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Sme skupina producentov pod značkou CITYSTONEDESIGN, ktorá spĺňa mimoriadne nároky na kvalitu, estetiku a harmóniu. Pestrosť našich variácií Vám 

ponúka veľký priestor k realizácii vlastných nápadov.

U nás sa stanete i VY sami architektom!

Pretože k náročnému a hlavne trvalému produktu okrem krásy patrí hlavne kvalita a funkčnosť, pracujeme výhradne s kvalitnými a testovanými surovinami  

a využívame patentované výrobné postupy. V našom remesle sme odborníkmi už dve desaťročia.

Táto tradícia tvorí pevné základy pre Váš dizajn.

Výroba, výber a predaj surovín podlieha prísnym výberovým kritériám a náročnej kontrole akosti. Vo výrobnom procese dohliadame na plnenie európskych  

a regionálnych noriem.

Naša vlastná trieda svojou kvalitou podstatne prevyšuje tieto predpisy a je dozorovaná skúšobnými stavebnými laboratóriami.

Jednotliví členovia skupiny pre Vás vyrábajú vo vlastných výrobných závodoch, podľa identických výrobných procesov a kritérií. 

Predaj zabezpečuje a koordinuje sieť regionálnych predajcov stavebných materiálov.  

Bližšie informácie ako i predajnú sieť nájdete na našej internetovej stránke:

www.citystonedesign.sk

Welcome to the world of stone

The brand CITY STONE DESIGN offers a unique approach to aesthetics and harmony. Our range of solutions provides you with opportunities to shape your 

great ideas out of stone. With us, you will become architect of your own space.

Quality of our products is marked not only by extraordinary beauty, but also by technological excellence and functionality.

We use only the highest quality raw materials and incorporate patented modern technologies into our designs. We exercise the latest technology across  

Europe.

The quality of our products is ensured by strict adherence to all local and European standards. Furthermore, 

our internal quality requirements exceed these norms. All our products are certified by independent laboratories.

Na úvod .......
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ISoKoR

IsoKor®-originál je ekologický prípravok na báze nanotechnológie,  
špeciálne vyvinutý na ošetrovanie a údržbu betónových výrobkov vyrobených  
spoločnosťou CITYSTONEDESIGN, s. r. o., Šaľa.

Jeho zloženie, ktoré nadväzuje na systém výroby a technológiu používanú  
touto spoločnosťou, zabezpečuje, že IsoKor®IN-originál sa vynikajúco  
viaže s povrchom týchto výrobkov. Ani pri opakovanej aplikácii nezanecháva 
žiadne stopy (mliečny film). Výsledkom je dokonalá neviditeľná impregnácia, 
ktorá znemožňuje pevné uchytenie nečistôt na povrchu a ich preniknutie 
do hĺbky materiálu (vrátane červeného vína či olejov, ktoré inak na  
neošetrenom povrchu zanechajú trvalé znečistenie). Zároveň ostávajú zachované  
paropriepustné vlastnosti materiálu. Vďaka tomu je výsledná ochranná vrstva  
úplne odolná proti prenikaniu padajúcej alebo striekajúcej vode na ošetrený  
povrch, ktorý nadobúda samočistiacu schopnosť. Stabilitu zásadne neovplyvní  
ani časté striedanie teplôt alebo pôsobenie chemických látok. Zmyslom  
ošetrenia prípravkom IsoKor®IN-originál je uchovať ošetrený materiál počas  
jeho životnosti dlhodobo v pôvodnom stave. Sýte farby bez plesní, čisto, 
sucho a zdravo.

Viac na: www.isokor.com
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ODOLNOSŤ PROTI POVETERNOSTNÝM VPLYVOM
Odolnosť proti poveternostným vplyvom sa stanovuje skúškami mrazuvzdornosti a nasiakavosti, ktoré sa vykonávajú v súlade s normami STN EN 1338. 

Stanovenie odolnosti proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu so soľným roztokom: skúšobná vzorka je predkondiciovaná a potom vystavená účinkom 

28 zmrazovacích a rozmrazovacích cyklov s povrchom pokrytým 3-percentným roztokom NaCl. Stanovenie celkovej nasiakavosti vodou: po kondiciovaní 

na stanovenú teplotu sa skúšobné teleso namočí, kým sa nedosiahne konštantná hmotnosť, a potom sa suší v sušičke na konštantnú hmotnosť. 

Strata hmotnosti je vyjadrená ako percento hmotnosti suchého telesa.

KRITÉRIA CSK A CE
Všetky naše výrobky sa vyrábajú v súlade s právoplatnými vyhlaseniami zhody a sú skúšané podľa platných noriem STN EN 1338 (dlažbové tvarovky), 

STN EN 1339 (betónové dlaždice), STN EN 1340 (betónové obrubníky), STN EN 771-5 (murovacie prvky), STN EN 15435 (debniace tvárnice).

ISOKOR IN
Ekologicky neškodná nanotechnologická impregnácia. Všetky typy výrobkov možno dodatočne impregnovať týmto prípravkom. Impregnáciou vzniká 

tzv. lotosový efekt. Výsledok: výrobky sa ľahšie udržujú v čistom stave, pretože nečistoty (oleje, plesne, machy a pod.) sa nedokážu zachytiť na 

povrchu. Produkt si počas rokov uchováva pôvodný vzhľad, má vyššiu farebnú stálosť a zvýšenú odolnosť proti vplyvom počasia.

AQUAPROTECT
Je dodatočná ochranná povrchová úprava – pomocnou špeciálnej technológie sa pri výrobe povrch dlažby impregnuje ochrannou emulziou. Ošetrenie 

dlažby touto emulziou znižuje riziko rastu machov a rias, obmedzuje tvorbu výkvetov, znižuje možnosť znečistenia, zvyšuje intenzitu prefarbenia a farebnú 

stálosť výrobkov. Je to základná ochrana všetkých farebných a vymývaných dlažieb z našej ponuky, ktorá chráni jej povrch proti bežným vplyvom prostredia, 

ako je prach alebo opadané lístie. Pravidelné čistenie, ako aj dodatočná impregnácia túto ochranu predlžujú. 

VNÚTORNÁ HYDROFOBIZÁCIA
Výrobky označené týmto symbolom sa vyrábajú z betónovej zmesi, ktorá je hydrofóbne upravená, teda je vodoodpudivá. Každý betón je nasiakavý – 

je to jeho prirodzená vlastnosť, použitím hydrofóbnych prostriedkov však dochádza k redukovaniu nasiakavosti betonóvej dlažby pri daždi, vlhkosti 

alebo vzlínavosti zo zeme a vďaka tomu sa výrazne redukuje možnosť vzniku výkvetov. Vnútorná hydrofobizácia zlepšuje aj iné vlastnosti dlažieb, najmä 

mrazuvzdornosť a odolnosť proti posypovým soliam. Aj povrchová vrstva dlažby je vyhotovená z hydrofobizovanej betónovej zmesi, preto je tento povrch 

vysoko kompaktný, má výborné mrazuvzdorné vlastnosti a zvýšenú odolnosť proti vzniku výkvetov a vplyvom počasia.

EKOLOGICKÁ NEZÁVADNOSŤ
Všetky suroviny používané pri výrobe sú ekologicky neškodné.

POVRCHOVÉ ZUŠĹ ACHTENIE
Dlažby – vymývané, tryskané, antiko 

Dosiahnuté technologickými postupmi na optické zušľachtenie povrchov našich výrobkov.

Naše produkty v tomto katalógu sú označené nasledujúcimi symbolmi

KVALITA INVEST
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alebo vzlínavosti zo zeme a vďaka tomu sa výrazne redukuje možnosť vzniku výkvetov. Vnútorná hydrofobizácia zlepšuje aj iné vlastnosti dlažieb, najmä 

mrazuvzdornosť a odolnosť proti posypovým soliam. Aj povrchová vrstva dlažby je vyhotovená z hydrofobizovanej betónovej zmesi, preto je tento povrch 

vysoko kompaktný, má výborné mrazuvzdorné vlastnosti a zvýšenú odolnosť proti vzniku výkvetov a vplyvom počasia.

EKOLOGICKÁ NEZÁVADNOSŤ
Všetky suroviny používané pri výrobe sú ekologicky neškodné.

POVRCHOVÉ ZUŠĹ ACHTENIE
Dlažby – vymývané, tryskané, antiko 

Dosiahnuté technologickými postupmi na optické zušľachtenie povrchov našich výrobkov.

Naše produkty v tomto katalógu sú označené nasledujúcimi symbolmi

KVALITA INVEST

3

ODOLNOSŤ PROTI POVETERNOSTNÝM VPLYVOM
Odolnosť proti poveternostným vplyvom sa stanovuje skúškami mrazuvzdornosti a nasiakavosti, ktoré sa vykonávajú v súlade s normami STN EN 1338. 

Stanovenie odolnosti proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu so soľným roztokom: skúšobná vzorka je predkondiciovaná a potom vystavená účinkom 

28 zmrazovacích a rozmrazovacích cyklov s povrchom pokrytým 3-percentným roztokom NaCl. Stanovenie celkovej nasiakavosti vodou: po kondiciovaní 

na stanovenú teplotu sa skúšobné teleso namočí, kým sa nedosiahne konštantná hmotnosť, a potom sa suší v sušičke na konštantnú hmotnosť. 

Strata hmotnosti je vyjadrená ako percento hmotnosti suchého telesa.

KRITÉRIA CSK A CE
Všetky naše výrobky sa vyrábajú v súlade s právoplatnými vyhlaseniami zhody a sú skúšané podľa platných noriem STN EN 1338 (dlažbové tvarovky), 

STN EN 1339 (betónové dlaždice), STN EN 1340 (betónové obrubníky), STN EN 771-5 (murovacie prvky), STN EN 15435 (debniace tvárnice).

ISOKOR IN
Ekologicky neškodná nanotechnologická impregnácia. Všetky typy výrobkov možno dodatočne impregnovať týmto prípravkom. Impregnáciou vzniká 

tzv. lotosový efekt. Výsledok: výrobky sa ľahšie udržujú v čistom stave, pretože nečistoty (oleje, plesne, machy a pod.) sa nedokážu zachytiť na 

povrchu. Produkt si počas rokov uchováva pôvodný vzhľad, má vyššiu farebnú stálosť a zvýšenú odolnosť proti vplyvom počasia.

