

počet na palete [ks] 54

hmotnosť palety [kg] 1100

rozmery [cm]  50x35x20/18

počet na palete [ks] 16

hmotnosť palety [kg] 300

rozmery [cm]  60x45x15

počet na palete [ks] 12

hmotnosť palety [kg] 450

sPOJKY

rozmery [cm]  22x22x20/30
    16,5x22x20/30

počet na palete [ks] 64/48
    64/48

hmotnosť palety [kg] 960/1056
    896/1008

ZÁKlADNÁ DOsKA

rozmery [cm]  20x246x5,2

    20x239x5,2



hrúbka

cm Šedá Farebná

1 H1/B1 6 9,38 10,63

2 H1/B1 bez fázy 6 10,00 11,25

3 H1/B1 8 10,63 11,88

4 H1/B1 bez fázy 8 11,25 12,50

5 H1/B1 10 13,75 15,00

6 H1 integračná 8 15,00 16,25

šedá farebná zlatá jeseň
bronz A1 A4 čokoláda žltá losos

hrúbka červená A1S A5 toffi biela bronz

cm orange A3 A6 marago šedá žlto-krémová

oliva A7 vanilia grafit

grafit

7 Akropol 6 12,50 13,75 15,63 16,88 17,50 18,75 20,00

8 N-1 4 11,25 12,50 14,38 - - - -

9 N-1 6 12,50 13,75 15,00 15,63 16,25 18,75 20,00

10 N-1 8 14,38 15,63 16,88 18,13 18,75 20,63 21,88
11 Granit rovný
12 Granit zvlnený
13 W-2
14 R-1 6
15 C-1

17 W-1 8 16,25 17,50 19,38 21,25 21,88 - -

18 Kalipso (6) 6 15,00 16,25 18,75 20,00 21,25 - -

šedá farebná zlatá jeseň
bronz A1 A4 čokoláda

hrúbka červená A1S A5 toffi

cm orange A3 A6 marago

oliva A7 vanilia

grafit

19 Slavia
20 Bravia
21 Via Stelle 7 16,25 17,50 19,38 21,25 21,88

rozmery

cm šedá farebná zlatá jeseň mix historická

22 Obrubník 10x10x18 0,88 1,18 1,31 1,31 -

23 Dekoračný obrubník 10x12,4x25 2,10 2,19 2,19 2,19 2,63

24 Dekoračné 
lemovanie 6x28x50 3,50 3,94 - - -

25 Palisáda okrúhla 30 1,66 2,19 - - -

26 Palisáda okrúhla 40 1,97 2,63 - - -

27 Palisáda štvorcová 40 3,06 3,94 4,38 - -

28 Svahová oporná 
tvárnica 34,5x27,8x20 3,50 3,94 4,81 4,81 -

29 Svahová oporná 
tvárnica 50x39,5x30 6,56 7,00 7,44 7,44 -

30 Zatrávňovacia 
dlažba 8 3,50 3,94 - - -

31 Zatrávňovacia 
dlažba 10 4,38 4,81 - - -

CENNÍK

DEKORAČNÁ DLAŽBA

PRIEMYSELNÁ DLAŽBA

P.č. Položka
Cena bez DPH

ceny sú uvedené v EUR bez DPH

P.č. Položka

Cena bez DPH

mix omývaná

 A8 mocca

6 15,00 16,25 17,50 18,75 18,75 18,75

15,00 16,25 17,50 18,75 18,75 18,75

18,75

18,75

16 Florencia 8 16,25 17,50 19,38 21,25 21,88 - -

P.č. Položka

mix

 A8 mocca

Cena bez DPH

Položka
Cena bez DPH

6,5 22,50 23,75 25,00 25,00 25,63

TERASOVÉ DOSKY

DOPLNKY

P.č.



P.č. Položka

19x15x15 cm 32x15x15 cm 19x13x15 cm 32x13x15 cm

32 Dekoračný blok 4,00 6,00 3,00 5,00

33 Dekoračný blok 
zostarnutý 4,50 6,50 3,50 5,50

15x10x35 cm 15x12x35 cm 15x12x52 cm 15x12x100 cm

34 Palisáda štiepaná 17,50 20,00 30,00 80,00

35 Schody štiepané

štandard štandard zlatá jeseň Mix

grafit biela, žltá  A1, A3 A4, A5, A6, A8

36 P 22 38x22x16 4,98 5,34 6,04 6,04

37 P 38 38x38x16 6,76 7,11 7,83 7,83

38 S 22 26, 12x22x16 5,34 5,69 6,40 6,40

39 S 38 26, 12x38x16 8,54 7,83 8,54 8,54

40 Fasádna doska 38x5x16 1,78 1,78 1,78 1,78

41 Strieška 30 P 30x24x5

42 Strieška 48 S  48x24x4

Položka cm

šedá farebná

43 Lemovanie (6x20x75) 2,81 3,75

44 Lemovanie (6x20x100) 3,75 5,00

45 Lemovanie (8x25x100) 5,00 6,25

46 Lemovanie (8x30x100) 5,63 6,88

47 Záhradná platňa (35x35x5) 1,56 2,19

48 Záhradná platňa (50x50x7) 3,13 3,75

49 Betónový blok (24x38x12) - -

50 Obrubník rovný (12x25x100) 7,50 8,13

51 Obrubník rovný (15x30x50) - -

52 Obrubník rovný (15x30x100) 8,44 10,00

53 Obrubník rovný (20x30x50) 11,25 -

54 Obrubník rovný (20x30x100) 13,75 -

55 Obrubník skosený (22/30x15x100) 12,50 -

56 Obrubník skosený (22/30x20x100) - -

57 Obrubník s 
nájazdom (15x22x100) 8,44 10,00

58 Obrubník s 
nájazdom (20x22x100) 13,75 -

59 Obrubník oblúkový
 

R0,5/R1/R3/R5(15x
30x78)

15,63 -

60 Odtokový žľab (50x35x20/18) 6,88 -

61 Odtokový žľab (60x45x15) - -

62 Odtokový žľab (30x33x10) 4,38 5,00

P.č.
Cena bez DPH

OPLOTENIA ŠTEPANÉ

P.č. Položka cm

Cena bez DPH

BETÓNOVÉ DOPLNKY

štandard, bronz, grafit 3,46

štandard, bronz, grafit 4,47

110,00 150,00

ŠTIEPANÉ PRVKY

Cena bez DPH

rozmery:

rozmery:

rozmery: 100x35x15 cm 100x52x15 cm
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