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Farebné odtiene produktov sa vplyvom tlače môžu líšiť od skutočnosti. Farebnosť 
a prefarbenosť colormixov sa vzhľadom k náhodnému miešanie farieb môže meniť. 
Reklamácia na farebné odchýlky z vyššie uvedených dôvodov nie je možná. Tlačové 
chyby sú vyhradené.

BIELAANTRACIT ŽLTÁ

BÉŽOVÁBIELA ČIERNA

ČERVENÁSIVÁ ČIERNA

Ceny sú uvedené v EUR s DPH.
Platnosť akcie: od 1. 5. 2021 do 31. 5. 2021

Využite májovú  
ponuku

ČERVENÁMELÍR SIVÁ ČIERNA

Prestaňte
iba snívať!
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Jemno tryskaná štruktúra povrchu 
dokonale imituje prírodný kameň. Dlažba 
je vhodná na pochôdzne plochy v okolí 
rodinných domov, bazénov, v záhradách 
a ďalších odpočinkových zónach.

Dizajnová novinka! Geometricky strohé tvary 
so zvýraznenou fazetou na tvarovke vy-
tvárajú zaujímavý a plastický povrch plotu. 
Mnohostranné využitie bez potreby ťažkej 
mechanizácie pri stavbe oplotenia, nosných 
múrov, priečok, ale aj deliacich, oporných, 
okrasných či protihlukových stien.

PICANTO 
40 / 40 / 4

VISO 
PRIEBEŽNÝ

Nadčasová tryskaná dlažba ponúka 
vysokú pridanú hodnotu vďaka 
špeciálnej ochrannej povrchovej 
úprave BOSS 5. S veľkou obľubou 
sa používa na terasy, chodníky či 
plochy v okolí bazénov.

Jednoduchá pokládka
a ľahká údržba.

EXCELENT 
60 / 30 / 4

OBRUBNÍK 
ZÁHONOVÝ 
S ROVNOU HRANOU  
100 / 5 / 20



PRAKTIK 
PIESKOVÁ

PRAKTIK  
ANTRACITOVÁ

BAHIAALBIA GRANIA SABIA

BAHIAALBIA SABIA GRANIA

MARMO ARENO ACERO

BIELA NOIR CREME

Inšpirujte sa novými farebnými odtieňmi,  
v ktorých vyniknú rôzne druhy prírodného kameňa.

Zlaďte odtieň dlažby CARCASSONNE a tvaroviek 
MURÁNO, aby vytvorili jeden farebný celok.
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CARCASSONNE

PAVÉ I. 6

DUNA 

PREMIERE

Je ideálnou voľbou pre 
vydláždenie vonkajších 
priestranstiev stavieb 
prakticky každého štýlu.

Trendy veľkoplošná dlažba troch rozmerov 
vyniká na rozľahlých dláždených plochách. 
Vďaka svojmu dizajnu, ktorý snúbi 
eleganciu s funkčnosťou, predstavuje 
elegantné riešenie pre plochy pri dome 
alebo v záhrade a zaujme na prvý pohľad.

Exkluzívna dlažba sa 
zušľachteným povrchom 
vzhľadovo sa blížiaci 
interiérovým dlažbám.

MURÁNO 
21 / 25 - ZÁKLADNÝ KAMEŇ

Tvarovky MURÁNO sú vďaka 
vzhľadu prírodného kameňa 
nádherným pohľadovým mate-
riálom pre stavbu terasových 
oporných múrov a schodov.

Táto dlažba s jemne 
zvrásneným povrchom 
v jedinom štvorcovom 
formáte poteší každého, kto 
hľadá netradičné a vizuálne 
očarujúce riešenia.