AQUAPROTECT
Je dodatočná ochranná povrchová úprava – pomocnou špeciálnej technológie sa pri výrobe povrch dlažby impregnuje ochrannou emulziou. Ošetrenie 

dlažby touto emulziou znižuje riziko rastu machov a rias, obmedzuje tvorbu výkvetov, znižuje možnosť znečistenia, zvyšuje intenzitu prefarbenia a farebnú 

stálosť výrobkov. Je to základná ochrana všetkých farebných a vymývaných dlažieb z našej ponuky, ktorá chráni jej povrch proti bežným vplyvom prostredia, 

ako je prach alebo opadané lístie. Pravidelné čistenie, ako aj dodatočná impregnácia túto ochranu predlžujú. 

VNÚTORNÁ HYDROFOBIZÁCIA
Výrobky označené týmto symbolom sa vyrábajú z betónovej zmesi, ktorá je hydrofóbne upravená, teda je vodoodpudivá. Každý betón je nasiakavý – 

je to jeho prirodzená vlastnosť, použitím hydrofóbnych prostriedkov však dochádza k redukovaniu nasiakavosti betonóvej dlažby pri daždi, vlhkosti 

alebo vzlínavosti zo zeme a vďaka tomu sa výrazne redukuje možnosť vzniku výkvetov. Vnútorná hydrofobizácia zlepšuje aj iné vlastnosti dlažieb, najmä 

mrazuvzdornosť a odolnosť proti posypovým soliam. Aj povrchová vrstva dlažby je vyhotovená z hydrofobizovanej betónovej zmesi, preto je tento povrch 

vysoko kompaktný, má výborné mrazuvzdorné vlastnosti a zvýšenú odolnosť proti vzniku výkvetov a vplyvom počasia.

EKOLOGICKÁ NEZÁVADNOSŤ
Všetky suroviny používané pri výrobe sú ekologicky neškodné.

POVRCHOVÉ ZUŠĹ ACHTENIE
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PovRCHovÉ úPRavy 

THE aRT oF SURFaCES

· Naturo

Naturo je varianta povrchovej úpravy našich výrobkov, ktorá svojou farebnou kompozíciou odráža  

odtiene prírodného kameňa. Jedinečná hra farieb evokuje životný štýl Stredozemia.

Naturo surface reflects the nuances of natural minerals with multicolour effects. The unique play  

of colours creates unusual impressions.

· Senso

Tento povrch je svojimi farebnými odtieňmi rovnaký ako povrch Naturo. Povrch Senso má však  

pridanú hodnotu v podobe jemných reliéfnych efektov v podobe lomovej bridlice, bosáže a opalovania. 

Pre dosiahnutie rôznych typov povrchovej štruktúry sú pre nás inšpiráciou tie najvybranejšie druhy 

prírodného kameňa z celého sveta.

Senso surfaces give the same colour effects as Naturo, but with the additional effect of naturally 

roughened surface of the stone. This pattern is considered to be one of the most beautiul stones  

of the world.

· Antico

Pri pohľade na tento povrch sa budete cítiť ako by ste kráčali po dlažbách v antických metropoliach. 

Pri výrobnom procese sú dlažby druhotne opracované jemnými kladivkami, ktoré im v konečnej fáze 

zaručia ten povestný „antický – starobylý„ efekt. Tu môže mať každá dlažba svoju históriu.

The unique beauty of the ancient buildings is achieved by our professional technology  

of „Antico-effect“. Every stone shines in a way that tells its own glorious history. Antico stones give 

the impression of tradition and continuity, which highlights their specific character.

· Aquafinish

Pri povrchovej úprave Aquafinish pod vysokým tlakom vody prichádza k odryktiu ušľachtilých prírod-

ných surovín a tým vzniká drsný a luxusný povrch na dlažbách a platniach podobný žule a mramoru.

Technology Aquafinish emphasises the beauty of mineral intrusions of the surface. The efect emphasise  

the best marbles and granites.
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Linea Decorativo

Výrobky z tejto línie sú svojím tvarom, štruktúrou a farebnosťou sú ideálne pre vytvorenie svetlého, živého a ľahkého vonkajšieho prostredia.

The style is ideal to achieve Mediterranean touch. Our stones are shaped to suit the bright and light landscape.

Linea City

Línia City odráža charakter modernej architektúry. Čisté línie a monochrómne farby s použitím najkvalitnejších surovín ho len zvýrazňujú.

Linea City ideally fits with modern architecture. Clear ascetic lines and simple colours together with highhest quality  

minerals complete the harmony.

Linea Classic

Klasické produkty si vždy nájdu svoj domov. Staré osvedčené línie však môžu vďaka elegantnému dizajnu pôsobiť moderne. Táto produktová rada sa 

svojou novou farebnosťou uchádza o vaše sympatie.

Classic products obtain various new design capabilities due to the new set of natural colours.

Linea Industrial

Linea Industrial kladie dôraz na výrobky ktoré svojimi funkčnými parametrami spľňajú požiadavky pre nadmerne zaťažované priemyselné plochy,  

obchodné centrá a verejné priestranstvá.

Linea Industrial has products of the highest durability for commercial and industrial applications.

LíNIE a ŠTÝLy

LINES aNd STyLES
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LINEa 
dECoRaTIvo  

LINEa 
CITy 

LINEa 
CLaSSIC 

PLoTovÝ
SySTÉM

SENSo 

aQUaFINISH 

aNTICo

NaTURo

13

65

79

89

17

41

55

19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39

69
71
73
75
77

81
83
85
87

91
93
95

43
47
49
51
53

57
59
61
63
65

Bella Piccola 

Villa Nobile 

City Stone

Casa Di Campo 

Inspiro 

Venezia 

Villa Perla

Copacabana 

Granada

Terrazza 

Bangkirai

Bella Piccola 

Avenida 

Parkett

Terrazza

Top Zóna Delgado

Brandenburg

Romana

Top Zóna 6, Top Zóna 8

Zóna 6, Zóna 8

Blok 40

Casser

Duvar, Duvar Light

Arcadia

ZaHRadNÝ
dIZaJN

SCHodISKovÉ BLoKy
SoFTISTEP

BLoKy a PaLISÁdy
SoFTILINE

SvaHovKy
MINI

97
99

103

107

101

105

Naturo, Antico, Štiepané

Antico, Softiline 10, Softiline 15

Bella Piccola 

Villa Nobile 

Brantiko

Orea

Top Zóna Antiko

Granada 

Parkett

Terrazza

Reina

Camino

LINEa 
INdUSTRIaL 109 - 111

Háčko 6, 8, 10

Háčko nehlučná 6, 8

Dvojvlna 6, 8

UNI-L 8, 10

UNI-L nehlučná 8

Dlažba pre nevidiacich, nopková 6

Dlažba pre nevidiacich, drážková 8

EKO Cuadro

Zatravňovacia dlažba

Prídlažba

Žlabovka TBM 1-60

Odvodňovacia žlabovka

Platňa betonová - štandard 50x50

Obrubník cestný

Obrubník nájazdový

Obrubník barierový

Debniace betonové tvarovky

Výrobca si vyhradzuje právo na technické zmeny a farebné odchýlky. Za tlačové chyby nepreberáme zodpovednosť. Farebné odchýlky produktov, zobrazených v katalógu, sú podmienené technológiou tlače a nie sú dôvodom 
na reklamáciu.12



SENSo 

aNTICo

NaTURo

LINEa 
dECoRaTIvo 
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BLACK-SHADOW

BABYLON

BRASIL

DOLOMITE

GIALLO
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PASTEL

IVORY

GRANITO

MAHAGONI

FaRBy
dIZaJN
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Bella Piccola 

Villa Nobile 

City Stone

Casa Di Campo 

Inspiro 

Venezia 

Copacabana 

Villa Perla 

Terrazza 

Granada

Bangkirai

SENSo
LINEa dECoRaTIvo 
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BELLa  PICCoLa 

LINEa dECoRaTIvo

SENSo

Malé formáty Bella Piccola vychádzajú z tradičného dizajnu malých dlažbových kameňov tzv.mačacích hláv. Už po niekoľko storočí sa tieto typy dlažieb využívajú,  

aby dotvárali charakter krásnych historických centier. Bella Piccola je taktiež určená k doplneniu množstva dlažieb z rady City Stone so štruktúrovaným povrchom.

Oblúky, kruhy a rôzne zakrivenia, ktoré systém Bella Piccola zľahka dovoľuje,môžu tak byť dokonale zladené s moderným dizajnom v rovnakých farebných kombináciách. 

Realizácie,tak pôsobia nielen tradičným, ale hlavne živším dojmom.

The finest beauty of our natural surfaces, together with Bella Piccola, achieve the harmony of your private spaces. The small sizes result from traditional ancient  

pavements.. These nice stones have been used for centuries and adorn many old beautiful towns. Bella Piccola completes various architectural details like gates, archs, 

facades making the whole place traditional and cozy.

• hydrofobizácia 

• štrukúrovaný povrch

• 5 vybraných ušľachtilých farieb prírodného kameňa

9,5/7

9,5/8

9,5/9

9,5/10

9,5/11

9,5/12
black-shadow

granito

giallo

brasil

dolomite

Rozmer:  9,5 x 7 cm | 9,5 x 8 cm | 9,5 x 9 cm | 9,5 x 10 cm | 9,5 x 11 cm | 9,5 x 12 cm  

výška 8 cm

FaRBy a vEĽKoSTI 
CoLoURS and PRoPERTIES
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vILLa  NoBILE

Tradičný dizajn a spôsob pokládky dlažby Villa Nobile pramení z klasickej rímskej architektúry. Už v období antiky položili remeselníci základy tejto varianty,  

ktorá dodnes nesie názov – rímska väzba. S veľkým zmyslom pre detail sme sa pokúsili preniesť tento veľkolepý dojem antickej noblesy do srdca Vašej záhrady.

Traditional design of Villa Nobile corresponds with the classic Roman architecture. The ancient Roman craftsmen invented the shape that nowadays carries the name 

„Roman“. With our care for details we designed this beautiful impression of antique for your houses.

• hydrofobizácia

• štruktúrovaný povrch

• povrchová úprava steelfinish

• 4 vybrané ušľachtilé farebné odtiene prírodného kameňa

Rozmer: 13,3 x 13,3 cm | 26,6 x 13,3 cm | 26,6 x 26,6 cm | 26,6 x 39,9 cm

výška 8 cm

LINEa dECoRaTIvo

SENSo

black-shadow

granito

giallo

dolomite

13,3/13,3

26,6/13,3

26,6/26,6

26,6/39,9

FaRBy a vEĽKoSTI 
CoLoURS and PRoPERTIES

21



CITYSTONEDESIGN
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CITy SToNE

Dizajn City Stone štruktúry reprezentuje ľahko zvlnená hrana jednotlivých dlažieb. Kombinácia rozličných rozmerových parametrov zaručuje ušľachtilý optický efekt  

a krásny vizuálny zážitok.

