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NAVRHNITE SI PLOT S NAŠOU NOVOU APLIKÁCIOU!

NAVŠTÍVTE NAŠU VÝSTAVNÚ PLOCHU V GEÈI!

Adresa: Cintorínska 4, 044 10  Geèa
(výrobný závod, sídlo firmy)

Otváracia doba plochy: otvorené non -stop
Odborné poradenstvo: po - pia od 7:00 - do 15:30 

Plánujete výstavbu oplotenia, ale neviete sa rozhodnú�, ako by malo vyzera�? Potom neváhajte a stiahnite 
si našu mobilnú aplikáciu, vïaka ktorej získate reálnu predstavu o tom, ktorý typ a farba plotového 
systému najlepšie ladí k štýlu a k farbe Vášho domu.
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PLÁNOVANIE V CAD
Aj u nás platí staré dobré známe "Radšej raz vidie� ne� stokrát 
poèu�..." Stavba domu, plotu a úprava exteriéru nepatria práve 
ku ka�dodennej èinnosti be�ného smrte¾níka. Obrázky, katalógy 
a odporúèania známych, èi èerpanie názorov z rôznych diskusných 
fór o stavbe a exteriéroch - to všetko sú cenné informácie. 
No vidie� svoju terasu, príjazdovú cestu ku gará�i, èi chodník 
k bazénu a do záhradky ešte pred realizáciou je na nezaplatenie.

 
Preto sme pre vás zákazníkov pripravili slu�bu grafického návrhu, 
ktorá vám u¾ahèí rozhodovanie vo výbere dla�by, jej farby a povrchu. 
Odborné poradenstvo pri h¾adaní optimálneho riešenia konkrétnej 

 

Neváhajte, radi Vám poradíme:

Èo potrebujeme od Vás?

Èo bude nasledova�?

V prípade záujmu postupujte nasledovne:

realizácie vonkajších úprav je bezplatné.

• prechádzkou v našej výstavnej záhrade naèerpáte inšpiráciu

• z nášho širokého sortimentu vám poradíme pri výbere a zladení 

   farieb a povrchov aby výsledný efekt korešpondoval napr. 

   s fasádou èi strechou, architektúrou domu.

• poradíme s realizáciou a údr�bou spevnených plôch

• spracujeme kladaèský plán realizácie nad 70m2 dlá�dených 

   plôch a rozpoèet spotreby prvkov. 

• pre plotové systémy Casser, Duvar a Duvar Light pre vás 

   pripravíme nápoèet jednotlivých prvkov vrátane zákrytových striešok.   

• pôdorys domu s kótami
• zakreslené vstupy do domu, gará�e, na terasu a pod...
   informácie o farbe strechy, fasády a pod...
No a na záver... predstavu, "asi ako to budem chcie�" 
ostatné je na nás aby sme vám túto predstavu premenili 
na skutoènos�. 

Náš pracovník sa vám ozve v priebehu troch pracovných dní 
a bude vás informova� o stave vášho projektu. Termín pre 
finálne spracovanie vášho projektu je daný rozsahom 
po�iadaviek a pracovnej vy�a�enosti projekt mana�éra a mô�e 

Majte preto prosím pochopenie, veï nakoniec je treba si 
uvedomi�,  �e pracujeme s materiálom koneèného 

sa pohybova� od 3-10 pracovných dní. 

architektonického riešenia.

Kontaktujte telefonicky, mailom príp. osobne našich kolegov 
na technicko-poradenskom oddelení:

Ša¾a
Ing. Mária Palková
(+421) 905 409 172
palkova@citystonedesign.sk
Ing. Lucia Hollá
(+421) 915 998 854
holla@citystonedesign.sk

Geèa
Ing. Martin Jenèík
(+421) 917 946 657
jencik@citystonedesign.sk

Nákres plotového systému

Kladaèský plán dla�by
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POVRCHOVÉ ÚPRAVY

SENSO

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

Povrch s jemným reliéfom.  

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

ANTICO

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

NATURO

Hladký rovný povrch.

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

SOFT ANTICO

Jemne opracovaný povrch s antickým efektom. 

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

ŠTIEPANÝ POVRCH

Štiepaný nerovnomerný povrch.

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



Po
n

u
ka

 f
ar

ie
b

PONUKA FARIEB
FARBY COLORMIX

BABYLON

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

BLACK-SHADOV

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

BRASIL

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

DOLOMITE

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

GIALLO

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

povrch senso, naturo povrch antico - opracovaný

povrch senso, naturo povrch antico - opracovaný

povrch senso povrch antico - opracovaný

povrch senso, naturo povrch antico - opracovaný

povrch senso, naturo povrch antico - opracovaný

LATTE

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

povrch naturo



Po
n

u
ka

 f
ar

ie
b

PONUKA FARIEB

LÁVA

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

MAGMA

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

MELANGE

VINO

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

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

IVORY

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

povrch senso, naturo povrch antico - opracovaný

povrch naturo

povrch naturo

FARBY COLORMIX

povrch naturo

povrch naturo

GRANITO

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

povrch senso, naturo povrch antico - opracovaný
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PONUKA FARIEB

ŠTANDARDNÉ FARBY

ANTICKÁ GRAFITOVÁ ANTICKÁ HNEDÁ ANTICKÁ PIESKOVÁANTICKÁ SIVÁ

DOLOMITE

SIVÁ

DOLOMITE

GRAFITOVÁ

GRANITO PIESKOVEC LATTE

BIELA

GIALLO GRANITO

ANTICKÁ TERAKOTA

ŠTANDARDNÉ FARBY - antico (opracované)

ŠTANDARDNÉ FARBY - štiepané

FARBY COLORMIX - antico (opracované)

FARBY COLORMIX - štiepané

PONUKA FARIEB - PLOTY A PALISÁDY

LÍNIE A ŠTÝLY

LINEA DECORATIVO
Dla�by z tejto línie zahàòajú vyššiu radu 
produktov s povrchovými úpravami 
senso, antico a naturo. V ponuke sú 
najmä v colormixových odtieòoch.

LINEA CLASSIC
Klasické produkty v hladkom 
prevedení.V ponuke sú hlavne 
v klasických jednofarebných 
odt ieòoch,  a  v  n ieko ¾kých 
colormixových odtieòoch. 

LINEA EKO
Ekologicky hodnotné prvky,súèas�ou 
ktorých je vysoký podiel zelene na 
polo�enej ploche. Línia zahàòa 
zatrávòovacie typy dla�ieb, ktoré riešia 
súèasne spevnenie aj zatrávnenie 
plochy.

LINEA INDUSTRIAL
Priemyselné dla�by, ktoré svojimi 
parametrami spåòajú po�iadavky 
pre nadmerne za�a�ované plochy, 
obchodné centrá a verejné 
priestranstvá.

SIVÁ

KRÉMOVÁ

STRIEBORNÁ

BÉ�OVÁ

GRAFITOVÁ

PIESKOVEC

PIESKOVÁ TERAKOTA ÈERVENÁ HNEDÁ
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UKLADANIE DLA�IEB V PREVEDENÍ 
COLORMIX
COLORMIX – farebné prevedenie dla�by, ktoré je vyrobené prelínaním dvoch a� troch základných odtieòov farieb. Rozdiely v rozprestretí – 

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

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

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

v kombinovanej forme, resp. iného formátu.

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

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

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

jednofarebné, èo je ale be�né a prirodzené, a nejedná sa o nedostatok farebného prevedenia. Colormixové prevedenie dla�by teda 

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

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

dla�by aspoò z troch paliet súèasne!

VIZUÁLNE POSÚDENIE VÝROBKOV

Dla�bu, ako aj ostatné produkty z našej ponuky pred ich objednaním odporúèame vidie� na�ivo v niektorom z našich showroomov. Vizuálne 

posúdenie je ideálne robi� za denného svetla, z maximálnej vzdialenosti 2 metre a v suchom poèasí, nako¾ko mokrý povrch dla�by skres¾uje jej 

celkový vzh¾ad. Napriek tomu sa vystavené produkty  ( v showroomoch, vo výstavných stojanoch ) mô�u od zakúpeného produktu mierne 

farebne odlišova�, èo mô�e  by� spôsobené farebnými odchýlkami surovín, z ktorých sa be�ne vyrábajú. Preto odporúèame objednáva� 

materiál z jednej výrobnej šar�e, aby nedošlo k farebným odchýlkam priamo na realizovanej ploche. Správnym premiešaním dla�obných 

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

Bella Piccola senso, farba dolomite Villa Nobile senso, farba dolomite Granada naturo, farba dolomite

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

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



Bella Piccola - senso

- Dla�ba spåòa po�iadavky normy STN EN 1338
- Dla�ba spåòa po�iadavky normy STN EN 1339

Základné informácie:

- kombi forma - 6 základných rozmerov vo vrstve
- hrúbka dla�by 8cm
- mo�nos� povrchovej úpravy Antico 

- štruktúrovaný povrch
- hydrofobizácia
- 4 uš¾achtilé odtiene prírodného kameòa

Rozlo�enie vo vrstve:

Hmotnos� výrobkov je uvádzaná bez palety!

Orientaèné rozmery chodníkov:

LINEA DECORATIVO 

Cenník:

Spôsob ukladania:

Predaj mo�ný len na vrstvy. Nie je mo�né objednáva� formáty jednotlivo! 
* Farebný odtieò na objednávku - dodacia lehota: do 4 tý�dòov pri objednávke min.100 m2 dla�by ! 
Hmotnos� výrobkov je uvádzaná bez palety!

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

 bez DPH s DPH

G30601 black-shadow

G30611 granito

G30621 giallo*

G30641 dolomite
19,60 23,52

Množstvo

vo vrstve

0,92 m2

Číslo ar�klu Farba
Cena €/ m2

Rozmer v cm
Spotreba 

ks/ m2

Množstvo

m2 / paleta

Hmotnosť

kg / paleta

a = 9,5 × 7 × 8 – 24 ks

b = 9,5 × 8 × 8 – 24 ks

c = 9,5 × 9 × 8 – 24 ks

d = 9,5 × 10 × 8 – 12 ks

e = 9,5 × 11 × 8 – 12 ks

f = 9,5 × 12 × 8 – 12 ks

7,36 1303
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Ponuka farieb:

granito gialloblack-shadow dolomite

Farba na objednávku:

Malé formáty Bella Piccola vychádzajú z tradièného dizajnu 
malých dla�bových kameòov - tzv. maèacích hláv. U� po 
nieko¾ko storoèí sa tieto typy dla�ieb vyu�ívajú, aby dotvárali 
charakter krásnych historických centier. Bella Piccola perfektne 
dopåòa dizajn  dla�ieb z rady Linea decorativo so 
štruktúrovaným - senso povrchom. Oblúky, kruhy a rôzne 
zakrivenia, ktoré systém Bella Piccola z¾ahka dovo¾uje, mô�u 
tak by� dokonale zladené s moderným dizajnom v rovnakých, 
alebo naopak v kontrastných farebných kombináciách. 

1100 1045

8

Bella Piccola - farba granito



-  - kombinácia 4 rozmerov vo vrstvekombi forma
- hrúbka dla�by 8cm
- mo�nos� povrchovej úpravy Antico 

- štruktúrovaný povrch
- hydrofobizácia
- 4 uš¾achtilé farebné odtiene prírodného kameòa

Villa Nobile - senso

Základné informácie:

Rozlo�enie vo vrstve:

Cenník:

Ponuka farieb:

V
ill

a 
N

o
b

ile

LINEA DECORATIVO 

- Dla�ba spåòa po�iadavky normy STN EN 1338
- Dla�ba spåòa po�iadavky normy STN EN 1339

Predaj mo�ný len na vrstvy. Nie je mo�né objednáva� formáty jednotlivo!
Hmotnos� výrobkov je uvádzaná bez palety!

 bez DPH s DPH

G30651 black-shadow

G30661 granito

G23891 giallo

G23901 dolomite

a = 13,3 × 13,3 × 8 – 6 ks

b = 26,6 × 13,3 × 8 – 3 ks

c = 26,6 × 26,6 × 8 – 6 ks

d = 26,6 × 39,9 × 8 – 3 ks

7,64

Množstvo

vo vrstve
Rozmer v cm

Spotreba 

ks/ m2

Množstvo

m2 / paleta

0,955 m2 19,60 23,52

Hmotnosť

kg / paleta

1352

Číslo ar�klu Farba
Cena €/ m2

gialloblack-shadow granitodolomite

Spôsob ukladania:

Tradièný dizajn a spôsob pokládky dla�by Villa Nobile pramení 
z klasickej rímskej architektúry. U� v období antiky polo�ili 
remeselníci základy tejto varianty, ktorá dodnes nesie názov 
rímska väzba. S ve¾kým zmyslom pre detail sme sa pokúsili 
prenies� tento ve¾kolepý dojem antickej noblesy do srdca Vašej 
záhrady. Dla�bu odporúèame kombinova� so systémom Bella 
Piccola, pomocou ktorého doká�ete vytvori� rôzne lemy, alebo 
zaujímavé predely vo forme línií, miernych oblúkov èi dokonca 
kruhov.

