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Barevné odstíny produktů se vlivem tisku mohou lišit od skutečnosti. Barevnost 
a probarvenost colormixů se vzhledem k náhodnému míchání barev může měnit. 
Reklamace na barevné odchylky z výše uvedených důvodů není možná. Tiskové chyby 
jsou vyhrazeny.

BÍLÁANTRACIT ŽLUTÁ

BÉŽOVÁBÍLÁ ČERNÁ

ČERVENÁPŘÍRODNÍ ČERNÁ

Ceny jsou uvedené v Kč s DPH.
Platnost akce: od 1. 5. 2021 do 31. 5. 2021

Využijte květnové 
nabídky

ČERVENÁMELÍR PŘÍRODNÍ ČERNÁ

Přestaňte  
pouze snít!
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Jemně tryskaná struktura povrchu 
dokonale imituje přírodní kámen. Dlažba 
je vhodná na pochozí plochy v okolí 
rodinných domků, bazénů, v zahradách 
a dalších odpočinkových zónách.

Designová novinka! Geometricky strohé 
tvary se zvýrazněnou fazetou na tvarovce 
vytvářejí zajímavý a plastický povrch plotu. 
Mnohostranné využití bez potřeby těžké 
mechanizace při stavbě oplocení, nosných 
zdí, příček, ale i dělicích, opěrných, okras-
ných či protihlukových stěn. 

PICANTO 
40 / 40 / 4

VISO 
PRŮBĚŽNÝ

Nadčasová tryskaná dlažba nabízí 
vysokou přidanou hodnotu díky 
speciální ochranné povrchové 
úpravě BOSS 5. S velkou oblibou 
se používá na terasy, chodníky či 
plochy v okolí bazénů.  

Jednoduchá pokládka  
a snadná údržba.

EXCELENT 
60 / 30 / 4

OBRUBNÍK 
ZÁHONOVÝ 
S ROVNOU HRANOU  
100 / 5 / 20



PRAKTIK 
PÍSKOVÁ

PRAKTIK  
ANTRACITOVÁ

BAHIAALBIA GRANIA SABIA

BAHIAALBIA SABIA GRANIA

MARMO ARENO ACERO

BÍLÁ NOIR CREME

Inspirujte se novými barevnými odstíny, v nichž 
vyniknou různé druhy přírodního kamene. 

Slaďte odstín dlažby CARCASSONNE a tvarovek 
MURÁNO, aby vytvořily jeden barevný celek.
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CARCASSONNE

PAVÉ I. 6

DUNA 

PREMIERE

Je ideální volbou pro 
vydláždění venkovních 
prostranství staveb 
prakticky každého stylu.

Trendy velkoplošná dlažba tří rozměrů 
vyniká na rozlehlých dlážděných 
plochách. Díky svému designu, který 
snoubí eleganci s funkčností, představuje 
elegantní řešení pro plochy u domu nebo 
v zahradě a zaujme na první pohled.

Exkluzivní dlažba se 
zušlechtěným povrchem 
vzhledově se blížící 
interiérovým dlažbám.

MURÁNO 
21 / 25 - ZÁKLADNÍ KÁMEN

Tvarovky MURÁNO jsou díky 
vzhledu přírodního kamene 
nádherným pohledovým ma-
teriálem pro stavbu teraso-
vých opěrných zdí a schodů. 

Tato dlažba s jemně 
zvrásněným povrchem 
v jediném čtvercovém 
formátu potěší každého, kdo 
hledá netradiční a vizuálně 
okouzlující řešení.