The design of City Stone sets new accents for pavement architecture. Different lengths give a specific visual effect for both public and private spaces.

• hydrofobizácia

• štruktúrovaný povrch

• povrchová úprava steelfinish

• 4 vybrané farby – colormixy prírodného kameňa

Rozmer: 15 x 18 cm | 15 x 23 cm | 15 x 28 cm | 18 x 26,5 cm | 18 x 15 cm

 výška 8 cm

LINEa dECoRaTIvo

SENSo

black-shadow

granito

giallo

ivory

15/18

15/28

18/26,5

FaRBy a vEĽKoSTI 
CoLoURS and PRoPERTIES  

15/23

18/15
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CITYSTONEDESIGN
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CaSa dI CaMPo

Domov je letné sidlo. Tento pocit má spostredkovať dlažba Casa di Campo. Je jedno či sa do Vášho domova vraciate po náročnom dni alebo si užívate nekonečný  

víkend. Na túto dlažbu budete právom hrdí. Harmonická plocha v špecifických formátoch a teplých farebných odtieňoch Vám bude neustále pripomínať pocit  

nezabudnuteľnej letnej dovolenky.

Our Casa di Campo will give you the feeling of summerhouse. If you are tired after a busy day or want to have fun on a lazy day, you will be satisfied with this  

surface. Harmonious colours and shapes of the Mediterranean atmosphere will give you the feeling of endless holiday.

• hydrofobizácia

• štruktúrovaný povrch 

• povrchová úprava steelfinish

• 4 vybrané farby prírodného kameňa

Rozmer: 15,8 x 20,8 cm | 15,8 x 26,8 cm | 15,8 x 29,8 cm | 15,8 x 38,8 cm | 22,3 x 38,8 cm

 28,3 x 31,8 cm | 28,3 x 42,3 cm | výška 8 cm

LINEa dECoRaTIvo

SENSo

black-shadow

babylon

dolomite

ivory

15,8/20,8 15,8/26,8 15,8/29,8

22,3/38,8

28,3/31,8

FaRBy a vEĽKoSTI 
CoLoURS and PRoPERTIES
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INSPIRo  

Výber dlažby Inspiro zaručuje úspech.Spája totiž prirodzenosť s trendom. Čisté, štíhle línie, minimálne špáry a veľkoplošné formáty s jemným štruktúrovaným povrchom 

spolu s vybranými farebnými kombináciami odtieňov vytvoria exteriér splňujúci i tie najnáročnejšie požiadavky.

Inspiro is a unique choice. It combines modernity and nature. Elegance and clear lines, small fugues and bigger sizes meet with the harmonic  

surface structure. We achieved the highest quality of visual experience with impressive colours.

• hydrofobizácia

• štruktúrovaný povrch

• povrchová úprava steelfinish

• 4 vybrané ušľachtilé farebné odtiene prírodného kameňa 

giallo

ivory

babylon

black-shadow

Rozmer: 60 x 15 cm | 60 x 30 cm | 30 x 30 cm

výška 8 cm

LINEa dECoRaTIvo

SENSo

60/15

30/30

60/30

FaRBy a vEĽKoSTI 
CoLoURS and PRoPERTIES
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vENEZIa

Venezia sa vďaka veľkým formátom 60 x 30 cm a 30 x 30 cm s jemne štruktúrovaným povrchom hodí takmer na všetky realizácie. Sprostredkúva pocit štýlovej  

veľkosti. I napriek veľkým formátom je vhodná na prejazd automobilom. Jej použitie je koncipované, tak pre pešie zóny ako i súkromné objekty najvyšších nárokov.

With bigger sizes and fine structure Venezia is good for almost every application. It combines the feeling of size and style. It’s also suited for the heavier vehicle’s 

traffic. Venezia has a unique surface thanks to its high-quality natural look. The surface is designed for pedestrian zones and private areas of higher visual requirements.

• hydrofobizácia

• štruktúrovaný povrch 

• povrchová úprava steelfinish

• 4 vybrané ušľachtilé farby prírodného kameňa 

Rozmer: 60 x 15 cm | 60 x 30 cm | 30 x 30 cm 

výška 8 cm

LINEa dECoRaTIvo

SENSo

black-shadow

granito

brasil

pastel

FaRBy a vEĽKoSTI 
CoLoURS and PRoPERTIES

60/15

30/30

60/30
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vILLa  PERLa 

Dlažba Villa Perla prináša na vašu terasu luxus. Štruktúra tohto bosovaného efektného povrchu sa vyskytuje iba u najcennejších prírodných kameňov. Veľké formáty  

v kombinácii s vybranými farebnými odtieňmi evokujú obraz dokonalosti. Villa Perla vo vás prebudí túžbu po teple južných krajov.

Luxury patio can be achieved with Villa Perla. The surface effect is highlighted by precious natural minerals. The big format, in combination with the natural colours, 

creates the image of perfection. Villa Perla has a warm touch of the South.

• hydrofobizácia

• štruktúrovaný povrch

• povrchová úprava steelfinish

• 4 vybrané ušľachtilé farebné odtiene prírodného kameňa

Rozmer:  39,7 x 39,7 cm | 26,4 x 39,7 cm | 39,7 x 46,4 cm | 53 x 39,7 cm | 39,7 x 59,7 cm 

výška 5,5 cm

giallo

granito

black-shadow

dolomite

LINEa dECoRaTIvo

SENSo

39,7/39,7 26,4/39,7

39,7/59,7

39,7/46,4

53/39,7

FaRBy a vEĽKoSTI 
CoLoURS and PRoPERTIES
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CoPaCaBaNa

Prinášame Vám domov atmosféru brazílskych rytmov. Zárukou je dlažba Copacabana, ktorej efektný povrch brazílskej bridlice vytvorí z Vašej terasy to najnoblesnejšie 

prostredie v ktorom sa budú Vaši hostia cítiť ako na pravej exotickej dovolenke. Intenzívna ochrana povrchu tejto dlažby zvyšuje rezistenciu proti škvrnám napr. od 

vína alebo iných nápojov.

The feeling of Brazilian sounds, and of the smooth rhythm come to you with our Copacabana. It is designed for the terraces as the places for resting, celebration 

and dancing. Your guests will feel as if they are on holiday. The effect of Brazilian slates gives you the specific ambience. Special protection gives resistance against 

wine stains.

• hydrofobizácia

• štruktúrovaný povrch

• povrchová úprava steelfinish

• 4 vybrané ušľachtilé farby prírodného kameňa 

Rozmer: 39,7 x 39,7 cm | 26,4 x 39,7 cm | 39,7 x 46,4 cm | 53 x 39,7 cm | 39,7 x 59,7 cm  

výška 5,5 cm

babylon

brasil

ivory

mahagoni

LINEa dECoRaTIvo

SENSo

39,7/39,7 26,4/39,7

39,7/59,7

39,7/46,4

53/39,7

FaRBy a vEĽKoSTI 
CoLoURS and PRoPERTIES
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gRaNada 

Dlaždice Granada určujú trend v architektúre vonkajších priestorov. Extra veľké formáty sa výborne hodia k dotváraniu veľkých priestranstiev s obmedzenou  

pojazdnosťou. Čisté línie veľkoplošných formátov garantujú štýlový a moderný exteriérový prejav dláždenej plochy.

Granada plates are the mark of the trend in architecture of open spaces. These big formats are excellent for bigger spaces with reduced traffic. Clear lines of the 

plates yield stylish, modern and unique ambience.

• hydrofobizácia

• štrukturovaný povrch

• povrchová úprava steelfinish

• 4 vybrané ušľachtilé farby prírodného kameňa

Rozmer: 80 x 40 cm 

výška 8 cm

ivory

granito

black-shadow

babylon

LINEa dECoRaTIvo

SENSo

80/40

FaRBy a vEĽKoSTI 
CoLoURS and PRoPERTIES 
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TERRaZZa           

Štýl noblesných víl reprezentuje dlažba s názvom Terazza. Svojou hrúbkou dovolí skrášliť tak exteriér ako i interiér každého domova. Pomocou povrchového opracovania 

sú výrazne zviditeľnené ušľachtilé prírodné suroviny ako mramor a žula, z ktorých sa dlažba Terazza vyrába. 

The big plate format of classic terraces suits luxury palaces and residences in style. It suits both: the open spaces and closed patios.

• hydrofobizácia

• štruktúrovaný povrch 

• povrchová úprava steelfinish

• 4 moderné farby prírodného kameňa 

Rozmer: 60 x 40 cm | 40 x 40 cm 

výška 5 cm

granito

giallo

dolomite

ivory

LINEa dECoRaTIvo

SENSo

60/40

40/40

FaRBy a vEĽKoSTI 
CoLoURS and PRoPERTIES
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BaNgKIRaI

Estetika dlažby Bangi Rai imitujúcej exotické drevo naplňuje najvyššie očakávanie v náročnej architektúre exteriéru. Jej širokospektrálne využitie či už pre zastrešenú  

terasu, altánky alebo štýlové bazénové lemy bude pre Vás tou pravou emocionálnou voľbou. Výhody betónového prevedenia oproti drevu spočívajú v schopnosti  

akumulovať teplo do neskorého večera.

The aesthetics of our Bangkirai wood-like surface meets the highest expectations which brings demanding architecture designs. It is suitable for terraces,  

fireplaces and the surroundings of swimming pools. Bangkirai is a choice which brings positive emotions. The advantage of our interpretation which is in the opposite 

direction to the natural wood lies in the heat accumulation after a sunny day till the late night. Bangkirai is a very durable material, which will last for generations.

• hydrofobizácia

• štruktúrovaný povrch

• povrchová úprava steelfinish

• 2 ušľachtilé farby dreva Teak a Oak

Rozmer: 60 x 15 cm 

výška 8 cm

teak

oak

LINEa dECoRaTIvo

SENSo

60/15

FaRBy a vEĽKoSTI 
CoLoURS and PRoPERTIES
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Bella Piccola 

Villa Nobile 

Brantiko

Orea

Top Zóna Antiko

aNTICo
LINEa dECoRaTIvo 

41
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BELLa  PICCoLa 

LINEa dECoRaTIvo

aNTICo

Historický vzhľad Bella Piccola ako pri samostatnej pokládke, tak i v kombinácii s inými formátmi vytvorí vždy mimoriadnu atmosféru.Táto dlažba spĺňa i tie najnároč-

nejšie kritéria na realizáciu a obnovu historických kultúrnych pamiatok a priestranstiev. Ako žiadna iná dlažba Bella Piccola odráža vo svojom dizajne históriu starých 

dlažieb, ktoré používali Rimania na cesty a chodníky.