Orientaèné rozmery chodníkov:

9

Villa Nobile senso - farba dolomite



Spôsob ukladania:
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- Dla�ba spåòa po�iadavky normy STN EN 1338
- Dla�ba spåòa po�iadavky normy STN EN 1339

Základné informácie:

-  - kombinácia 5 rozmerov vo vrstvekombi forma
- hrúbka dla�by 8cm
- mo�nos� povrchovej úpravy Antico 

- štruktúrovaný povrch
- hydrofobizácia
- 5 ušlachtilých odtieòov prírodného kameòa

Rozlo�enie vo vrstve:

Cenník:

City Stone - senso

 bez DPH s DPH

G30671 black-shadow

G29661 granito

G30681

G29671

giallo*

la�e

G29681 ivory*

Cena €/ m2Hmotnosť

kg / paleta

0,891 m2 19,60 23,52

1a = 15,3 × 18,3 × 8 – 4 ks

1b = 18,3 x 15,3 × 8 – 6 ks
2 =   15,3 × 23,3 × 8 – 6 ks

3 =   15,3 × 28,3 × 8 – 3 ks

4 =   18,3 × 26,8 × 8 – 6 ks

7,128 1262

Rozmer v cm
Spotreba 

ks/ m2

Množstvo

m2 / paleta

Množstvo

vo vrstve
Číslo ar�klu Farba

Predaj mo�ný len na vrstvy. Nie je mo�né objednáva� formáty jednotlivo!
* Farebný odtieò na objednávku - dodacia lehota: do 4 tý�dòov pri objednávke min.100 m2 dla�by !
Hmotnos� výrobkov je uvádzaná bez palety!

LINEA DECORATIVO 

Dizajn City Stone štruktúry reprezentuje ¾ahko zvlnená hrana 
jednotlivých formátov. Kombinácia rozlièných rozmerových 
parametrov vytvára nepravidelný "rozhádzaný" dojem, na 
polo�enej  ploche však pôsobí ucelene a harmonicky. Táto 
jedineèná líniová dla�ba podèiarkne ktorúko¾vek stavbu 
v modernom štýle, a dokonale dotvorí ka�dý verejný priestor. 
Preto ak h¾adáte netradièný vzh¾ad a èisté línie, ste na 
správnom mieste!

Orientaèné rozmery chodníkov:

8
2

5

8251115

10

Ponuka farieb: Farby na objednávku:

granitoblack-shadow giallo ivorylatte

City stone senso - farba granito



-  - kombinácia 7 rozmerov vo vrstvekombi forma
- hrúbka dla�by 8cm
- mo�nos� povrchovej úpravy Antico 

- štruktúrovaný povrch
- hydrofobizácia
- 4 uš¾achtilé farebné odtiene prírodného kameòa

Casa di campo - senso

Základné informácie:

Rozlo�enie vo vrstve:

Cenník:

Ponuka farieb:

C
as

a 
d

i c
am

p
o

LINEA DECORATIVO 

 bez DPH s DPH

G24711 dolomite

G23841 ivory

G23851 babylon

G23861 black-shadow*

Farba
Cena €/ m2

Rozmer v cm - hrúbka 8cm
Spotreba 

ks/ m2

Množstvo

m2 / paleta

Hmotnosť

kg / paleta

7,64

Množstvo

vo vrstve
Číslo ar�klu

13520,955 m2 19,60 23,52

a = 16   ×  21 × 8 – 2 ks

b = 16   ×  27 × 8 – 2 ks

c = 16   ×  30 × 8 – 2 ks

d = 16   ×  39 × 8 – 2 ks

e = 22,5 × 39 × 8 – 3 ks

f  = 28,5 × 32 × 8 – 1 ks

g = 28,5 × 42,5 × 8 – 2 ks

- Dla�ba spåòa po�iadavky normy STN EN 1338
- Dla�ba spåòa po�iadavky normy STN EN 1339

black-shadowdolomitebabylon ivory

Farba na objednávku:

Spôsob ukladania:

Predaj mo�ný len na vrstvy. Nie je mo�né objednáva� formáty jednotlivo!
* Farebný odtieò na objednávku - dodacia lehota: do 4 tý�dòov pri objednávke min.100 m2 dla�by !
Hmotnos� výrobkov je uvádzaná bez palety!

Táto jedineèná dla�ba v sebe skrýva hravos� v kombinácii s 
dokonalos�ou rovných línií.  Striedanie u�ších a širších formátov 
zaruèuje originálny výsledok na akomko¾vek mieste. Krásne 
uká�e na úzkych chodníkoch a terasách, kde ešte viac vynikne 
jemná reliéfovitá štruktúra tejto dla�by. Vïaka hrúbke 8cm sa 
rozhodne nestratí ani na peších zónach a na verejných 
priestranstvách. Ak sa k tomu všetkému pridá jeden zo štyroch 
odtieòov prírodného kameòa, Casa di Campo bude 
jednoznaène tou správnou vo¾bou.

Orientaèné rozmery chodníkov:

11

Casa di Campo senso  - farba babylon



Spôsob ukladania:

V
en

ez
ia

- Dla�ba spåòa po�iadavky normy STN EN 1338
- Dla�ba spåòa po�iadavky normy STN EN 1339

LINEA DECORATIVO 

Venezia - senso

Viac vzorov ulo�enia nájdete na: www.citystonedesign.sk/ produkty/ platne/ venezia

Venezia senso je vïaka ve¾kým formátom 60 x 30, 60 x 15 
a 30 x 30 cm s jemne štruktúrovaným povrchom vhodná takmer 
na všetky realizácie. Sprostredkúva pocit štýlovej ve¾kosti. 
Napriek ve¾kým formátom je vhodná i na prejazd automobilom. 
Èisté a štíhle línie s ostrými hranami stelesòujú moderný dizajn 
priamo urèený pre pešie zóny a verejné priestory, ale dla�ba 
rovnako vynikne aj v súkromných objektoch vy�adujúcich si tie 
najvyššie nároky.

vzor 1 vzor 2 vzor 3

60/30

60/15

30/30

Základné informácie:

- 3 kombinovate¾né formáty
- hrúbka dla�by 8cm

- štruktúrovaný povrch
- hydrofobizácia
- 2 ušlachtilé odtiene prírodného kameòa

Ponuka farieb:

granitoblack-shadow

Cenník:

 bez DPH s DPH

G30691 black-shadow

G30701 granito

G30741 black-shadow

G30751 granito

G30791 black-shadow

G30801 granito

1,08 m2

12 ks
19,60 23,5230 x 30 x 8 11,11

8,64

96

15,9

1527

Množstvo

vo vrstve
Číslo ar�klu

15,9

1527

1,08 m2

12 ks

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

1,08 m2

6 ks

Rozmer v cm
Spotreba 

ks/ m2

Množstvo

m2 / paleta

ks / paleta

11,11
8,64

96
60 x15 x 8

31,9

1531

Hmotnosť

kg / ks

kg / paleta

Farba
Cena €/ m2

19,60 23,52

19,60 23,52

Ponuka formátov:

Predaj mo�ný len na vrstvy.
Hmotnos� výrobkov je uvádzaná bez palety!
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Venezia senso - farba granito



- kombi forma - kombinácia 5 rozmerov vo vrstve
- hrúbka dla�by 5,5cm

- štruktúrovaný povrch
- hydrofobizácia
- 1 uš¾achtilý farebný odtieò prírodného kameòa

Villa Perla - senso

Základné informácie:

Rozlo�enie vo vrstve:

Cenník:

Ponuka farieb:

V
ill

a 
Pe

rl
a

LINEA DECORATIVO 

- Dla�ba spåòa po�iadavky normy STN EN 1338
- Dla�ba spåòa po�iadavky normy STN EN 1339

 bez DPH s DPH

G24231 sivá

G24221 la�e

Číslo ar�klu Farba
Cena €/ m2Hmotnosť

kg / paleta
Rozmer v cm

Spotreba 

ks/ m2

Množstvo

m2 / paleta

Množstvo

vo vrstve

0,893 m2

12,90

17,30

15,48

20,76

a = 53,0 × 39,7 × 5,5

b = 59,7 × 39,7 × 5,5 

c = 39,7 × 39,7 × 5,5
d = 26,4 × 39,7 × 5,5
e = 46,4 x 39,7 × 5,5

8,93 1134

Predaj mo�ný len na vrstvy. Nie je mo�né objednáva� formáty jednotlivo!
Hmotnos� výrobkov je uvádzaná bez palety!

Spôsob ukladania:

Ak h¾adáte dekoratívnu dla�bu v teplých odtieòoch a nelákajú 
vás ostré rovné línie, dla�ba Villa Perla senso so štruktúrou 
prírodného kameòa je pre vás tým správnym riešením. ¼ahko 
zvlnené hrany a väèšie formáty vytvoria z vašej terasy jedineèné 
miesto. Pravidelným striedaním piatich rozmerov, z ktorých sa 
dla�ba skladá, budú aj väèšie plochy pôsobi� zaujímavo. 
S hrúbkou 5,5 cm je vhodná na všetky pochôdzne plochy ako 
sú chodníky, prístrešky, terasy, okolie bazénov a pod.

Orientaèné rozmery chodníkov:

13

Villa Perla senso - farba la�e

latte sivá



G
ra

n
ad

a

- Dla�ba spåòa po�iadavky normy STN EN 1338
- Dla�ba spåòa po�iadavky normy STN EN 1339

Základné informácie:

- 1 formát dla�by - 80x40
- hrúbka dla�by 8cm

- štruktúrovaný povrch
- hydrofobizácia
- 2 uš¾achtilé odtiene prírodného kameòa

Cenník:

Ponuka farieb:

LINEA DECORATIVO 14

Granada - senso

 bez DPH s DPH

G30881 black-shadow

20,60 24,72

Číslo ar�klu Farba

Cena €/ ksHmotnosť

kg / ks

kg / paleta

Rozmer v cm
Spotreba 

ks/ m2

Množstvo

m2 / paleta

ks / paleta

Množstvo

vo vrstve

0,96 m2
3 ks

6,58 7,90

Cena za m2 

80 × 40 × 8 3,13
7,68

24

60

1440

Ponuka formátov:

80/40

Granada senso - farba granito

granitoblack-shadow

Spôsob ukladania:

G30871 granito

Viac vzorov ulo�enia nájdete na: www.citystonedesign.sk/ produkty/ platne/ granada senso

Platne Granada urèujú trend v architektúre vonkajších 
priestorov. Extra ve¾ké formáty sa výborne hodia k dotváraniu 
ve¾kých priestranstiev s obmedzenou pojazdnos�ou. Svoj úèel 
dokonale splnia aj pri vstupoch do objektov, pekne vyniknú na 
väèších terasách, alebo na chodníkoch. Èisté línie týchto 
ve¾koplošných formátov garantujú štýlový a moderný 
exteriérový prejav dlá�denej plochy.

vzor 1 vzor 2 vzor 3

Hmotnos� výrobkov je uvádzaná bez palety!



Bella Piccola - antico

- Dla�ba spåòa po�iadavky normy STN EN 1338
- Dla�ba spåòa po�iadavky normy STN EN 1339

Základné informácie:

- kombi forma - 6 základných rozmerov vo vrstve
- hrúbka dla�by 8cm
- povrchová úprava Antico 

- štruktúrovaný povrch
- hydrofobizácia
- 5 uš¾achtilých odtieòov prírodného kameòa

Rozlo�enie vo vrstve:

Cenník:

Ponuka farieb:

Bella Piccola antico - farba dolomite

bez DPH s DPH

S24851 granito

S24861 brasil*

S24871 giallo*

S24881 black-shadow

S24891 dolomite

Hmotnosť

kg / paleta

1303

Rozmer v cm
Spotreba

ks/ m2

Množstvo

m2 / paleta
Číslo ar�klu Farba

Cena €/ m2

a = 9,5 × 7 × 8 – 24 ks

b = 9,5 × 8 × 8 – 24 ks

c = 9,5 × 9 × 8 – 24 ks

d = 9,5 × 10 × 8 – 12 ks

e = 9,5 × 11 × 8 – 12 ks

f = 9,5 × 12 × 8 – 12 ks

7,36 0,92 m2 20,80 24,96

Množstvo 

vo vrstve

granito giallobrasilblack-shadow dolomite

Spôsob ukladania:

Predaj mo�ný len na vrstvy. Nie je mo�né objednáva� formáty jednotlivo!
* Farebný odtieò na objednávku - dodacia lehota: do 4 tý�dòov pri objednávke min.100 m2 dla�by !
Dovoz z výrobného závodu Ša¾a. Hmotnos� výrobkov je uvádzaná bez palety!

Hmotnos� výrobkov je uvádzaná bez palety!

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

Farby na objednávku:

Historický vzh¾ad opracovaných dla�obných kociek Bella 
Piccola doká�e v�dy vytvori� výnimoènú atmosféru. Malé 
formáty dávajú priestor pre kombinácie s dla�bami väèších 
rozmerov, mo�no nimi vytvára� farebne kontrastné obruby 
chodníkov, alebo mierne oblúky a zakrivenia. Táto dla�ba spåòa 
i tie najnároènejšie kritériá na realizáciu a  obnovu historických 
kultúrnych pamiatok a priestranstiev. Vo svojom dizajne odrá�a 
nádych histórie starých dla�ieb, ktoré kedysi pou�ívali aj starí 
Rimania. 