The antico version of our Bella Piccola reveals its beauty and exceptional antique flare alone or in combination with other formats.

These stones fit every aspect of our tradition and history.

• hydrofobizácia

• štruktúrovaný povrch 

• povrchová úprava antico a steelfinish 

• 5 vybraných ušľachtilých farieb prírodného kameňa

granito

brasil

giallo

black-shadow

dolomite

Rozmer:  9,5 x 7 cm | 9,5 x 8 cm | 9,5 x 9 cm | 9,5 x 10 cm | 9,5 x 11 cm | 9,5 x 12 cm 

výška 8 cm

9,5/7

9,5/8

9,5/9

9,5/10

9,5/11

9,5/12

FaRBy a vEĽKoSTI 
CoLoURS and PRoPERTIES

43
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vILLa  NoBILE

Tradičný dizajn a spôsob pokládky Villa Nobile pramení z klasickej rímskej architektúry.Už v období antiky položili remeselníci základy tejto varianty, špecifikovanej  

ako rímska väzba. S veľkou dávkou profesionality a zmyslu pre detail sme sa pokúsili preniesť tento veľkolepý dojem antickej noblesy do Vášho domova.

The traditional design of our Villa Nobile emerges from classic Roman architecture. Its origin goes back to the ancient Roman craftsmen who invented this shape 

which continues to carry the name „Roman“. With great care for details, we deliver to you the feeling of glory and splendour of antique time. The antico version of 

Villa Nobile emphasizes this effect in unique style. Gently rounded edges give the feel of a natural stone.

• hydrofobizácia

• štruktúrovaný povrch 

• povrchová úprava antico a steelfinish

• 4 vybrané farby prírodného kameňa

giallo

granito

black-shadow

dolomite

Rozmer: 13,3 x 13,3 cm | 26,6 x 13,3 cm | 26,6 x 26,6 cm | 26,6 x 39,9 cm

výška 8 cm

LINEa dECoRaTIvo 

aNTICo

13,3/13,3

26,6/13,3

26,6/26,6

26,6/39,9

FaRBy a vEĽKoSTI 
CoLoURS and PRoPERTIES
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BRaNTIKo

Dlažbou Brantiko sa chceme posunúť o stupeň vyššie v rustikálnych dlažbách. Tento maloformátový typ dlažby vnesie do vašich záhrad nádych minulých čias.  

Dva formáty: 14 × 14 cm a 21 × 14 cm v hrúbke 6 cm v jednej základnej farby a štyroch Colormixoch vytvárajú nesmierne množstvo kombinácií  

vyhovujúcich aj najnáročnejším zákazníkom.

Dlažba Brantiko Mini a Brantiko Maxi sa stane neodmysliteľnou súčasťou vášho priestoru.

This is a classic design of an antique stone. The design resembles nature with the advantage of the precise shape of the elements. The combination of two formats 

allows for the creation of various different patterns.

• hydrofobizácia

• povrchová uprava antico a steelfinish

• 4 vybrané farby prírodného kameňa

• 1 základná farba

terakota

black-shadow

granito

brasil

vino

Rozmer: 14 x 14 cm | 14 x 21 cm

výška 6 cm
Povrchová úprava Colormix je uzatvorená hladká plocha z kremičitého piesku vo farebnom 

melírovanom vyhotovení: červenožltohnedá, žltočervená, žltohnedá a sivá grafitová.

Brandenburg systém
60 × 70 × 140 mm
60 × 140 × 140 mm
60 × 140 × 210 mm

Brandenburg systém
40 × 70 × 140 mm
40 × 140 × 140 mm
40 × 140 × 210 mm

BRANDENBURG SYSTÉM  COLORMIX

červená

hnedá

piesková

červeno-hnedo-žltá

červeno-žltá

sivo-grafitová

Tento typ dlažby je vhodný na spevnenie príjazdových a odstavných plôch pre autá, okolia domov, 

ale aj do historických častí miest a obcí. 

BRANDENBURG SYSTÉM

novykatalognewdizajnfinal.indd328.3.201314:34:14no

18

SYSTÉMOVÁ DLAŽBA

LINEa dECoRaTIvo

aNTICo

14/14

14/21

FaRBy a vEĽKoSTI 
CoLoURS and PRoPERTIES
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oREa 

oREa oBRUBNíK
Dlažba Orea vdýchne romantiku nielen záhradným zákutiam, ale aj historickým uličkám či námestiam. Ušľachtilý prírodný kameň v kombinácii s betónovou dlažbou Orea 

dodáva priestoru punc jedinečnosti. Dlažba Orea má vzhľad prírodného kameňa, pričom si zachováva všetky výhody modernej betónovej dlažby. Vzhľadom na to, že 

pri tomto type sa nerozlišuje vrchný nášľap a spodná vrstva, kladenie nie je náročné na čas.

Orea gives the romantic feel for gardens and old, historical streets and avenues. Orea is suitable to be combined with natural stones and together they provide har-

monious continuity.

sivá

piesková

terakota

Rozmer: 6,2 x 12,5 cm | 12,5 x 12,5 cm | 12,5 x 18,7 cm | výška 6 cm

Obrubnik: výška 23 alebo 25 cm | hrúbka 8 cm

Orea obrubník 

LINEa dECoRaTIvo

aNTICo

25/23

FaRBy a vEĽKoSTI 
CoLoURS and PRoPERTIES

12,5/12,5

12,5/18,7

6,2/12,5
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ToP ZóNa aNTIKo

Nadštandardnou povrchovou úpravou systému Top Zóna, tzv. omieľaním, sa docieli žiadaný efekt obitia - antiko. „Obité“ sú všetky hrany a rohy a plochy majú  

zámerne „zanedbaný“ charakter. Dlažba sa vyrába v dvoch výškach: 6 a 8 cm. Dlažba je vhodná na ľahké i náročné zaťaženie, k súkromným objektom i na verejné 

priestranstvá, pešie zóny a promenády, do historických častí miest a obcí, na vchody do kultúrnych i historických budov, ako sú múzeá, galérie a univerzity.

Antico surface of Top Zona is achieved by tumbling. This process gives the specific surface pattern to the material, so it looks aged. Stones suits the public and 

private spaces, pedestrians zones, promenades and historical parts of towns.

antická hnedá

antická piesková

antická terakota

antická sivá

antická červená

antická grafitová

Rozmer: 10 x 10 cm | 10 x 20 cm | 20 x 20 cm

výška 6 a 8 cm

LINEa dECoRaTIvo

aNTICo

FaRBy a vEĽKoSTI 
CoLoURS and PRoPERTIES

10/10

10/20 20/20
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Granada 

Parkett

Terrazza

Reina

Camino

NaTURo
LINEa dECoRaTIvo 
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gRaNada 

Šarm veľkoformátových dlažieb s efektom prírodného kameňa výborne reprezentuje dlažba Granada. Je ideálna na terasy, predmestia, pešie zóny a námestia. Príťažlivá 

atmosféra realizácií otvára nové horizonty.

The big format with natural-looking stone plates is the charm of Granada. Ideal for terraces. Friendly ambience of the surface opens a new horizon in the most warm  

colours of Mediterranean natural stones.

• hydrofobizácia

• povrchová úprava steelfinish

• 3 vybrané ušľachtilé farby prírodného kameňa

granito

black-shadow

dolomite

Rozmer: 80 x 80 cm | 80 x 60 cm | 40 x 40 cm 

výška 8 cm

LINEa dECoRaTIvo

NaTURo

80/80

80/60

40/40

FaRBy a vEĽKoSTI 
CoLoURS and PRoPERTIES
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PaRKETT

Pre najvyššie nároky v štýle modernej architektúry bola navrhnutá dlažba Parkett. Úzke tvary, čisté línie a zaujímavá farebnosť zaručuje nádherný vizuálny zážitok.  

Tento výrobok spĺňa vysoké nároky modernej mestskej architektúry.

Parkett is designed in the style suitable for quality modern architecture. The narrow and long shapes give the optical effect of clear lines and fine colours. Parkett 

fulfills the requirements for open public spaces as well as for private landscape architecture.

• hydrofobizácia 

• povrchová úprava steelfinish

• 4 vybrané ušľachtilé farby prírodného kameňa 

Rozmer: 69,7 x 14,7 cm | 49,7 x 14,7 cm | 49,7 x 11,2 cm | 39,7 x 11,2 cm | 29,7 x 11,2 cm

výška 8 cm

LINEa dECoRaTIvo

NaTURo

ivory

granito

black-shadow

babylon

29,7/11,2

49,7/11,239,7/11,2

69,7/14,7 49,7/14,7

FaRBy a vEĽKoSTI 
CoLoURS and PRoPERTIES
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TERRaZZa

LINEa dECoRaTIvo

NaTURo

Terrazza je naprojektovaná na pochôdzne, ale i pojazdné plochy, skladá sa z dvoch rozmerovo roznych formátov. 

Terrazza suits the pedestrian spaces and consists of two seperate formats that nicely work together. 

• hydrofobizácia

• povrchová úprava steelfinish

• 4 farby prírodného kameňa 

Rozmer: 60 x 40 cm | 40 x 40 cm 

výška 5 cm

granito

black-shadow

dolomite

giallo

FaRBy a vEĽKoSTI 
CoLoURS and PRoPERTIES

60/40

40/40
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REINa

Štýlová dlažba Reina s ostrou hranou oplýva čarom, ktoré dokáže spájať klasický a moderný dizajn.

Exkluzívna dlažba s ostrými hranami s plnofarebným povrchom. Možnosť výbornej variability v kombinácii so systémom Grando – vďaka ich rovnakej výške 8 cm  

a ostrým hranám.

Reina consists of many formats which can be combined in various patterns. Reina is the right choice for gateways, terraces, streets and boulevards regardless of 

traffic. You can fulfill your ideas and become the architect of your landscape.

• hydrofobizácia

• povrchová úprava steelfinsh

• 4 farby prírodného kameňa 

Rozmer: 25 × 25 cm | 37,5 × 25 cm | 50 × 25 cm | 50 × 50 cm

výška 8 cm

LINEa dECoRaTIvo

NaTURo

50/50

50/25

37,5/25

25/25

FaRBy a vEĽKoSTI 
CoLoURS and PRoPERTIES

granito

black-shadow

dolomite

pastel
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CaMINo

Camino je klasická betónová dlažba, ktorej povrch ponúka nenásilný a decentný charakter. Mimoriadne variabilná dlažba, svojím tvarovým riešením je vhodná  

na výnimočné architektonické stvárnenie dláždených plôch na exponovaných miestach. Táto štýlová dlažba s ostrou, jemne vlnitou hranou oplýva čarom, ktoré vynikne 

na terasách, chodníkoch aj v mestských zónach. Možnosť výbornej variability v kombinácii štyroch rôznych formátov.

Camino is a stylish stone which has a delicate pattern of the surface. It has sharp and uneven edges and four different formats for various combinations.

• hydrofobizácia

• 3 farby prírodného kameňa

• 2 základné farby 

Rozmer: 12 x 12 cm | 18 x 12 cm | 24 x 18 cm | 24 x 24 cm

výška 7 cm

LINEa dECoRaTIvo

NaTURo

sivá

piesková

granito 

dolomite 

brasil

24/24

18/12

24/18

12/12

FaRBy a vEĽKoSTI 
CoLoURS and PRoPERTIES
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Parkett
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LINEa CITy
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BELLa PICCoLa 

LINEa CITy

aQUaFINISH

Varianta Aquafinish dlažby Bella Piccola vytvára pri samostatnej pokládke ako i v kombinácii s inými formátmi zaujímavú atmosféru.

Bella Piccola Aquafinish is an elegant addition to emphasise the main product or standing alone to create small, decorative paths in the gardens.

• hydrofobizácia

• povrchová úprava aquafinish

• použitie kvalitného mramoru a žuly

Rozmer: 9,5 x 7 cm | 9,5 x 8 cm | 9,5 x 9 cm | 9,5 x 10 cm | 9,5 x 11 cm | 9,5 x 12 cm   

výška 8 cm

carrara

silver

carbon

arena

9,5/7

9,5/8

9,5/9

9,5/10

9,5/11

9,5/12

FaRBy a vEĽKoSTI 
CoLoURS and PRoPERTIES

69



70



avENIda

LINEa CITy

aQUaFINISH

Vďaka veľkej pestrosti jednotlivých rozmerových formátov má dlažba Avenida Aquafinish vysoký kreatívny potenciál. Od najmänšieho formátu 30 x 20 cm až po  

formát 80 x 60 cm umožňuje táto dlažba realizáciu takmer vo všetkých oblastiach modernej architektúry vonkajších priestorov. Náročné farebné kombinácie s vybraným  

povrchom prírodného kameňa s použitím žuly a mramoru si nájdu svoje miesto v každej vysnívanej záhrade.Pri povrchovej úprave Aquafinish je nášlap dlažieb  

uzatvorený a zaručuje ochranu pred väčšími nečistotami.

Avenida Aquafinish consists of many formats which give architects great potential for creativity and flexibility. Formats vary from 30 x 20 to 80 x 60 and are suitable 

for almost any type of modern architecture. It is available in refined colours of natural surfaces.

• hydrofobizácia

• povrchová úprava aquafinish

• použitie kvalitného mramoru a žuly

Rozmer: 30 x 20cm | 30 x 30 cm | 80 x 60 cm

výška 8 cm

carrara

silver

carbon
30/20

30/30

80/60

FaRBy a vEĽKoSTI 
CoLoURS and PRoPERTIES
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PaRKETT

LINEa CITy

aQUaFINISH

Úzke a dlhé formáty , čisté línie a ušľachtilý povrch najvyššej kvality – tieto znaky reprezentujú dlažbu Parket Aquafinish. Tento výrobok spĺňa vysoké nároky modernej 

architektúry mestských častí ako i záhradnej architektúry súkromných objektov.

Parkett is designed in a style which suits modern quality architecture. The narrow and long shapes give the optical effect of clear lines and fine colours. Parkett fulfills 

the requirements these of open public spaces as well as of a private landscape architecture.

• hydrofobizácia

• povrchová úprava aquafinish

• použitie kvalitného mramoru a žuly

Rozmer: 69,7 x 14,7 cm | 49,7 x 14,7 cm | 49,7 x 11,2 cm | 39,7 x 11,2 cm | 29,7 x 11,2 cm    

výška 8 cm

carrara

silver

carbon

29,7/11,2

49,7/11,239,7/11,2

69,7/14,7 49,7/14,7

FaRBy a vEĽKoSTI 
CoLoURS and PRoPERTIES
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TERRaZZa

LINEa CITy

aQUaFINISH

Línia Terazza Aquafinish ponúka široké spektrum foriem a farebnej palety s ušľachtilým povrchom.Na základe povrchovej úpravy Aquafinish sú prírodné suroviny mramor 

a žula výrazne viditeľné. Výsledný efekt tak pôsobí veľmi luxusne. Rôzne formáty nechávajú vyniknúť vlastnej kreativite.

The line Terrazza Aquafinish gives suitable shapes and colours together with natural surfaces. The natural grains of marble and granite are brought to the surface to 

spark in the sunshine by Aquafinish technology. 

• hydrofobizácia

• povrchová úprava aquafinish

• použitie kvalitného mramoru a žuly

Rozmer: 40 x 40 cm | 60 x 40 cm

výška 5 cm

carrara

silver

carbon

arena

FaRBy a vEĽKoSTI 
CoLoURS and PRoPERTIES

60/40

40/40
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ToP ZóNa dELgado

LINEa CITy

aQUaFINISH

Top Zóna Delgado je dlažobný systém skladajúci sa z piatich prvkov. Vyrába sa technológiou vymývania, ktorou sa dosahuje výrazne estetický drsný povrch.  

Kombinácia týchto prvkov umožňuje vytvoriť množstvo skladobných variácií. Má mnohostranné využitie napríklad pri tvorbe okrasných spevnených plôch pri rodinných 

domoch, pri tvorbe voľných plôch pred obchodnými centrami, ako aj na parkové, sadové i pešie komunikácie.

Top Zona Delgado consists of 5 elements of different sizes. It gives an opportunity to create various patterns.

• hydrofobizácia

• povrchová úprava aquafinish

• 5 ušľachtilých farieb 

Rozmer: 10 x 10 cm | 20 x 10 cm | 20 x 20 cm |  20 x 30 cm | 30 x 30 cm

výška 6 cm

10/10 20/10

20/20 20/30

FaRBy a vEĽKoSTI 
CoLoURS and PRoPERTIES

carrara

silver

carbon

arena

terakota

30/30
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CITYSTONEDESIGN

LINEa 
CLaSSIC
Brandenburg

Romana

Top Zóna 6

Top Zóna 8

Zóna 6

Zóna 8

Blok 40

F
a

R
By

d
IZ

a
J

N

Povrchová úprava Colormix je uzatvorená hladká plocha z kremičitého piesku vo farebnom 

melírovanom vyhotovení: červenožltohnedá, žltočervená, žltohnedá a sivá grafitová.

Brandenburg systém
60 × 70 × 140 mm
60 × 140 × 140 mm
60 × 140 × 210 mm

Brandenburg systém
40 × 70 × 140 mm
40 × 140 × 140 mm
40 × 140 × 210 mm

BRANDENBURG SYSTÉM  COLORMIX

červená

hnedá

piesková

červeno-hnedo-žltá

červeno-žltá

sivo-grafitová

Tento typ dlažby je vhodný na spevnenie príjazdových a odstavných plôch pre autá, okolia domov, 

ale aj do historických častí miest a obcí. 

BRANDENBURG SYSTÉM

novy katalog new dizajn final.indd 32 8. 3. 2013 14:34:14 no

18

SYSTÉMOVÁ DLAŽBA

LAVAMAGMA 

MELANGEVINO
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BRaNdENBURg

LINEa

CLaSSIC

Klasický produkt s osvedčenými formátmi a efektnou farebnosťou, ktorý dokáže  vykúzliť štýlové prostredie v mestských častiach a v súkromných objektoch.

This classic product characterised by the beauty of simple colours is used for cities and yards to create stylish ambience.

• hydrofobizácia

• 4 estetické farby prírodného kameňa 

melange

lava

vino

magma

Povrchová úprava Colormix je uzatvorená hladká plocha z kremičitého piesku vo farebnom 

melírovanom vyhotovení: červenožltohnedá, žltočervená, žltohnedá a sivá grafitová.

Brandenburg systém
60 × 70 × 140 mm
60 × 140 × 140 mm
60 × 140 × 210 mm

Brandenburg systém
40 × 70 × 140 mm
40 × 140 × 140 mm
40 × 140 × 210 mm

BRANDENBURG SYSTÉM  COLORMIX

červená

hnedá

piesková

červeno-hnedo-žltá

červeno-žltá

sivo-grafitová

Tento typ dlažby je vhodný na spevnenie príjazdových a odstavných plôch pre autá, okolia domov, 

ale aj do historických častí miest a obcí. 

BRANDENBURG SYSTÉM

novy katalog new dizajn final.indd 32 8. 3. 2013 14:34:14 no

18

SYSTÉMOVÁ DLAŽBA

Rozmer: 14 x 7 cm | 14 x 14 cm | 21 x 14 cm    

výška 4 a 6 cm

FaRBy a vEĽKoSTI 
CoLoURS and PRoPERTIES
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RoMaNa

LINEa

CLaSSIC

Romana je klasický produkt v príjemných farbách. Celý systém ponúka individuálne riešenia realizácie náročnejších obrazcov ako sú kruhy alebo oblúky.

Romana is a classic product characterised by beautiful colours. Romana offers a possibility to make stylish curves and wedges.

• hydrofobizácia

• 2 estetické farby prírodného kameňa 

• 1 základná farba

Rozmer: 5,7 x 11,5 cm | 11,5 x 11,5 cm | 8,6 x 11 cm MK | 11,5 x 11cm VK

výška 6 cm

melange

sivá

víno

8,6/11

11,5/11,5

5,7/11,5

8,6/11 MK

11,5/11 VK

FaRBy a vEĽKoSTI 
CoLoURS and PRoPERTIES

Povrchová úprava Colormix je uzatvorená hladká plocha z kremičitého piesku vo farebnom 

melírovanom vyhotovení: červenožltohnedá, žltočervená, žltohnedá a sivá grafitová.

Brandenburg systém
60 × 70 × 140 mm
60 × 140 × 140 mm
60 × 140 × 210 mm

Brandenburg systém
40 × 70 × 140 mm
40 × 140 × 140 mm
40 × 140 × 210 mm

BRANDENBURG SYSTÉM  COLORMIX

červená

hnedá

piesková

červeno-hnedo-žltá

červeno-žltá

sivo-grafitová

Tento typ dlažby je vhodný na spevnenie príjazdových a odstavných plôch pre autá, okolia domov, 

ale aj do historických častí miest a obcí. 