Orientaèné rozmery chodníkov:

B
el

la
 P

ic
co

la
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- kombi forma - kombinácia 4 rozmerov vo vrstve
- hrúbka dla�by 8cm
- povrchová úprava Antico

- štruktúrovaný povrch
- hydrofobizácia
- 4 uš¾achtilé farebné odtiene prírodného kameòa

Villa Nobile - antico

Základné informácie:

Rozlo�enie vo vrstve:

Cenník:

- Dla�ba spåòa po�iadavky normy STN EN 1338
- Dla�ba spåòa po�iadavky normy STN EN 1339

Predaj mo�ný len na vrstvy. Nie je mo�né objednáva� formáty jednotlivo!
* Farebný odtieò na objednávku - dodacia lehota: do 4 tý�dòov pri objednávke min.100 m2 dla�by !
Dovoz z výrobného závodu Ša¾a. Hmotnos� výrobkov je uvádzaná bez palety!

bez DPH s DPH

S24901 granito

S24911 black-shadow

S24921 dolomite

S24931 giallo*

7,64 1352

Číslo ar�klu Farba
Cena €/ m2

0,955 m2 20,80 24,96

Rozmer v cm
Spotreba

ks/ m2

Množstvo

m2 / paleta

Hmotnosť

kg / paleta

Množstvo 

vo vrstve

a = 13,3 × 13,3 × 8 – 6 ks

 b = 26,6 × 13,3 × 8 – 3 ks

c = 26,6 × 26,6 × 8 – 6 ks

d = 26,6 × 39,9 × 8 – 3 ks

Spôsob ukladania:

Tradièný dizajn a spôsob pokládky dla�by Villa Nobile pramení 
z klasickej rímskej architektúry. U� v období antiky polo�ili 
remeselníci základy tejto varianty, ktorá dodnes nesie názov 
rímska väzba. Nádych histórie je umocnený povrchovým 
opracovaním dla�obných kociek, na ktorých je vidite¾ná jemná 
patina. Dla�ba je preto vhodná aj pri obnove historických 
centier a objektov. Pou�itie k rodinným domom sa tým 
nevyluèuje, práve naopak, dekoratívny spôsob pokládky 
a rustikálny štýl dla�obných kociek doká�u vytvori� v ka�dej 
záhrade to pravé teplo domova. Odporúèame kombinova� 
s malými formátmi dla�by Bella Piccola.

Orientaèné rozmery chodníkov:

LINEA DECORATIVO 16
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Ponuka farieb:

gialloblack-shadow granitodolomite

Farby na objednávku:

Villa Nobile antico - farba giallo



C
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Spôsob ukladania:

City Stone - antico

- Dla�ba spåòa po�iadavky normy STN EN 1338
- Dla�ba spåòa po�iadavky normy STN EN 1339

Základné informácie:

- kombi forma - 5 základných rozmerov vo vrstve
- hrúbka dla�by 8cm
- povrchová úprava Antico 

- štruktúrovaný povrch
- hydrofobizácia
- 3 uš¾achtilé odtiene prírodného kameòa

Rozlo�enie vo vrstve:

Cenník:

Ponuka farieb:

 bez DPH s DPH

S17191 black-shadow

S17251 granito

S17671 la�e

20,80 24,96

Množstvo

vo vrstve

0,891 m2

Číslo ar�klu Farba
Cena €/ m2Hmotnosť

kg / paleta

12627,128

Rozmer v cm
Spotreba 

ks/ m2

Množstvo

m2 / paleta

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

Líniový dla�obný systém City Stone s povrchovým 
opracovaním antico získava úplne nový rozmer. Tento prvok 
s pridanou hodnotou doká�e o�ivi� aj na poh¾ad obyèajné 
miesta. Pomocou technológie jemného opracovania povrchu 
je dosiahnutý efekt, pri ktorom patina nie je a� taká výrazná ako 
pri klasických obíjaných dla�bách. City Stone antico vás 
presvedèí, �e antická dla�ba u� dávno nepatrí iba pred 
historické objekty. V kombináci s jednoduchou výsadbou 
a efektným osvetlením dotiahne vašu modernú záhradu do 
dokonalosti.

Orientaèné rozmery chodníkov:

8
2

5

8251115

1a = 15,3 × 18,3 × 8 – 4 ks

1b = 18,3 x 15,3 × 8 – 6 ks

2 =   15,3 × 23,3 × 8 – 6 ks

3 =   15,3 × 28,3 × 8 – 3 ks

4 =   18,3 × 26,8 × 8 – 6 ks

LINEA DECORATIVO 17

City Stone antico - farba granito

granitoblack-shadow latte
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hr.8cm 

- kombi forma - kombinácia 7 rozmerov vo vrstve
- hrúbka dla�by 6cm a 8cm
- povrchová úprava Antico 

- štruktúrovaný povrch
- hydrofobizácia
- 6 uš¾achtilých farebných odtieòov prírodného kameòa

Casa di Campo - antico

Základné informácie:

Rozlo�enie vo vrstve:

Cenník:

Ponuka farieb: Farby na objednávku:

- Dla�ba spåòa po�iadavky normy STN EN 1338
- Dla�ba spåòa po�iadavky normy STN EN 1339

 bez DPH s DPH

Hmotnosť

kg / paleta

12929,55

Rozmer v cm - hrúbka 6 cm
Spotreba 

ks/ m2

Množstvo

m2 / paleta

19,60 23,52

Množstvo

vo vrstve

0,955 m2

Číslo ar�klu Farba
Cena €/ m2

 bez DPH s DPH

S15581 black-shadow

S17141 babylon*

S17161 dolomite

S17181 ivory*

20,80 24,96

Hmotnosť

kg / paleta

1352

Číslo ar�klu Farba
Cena €/ m2

7,64

Množstvo

vo vrstve
Rozmer v cm - hrúbka 8 cm

Spotreba 

ks/ m2

Množstvo

m2 / paleta

0,955 m2

Predaj mo�ný len na vrstvy. Nie je mo�né objednáva� formáty jednotlivo! Hmotnos� výrobkov je uvádzaná bez palety!
* Farebný odtieò na objednávku - dodacia lehota: do 4 tý�dòov. pri objednávke min.100 m2 dla�by ! Dovoz z výrobného závodu Ša¾a.

Predaj mo�ný len na vrstvy. Nie je mo�né objednáva� formáty jednotlivo! Hmotnos� výrobkov je uvádzaná bez palety!
* Farebný odtieò na objednávku - dodacia lehota: do 4 tý�dòov  pri objednávke min.100 m2 dla�by ! Dovoz z výrobného závodu Ša¾a.

Spôsob ukladania na strane 11 a 21.

Dla�ba Casa di Campo antico svojim opracovaním vôbec 
nestráca na atraktivite modernej dla�by, práve naopak, stáva 
sa dokonalým doplnkom s pridanou hodnotou, ktorý vo forme 
chodníkov a spevnených plôch vyzdvihne okolie vášho domu. 
Líniový spôsob pokládky a striedanie širokých a úzkych 
formátov pekne uká�e rovnako na chodníkoch, ako aj na 
ve¾kých plochách, ktoré táto dla�ba dokonale o�iví. Staèí si u� 
iba vybra� ten správny odtieò.

a = 16   ×  21 × 8 – 2 ks

b = 16   ×  27 × 8 – 2 ks

c = 16   ×  30 × 8 – 2 ks

d = 16   ×  39 × 8 – 2 ks

e = 22,5 × 39 × 8 – 3 ks

f  = 28,5 × 32 × 8 – 1 ks

g = 28,5 × 42,5 × 8 – 2 ks

a = 16   ×  21 × 6 – 2 ks

b = 16   ×  27 × 6 – 2 ks

c = 16   ×  30 × 6 – 2 ks

d = 16   ×  39 × 6 – 2 ks

e = 22,5 × 39 × 6 – 3 ks

f  = 28,5 × 32 × 6 – 1 ks

g = 28,5 × 42,5 × 6 – 2 ks

LINEA DECORATIVO 18

black-shadow granito

black-shadow

hrúbka dla�by 6cm

hrúbka dla�by 8cm

dolomite

dolomite babylon ivory

ivorylatte

S17431 granito*

S17461 dolomite

S17641 la�e

S17471 ivory*

S17481 black-shadow

Casa di Campo antico - farba dolomite
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Ambia - naturo

- Dla�ba spåòa po�iadavky normy STN EN 1339

Základné informácie:

- kombi forma - kombinácia 3 rozmerov vo vrstve
- hrúbka dla�by 6cm

- uzavretý hladký, rovný povrch s mikrofázou
- hydrofobizácia
- 3 uš¾achtilé farebné odtiene prírodného kameòa

Ponuka formátov:

Cenník:

Ponuka farieb:

granitodolomite

Spôsob ukladania:

Variabilná dla�ba, ktorá dokonale doplní ka�dý priestor v okolí 
rodinného domu. Kombinácia troch formátov umo�òuje 
vytvori� nieko¾ko skladobných vzorov, tak�e vïaka tomu 
nebude pôsobi� fádne �iadny chodník, èi väèšia spevnená 
plocha. Praktická hrúbka 6 cm zaruèuje jednoduchú a rýchlu 
pokládku. Ak h¾adáte elegantnú dla�bu s moderným vzh¾adom, 
dla�ba Ambia je pre vás tou správnou vo¾bou.

latte

vzor 1 vzor 3vzor 2

bez DPH s DPH

G14571 dolomite

G14561 granito

G14551 la�e

Množstvo
vo vrstve

Hmotnosť
kg / paleta        

Číslo ar�klu Farba
Rozmer v cm                                              

(dĺžka x šírka x výška)
Spotreba

ks / m² 
Množstvo                                    

m² / paleta       

Cena € / m²

9,5 0,95 m2 1235

MIX 3 formátov                              

Skladba jednej vrstvy:                                         

30x15 = 4ks / vrstva                           

30x30 = 4ks / vrstva                             

45x30 = 3ks / vrstva                                                                        

17,90 21,48

Predaj mo�ný len na na vrstvy. Nie je mo�né objednáva� formáty jednotlivo! 
Hmotnos� výrobkov je uvádzaná bez palety! 

Ambia - farba granito



Spôsob ukladania:

- kombi forma - kombinácia 3 rozmerov vo vrstve
- hrúbka dla�by 6cm

- uzavretý hladký, rovný povrch s mikrofázou 
- hydrofobizácia
- 3 uš¾achtilé farebné odtiene prírodného kameòa

Základné informácie:

Rozlo�enie vo vrstve:

Cenník:

Ponuka farieb:

- Dla�ba spåòa po�iadavky normy STN EN 1339

Ravena - naturo
Betónové platne Ravena majú vïaka ponuke troch formátov a 
praktickej hrúbke 6 cm širokú škálu vyu�itia. Hladký rovný 
povrch s mikrofázou perfektne uká�e na terasách, v okolí 
bazénov, pod prístreškom, ale aj na chodníku. Okrem toho si 
mo�no vybra� z nieko¾kých vzorov pokládky. Tri rôzne formáty 
betónových platní vytvoria na spevnených plochách okolo 
vášho domu ten správny efekt. 

granitodolomite latte

vzor 2 vzor 5vzor 4
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bez DPH s DPH

G14511 dolomite

G14501 granito

G14521 la�e

Rozmer v cm                                              
(dĺžka x šírka x výška)

Spotreba
ks / m² 

Množstvo                                    
m² / paleta                 

Množstvo
vo vrstve

Hmotnosť
kg / paleta        

Číslo ar�klu Farba
Cena € / m²

0,96 m2         1300 18,20 21,84

MIX 3 formátov                              

Skladba jednej vrstvy:                                         

60x40 = 2ks / vrstva                           

40x40 = 2ks / vrstva                             

40x20 = 2ks / vrstva                                                                        

9,6

Predaj mo�ný len na na vrstvy. Nie je mo�né objednáva� formáty jednotlivo! 
Hmotnos� výrobkov je uvádzaná bez palety! 

Ravena - farba la�e



Spôsob ukladania:

- kombi forma - kombinácia 7 rozmerov vo vrstve
- hrúbka dla�by 6cm
- mo�nos� povrchovej úpravy Antico 

- uzavretý hladký, rovný povrch 
- hydrofobizácia
- 5 uš¾achtilých farebných odtieòov prírodného kameòa

Základné informácie:

Rozlo�enie vo vrstve:

Cenník:

- Dla�ba spåòa po�iadavky normy STN EN 1338
- Dla�ba spåòa po�iadavky normy STN EN 1339

Casa di campo - naturo

 bez DPH s DPH

G23711 dolomite

G23701

G23781

granito

la�e

ivory*G23731

G23721 black-shadow*

Cena €/ m2
Rozmer v cm - výška 6 cm

Spotreba 

ks/ m2

Množstvo

m2 / paleta

Hmotnosť

kg / paleta

17,90 21,489,55

Množstvo

vo vrstve
Číslo ar�klu

13200,955 m2

Farba

Dla�ba Casa di Campo v hladkom - naturo prevedení je 
ideálna, pokia¾ h¾adáte vhodné riešenie pre exteriér Vášho 
domu. Kombinácia viacerých formátov hravo o�iví väèšiu 
plochu, ale rovnako dobre uká�e aj na chodníkoch, ktoré 
s touto dla�bou nikdy nebudú pôsobi� fádne. Praktická hrúbka 
6 cm zaruèuje jednoduchú a rýchlu pokládku.