BRANDENBURG SYSTÉM

novy katalog new dizajn final.indd 32 8. 3. 2013 14:34:14 no

18

SYSTÉMOVÁ DLAŽBA
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ToP ZóNa 6, 8, ZóNa 6, 8

Mimoriadne variabilná dlažba je svojím tvarovým riešením vhodná na výnimočné architektonické stvárnenie dláždených plôch na exponovaných miestach. Top Zóna  

je dlažobný systém skladajúci sa z piatich prvkov. Systém sa vyrába v dvoch modifikáciách, a to so skosenými hranami alebo bez skosených hrán – tzv. nehlučné 

vyhotovenie má označenie Zóna a vyrába sa v hrúbke 6 a 8 cm. Kombinácia piatich prvkov umožňuje vytvoriť veľké množstvo skladobných vzorov. Rozmanité je aj 

jej využitie: nádvoria, pešie zóny, voľné plochy pred nákupnými centrami, chodníky, priečelia rodinných domov, spevnené a okrasné plochy pred rekreačnými objektmi.

Top Zona Classic with its 5 different sizes gives a great range of colours, patterns and shapes.

• hydrofobizácia

• povrchová úprava naturo

• 6 základných farieb

LINEa

CLaSSIC

Rozmer: 

hrúbka 6 cm: 10 x 10 cm | 20 x 10 cm | 20 x 20 cm | 20 x 30 cm | 30 x 30 cm

hrúbka 8 cm: 10 x 10 cm | 10 x 20 cm | 20 x 20 cm | 20 x 30 cm

Rozmer: 

hrúbka 6 cm: 10 x 20 cm | 20 x 20 cm

hrúbka 8 cm: 10 x 10 cm | 10 x 20 cm | 20 x 20 cm | 30 x 30 cm

FaRBy a vEĽKoSTI 
CoLoURS and PRoPERTIES

ToP ZóNa

FaRBy a vEĽKoSTI 
CoLoURS and PRoPERTIES

ZóNa

sivá

červená

grafitová

hnedá

terakota

piesková

sivá

červená

grafitová

10/10 20/10

20/20 20/30

30/30
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BLoK 40

Dlažba Blok napriek svojej jednoduchosti umožňuje veľké množstvo skladobných vzorov. Výhodou je jednoduché a rýchle kladenie. Dlažba sa vyrába vo výške 4 cm 

a je určená na zhotovenie spevnených plôch, ako sú chodníky, pešie, záhradné a parkové úpravy.

Blok 40 is a simple product. Its thickness of 4 cm allows it to use only for pedestrian paths.

• hydrofobizácia

• povrchová úprava naturo

• 5 základných farieb 

Rozmer: 10 x 20 cm

výška 4 cm

LINEa

CLaSSIC

FaRBy a vEĽKoSTI 
CoLoURS and PRoPERTIES

sivá

červená

grafitová

terakota

piesková

20/10
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PLoTovÝ
SySTÉM 

Casser

Duvar, Duvar Light

Arcadia
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CITYSTONEDESIGNCITYSTONEDESIGN

Nepravidelne štiepané pohľadové plochy na čelnej a zadnej strane plotových tvárnic a tónovaná farba robia z každého prvku unikát. Vedľa svojej pôvodnej funkcii 

získavajú tvarovo krásne a prirodzene pôsobiace záhradné steny čoraz viac na význame. Sú dekoratívne, opticky výrazné a možno ich integrovať takmer do každej 

záhrady a krajiny. Plotový systém Casser slúži okrem iného aj na ohradenie pozemku ako obojstranne voľne stojaca zástena, deliaca a protihluková ochrana a tiež 

ako spevnenie svahu alebo terasy.

Our wall system Casser transforms your property into a noble piece of architecture. Casser gives a great range of design options for walls and attractively looking 

poles. Colours are inspired by natural materials. Casser will give your property an elegant look and a solid construction.

CaSSER

ZÁKRyTovÉ ŠTIEPaNÉ doSKy

CaSSER CoPINg

Rozmer: 14,8 x 19,5 x 36,9 cm | 14,8 x 19,5 x 30 cm | 14,8 x 19,5 x 39,6 cm

14,8 x 19,5 x 9,6 cm | 14,8 x 5,0 x 39,6 cm | 14,8 x 10 x 39,6 cm

Rozmer: 7 x 20,5 x 50 cm | 7 x 20,5 x 30 cm

sivá     grafitová   terakota    žltá      biela     giallo     granito   dolomite

sivá     grafitová   terakota    žltá      biela     giallo     granito   dolomite

14,8 x 10 x 39,6 cm

14,8 x 5,0 x 39,6 cm

14,8 x 19,5 x 9,6 cm

14,8 x 19,5 x 39,6 cm
14,8 x 19,5 x 30 cm 

14,8 x 19,5 x 36,9 cm

 7 x 20,5 x 30 cm
7 x 20,5 x 50 cm

FaRBy a vEĽKoSTI 
CoLoURS and PRoPERTIES

FaRBy a vEĽKoSTI 
CoLoURS and PRoPERTIES
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CITYSTONEDESIGNCITYSTONEDESIGN

Sortiment murovacích tvaroviek vyrábaných spoločnosťou Citystonedesign, s. r. o., tvorí ucelený systém na stavbu plotov, múrov či rôznych stavebných objektov. 

Technológia umožňuje stavať tradičným spôsobom maximálne presne a kvalitne. Celá stavba pôsobí prirodzeným dojmom, rešpektuje požiadavky zákazníka a cítenie 

architekta. Tvarovky sa vyrábajú z prírodných materiálov – drveného kameňa, piesku a cementu. Strieška z tohto systému v rozmeroch 25 × 23 cm sa dá použiť  

a môže slúžiť ako účelné a estetické ukončenie plochy s použitím rustikálnej dlažby OREA a BRANTIKO systém. Tým, že sú tieto dva systémy s otĺkaným povrchom, 

vytvárajú spolu plnohodnotný celok.

Duvar is suitable as a wall with a Southern flair. In combination with other wall systems, natural stone and exclusive fences, Duvar gives a harmonious impression. 

Duvar is also ideal as a surface charming edge mounting. Duvar can ensure smooth transitions, for example from terraces to lawns.

Povrch a hrany tvaroviek systému DUVAR LIGHT sú opracované technológiou Softantikovanie.

dUvaR LIgHT

dUvaR

Rozmer: 40 x 20 x 15 cm | 20 x 20 x 15 cm

Rozmer: 33 x 25 x 8 cm | 23 x 25 x 8 cm

antická sivá    antická grafitová  antická terakota  antická hnedá  antická piesková

antická sivá    antická grafitová  antická terakota  antická hnedá  antická piesková

ZÁKRyTovÉ doSKy

dUvaR CoPINg

40 x 20 x 15 cm

20 x 20 x 15 cm

33 x 25 x 8 cm 23 x 25 x 8 cm

FaRBy a vEĽKoSTI 
CoLoURS and PRoPERTIES

FaRBy a vEĽKoSTI 
CoLoURS and PRoPERTIES

Rozmer: 40 x 20 x 15 cm | 20 x 20 x 15 cm

giallo        granito     dolomite

giallo        granito     dolomite

FaRBy a vEĽKoSTI 
CoLoURS and PRoPERTIES

40 x 20 x 15 cm

20 x 20 x 15 cm
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CITYSTONEDESIGNCITYSTONEDESIGN

Plotový systém ARCADIA patrí svojím nepravidelným rustikálnym tvarom do línie antických výrobkov.

Ide o systém pozostávajúci z 9 formátov plných betónových blokov s otĺkaným povrchom. Systém je vytvorený tak, že jednotlivé formáty do seba zapadajú  

a môžu sa vzájomne dopĺňať. Pri zhotovovaní diela je potrebné predchádzať škáram horizontálne i vertikálne dlhším ako 1 m. Bloky možno ukladať „chaoticky“,  

ale i napriek tomu musia byť medzi nimi rovnaké rozstupy, aby vytvárali harmonický celok. Kvôli stabilite múru je dôležité predchádzať tvorbe krížových škár. Maximálna  

odporúčaná výška múru je 1,8 až 2 m. Bloky sa vyrábajú z hydrofóbneho betónu, ktorý zabraňuje prenikaniu vody do štruktúry kameňa. Možnosť kladenia blokov 

na lepidlo alebo maltovú zmes.

Arcadia is a system of wild rustic walls, which take us on a journey back to the ancient fortresses of the Roman Empire. It consists of 9 elements; there are 3 

different heights and 3 different lengths, which allow for the creation of an astonishing effect of a wild wall. With Arcadia, you can create ruins of ancient castles 

in the middle of your garden. This type of wall is excellent for parties and meetings with friends and family. It is also available in sets designed for immediate and 

simple construction. Additionally, we produce sets ideal for building creative playgrounds for children.

aRCadIa

aRCadIa

Rozmer: 

C: 22,5 x 22,5 x 45 cm | 22,5 x 22,5 x 30 cm | 22,5 x 22,5 x 22,5 cm

B: 15 x 15 x 45 cm | 15 x 15 x 30 cm | 15 x 15 x 22,5 cm

A: 7,5 x 7,5 x 45 cm | 7,5 x 7,5 x 30 cm | 7,5 x 7,5 x 22,5 cm

pieskovec   giallo     granito   dolomite

C1

C2

C3

45 cm

22,5 cm

2
2,
5 

c
m

30 cm

22,5 cm

2
2,
5 

c
m

22,5 cm

22,5 cm

2
2,
5 

c
m

B1

45 cm
15 cm

15
 c

m

B2

30 cm

15 cm

15
 c

m

B3

22,5 cm

15 cm

15
 c

m

A1

45 cm7,5 cm

7,
5 

c
m

A2

30 cm
7,5 cm

7,
5 

c
m

A3

22,5 cm
7,5 cm

7,
5 

c
m

FaRBy a vEĽKoSTI 
CoLoURS and PRoPERTIES
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ZÁHRadNÝ
dIZaJN

Schodiskové bloky

Bloky a palisády

Svahové prvky

CREaTIvE 
gaRdEN
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Naturo

Antico

Štiepané

SoFTISTEP
SCHodISKovÉ BLoKy 
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CITYSTONEDESIGN

SCHodISKovÉ BLoKy NaTURo

SCHodISKovE BLoKy  

SoFTISTEP

SCHodISKovÉ BLoKy ŠTIEPaNÉ

Schodiskové bloky sú efektným zvýraznením vstupu a okolia domov a záhrad.

• Univerzálne schodiskové prvky z vibrolisovaného betónu.

• Optimálne rozmery pre ľahké schodisko.

• Nášľapná a pohľadová strana upravená tryskaním – protišmykové prevedenie

Softistep emphasises the elegance and modernity of the entrance to your house.

Rozmer: 30 x 50 cm | 30 x 100 cm

výška: 15 cm

Rozmer: 35 x 50 cm | 35 x 100 cm

výška: 15 cm

carbon   carrara    granito    giallo   dolomite    

sivá     

SCHodISKovÉ BLoKy aNTICo

Rozmer: 35 x 50 cm | 35 x 100 cm

výška: 15 cm

carbon   carrara    granito    giallo   dolomite    

FaRBy a vEĽKoSTI 
CoLoURS and PRoPERTIES

FaRBy a vEĽKoSTI 
CoLoURS and PRoPERTIES

FaRBy a vEĽKoSTI 
CoLoURS and PRoPERTIES
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Softiline 10, 15 

Svahovky

SoFTILINE
BLoKy a PaLISÁdy

CITYSTONEDESIGN

103
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CITYSTONEDESIGN
BLoKy a PaLISÁdy

SoFTILINE

Bloky a Palisády SOFTiLINE, perfektne dopĺňajú výrobný program dlažieb z jemne vymývanými povrchmi Delgado. Slúžia na vytváranie svahových stien, ohraničenie 

rôznych plôch, vytváranie kaskád a rôznych architektonický zaujímavých prvkov vo vašej záhrade.

Softiline is a product used for modern fences and wall cascades in public spaces.

Rozmer: 10 x 20 x 100 cm | 15 x 25 x 100 cm

biela   grafitová  

FaRBy a vEĽKoSTI 
CoLoURS and PRoPERTIES

10 x 20 x 100

15 x 25 x 100
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CITYSTONEDESIGN

SvaHovKa MINI

Záhradná architektúra môže dopriať Vašim očiam jedinečný pohľad. Systém okrasných svahových prvkov je predovšetkým vhodný k výzdobe okrasných a deliacich 

vegetačných stien a svahov pre rozmanité druhy rastlín, pre ktoré vytvára príjemné prostredie pre ich život a rast. Vhodne druhy rastlín vysadených v tvarovkách  

sa stanú pýchou Vašej záhrady.

SvaHovKy

Rozmer: 20 x 23 x 30 cm

FaRBy a vEĽKoSTI 
CoLoURS and PRoPERTIES

sivá    grafitová   piesková    hnedá    
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LINEa 
INdUSTRIaL
Háčko 6, 8, 10

Háčko nehlučná 6, 8

Dvojvlna 6, 8

UNI-L 8, 10

UNI-L nehlučná 8

Dlažba pre nevidiacich, nopková 6

Dlažba pre nevidiacich, drážková 8

EKO Cuadro

Zatravňovacia dlažba

Prídlažba

Žlabovka TBM 1-60

Odvodňovacia žlabovka

Platňa betonová - štandard 50x50

Obrubník cestný

Obrubník nájazdový

Obrubník barierový

Debniace betonové tvarovky

Obrubníky

109



HÁČKo 
HÁČKo NEHLUČNÁ

FaRBy a vEĽKoSTI

FaRBy a vEĽKoSTI

FaRBy a vEĽKoSTI FaRBy a vEĽKoSTI

FaRBy a vEĽKoSTI

FaRBy a vEĽKoSTI

Dnes už klasická zámková dlažba je vhodná na všetky typy spevnených plôch. Jednotlivé 
tvarovky, ktoré do seba zapadajú, tvoria súdržnú plochu odolávajúcu aj mimoriadnej záťaži.  
Vyrábajú sa v troch výškach: 60, 80 a 100 mm, so skosenou alebo ostrou bočnou 
hranou. Dlažba s ostrou bočnou hranou je vhodná všade tam, kde sa požaduje  
dokonalý rovný povrch vydláždenej plochy s minimálnou šírkou škár (obchodné centrá).

Dlažba Blok pre nevidiacich je špeciálna dlažba určená ako doplnok ku všetkým typom  
spevnených plôch, najmä tam, kde je nutné upozorniť alebo naviesť slabozrakých  
a nevidiacich určitým smerom (priechod pre chodcov, zastávka MHD). Odporučené použitie: 
varovné a signálne pásy pri prechode cez vozovku, vodiace pásy pri priechodoch pre chodcov, 
oddelenie peších komunikácií od cyklistických ciest.

Zatrávňovacia dlažba sa stala pre mnohých majiteľov pozemkov sympatickou a dôležitou „malič-
kosťou”, ktorá umožňuje prepojiť vonkajšiu vozovku so záhradou či príjazdom do garáže alebo 
na parkovisko. Má široké využitie aj v mestskej architektúre. Ide o ekologicky hodnotný prvok  
s vysokým podielom zelene – až 38 % plochy. Prednosťou vegetačnej dlažby je odvedenie  
dažďových vôd zatrávňovacími otvormi priamo do pôdy. Dlažba súčasne umožňuje riešiť  
spevnenie i zatrávnenie plochy.

Na plochách tvorených týmto typom dlažby je zabezpečené spolupôsobenie jednotli-
vých prvkov, takže vytvárajú pevnú väzbu. Tieto prednosti zaisťujú mimoriadnu stabilitu  
spevnenej plochy proti účinkom zaťaženia, vody a mrazu. Dvojvlna je klasický tvar zámkovej 
dlažby s vlnovým zámkom. Vyrába sa v dvoch výškach (60 a 80 mm) s fázou alebo s ostrou 
hranou – bez fázy. Odporúčané použitie je podobné ako pri dlažbách Háčko či Šesťhran.

Všade tam, kde sa vyžadujú veľmi kvalitné spevnené plochy. Vďaka trojitému zámku vyhovuje aj 
tým najnáročnejším požiadavkám na vysoko namáhané plochy. Špeciálny tvar predurčuje tento 
typ zámkovej dlažby predovšetkým na strojové kladenie. Vyrába sa aj v bezškárovom vyhotovení, 
čo umožňuje pohodlnú jazdu i chôdzu pri nákupných centrách alebo autobusových a vlakových 
nástupištiach.

Ďalším typom z tejto skupiny je dlažba Eko Cuadro. Tento typ dlažby má tvar štvorca s  
dištančnými náliskami – zatrávňovacími otvormi, ktoré vymedzujú škáry široké 20 mm. Využitie 
je identické ako pri klasickej zatrávňovacej dlažbe, prednosťou je jednoduché a rýchle kladenie. 
Obidva typy sa vyrábajú v jednotnej výške 80 mm.

sivá

sivá

sivá
sivá

sivá

sivá

červená

červená

červená

červená

Rozmer: 20 x 16,5 cm | 10 x 16,5 cm - polovica | 20 x 14 cm - krajovka

výška 6, 8, 10 cm

Rozmer: 

nopková 6 x 10 x 20 cm

drážková 8 x 40 x 40 cm

Rozmer: 40 x 40 cm | 60 x 40 cm 

výška 8 cm

Rozmer: 20 x 20 cm

výška 8 cm

Rozmer: 22,5 x 11,2 cm | 12 x 11,2 cm - polovica | 23,2 x 11,2 cm - krajovka 

výška 6, 8 cm

Rozmar: 22,2 x 22,2 cm | 10,95 x 10,95 cm - polovica 

výška 8, 10 cm

dvoJvLNa 
dvoJvLNa NEHLUČNÁ

UNI – L
UNI – L NEHLUČNÁ

EKo CUadRo

dLaŽBa PRE NEvIdIaCICH 
(NoPKovÁ a dRÁŽKovÁ)

ZaTRÁvŇovaCIa dLaŽBa
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Cestná prídlažba sa používa hlavne pri výstavbe dopravných stavieb: pozdĺž cestných obrubníkov 
na povrchové odvodnenie vozovky. Pri asfaltových komunikáciách slúži na tvorbu prechodu medzi 
komunikáciou a samotnou obrubou. Prvok možno použiť aj ako veľkoplošnú dlažbu.

PRídLaŽBa

FaRBy a vEĽKoSTI

sivá

Rozmer: 50 x 25 cm, výška 8 cm

Žľabovky sú nevystužené betónové dielce vyrobené technológiou vibrolisovaného betónu  
triedy C 25/30. Používajú sa na odvádzanie zrážkových vôd zo spevnených plôch, komu- 
nikácií a svahových plôch, pričom nesmú byť zaťažené motorovými vozidlami a strojmi. Žľabovky 
sa kladú za sebou na vyrovnaný zhutnený podklad alebo do betónového lôžka.

ŽĽaBovKa TBM 1-60

FaRBy a vEĽKoSTI

sivá

Rozmer: 15,2 x 30 x 62 cm, výška 8 cm

Odvodňovacia žľabovka je prvok určený na povrchové odvodnenie komunikácií. 
Má vysokú trvanlivosť a odolnosť proti fyzikálnemu namáhaniu a klimatickým vplyvom.

odvodŇovaCIa ŽĽaBovKa

FaRBy a vEĽKoSTI

sivá

Rozmer: 50 x 25 cm, výška  6/12 cm

Plošná dlažba vyrábaná z vibrolisovaného betónu vo výške 8 cm určená i pre extrémnejšie  
zaťažované plochy.Vyrába sa v povrchu Naturo.

BETóNovÁ PLaTŇa ŠTaNdaRd

FaRBy a vEĽKoSTI

sivá

Rozmer: 50 x 50 cm , výška 8 cm

Dôležitým doplnkom každej plochy je betónový obrubník, ktorý vytvára ukončenie a ohraničenie 
dlažby i prípadnej komunikácie. Cestný obrubník sa používa na ohraničenie cestnej komunikácie. 
Styk jednotlivých kusov sa rieši systémom „na doraz“, kde dištančný nálisok vytvorí malú škáru, 
ktorá sa nevyplňuje. Podrobnejšie informácie o kladení obrubníkov sú k dispozícii v technických 
listoch.

CESTNÝ oBRUBNíK

FaRBy a vEĽKoSTI

sivá

Rozmer:

25 x 15 x 33 cm, 25 x 15 x 100 cm, 25 x 15 x 50 cm

rovný 25 x 15 x 100 cm, skosenie 5 x 5 mm

Nájazdový obrubník je univerzálny cestný obrubník, styk jednotlivých kusov je riešený 
systémom „na doraz“, kde dištančný nálisok vytvorí malú škáru, ktorá sa už nevyplňuje.  
Má vysokú trvanlivosť a odolnosť proti fyzikálnemu namáhaniu a klimatickým vplyvom. Kladenie 
nájazdového obrubníka je jednoduché a rýchle.