Orientaèné rozmery chodníkov:

a = 16   ×  21 × 6 – 2 ks

b = 16   ×  27 × 6 – 2 ks

c = 16   ×  30 × 6 – 2 ks

d = 16   ×  39 × 6 – 2 ks

e = 22,5 × 39 × 6 – 3 ks

f  = 28,5 × 32 × 6 – 1 ks

g = 28,5 × 42,5 × 6 – 2 ks

Predaj mo�ný len na vrstvy. Nie je mo�né objednáva� formáty jednotlivo!
* Farebný odtieò na objednávku - dodacia lehota: do 4 tý�dòov pri objednávke min.100 m2 dla�by !
Hmotnos� výrobkov je uvádzaná bez palety!

Ponuka farieb: Farby na objednávku:

black-shadowdolomite ivorygranito latte

21LINEA DECORATIVO 
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Casa di campo naturo - farba dolomite



Základné informácie:

-  - kombinácia  rozmerov vo vrstvekombi forma 5
- hrúbka dla�by 8cm

- uzavretý hladký, rovný povrch bez fázy
- hydrofobizácia
- 3 uš¾achtilé farebné odtiene prírodného kameòa

Parkett naturo - farba black-shadow

Parkett - naturo

- Dla�ba spåòa po�iadavky normy STN EN 1338
- Dla�ba spåòa po�iadavky normy STN EN 1339

Rozlo�enie vo vrstve:

Cenník:

Ponuka farieb: Farba na objednávku:

bez DPH s DPH

G14431 granito

G14441 black-shadow

G14451 babylon*

19,60 23,52

Množstvo

vo vrstve

0,925 m2

Číslo ar�klu Farba
Cena €/ m 2

Hmotnosť

kg / paleta

1375

a = 70  ×  15 × 8 – 3 ks

b = 50  ×  15 × 8 – 3 ks

c = 50 × 11,5 × 8 – 3 ks

d = 40 × 11,5 × 8 – 3 ks

e = 30 × 11,5 × 8 – 3 ks

7,4

Rozmer v cm
Spotreba

ks/ m2

Množstvo

m2 / paleta

black-shadow granito babylon

Predaj mo�ný len na vrstvy. Nie je mo�né objednáva� formáty jednotlivo!
* Farebný odtieò na objednávku - dodacia lehota: do 4 tý�dòov pri objednávke min.100 m2 dla�by !
Hmotnos� výrobkov je uvádzaná bez palety!

Spôsob ukladania:

Pre najvyššie nároky v štýle modernej architektúry bola 
navrhnutá dla�ba Parkett. 
Tento dla�obný systém vystihujú úzke formáty, hladký rovný 
povrch s ostrými hranami a zaujímavá farebnos�. Kombinácia 
piatich rôznych formátov kontrastuje s èistými líniami, ktoré sa 
dokonale dopåòajú s modernou mestskou architektúrou. 
Dla�ba vynikne na ucelených spevnených plochách, ale taktie� 
dovo¾uje vytváranie zaujímavých detailov doplnených 
okrasným kameòom. Fantázii sa medze nekladú!

Orientaèné rozmery chodníkov:
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- 4 kombinovate¾né formáty
- hrúbka dla�by 8cm

- uzavretý hladký, rovný povrch bez fázy
- hydrofobizácia
- 3 uš¾achtilé farebné odtiene prírodného kameòa

Reina - naturo

Základné informácie:

Ponuka formátov:

Cenník:

Ponuka farieb:

- Dla�ba spåòa po�iadavky normy STN EN 1338
- Dla�ba spåòa po�iadavky normy STN EN 1339

37,5/25

25/25

50/50

50/25

black-shadow granitodolomite

bez DPH s DPH

G29711 granito

G31121 black-shadow

G14331 dolomite

G29811 granito

G31131 black-shadow

G14351 dolomite

20,60 24,72

G31141 granito

G29921 black-shadow

G29911 dolomite

G31161 granito

G31171 black-shadow

G31181 dolomite50 × 50 × 8 4
8

32

45

1440

7,5

60

0,75 m2

6 ks

37,5 × 25 × 8 10,7
7,56

81

1,0 m2

4 ks

Číslo ar�klu Farba
Cena €/ m2

25 × 25 × 8 16
8,46

135

0,94 m2

15 ks

Množstvo

vo vrstve

11

1485

16,5

1337

22

1320

Rozmer v cm
Spotreba

ks/ m2

Množstvo

m2 / paleta

ks / paleta

Hmotnosť

kg / ks

kg / paleta

0,84 m2

9 ks

50 × 25 × 8 8

Predaj mo�ný len na vrstvy. Hmotnos� výrobkov je uvádzaná bez palety!
Všetky farebné odtiene na objednávku - dodacia lehota: do 4 tý�dòov pri objednávke min.100 m2 dla�by !

Spôsob ukladania:

23LINEA DECORATIVO 

Štýlová Reina naturo s ostrou hranou oplýva èarom, ktoré 
doká�e spája� klasický a moderný dizajn. Exkluzívna dla�ba 
s ostrými hranami a plnofarebným povrchom umo�òuje 
vzájomne kombinova� štyri rôzne formáty do jednoduchých, 
ale aj zlo�itejších vzorov pokládky.  Vyu�itie tejto dla�by je 
rôznorodé. Vhodnou kombináciou formátov sa dá prispôsobi� 
ku klasickej, ale aj k modernej architektúre.

vzor 1 vzor 2 vzor 5

Dla�ba na objednávku !

Viac vzorov ulo�enia nájdete na: www.citystonedesign.sk/ produkty/ dla�ba/ reina naturo

Reina naturo - farba granito



Hmotnos� výrobkov je uvádzaná bez palety!

bez DPH s DPH

G31001 sivá 13,20 15,84
G28141

G28151

G28131 granito

black-shadow

dolomite

granito

black-shadow

dolomite

granito

black-shadow

dolomite

granito

black-shadow

dolomite

G31031 sivá 10,00 12,00
G28171

G28181

G28161

G31071 sivá 6,60 7,92
G14381

G14391

G14401

G31081 sivá 3,30 3,96
G28201

G28211

G28191

Hmotnosť

kg / ks

kg / paleta

120

1200

90

1440

60

1440

30

1440

0,96 m2

3 ks

7,68

24

0,96 m2

2 ks

80 × 40 × 8 3,13

40 × 40 × 8 6,25
7,68

48

0,96 m2

6ks

12,30 14,76

8,30 9,96

4,10 4,92

Rozmer v cm
Spotreba

ks/ m2

Množstvo

m2 / paleta

ks / paleta

16,50

Číslo ar�klu

0,64 m2

1 ks

Farba
Cena €/ ksMnožstvo

vo vrstve

19,80

80 × 60 × 8 2,08
7,68

16

80 x 80 x 8 1,56
6,4

10

Granada - naturo

- Dla�ba spåòa po�iadavky normy STN EN 1338
- Dla�ba spåòa po�iadavky normy STN EN 1339

Základné informácie:

- 4 kombinovate¾né formáty
- hrúbka dla�by 8cm

- uzavretý hladký, rovný povrch s mikrofázou
- hydrofobizácia
- 3 uš¾achtilé farebné odtiene prírodného kameòa

Ponuka formátov:

Cenník:

Ponuka farieb:

black-shadow granitosivá dolomite

40/40 80/40

80/60
80/80

Spôsob ukladania:

Túto dla�bu charakterizujú ve¾ké formáty s hladkým rovným 
povrchom. Je ideálna na terasy, chodníky, podesty, ale aj na 
verejné priestranstvá ako sú pešie zóny, námestia, promenády. 
Efektná je aj pri rôznych detailných úpravách v podobe 
náš¾apných platní kombinovaných s okrasným kameòom. Štyri 
rôzne formáty mo�no na väèších plochách ¾ubovo¾ne strieda�, 
pri menších úpravách je vhodnejšia pokládka z jedného 
formátu dla�by. Nech u� sa ale rozhodnete pre akýko¾vek 
spôsob realizácie, táto dla�ba v ka�dom priestore zaruèene 
vytvorí výnimoènú atmosféru. 

Hmotnos� výrobkov je uvádzaná bez palety!
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Granada naturo - farba sivá



- 1 formát dla�by - 100x50
- hrúbka dla�by 8cm

- uzavretý hladký, rovný povrch s mikrofázou
- hydrofobizácia

Maxima

Základné informácie:

Ponuka formátov:

Cenník:

Ponuka farieb:

- Dla�ba spåòa po�iadavky normy STN EN 1339

pieskovecsivá strieborná grafitová

Spôsob ukladania:

25LINEA DECORATIVO 

Ve¾koformátová platòa Maxima na prvý poh¾ad zaujme svojimi 
rozmermi. Formát 100x50cm v hrúbke 8cm sa dokonale hodí 
na miesta, ktoré si vy�adujú originálny prístup.
Odtiene v dvoch farebných škálach - v studených a v teplých 
tónoch umo�òujú vytvori� menej èi viac výrazné farebné 
kombinácie, ktoré vyniknú najmä na väèších priestranstvách.

Maxima - farba pieskovec

100/50

bez DPH s DPH

G28461 sivá 20,90 25,08

G28471 strieborná

G28481 grafitová

G28491 pieskovec

Rozmer v cm                                              

100x50x8 2
8                                      

16 ks                                                      

1 m2                                           

2 ks                              

Množstvo
vo vrstve

Farba
Cena € / m² 

Číslo ar�klu
Spotreba

ks/m2

Množstvo                                    
m2 / paleta      
ks / paleta       

31,0825,90

90                           

1440

Hmotnosť
kg / ks                                                                           

kg / paleta     

Predaj na ucelené vrstvy. Hmotnos� výrobkov je uvádzaná bez palety!

Mo�nos� kombinácie
s dla�bou Maxima kombi

M
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Spôsob ukladania:

Maxima kombi

- Dla�ba spåòa po�iadavky normy STN EN 1339

Základné informácie:

- kombi forma - kombinácia 3 rozmerov vo vrstve
- hrúbka dla�by 8cm

- uzavretý hladký, rovný povrch s mikrofázou
- hydrofobizácia

Rozlo�enie vo vrstve:

Cenník:

Ponuka farieb:

Maxima kombi - farba pieskovec, grafitová, strieborná

26 LINEA DECORATIVO 

Maxima kombi patrí do kategórie rozmerovo väèších formátov. 
Èistý dizajn jednofarebných odtieòov a hladkého povrchu sa 
dokonale dopåòa s modernou mestskou architektúrou.
Táto dla�ba je výnimoèná ponukou farieb „tón v tóne“. Studené 
a teplé odtiene mo�no vysklada� od svetlej farby a� po 
najtmavšiu. Pre dosiahnutie výrazného farebného akcentu vo 
väèšej ploche sa medzi sebou odtiene mô�u ¾ubovo¾ne 
kombinova�. 

pieskovecsivá strieborná grafitová

75/5050/50

50/25

bez DPH s DPH

G28401 sivá 20,90 25,08

G28411 strieborná

G28421 grafitová

G28431 pieskovec

kombinácia 3 formátov                              

vo vrstve:                                         

50x25x8 = 1ks / vrstva                           

50x50x8 = 1ks / vrstva                             

50x75x8 = 1ks / vrstva                                                                        

Množstvo
vo vrstve

Hmotnosť
kg / vrstva       
kg / paleta        

Číslo ar�kluRozmer v cm                                              
Spotreba

ks/m2
Množstvo                                    

m2 / paleta       

Cena € / m²

6 0,75 m2                                 
135                

1080

Farba

31,0825,90

Predaj mo�ný len na vrstvy. Nie je mo�né objednáva� formáty jednotlivo!
Hmotnos� výrobkov je uvádzaná bez palety!

 

vzor 1

 

vzor 2

 

vzor 3

 



bez DPH s DPH

S26661 sivá 14,90 17,88

S26671 strieborná

S26681 grafitová

S26701 krémová

S26711 béžová

S26691 pieskovec

S26721 la�e

23,8819,90

Cena € / m²

3,13 9,6
0,96 m2                                 

3 ks

116                                  

1160               

Farba

80x40x5

Množstvo
vo vrstve

Hmotnosť
kg / vrstva              
kg / paleta

Číslo ar�klu
Rozmer v cm                                              

dĺžka x šírka x výška
Spotreba

ks/m2
Množstvo                                    

m2 / paleta                

- 1 formát dla�by - 80x40
- hrúbka dla�by 5cm

- uzavretý hladký, rovný povrch s mikrofázou
- hydrofobizácia
- 2 farebné škály: studené a teplé odtiene

Terrazza Grande

Základné informácie:

Ponuka formátov:

Cenník:

Ponuka farieb:

- Dla�ba spåòa po�iadavky normy STN EN 1339

krémová bé�ová pieskovec latte

sivá strieborná grafitová

TEPLÉ ODTIENE COLORMIX

STUDENÉ ODTIENE

Spôsob ukladania:
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Súèasná architektúra si �iada výnimoèné stvárnenie 
spevnených plôch.  Na tento úèel  bola vytvorená 
ve¾koformátová platòa Terrazza Grande. Jediný formát v 
hrúbke 5cm je urèený na pochôdzne plochy. Jednofarebné 
odtiene v studených a v teplých tónoch ponúkajú mno�stvo 
farebných kombinácií, vïaka ktorým v�dy dosiahnete 
originálny výsledok.

Terrazza Grande - farba sivá, strieborná, grafitová

80/40

Predaj na ucelené vrstvy. Hmotnos� výrobkov je uvádzaná bez palety! Dovoz z výrobného závodu Ša¾a.