NÁJaZdovÝ oBRUBNíK

FaRBy a vEĽKoSTI

sivá

Rozmer:

15 x 15 x 100 cm

Spevnené plochy v súčasnosti veľkou mierou dotvárajú okrem iného aj bariérové ob-
rubníky, ktoré spĺňajú nielen estetickú, ale aj praktickú funkciu. Uplatňujú sa najmä pri  
prerozdelení spevnených plôch, pri ktorých ich celok tvorí priestor pre dve skupiny používateľov: 
chodcov a motoristov. Výrobok slúži vlastne ako bariéra, ktorá má zabrániť vstupu motorového 
vozidla na miesto určené ako pešia zóna alebo chodník. Vyrába sa v povrchovom vyhotovení – 
vymývaný riečny kameň.

BaRIÉRovÝ oBRUBNíK

FaRBy a vEĽKoSTI

sivá

Rozmer: 50 x 29 cm, výška 20 cm

Použitie tvárnic umožňuje výrazne zjednodušiť zhotovenie základov. Odbúrava potrebu montáže 
debnenia, pretože tvárnica slúži ako tzv. stratené debnenie, čím podstatne zlacňuje a zjednodu-
šuje stavbu základov. Používajú sa na stavbu stien a priečok suterénov, rôzne šachty, steny ba-
zénov, ale aj ako oporné múriky a ploty. Vnútorná dutina tvárnice sa zalieva betónovou zmesou.
Vyrábajú sa vo výškach 25 cm v prevední pero-drážka.

dEBNIaCE BETóNovÉ TvaRovKy

FaRBy a vEĽKoSTI

sivá

Rozmer: 50 x 15 cm | 50 x 20 cm | 50 x 25 cm | 50 x 30 cm | 50 x 40 cm

výška 25 cm
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KoŠICE
CITY STONE DESIGN s.r.o

Cintorínska 4, 04 410 Geča

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

Ing. Martin Jenčík
mobil: 0917 946 657
e-mail: jencik@citystonedesign.sk

Project manager Geča Vedúci technológie Geča
Juraj Toth
mobil: 0917 962 853
e-mail: toth@ citystonedesign.sk

Predajňa Geča
Mária Kozeľová / Martina Miklošová 
mobil: 0917 946 659
e-mail: geca@citystonedesign.sk

ŠaĽa
CITY STONE DESIGN s.r.o.

Areál IN VEST 1179, 927 03 Šaľa

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

V utorok pokladňa otvorená v čase 6:00 do 12:00.

Referent výroby a skladu
Petronela Hadnáďová
mobil: 0907 927 022
e-mail: hadnadova@citystonedesign.sk

Predajňa Šaľa

Project manager Šaľa
Ing. Lucia Hollá
mobil: 0905 409 172
e-mail: holla@citystonedesign.sk

Vedúci technológie Šaľa
Ing. Peter Perina
mobil: 0905 305 635
e-mail: perina@citystonedesign.sk

Doprava
Milena Zimanová / Katarína Kalabová
tel.: 031 / 775 21 90
fax: 031 / 775 40 31
e-mail: sala@citystonedesign.sk

p. Szekerešová
tel.: 031 / 775 43 00
mobil: 0915 496 724

OBCHODNÍ MANAGERI

Košický kraj
Monika Ringler
mobil: 0917 946 656
e-mail: ringler@citystonedesign.sk

Nitriansky kraj, HU
Peter Mészáros
mobil: 0918 805 823
e-mail: meszaros@citystonedesign.sk

Ľubomír Kyselý 
mobil: 0908 718 596 
e-mail: kysely@citystonedesign.sk

Trnavský krajBratislavský kraj
Ľubomír Kyselý 
mobil: 0908 718 596 
e-mail: kysely@citystonedesign.sk

Lacena Marián
0908 733 869
lacena@citystonedesign.sk

Banskobystrický kraj
Bc. Martina Koloži
mobil: 0905 583 564
e-mail: kolozi@citystonedesign.sk

Vedúci obchodného oddelenia

Prešovský kraj
Katarína Margušová
mobil: 0917 946 660
e-mail: margusova@citystonedesign.sk

Región Poprad
Ing. Tóth Matej
0917 165 940
matej.toth@citystonedesign.sk

Trenčiansky kraj 
Lacena Marián
0908 733 869
lacena@citystonedesign.sk

Žilinský kraj  
Bc. Koloži Martina
0905 583 564
kolozi@citystonedesign.sk

KoNTaKT

www.citystonedesign.sk
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Všetky zmluvné vzťahy najmä pre predaj, prípadne montáž vrátane dodávky výrobkov citystonedesign 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 zázäzku citystonedesign 
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 citystonedesign s.r.o. ako predávajúci /zhotoviteľ a fyzické alebo právnické 

osoby ako kupujúci / objednávateľ.
1.2.  Predmetom zmluvného záväzku spoločnosti citystonedesign s.r.o. je predaj, prípadne montáž a dodávka výrobkov, tovarov a služieb špecifi kovaných 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 citystonedesign 

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 nazáklade 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.
4.9.  dodávané výrobky a tovar citystonedesign s.r.o. zostávajú vo vlastníctve citystonedesign s.r.o. až do úplného zaplatenia všetkých pohľadávok 

kupujúceho.

5. Technické požiadavky, záruka za kvalitu, reklamácie
5.1.  Všetky betónové výrobky sú vyrobené v akosti, zodpovedajúcej normám stn en 1338, stn en 1340. Kópiu certifikátu obdrží kupujúci pri uzavretí kúpnej 

zmluvy alebo na požiadanie v sídle predávajúceho.
5.2.  na zjavné vady nepaletovaných a nezabalených výrobkov poskytuje predávajúci záruku do okamihu prevzatia kupujúcim, pri paletovaných a zabalených 

výrobkoch do 15 dní od prevzatia kupujúcim. na skryté vady poskytuje predávajúci záruku 24 mesiacov od dátumu výroby, pokiaľ nie je v kúpnej zmluve 
uvedené inak. Lehoty sú prekluzívne. Za zjavnú vadu sa považuje nedodržanie príslušných noriem, dokumentácie a zmluvných podmienok vo vzhľade, 
rozmeroch, mechanickom poškodení, kompletnosti a množstva výrobkov.

5.3.  Zjavné vady nepaletovaných a nezabalených výrobkov je kupujúci povinný písomne reklamovať najneskôr pri prevzatí, a to ich vyznačením na dodacom 
liste. Zjavné vady paletovaných a zabalených výrobkov a skryté vady výrobkov je kupujúci povinný písomne reklamovať pred zabudovaním alebo použitím 
výrobku (predovšetkým do stavby), najneskôr však do uplynutia záručnej doby podľa bodu 5.2, a v tom stave ich ponechať počas reklamačnej lehoty podľa 
článku 5 bodu 5.4. Písomná reklamácia musí obsahovať popis vady, jej presnú špecifikáciu, požiadavku kupujúceho (reklamujúceho) a musí byť doručená 
do sídla predávajúceho. 

5.4.  Predávajúci si vyhradzuje po uplatnení reklamácie právo osobne posúdiť vady výrobku najneskôr do 30-tich dní od prijatia reklamácie; kupujúci je do toho 
času povinný reklamovaný výrobok v danom stave na svoje náklady vhodne a oddelene uložiť, zaistiť a chrániť ho pred poškodením, znehodnotením či 
zničením. strany stanovia primeranú lehotu pre náhradné plnenie predávajúceho, najmenej však 10 pracovných dní od posúdenia reklamácie podľa tohto 
bodu.

5.5.  Pre prípad oprávnenosti reklamácie sa strany v súlade s ust. § 585 občianskeho zákonníka dohodli na tomto urovnaní: Ak ide o vadu odstrániteľnú, má 
kupujúci nárok na bezplatné odstránenie vady, prípadne na primeranú zľavu z kúpnej ceny, ak ide o vadu, ktorá nebráni použitiu výrobku na  pôvodný 
účel a kupujúci s týmto riešením súhlasí. Zľava sa stanoví podľa rozsahu poškodenia výrobkov. Ak ide o vadu, ktorá bráni pôvodnému použitiu výrobku, má 
kupujúci nárok na bezplatnú výmenu výrobku. Výmena výrobku (alebo jeho časti) sa uskutoční v mieste dodávky, kde predávajúci odovzdá kupujúcemu 
bezchybný výrobok. cenové rozdiely výrobku reklamovaného a poskytnutého idú na ťarchu predávajúceho. týmto sú všetky vzájomné nároky súvisiace  
s vadným výrobkom urovnané.

5.6.  Reklamácia jednotlivých výrobkov neoprávňuje k reklamácii celej dodávky.
5.7.  Predávajúci nenesie zodpovednosť za vady výrobku 
 - vzniknuté v dôsledku neprimeraného použitia, 
 - vzniknuté v dôsledku neodbornej, nesprávnej a/alebo neopatrnej manipulácie s tovarom,  
 - spôsobené kupujúcim alebo treťou osobou;
 - vzniknuté nedodržaním technologických a montážnych predpisov a návodov predávajúceho;
 - vzniknuté nesprávnym použitím (skladovaním) tovaru.
5.8.  Prirodzené výkvety a odlišnosti v odtieni farebnosti ,v žiadnom prípade nemajú vplyv na kvalitu a úžitkové vlastnosti výrobku, a preto ich nemožno 

považovať za vadu výrobku. Pôsobením poveternostných vplyvov a bežným mechanickým namáhaním príde k vyrovnaniu farebných rozdielov a zmiznutiu 
výkvetov.

6. Skončenie zmluvného vzťahu a okolnosti vylučujúce zodpovednosť
6.1.  Kupujúci má právo odstúpiť od už uzavretej kúpnej zmluvy, ak zaplatí predávajúcemu odstupné v súlade s bodom 6.2. VodP.
6.2.  V prípade, že k takémuto odstúpeniu 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.  odstúpením od 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. 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 120x80 cm, 100x100 cm a 100x60 cm všetky s označením in. Palety sú zálohované sumou 8,30€/ks. 

Uvedená cena je cena bez dPH.
7.2.  Predávajúci si vyhradzuje právo účtovania manipulačno-amortizačného poplatku vo výške 0,70€/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 30 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 prevziaťť 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.
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 /dL/, 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 30 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.

Všeobecné obchodné a dodacie podmienky
cITySTonedeSIgn s.r.o. , Šaľa platné od 1.1.2015

113



GERMANY

CZECH REPUBLIC

SLOVAKIA

CITY STONE DESIGN Group

CITY STONE DESIGN Group

CITY STONE DESIGN s.r.o.

Areál IN VEST s.r.o.1179

Šaľa, sala@citystonedesign.sk

Závod Geča, Cintorínska ulica 

CITY STEINWERK GmbH Germany

Eschdorfer Str.23

D - 01833 Dittersbach-Dürrröhrsdorf

STEYN-TEC Česká Republika 

Jana Kůtková Folknářská 1246/21

CZ – 405 02 Děčín 2