Kombinácia farieb sivá, strieborná a grafitová

 

Kombinácia farieb krémová, bé�ová, pieskovec a latte
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Spôsob ukladania:

Terrazza - naturo

- Dla�ba spåòa po�iadavky normy STN EN 1338
- Dla�ba spåòa po�iadavky normy STN EN 1339

Základné informácie:

- 2 kombinovate¾né formáty
- hrúbka dla�by 5cm

- uzavretý hladký, rovný povrch s fázou
- hydrofobizácia
- 5 uš¾achtilých odtieòov prírodného kameòa

Ponuka formátov:

Cenník:

Ponuka farieb:

60/40 40/40

28 LINEA DECORATIVO 

Betónové platne Terrazza naturo sú urèené na pokládku 
pochôdznych plôch. Ideálne sú na chodníky, podesty, 
schodiská, záhradné a strešné terasy. Svoje miesto vo vašej 
záhrade si však nájdu aj ako prvok na o�ivenie trávnika alebo 
výsadby vo forme náš¾apných platní. V ponuke sú dva formáty, 
ktoré mo�no kombinova� do jednoduchých vzorov ulo�enia. 
Rovnako efektná je však aj pokládka z jedného formátu dla�by.

vzor 1 vzor 2 vzor 5

Viac vzorov ulo�enia nájdete na: www.citystonedesign.sk/ produkty/ platne/ terrazza naturo

black-shadow dolomite

giallo granito

sivá latte

Predaj mo�ný len na vrstvy. Hmotnos� výrobkov je uvádzaná bez palety!
* Sivá farba - predaj mo�ný len na celé palety!

 

bez DPH s DPH

G11701 sivá* 12,90 15,48

G11671
G28261

granito
la�e

G11691 black-shadow

G11681 dolomite
G28221 giallo

G11581 sivá* 12,90 15,48
G11651 black-shadow

G11621 dolomite

G28231

G28251

giallo

la�e
G11611 granito

Množstvo

vo vrstve
Číslo ar�klu Farba

Cena €/ m2
Rozmer v cm

Spotreba

ks/ m2

Množstvo

m2 / paleta

ks / paleta

Hmotnosť

kg / ks

kg / paleta

0,96 m2

4 ks 18,20 21,84
60 × 40 × 5 4,17

9,6

40

28,8

1152

0,96 m2

6 ks 18,20 21,84
40 × 40 × 5 6,25

9,6

60

19

1140

Terrazza naturo - farba dolomite



bez DPH s DPH

G25111

G25071

la�e

láva

G25091 magma

G25061 melange

G25081 vino

Cena €/ m2Hmotnosť

kg / vrstva

kg / paleta

1,08              

m2 
17,00 20,40

MIX  3 formátov                                 

Skladba jednej vrstvy:                          

a = 10/20/6 -12ks                                         

b = 20/20/6 -  9ks                                                  

c = 20/30/6 -  8ks

10,8
147,00 
1470 

Rozmer v cm
- farby colormix

Spotreba

ks/ m2

Množstvo

m2 / paleta

Množstvo

vo vrstve
Číslo ar�klu Farba

Spôsob ukladania:

Top Zóna kombi

- kombi forma - kombinácia 3 rozmerov vo vrstve
- hrúbka dla�by 6cm
- povrchová úprava Naturo

- uzavretý hladký, rovný povrch s fázou
- hydrofobizácia
- 5 uš¾achtilých farebných odtieòov prírodného kameòa
  a 5 základných farebných odtieòov 

Základné informácie:

Rozlo�enie vo vrstve:

- Dla�ba spåòa po�iadavky normy STN EN 1338
- Dla�ba spåòa po�iadavky normy STN EN 1339

147,00 
1470 

Cenník:

Predaj mo�ný len na vrstvy. Nie je mo�né objednáva� formáty jednotlivo! Hmotnos� výrobkov je uvádzaná bez palety! 
* Farebný odtieò na objednávku - dodacia lehota: do 4 tý�dòov pri objednávke min.100 m2 dla�by ! 

Predaj mo�ný len na vrstvy. Nie je mo�né objednáva� formáty jednotlivo! Hmotnos� výrobkov je uvádzaná bez palety! 
* Sivá farba - predaj mo�ný len na celé palety! 

bez DPH s DPH

G25001 sivá* 10,00 12,00

G25021 grafitová

G25101 hnedá

G25041

piesková*G25031

terakota

Hmotnosť

kg / vrstva

kg / paleta
Číslo ar�klu Farba

1,08              

m2 

Cena €/ m2Množstvo

vo vrstve

12,30 14,76

Rozmer v cm 
- štandardné farby

Spotreba

ks/ m2

Množstvo

m2 / paleta

MIX  3 formátov                                 

Skladba jednej vrstvy:                          

a = 10/20/6 -12ks                                         

b = 20/20/6 -  9ks                                                  

c = 20/30/6 -  8ks

10,8

sivá terakota

Ponuka farieb:

hnedá

vino

grafitová

láva melangemagma

b a c

Skladbou troch základných rozmerov vznikol z tejto klasickej 
dla�by moderný prvok ideálny na dotvorenie okolia rodinných 
domov, súkromných objektov, ale aj verejných priestranstiev. 
Kombinácia formátov umo�òuje vytvorenie moderných 
a jednoduchých skladobných vzorov, ktoré sú podporené 
širokou škálou farebného prevedenia.

piesková

Farba na objednávku:

Top Zóna kombi - farba grafitová 
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Top Zóna 

- Dla�ba spåòa po�iadavky normy STN EN 1338
- Dla�ba spåòa po�iadavky normy STN EN 1339

Ponuka farieb:

sivá èervená grafitová terakotapiesková

Cenník:

Predaj mo�ný len na vrstvy. Hmotnos� výrobkov je uvádzaná bez palety! 
* Sivá farba - predaj mo�ný len na celé palety! 

Predaj mo�ný len na vrstvy. Hmotnos� výrobkov je uvádzaná bez palety! 
* Sivá farba - predaj mo�ný len na celé palety! 

bez DPH s DPH

G11231 sivá* 12,70 15,24
G11241 červená

G11251 grafitová

G11291 sivá* 12,70 15,24
G11301 červená

G11311 grafitová

G11351 sivá* 12,70 15,24
G11361 červená

G11371 grafitová

G11411 sivá* 12,70 15,24
G27301 červená

G27311 grafitová

10,6

1357

Rozmer v cm - hrúbka 8cm
Spotreba

ks/ m2

Množstvo

m2 / paleta

ks / paleta

Číslo ar�klu

Hmotnosť

kg / ks

kg / paleta

1,8

1555

25
9,6

240

100
8,64

864

Farba
Cena €/ m2Množstvo

vo vrstve

3,6

1555

7
1680

1,08 m2 

108 ks 15,70 18,84

10 × 20 × 8 50
8,64

432

1,08 m2

54 ks 15,70 18,84

10 × 10 × 8

1,20 m2

30 ks 15,70 18,84

20 × 30 × 8 16,6
7,68

128

0,96 m2

16 ks 15,70 18,84

20 × 20 × 8

Vzory ulo�enia nájdete na: www.citystonedesign.sk/ produkty/ dla�by/ top zóna.

Mimoriadne variabilná dla�ba je svojím tvarovým riešením 
vhodná pre výnimoèné architektonické stvárnenie dlá�dených 
plôch na exponovaných miestach. Kombinácia piatich prvkov 
umo�òuje vytvori� rôzne vzory ulo�enia. Rozmanité je aj vyu�itie 
dla�by: nádvoria, pešie zóny, vo¾né plochy pred nákupnými 
centrami, chodníky, prieèelia rodinných domov, spevnené 
a okrasné plochy pred rekreaènými objektmi

bez DPH s DPH

G10571 sivá* 10,00 12,00
G10581 červená

G10601 grafitová

G10631 terakota

G10611 piesková

G10641 sivá* 10,00 12,00
G10651 červená

G10671 grafitová

G10701 terakota

G10681 piesková

G10761 sivá* 10,00 12,00
G10771 červená

G10791 grafitová

G10821 terakota

G10801 piesková

Rozmer v cm - hrúbka 6cm
Spotreba

ks/ m2

Množstvo

m2 / paleta

ks / paleta

Číslo ar�klu Farba
Cena €/ m 2

12,30 14,76

Množstvo

vo vrstve

0,99 m2

99 ks
10 × 10 × 6 100

10 × 20 × 6 50
10,8

540

9,9

990

14,76
20 × 20 × 6 25

12

300

12,30 14,76

1,20 m2

20 ks

1,08 m2

12 ks
G10921

8,1

1620

12,1

1452

12,30

10,00 12,00sivá*

30 × 30 × 6 11,1
10,8

120

G1085120 × 30 × 6 16,6
12

200

Hmotnosť

kg / ks

kg / paleta

1,35

1337

2,7

1458

5,4

1620

1,08 m2

54 ks

1,20 m2

30 ks

10,00 12,00sivá*
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hr.8cm 

Top Zóna - farba sivá



Spôsob ukladania:

Zóna 

- Dla�ba spåòa po�iadavky normy STN EN 1338
- Dla�ba spåòa po�iadavky normy STN EN 1339

Ponuka farieb:

Zóna - farba sivá, grafitová

sivá èervená grafitová

Cenník:

bez DPH s DPH

G10731 sivá* 10,50 12,60
G10741 červená

G10751 grafitová

G10831 sivá* 10,50 12,60
G10841 červená

G27341 grafitová

Farba
Cena €/ m2Množstvo

vo vrstve
Rozmer v cm - hrúbka 6cm

Spotreba

ks/ m2

Množstvo

m2 / paleta

ks / paleta

Hmotnosť

kg / ks

kg / paleta

Číslo ar�klu

15,84

20 × 20 × 6 25
9,6

240

0,96 m2

24 ks 13,20 15,84

2,7

1458
10 × 20 × 6 50

13,20

10,8

540

1,08 m2

54 ks

5,4

1296

bez DPH s DPH

G27351 sivá* 14,00 16,80
G27361 červená

G11281 grafitová

G11481 sivá* 14,00 16,80
G27371 červená

G11471 grafitová

G11461 sivá* 14,00 16,80
G27381 červená

G27391 grafitová

G11491 sivá* 14,00 16,80
G31251 červená

G31261 grafitová

G27401 sivá* 14,00 16,80
G27411 červená

G27421 grafitová

10 × 10 × 8

Rozmer v cm - hrúbka 8cm
Spotreba

ks/ m2

Množstvo

m2 / paleta

ks / paleta

Množstvo

vo vrstve
Číslo ar�klu

10 × 20 × 8 50
7,68

384

0,96 m2

48 ks 16,90 20,28

100
7,04

704

25
7,68

192

Cena €/ m2Hmotnosť

kg / ks

kg / paleta

20,28

Farba

0,88 m2 

88 ks 16,90

1,8

1267

0,96 m2

24 ks 16,90

3,6

1382

20,28

20 × 30 × 8 16,6
7,68

128

0,96 m2

16 ks 16,90 20,28

20 × 20 × 8
7

1344

10,6

1357

1,08 m2

12 ks 16,90 20,28
30 × 30 × 8 11,1

8,64

96

15,93

1529

Viac vzorov ulo�enia nájdete na: www.citystonedesign.sk/ produkty/ dla�by/ zóna.

Zóna je dla�obný systém skladajúci sa z viacerých prvkov. Je 
vyrábaná vo dvoch hrúbkach - 6 a 8 cm, a bez skosených hrán - 
tzv. nehluèné prevedenie. Dla�ba má široké vyu�itie, vhodná je 
najmä na nádvoria, pešie zóny, vo¾né plochy pred obchodnými 
centrami, chodníky, parkové a sadové pešie komunikácie, 
spevnené plochy pred rodinnými domami, cyklistické 
komunikácie.

vzor 1 vzor 2 vzor 4

Predaj mo�ný len na vrstvy. Hmotnos� výrobkov je uvádzaná bez palety! 
* Sivá farba - predaj mo�ný len na celé palety! 

Predaj mo�ný len na vrstvy. Hmotnos� výrobkov je uvádzaná bez palety! 
* Sivá farba - predaj mo�ný len na celé palety! 
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Blok 40

- Dla�ba spåòa po�iadavky normy STN EN 1338
- Dla�ba spåòa po�iadavky normy STN EN 1339Blok 40 - farba piesková

Cenník:

Brandenburg

- Dla�ba spåòa po�iadavky normy STN EN 1338
- Dla�ba spåòa po�iadavky normy STN EN 1339Brandenburg- farba láva

 

Cenník:

bez DPH s DPH

G10011 sivá* 9,10 10,92
G10021 červená

G10041 grafitová

G10051

G40021

terakota

melange*

G10071

G40011

piesková

láva*

Rozmer v cm
Spotreba

ks/ m2

Množstvo

m2 / paleta

ks / paleta

10 x 20 x 4 50
16,2

810

1,08 m2
54 ks

12,84

14,76

Hmotnosť

kg / ks

kg / paleta

Množstvo

vo vrstve
Číslo ar�klu Farba

Cena €/ m2

10,70

12,30

1,8

1458

Predaj mo�ný len na vrstvy. Hmotnos� výrobkov je uvádzaná bez palety!

èervenásivá terakotapieskovágrafitová láva melange

Predaj mo�ný len na vrstvy. Nie je mo�né objednáva� formáty jednotlivo!
Hmotnos� výrobkov je uvádzaná bez palety! 

*Farebný odtieò na objednávku - dodacia lehota: 4-6 tý�dòov pri objednávke min.200 m2 dla�by!
* Sivá farba - predaj mo�ný len na celé palety! 

Dla�ba Blok 40 napriek svojej jednoduchosti umo�òuje 
vytvorenie viacerých zaujímavých skladobných vzorov. 
Výhodou je jednoduchá a rýchla pokládka. Dla�ba sa vyrába vo 
výške 4 cm a je urèená pre zhotovenie pochôdznych 
spevnených plôch ako sú chodníky, terasy, záhradné 
a parkové úpravy.

Klasický produkt s osvedèenými formátmi a efektnou 
farebnos�ou, ktorý doká�e vykúzli� štýlové prostredie 
v mestských èastiach, ale aj v súkromných objektoch.

bez DPH s DPH

G27091 melange

G27101 láva
17,30 20,76

Množstvo

vo vrstve

0,86 m2

Číslo ar�klu Farba
Cena €/ m2Hmotnosť

kg / vrstva

kg / paleta

90

1350

7 × 14 × 4 – 33 ks

14 × 14 × 4 – 14 ks

14 × 21 × 4 – 9 ks

12,9

Rozmer v cm - hrúbka 4cm
Spotreba

ks/ m2

Množstvo

m2 / paleta

bez DPH s DPH

G12651 melange

G12641 láva

Množstvo

vo vrstve
Číslo ar�klu Farba

Cena €/ m2Hmotnosť

kg / ks

kg / paleta

Rozmer v cm - hrúbka 6cm
Spotreba

ks/ m2

Množstvo

m2 / paleta

0,86 m2 19,60 23,52
7 × 14 × 6 – 33 ks

14 × 14 × 6 – 14 ks

14 × 21 × 6 – 9 ks

9,46
116

1276

láva melange
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REFERENCIE

KOŠICE -
Rezidencia pri radnici

NOVÁ ¼UBOVÒA -
Kostol Sv.Jána evanjelistu

TURÈIANSKE TEPLICE - 
Kúpe¾ný park

- Granada naturo, farba granito
- Bella Piccola antico, farba dolomite

- Villa Nobile antico, farba giallo
- Terrazza naturo 60x40x5 cm, farba giallo

- Reina naturo, farba dolomite

www.tuha.sk

www.tuha.sk

33

R
ef

er
en

ci
e



H
la

vn
é 

zá
sa

d
y 

p
o

kl
ád

ky
 d

la
žb

y

34

Výber dla�by

Pri výbere dla�by treba dba� na to, na aký úèel bude dla�ba pou�ívaná: 
Dla�ba s hrúbkou 400mm a 500mm je vhodná na pochôdzne plochy-napr. chodníky a terasy.
Dla�ba s hrúbkou 600 mm je vhodná pod osobné autá do 3,5t, napr. príjazdové cesty k rodinným domom, spevnené plochy okolo rodinných domov. 
Dla�ba s hrúbkou 800 mm je vhodná aj pod nákladné autá, s nosnos�ou nad 3,5t, napr. na verejné priestranstvá, verejné parkovacie plochy pred 
obchodnými domami a pod.

Pred ukladaním dla�by

Pokládka dla�by

Pieskovanie a hutnenie

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

Ukladacia vrstva

Aj tá najkvalitnejšia dla�ba nemô�e nahradi� akéko¾vek nedostatky a nekvalitu podlo�ia!
Optimálna hrúbka ukladacej vrstvy pre všetky druhy a výšky dla�ieb je 30-40mm pred zhutnením! 
Neodporúèame pou�íva� rôzne lacné náhrady materiálu lo�nej vrstvy - nedrvené kamenivo, piesky 
s vysokým podielom ílovitých èastíc! Taktie� betónová doska pod dla�bou nemá �iadny konštrukèný 
význam, naopak neguje všetky kladné vlastnosti dlá�dených plôch.
Ve¾ký dôraz je treba klás� na technologicky správne a kvalitné hutnenie jednotlivých vrstiev, najlepšie 
po hrúbkach 10-15 cm. Predídeme tak nebezpeèenstvu  "prepadaniu sa" dla�by v budúcnosti.
Ve¾mi dôle�ité je spádovanie plochy, min. 2% v prieènom a min. 0,5 % v pozdå�nom smere, ktoré 
zais�uje odvodnenie plochy tak, �e zabudované výrobky nebudú nikde dlhodobo pod vplyvom vysokej 
vlhkosti.

Na zhutnené podlo�ie sa nanesie 15-20 cm hrubá vrstva drveného kameniva frakcie 8-16 mm.
Nasleduje ukladacia vrstva hrubá 3-4 cm. Odporúèame pou�i� kamenivo frakcie 4-8mm, prípadne 2-5 
mm. Po rozprestretí sa vrstva kameniva urovná pomocou vodováhy alebo drevenej laty.

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

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

Zrovnanie výškových tolerancií po zhutnení vibraènou doskou: 

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

Po zhutnení - výškové rozdiely dla�obných kociek sú zatlaèené 
do lô�ka - povrch dla�by zostane rovný a spevnený.

HLAVNÉ ZÁSADY POKLÁDKY DLA�BY
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ROZDELENIE PODKLADOVÝCH VRSTIEV POD¼A TYPU ZA�A�ENIA DLA�BY:

UKLADANIE PLOŠNEJ A VE¼KOPLOŠNEJ DLA�BY

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

Do štrkového lô�ka:

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

Do štrkového lô�ka a betónu:

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

Ukladanie na plastové terèe:

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

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

A
B

C

D

Plastové terèe

A
B

C

D

E
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- Plotové prvky spåòajú po�iadavky 
   normy EN 771-5: 2011

36 PLOTOVÉ PRVKY

Casser - štiepaný

Ponuka farieb:

Hmotnos� výrobkov je uvádzaná bez palety!

Nepravidelne štiepané poh¾adové plochy na èelnej 
a zadnej strane plotových tvárnic a tónovaná farba robia 
z ka�dého prvku unikát. Popri svojej pôvodnej funkcii tak 
majú plotové štiepané systémy aj okrasný charakter. 
Sú dekoratívne, opticky výrazné a mo�no ich integrova� 
takmer do ka�dej záhrady a krajiny. Plotový systém 
Casser mô�e okrem oplotenia slú�i� aj ako vo¾ne stojaca 
obojstranná zástena, protihluková ochrana, alebo ako 
spevnenie svahu, èi terasy.

latte

biela grafitová

dolomite granito

biela grafitovásivá

latte

Casser - farba dolomite



Dovoz z výrobného závodu Ša¾a. Hmotnos� výrobkov je uvádzaná bez palety!

37

P
lo

to
vý

 s
ys

té
m

 C
as

se
r

PLOTOVÉ PRVKY

bez DPH s DPH

S21151 sivá 4,30 5,16

S21181 grafitová

S21211 biela

S25641 dolomite

S21271

S25631

la�e

granito

S21521 sivá 4,30 5,16

S21551 grafitová

S21581 biela

S25651

S21591

granito

la�e

S25661 dolomite

S21401 sivá 3,50 4,20

S21431 grafitová

S21461 biela

S21471

S25681

la�e

granito

S25691 dolomite

S21281 sivá 2,40 2,88

S21311 grafitová

S21341 biela

S25711

S21351

granito

la�e

S25721 dolomite

S21771 sivá

S21801 grafitová

S21831 biela

S21841

S25761

la�e

granito

S25771 dolomite

Číslo ar�klu Farba
Cena €/ ks

6,00

72 ks 12 ks

5,00

5,50

Rozmer v cm
(dĺžka x šírka x výška)

Rozmer v cm
(dĺžka x šírka x výška)

Spotreba

ks/ m2

Množstvo

ks / paleta

dvojstranne

š�epaný celý

39,6 x 19,5 x 14,8 

17

Množstvo

vo vrstve

96 ks

6,60

trojstranne

š�epaný - 3B

39,6 x 19,5 x 14,8 
17 72 ks 12 ks

5,00 6,00

5,50 6,60

trojstranne 

š�epaný - 1/4

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

16 ks

4,30 5,16

4,80 5,76

trojstranne

š�epaný - 3/4

30 x 19,5 x 14,8 

0,85 1,02

44 ks

3,30 3,96

3,70 4,44

obklad š�epaný

celý – 10 cm

39,6 x 10 x 14,8 

17 96 ks 24 ks

Prvok

Hmotnosť

kg / ks

kg / paleta

18
1296

18
1296

13,5

1296

4,9

1078

12

1152

bez DPH s DPH

S23201 sivá 2,70 3,24

S23231 grafitová

S23251 biela

S25791 granito

S25801

S25571

dolomite

la�e

S23441 sivá 2,90 3,48

S23471 grafitová

S23491 biela

S25821 granito

S25831

S23561

dolomite

la�e

Spotreba

ks / bm

Množstvo

ks / paleta

5 168

Množstvo

vo vrstve Číslo ar�klu Farba
Cena €/ ks

stĺpové

20,5 x 50 x 7 
5 72

56 ks

2,90 3,48

3,40 4,08

6,5

1092

plotové

20,5 x 30 x 7

24 ks
3,40 4,08

3,80 4,56

10,3

742

Prvok kg / ks
Hmotnosť

kg / paleta

Casser - plotové štiepané prvky:

Casser - zákrytové štiepané prvky:



G28781

G29491

an�cká sivá

dolomite

2,70 3,24
G28811

G29481

an�cká grafitová

giallo

G28801

G29471

an�cká hnedá

granito

G28821 an�cká terakota

9,8

1470

9,8

1470

15 ks

15 ks

3,36

3,48

4 ks / bm 

4 ks / bm 

150

150

2,80

2,90

Zákrytová doska

malá

25 × 23 × 8

Zákrytová doska

malá

25 × 23 × 8

G28831 an�cká piesková

Duvar 1/2

20 x 20 x 15

Duvar 1/2

20 x 20 x 15

bez DPH

bez DPH

s DPH

s DPH

G28661

G28921

an�cká sivá 3,00 3,60
G28691

G28911

an�cká grafitová

G28681

G28711

G28901

an�cká hnedá

an�cká piesková

dolomite

giallo

granito

dolomite

giallo

granito

G28701 an�cká terakota

G28721

G28971

an�cká sivá 1,50 1,80
G28751

G28961

an�cká grafitová

G28741

G28951

an�cká hnedá

G28761 an�cká terakota

Hmotnosť

Hmotnosť

kg / ks

kg / ks

kg / paleta

kg / paleta

24,5

1764

24,5

1764

12

1728

12

1728

2,04

2,40

Farba

Farba

Cena €/ ks

Cena €/ ks

12 ks

12 ks

3,84

4,20

3,20

3,50

Množstvo

Množstvo

ks / paleta

ks / paleta

Množstvo

Množstvo

vo vrstve

vo vrstve

Číslo ar�klu

Číslo ar�klu

Prvok
Spotreba

Spotreba

ks/ m2

ks/ m2

Duvar 1/1

40 x 20 x 15

Duvar 1/1

40 x 20 x 15

33,33

33,33

16,66

16,66

72

72

24 ks

24 ks

1,70

2,00

144

144

G28771 an�cká piesková

Duvar - antický 
P

lo
to

vý
 s

ys
té

m
 D

u
va

r

Ponuka farieb:

Cenník:

38 PLOTOVÉ PRVKY

- Plotové prvky spåòajú po�iadavky 
  normy EN 771-5: 2011

Sortiment murovacích tvaroviek  Duvar tvorí ucelený 
systém na stavbu plotov, múrov èi rôznych stavebných 
objektov. Technológia umo�òuje stava� t radièným 
spôsobom maximálne presne a kvalitne. Jednotlivé
tvarovky sa vyrábajú technológiou otåkania, celá stavba 
tak pôsobí antickým dojmom, ale zároveò rešpektuje 
po�iadavky zákazníka a cítenie architekta. Plotový systém sa 
odporúèa kombinova� s dla�bami z línie decorativo antico.

farba granito

Rozmer v cm
(dĺžka x šírka x výška)

Rozmer v cm
(dĺžka x šírka x výška)

farba dolomite

Hmotnos� výrobkov je uvádzaná bez palety!

Hmotnos� výrobkov je uvádzaná bez palety!

antická sivá antická grafitová antická terakota dolomite giallo granitoantická hnedá antická piesková

Prvok

Duvar antický - farba an�cká grafitová
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PLOTOVÉ PRVKY

Duvar light 

Ponuka farieb:

Cenník:

Duvar Light - farba granito

farba giallo NOVINKA - farba grafitová

farba dolomite

- Plotové prvky spåòajú po�iadavky normy 
  EN 771-5: 2011

P o v r c h  a  h r a n y  t v a r o v i e k  s y s t é m u  D u v a r  L i g h t 
sú opracované technológiou tzv.  sof tant ikovania. 
Výsledný efekt jemne opracovaných hrán tak pôsobí 
ucelene a ve¾mi harmonicky. Duvar Light sa odporúèa 
kombinova� s dla�bami z línie decorativo antico, ale 
jeho celkový vzh¾ad dovo¾uje prakticky neobmedzenú 
kombináciu aj s modernejšími typmi dla�ieb, napríklad 
z línie decorativo senso, alebo naturo.

bez DPH s DPH

grafitová

S25861

S22421

dolomite

S25841 giallo

S25851

S22731

granito

hnedá

grafitová

hnedá

S25891

S22501

S22741

S24643

S22871

dolomite

S25871 giallo

S25881 granito

grafitová

hnedá

S22861 dolomite

S22851 giallo

S24631 granito

Hmotnosť

kg / ks

kg / paleta

Číslo ar�klu FarbaPrvok
Spotreba

ks/ m2

Množstvo

ks / paleta

33,33 144

Cena €/ ks

Duvar 1/1

40 x 20 x 15
16,66 72 12 ks

24,5

1764

Množstvo

vo vrstve

Zákrytová doska

25 × 23 × 8
4 ks / bm 150

2,50 3,0024ks
12

1728

Duvar 1/2

20 × 20 × 15

4,20 5,04

3,70 4,4415 ks
9,8

1470

Rozmer v cm
(dĺžka x šírka x výška)

granitogiallodolomitegrafitová

Dovoz z výrobného závodu Ša¾a. Hmotnos� výrobkov je uvádzaná bez palety!

hnedá



Arcadia

Cenník:
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- Plotové prvky spåòajú po�iadavky 
  normy EN 771-5: 2011

Predaj iba na kusy! Dovoz z výrobného závodu Ša¾a. Hmotnos� výrobkov je uvádzaná bez palety!

Predaj iba na kusy! Dovoz z výrobného závodu Ša¾a. Hmotnos� výrobkov je uvádzaná bez palety!

bez DPH

bez DPH

s DPH

s DPH

S26091

S26211

pieskovec

pieskovec

S26081

S26201

granito

granito

S26061

S26181

dolomite

dolomite

S26131

S26251

pieskovec

pieskovec

S26121

S26241

granito

granito

S26101

S26221

dolomite

dolomite

S26171

S26291

pieskovec

pieskovec

S26161

S26281

granito

granito

S26141

S26261

dolomite

dolomite

Číslo ar�klu

Číslo ar�klu

Farba

Farba

Cena €/ ks

Cena €/ ks

Hmotnosť

Hmotnosť

kg / ks

kg / ks

kg / paleta

kg / paleta

12 ks

6 ks

26,4

1426

12,7

915

7,20

6,00

39,7

1429

18,9

907

Prvok

Prvok

Spotreba

Spotreba

ks/ m2

ks/ m2

Množstvo

Množstvo

ks / paleta

ks / paleta

45 × 25 × 15

45 × 25 × 7,5

14,8

29,6

36 

48

Množstvo

Množstvo

vo vrstve

vo vrstve

22,5 × 25 × 15

22,5 × 25 × 7,5

29,6

59,3

72 

96 

8,80

6,70

10,56

8,04

30 × 25 × 15

30 × 25 × 7,5

22,2

44,4

54 

72 

18 ks

9 ks

6,00

5,00

24 ks

12 ks

4,50

4,20

5,40

5,04

19,8

1426

9,5

912

PLOTOVÉ PRVKY

Plotový systém Arcadia patrí do línie antických výrobkov. Ide 
o systém pozostávajúci zo šiestich formátov plných 
betónových blokov vo výške 7,5 a 15 cm. Správnou 
kombináciou prvkov plotový systém dokonale splní svoju 
funkciu, a zároveò bude výnimoèným doplnkom okolia vášho 
rodinného domu. Systém je vhodný na vytváranie okrasných 
záhradných prvkov ako sú oporné, alebo suché múriky, 
vyvýšené záhony a rôzne detaily. Maximálna odporúèaná 
výška múru je 1,8 a� 2 m. 

Rozmer v cm
(dĺžka x šírka x výška)

Rozmer v cm
(dĺžka x šírka x výška)

dolomite granito pieskovec

Ponuka farieb:

Arcadia farba granito

Detail: kombinácia tvárnic vysokých 7,5 cm 
s tvárnicami vo výške 15 cm, farba dolomite  

pieskovec



bez DPH s DPH

60,00

Cena € / m2

48,0040,00

50,00

bez DPH s DPH

60,00

Cena € / m2

48,0040,00

50,00

Farba

Hmotnosť          

kg / paleta
kg / pol palety         

Hmotnosť   

kg / ks

7,9
8                           

80
40                          

Množstvo             

ks / vrstva          
ks / paleta

ks / pol palety          

Číslo ar�klu

Prvok                                                                                   

rozmer v cm                                                                                

( dĺžka x šírka x výška )

priebežný prvok

40 × 20 × 10                                                                                        

7,8

788
394

Množstvo            

m2 / paleta
m2 / pol palety       

2                              

20
10                          

0,4
4
2

Množstvo   

m2 / vrstva

veľký krajový prvok

40 × 20 × 10

G29401 sivá

G29411

G29461

grafitová

biela

G29421 granito

la�eG29451

Predaj na ucelené vrstvy! Nie je mo�né objednáva� formáty jednotlivo! Hmotnos� výrobkov je uvádzaná bez palety! 

G29381 sivá

G29391

G29651

grafitová

biela

G29431 granito

G29441 la�e

Hmotnosť   

kg / ks

Hmotnosť          

kg / paleta         
Číslo ar�klu Farba

Prvok                                                                                   

rozmer v cm                                                                                

( dĺžka x šírka x výška )

Množstvo             

ks / vrstva          

ks / paleta          

Množstvo   

m2 / vrstva

Množstvo            

m2 / paleta       

2 5,3 530
malý krajový prvok

20 × 20 × 10

20                                

100
0,4

Metropol 

Ponuka farieb:

Cenník:

41

P
lo

to
vý

 s
ys

té
m

 M
et

ro
p

o
l

PLOTOVÉ PRVKY

lattegranitografitová

- Plotové prvky spåòajú po�iadavky normy 
  EN 771-5: 2011

Novinka medzi plotovými systémami - Metropol – tvorí ucelený 
systém murovacích tvaroviek na stavbu plotov, múrov, èi 
rôznych stavebných objektov. Univerzálne murovacie tvarovky 
vyrobené z prostého vibrolisovaného betónu disponujú 
hladkými stenami a drobnými fazetami po obvode 
poh¾adových strán. Tvárnice sú primárne urèené na výstavbu 
jednoduchých zarovnaných múrikov bez ståpov, do maximálnej 
výšky 1,6 metra.

sivá

farba latte 

Poh¾ad spredu

Predaj na ucelené vrstvy! Nie je mo�né objednáva� formáty jednotlivo!
Hmotnos� výrobkov je uvádzaná bez palety! 

Rozlo�enie vo vrstve: ve¾ký krajový prvok

priebe�ný prvok

malý krajový 
prvok

Metropol - farba granito

biela



Universo

Universo farba granito

Cenník:

Technický nákres:

U
n

iv
er

so

42

poh¾ad zhora poh¾ad spredu - strieška v kombinácii s plotovým systémom 
Metropol

PLOTOVÉ PRVKY

Nový univerzálny prvok – hladká zákrytová doska Universo 
z vibrolisovaného betónu je urèená na zakonèenie vrchnej èasti 
múrov a ståpikov z okrasných plotových tvárnic. Dve odkvapové 
drá�ky zo spodnej strany majú funkciu odvádzania vody. 
Hladký rovný povrch s malými fazetami na dvoch proti¾ahlých 
stranách vytvoria jednoduché a zároveò efektné zakonèenie 
ka�dého plota. Z našich produktov je prvok Universo vhodný 
k plotovým systémom Metropol, Duvar Light a Casser. Vyrába 
sa v hrúbke 5 cm, v šiestich farebných prevedeniach.

Ponuka farieb:

sivá granitografitová giallo dolomite latte

bez DPH s DPH

S22641 sivá 2,70 3,24

S22651

S22701

grafitová

biela

S22691 giallo

S22671 granito

S22661 dolomite

S22681 la�e

Farba

3,00 3,60
4,3 ks / bm 120 12 ks

6,5               

780

Zákrytová doska                               

23 x 26 x 5

Cena € / ks
Množstvo       

vo vrstve
Prvok

Rozmer v cm                                                  

(dĺžka x šírka x výška) 
Spotreba       

ks / bm

Množstvo     

ks / paleta

Hmotnosť       

kg / ks            

kg / paleta

Číslo ar�klu

Dovoz z výrobného závodu Ša¾a. Hmotnos� výrobkov je uvádzaná bez palety!

odkvapová drá�ka

fazeta
z prednej strany

biela
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PLOTOVÉ PRVKY

HLAVNÉ ZÁSADY PRE PRÁCU S PLOTOVÝMI TVÁRNICAMI 

1. Zhotovenie základu
Základový pás musí le�a� v nezamàzajúcej håbke ( pod¾a 

miestnych pomerov, min. však 80cm.), aby sa zabránilo 

poškodeniu základu mrazom. Šírka výkopu musí by� väèšia ako 

šírka plotu, min. o 25cm. Pri namàzavých zeminách je nutné, aby 

škára štrkového vankúša bola v nenamàzavej håbke. Základ 

odporúèame vybetónova� 5 a� 10 cm nad terén alebo naopak 

vybetónova� iba do výšky 13 cm pod terén a pou�i� tzv. 

vyrovnávací rad debniacich tvaroviek. Vlastný základ by mal 

by� z betónu triedy C 20/25 XC2. Pri realizácii základov je 

treba pamäta� na nutnos� spojenia základovej konštrukcie 

a vlastného plota oce¾ovou výstu�ou, ktorá bude prechádza� 

dutinami plotových tvaroviek. Na zabezpeèenie základu proti 

nerovnomernému sadaniu odporúèame do betónu vlo�i� 4 a� 6 

prútov výstu�e min. 8mm. Pred samotným zalievaním základu 

betónom je nutné rozmera� ståpiky a plot. Pri betónovaní zasuòte 

prúty výstu�e tak, aby boli na kotevnú då�ku ukotvené 

v betóne a vyènievali 60cm s rozostupom 40cm. Medzi 

základy a murivo sa odporúèa previes� hydroizoláciu 

dvojnásobným náterom hydroizolaènej stierky alebo 

pou�i� lepenku.

2.Ukladanie tvárnic a ståpikov
Na pripravený základ zaèneme uklada� tvárnice do lô�ka 

z cementovej malty. Tvárnice sa osádzajú v�dy s presahom tak, 

aby otvory tvárnic boli v�dy v radoch nad sebou. Na vytvorenie 

vodorovnej škáry sa odporúèajú pou�íva� oce¾ové prúty, ktoré 

v jednotlivých radoch mô�u slú�i� aj ako vodorovná výstu�. Pre 

bezškárové murovanie odporúèame pou�i� flexibilné 

cementové lepidlá s prísadou trasu (zabraòuje tvorbe 

výkvetov) od spoloènosti QUICK-mix. Z dôvodu vyrovnania 

prípadných nerovností základového pásu sa prvá vrstva týchto 

tvárnic ukladá na maltové lô�ko. Ostatné vrstvy je potom mo�né 

spája� zvoleným typom flexibilného lepidla.
Upozornenie: Ploty s výškou nad 120 cm je potrebné 

staticky posúdi�!
Ak plot pozostáva zo spodnej steny a pilierov, tieto sa zaènú 

uklada� v urèenom mieste navliekaním na min 2 oce¾ové prúty 

φ 8, zakotvené v spodnej stene alebo v základe. Je dôle�itá 

neustála kontrola vodorovných a zvislých škár, ktoré musia 

lícova� v jednej rovine! Tvarovky sa pri všetkých typoch 

plotových stien kladú na väzbu, prípadne pod¾a 

technickej dokumentácie.
Odporúèaná osová vzdialenos� ståpov je 280 – 320 cm. Plot sa 

konštruuje ako konzola votknutá do základu. Výstu� ako v poli, 

tak aj v ståpikoch je zvislá, profil výstu�e závisí na výške plotu. 

Výstu� sa kotví do základu. Ståpy sa spravidla armujú po celej 

výške. Previazanie ståpov a ved¾ajšej plotovej steny sa realizuje 

vlo�ením oce¾ovej výstu�e (plochá oce¾, armovacie prúty v tvare 

spony).
Podrobný návod výstavby plotu nájdete na: 

http://www.citystonedesign.sk/pracovne-navody/

Upozornenie: Okrasné betónové tvárnice spoloènosti 

CITYSTONEDESIGN s.r.o nie sú urèené k presnému 

bezškárovému murovaniu a majú urèitú rozmerovú toleranciu, 

na druhej strane však pri dodr�aní urèitých pracovných 

postupov, profesionálnemu prístupu, rozmerovej kontrole 

a brúseniu jednotlivých prvkov je bezškárové murovanie na 

lepidlá mo�né. 

3.Zalievanie tvárnic betónom
Aby sa predišlo narušeniu konštrukcie vplyvom objemových 

zmien, je treba dutiny tvárnic vyplni� kvalitným betónom 

pevnostnej triedy C20/25 (B25) s ve¾kos�ou zrna max. do 8 a� 

10mm, èo je betón pribli�ne rovnakej charakteristiky ako betón 

samotných tvárnic. Pou�itie nekvalitného betónu má dos� èasto 

za následok vznik trhlín v tvárniciach v priebehu zimného 

obdobia a po òom, tak isto ako aj betoná� pri nízkych teplotách 

(pod 5°C), kedy postupne dochádza k zastaveniu procesu 

tvrdnutia a výplòový betón nemusí poèas nasledujúceho 

obdobia vykazova� dostatoènú odolnos� voèi mrazom, èo má 

za následok jeho zvýšenie objemovej zmeny a znovu tak riziko 

vzniku trhlín. Vlo�ený betón sa hutní, napr. oce¾ovou tyèou. 

4.Lepenie zákrytových striešok
Z h¾adiska zabránenia priameho prenosu vlhkosti zo zákrytovej 

dosky do výplòového betónu tvárnice je vhodné poslednú 

vrstvu tvárnic vypåòa� len do polovice, tzn. ponecha� tam 

vzduchovú medzeru. V opaènom prípade sa zvyšuje 

pravdepodobnos� neskoršieho vzniku trhlín a výskyt výkvetov. 

Zákrytové dosky odporúèame lepi� pomocou flexibilného 

mrazuvzdorného lepidla,
alebo pomocou špeciálneho transparentného silikónu.

Pre úspešnú realizáciu je dôle�itá projektová dokumentácia, èo najpresnejšie zameranie stavby
a následné dodr�anie postupov pod¾a vypracovaného nákresu a doporuèených návodov.



Softistep naturo

Softistep light

farba granito

Schodiskový blok v obyèajnom hladkom prevedení,
ktorý sa vyrába vo výške 15 cm, so šírkou náš¾apu
35 cm, a v då�ke 50, alebo 100 cm.

V cene výrobku je zahrnuté štandardné povrchové
opracovanie èela a náš¾apu tzv. softantikovaním.
Mo�nos� úpravy ostatných strán na objednávku.

bez DPH s DPH

S26321 carbon

S26331 carrara

S26361

granito
S26351 giallo

S26341

dolomite

S26371 carbon

S26381 carrara

S26411 dolomite

S26401 giallo

S26391 granito

Hmotnosť

kg / ks

kg / paleta

60

1200

120

1200

50 x 35 × 15 2 20

100 x 35 × 15 1 10 2 ks 60,70 72,84

Číslo ar�klu Farba
Cena €/ ks

43,684 ks 36,40

Množstvo

vo vrstve

Rozmer v cm
(dĺžka x šírka x výška)

Spotreba

ks / bm

Množstvo

ks / paleta

carbon carrara granitogiallodolomite

So
�

is
te

p
 -

 s
ch

o
d

is
ko

vé
 b

lo
ky

ZÁHRADNÝ DIZAJN44

farba carbon

Softistep štiepaný
Povrch: štiepaná èelná strana.

 Mo�nos� úpravy ostatných strán na objednávku.
Schodiskový blok farebne a štruktúrou harmonizuje
s plotovým systémom a palisádami Casser.

 

bez DPH s DPH

S26421 carbon

S26431 carrara

S26461

granito
S26451 giallo

S26441

dolomite

S26471 carbon

S26481 carrara

S26491 granito
S26501 giallo

S26511 dolomite

Hmotnosť

kg / ks

kg / paleta

43,68

100 x 30 × 15 10 2 ks 60,70 72,84

50 x 30 × 15
52

1040

103

1030

20 2

1

Množstvo

vo vrstve
Číslo ar�klu

4 ks 36,40

Farba
Cena €/ ksRozmer v cm

(dĺžka x šírka x výška)
Spotreba

ks / bm

Množstvo

ks / paleta

dolomitecarbon carrara granito giallo

Hmotnos� výrobkov je uvádzaná bez palety! Produkty Softistep Light a Softistep štiepaný sú dová�ané z výrobného závodu Ša¾a.

farba sivá

bez DPH s DPH

G20071 sivá 10,20 12,24

G20081 grafitová 15,30 18,36

G20091 black-shadow

G20101 dolomite

G20111 giallo

G20121 granito

G20011 sivá 19,10 22,92

G20021 grafitová 29,40 35,28

G20031 black-shadow

G20041 dolomite

G20051 giallo

G20061 granito

20

21,80 26,16

42,50 51,00

100 x 35 × 15 1 10 2 ks

4 ks

Rozmer v cm                                                         

(dĺžka x šírka x výška)

Spotreba

ks / bm

Množstvo

ks / paleta

50 × 35 × 15 2

Číslo ar�klu Farba
Cena €/ ksMnožstvo

vo vrstve

Hmotnosť

kg / ks

kg / paleta

120

1200

60

1200

sivá grafitová black-shadow dolomite giallo granito



dolomite granito latte

farba latte

grafitovásivá

bez DPH s DPH

S31771 sivá

S31801 grafitová

S31831 biela

S35771

granito

la�e

S35761

S35781

dolomite
15 × 10 × 33 6,6 60

11

660

2,00 2,40

2,40 2,88

Číslo ar�klu Farba
Cena €/ ksRozmer v cm

(dĺžka x šírka x výška)
Spotreba

ks / bm

Množstvo

ks / paleta

Hmotnosť

kg / ks

kg / paleta

bez DPH s DPH

S26521 carrara

S26531 carbon
12,20 14,64100 x 20 × 10 5 20

43

860

Farba
Cena €/ ksRozmer v cm

( dĺžka x šírka x výška)
Spotreba

ks / bm

Množstvo

ks / paleta

Hmotnosť

kg / ks

kg / paleta

Číslo ar�klu

Ponuka farieb:

Ponuka farieb:

Palisáda Casser

Cenník:

Cenník:

Formát:

Formát:
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Softiline -bloky a palisády

 - štiepaná

farba carbon, carrara

farba dolomite

100x20x10cm

Bloky a  pa l isády Sof t i l ine  sú vhodné na jmä ako 
s v a h o v é  p r v k y ,  s  k t o r ý m i  p r e v ý š e n i e  v o  V a š e j 
záh rade  u�  nebude  p reds tavova �  taký  p rob lém. 
Slú�ia na vytváranie svahových st ien, ohranièenie 
rôznych plôch, ale aj vyvýšených záhonov, rôznych kaskád, èi 
iných zaujímavých prvkov. 

Štiepané Palisády Casser sú so svojou výškou 33 cm 
vhodné na dotváranie menších prevýšení, vstupov 
do domu, výborne vyniknú ako èelná èas� schodiskových 
stupòov, ale sú vhodné aj ako obruba záhonov, alebo 
chodníkov. Palisády farebne a štruktúrou harmonizujú 
s plotovým systémom Casser. 
Povrch : štiepaná èelná a horná strana.

biela

Dovoz z výrobného závodu Ša¾a. Hmotnos� výrobkov je uvádzaná bez palety!

Dovoz z výrobného závodu Ša¾a. Hmotnos� výrobkov je uvádzaná bez palety!
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bez DPH s DPH

S30051

pieskovec

granitoS30071

dolomite

S30041

17,6

739

Spotreba

ks/ bm

Množstvo

ks / paleta

Množstvo

vo vrstve
Číslo ar�klu

Hmotnosť

kg / ks

kg / paleta

15 x 10 x 50

15x10x50 cm

6,7 42 14

Farba
Cena €/ ks

8,40 10,08

dolomite granito pieskovec

Cenník:

Ponuka farieb:

Palisáda Arcadia - farba dolomite

Palisáda Arcadia 
Palisády ARCADIA sú vyrábané nepravidelným štiepaním 
z hornej a z dvoch proti¾ahlých boèných strán. Majú široké 
vyu�itie ako okrasné záhradné prvky, ktoré sú vhodné na 
dotvorenie vstupov, schodísk, svahov, alebo výsadby. Mo�no z 
nich vytvára� rôzne okrasné záhradné prvky vo forme 
vyvýšených záhonov. V kombinácii s plotovým systémom 
Arcadia a dla�bou z línie decorativo antico dodajú vášmu 
domovu dokonalý rustikálny nádych.

Dovoz z výrobného závodu Ša¾a! Hmotnos� výrobkov je uvádzaná bez palety!

S30321

pieskovec

granitoS30311

dolomite

S30301

S30521

pieskovec

granitoS30511

dolomite

S30551

25

750

46

690

15 x 15 x 50

15x15x50cm

6,7 30 10

15 x 15 x 90

15x15x90cm

6,7 15 5

10,50 12,60

14,70 17,64

farba granito

farba pieskovec

Rozmer v cm
(dĺžka x šírka x výška)
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bez DPH s DPH

G11801 sivá 2,90 3,48

G11831 grafitová

G11841 piesková

11,5 × 11,5 × 40 8,7 80
11

880

Číslo ar�klu Farba

3,40 4,08

Cena €/ ksSpotreba

ks / bm

Množstvo

ks / paleta

Hmotnosť

kg / ks

kg / paleta

sivá grafitová hnedá

bez DPH s DPH

G11741 sivá 3,80 4,56

G11771

G13711

G11761 hnedá

G13701 granito

grafitová

dolomite

Cena €/ ks

20 x 10 × 40 5 ks / bm 54
17,5

945

4,80

5,30

5,76

6,36

Rozmer v cm
(dĺžka x šírka x výška)

Rozmer v cm
(dĺžka x šírka x výška)

Spotreba

ks / bm

Množstvo

ks / paleta

Hmotnosť

kg / ks

kg / paleta

Číslo ar�klu Farba

Ponuka farieb:

Ponuka farieb:

Palisáda Romana

Cenník:

Cenník:

Formát:

Formát:

Palisáda Ina

farba hnedá

farba piesková

piesková

grafitovásivá

Hmotnos� výrobkov je uvádzaná bez palety!

Hmotnos� výrobkov je uvádzaná bez palety!

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

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

farba piesková

Nové odtiene:

dolomite granito



Rozmer v cm
(dĺžka x šírka x výška)

bez DPH s DPH

G11981 sivá* 2,70 3,24

G12011

G21001

pieskováG11991

hnedáG12001

grafitová

červená

3,00 3,60
30 x 23 x 20                                              4 60

15

900

Číslo ar�klu Farba
Cena €/ ksSpotreba

ks / bm

Množstvo

ks / paleta

Hmotnosť

kg / ks

kg / paleta

Mini Svahovka

èervená grafitová hnedásivá piesková

Rozmer v cm
(dĺžka x šírka x výška)

bez DPH s DPH

G12201

G13601

sivá*

dolomite

4,30 5,16
G12221 grafitová

G13591 granito

Farba
Cena €/ ks

                                                                   

100 x 8 × 25 1 30
43

1290
4,90

6,90

5,88

8,28

Spotreba

ks / bm

Množstvo

ks / paleta

Hmotnosť

kg / ks

kg / paleta

Číslo ar�klu

Obrubník Palisádový

sivá grafitová dolomite granito

sivá grafitová

Obrubník Záhradný

bez DPH s DPH

G12141 sivá* 3,70 4,44

G12161 grafitová 4,60 5,52

G12171 sivá* 3,90 4,68

G12191 grafitová 5,10 6,12

Cena €/ ks

100 x 8 × 20
1 33

34

1122

Rozmer v cm
Spotreba

ks / m2

Množstvo

ks / paleta

Hmotnosť

kg / ks

kg / paleta

Číslo ar�klu Farba

46

1104

100 × 10 × 20

skosenie 5 × 5 mm

skosenie 3 × 10 mm

1 24

bez DPH s DPH

50 × 5 × 20 2 102
11

1122
G12231 sivá* 1,30 1,56

G12311 sivá* 2,50 3,00

G12321 červená

G12331 hnedá

G12341 grafitová

G12351
G12361

piesková
terakota

100 x 5 × 20 1 48
22

1056 3,50 4,20

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

Spotreba

ks / bm

Množstvo

ks / paleta

Hmotnosť

kg / ks

kg / paleta

FarbaČíslo ar�klu
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pieskovásivá èervená grafitová hnedá

Obrubník Parkový

G12371 sivá* 2,50 3,00
G22211 grafitová

G22201 piesková

G12381

G22241

G22251

červená

dolomite

granito

3,50

4,50

4,20

5,40

100 x 5 x 20 1 45
22

990

Obrubník s rádiusom. Hmotnos� výrobkov je uvádzaná bez palety!  *Sivá farba - predaj len na celé palety!

Obrubník so skosenými hranami. Hmotnos� výrobkov je uvádzaná bez palety!  *Sivá farba - predaj len na celé palety!

Hmotnos� výrobkov je uvádzaná bez palety! *Sivá farba - predaj len na celé palety!

Hmotnos� výrobkov je uvádzaná bez palety! *Sivá farba - predaj len na celé palety!

Hmotnos� výrobkov je uvádzaná bez palety! *Sivá farba - predaj len na celé palety!

terakota dolomite granito

NOVÉ ODTIENE:

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

ZÁSADY PRI OSÁDZANÍ OBRUBNÍKOV A PALISÁD

lepidla.

ZÁHRADNÝ DIZAJN

Betónové obrubníky a palisády sú dôle�itým prvkom, ktorý pevne ohranièuje vydlá�denú plochu a zamedzuje tak horizontálnemu pohybu polo�enej 
dla�by.
Obrubníky a palisády sa osádzajú do betónového lô�ka z vlhkej zmesi hrubej cca.15-20 cm, trieda pou�itého betónu má by� aspoò C10/24. 
Táto hrúbka slú�i na prenos za�a�enia pôsobiaceho pri realizácii, ako aj pri samotnej prevádzke. 
Boèné podopretie obrubníka sa zhotovuje z 10 cm hrubej betónovej vrstvy. Konzistencia betónovej zmesi nesmie by� riedka, mô�e to spôsobi� 
problémy pri osádzaní obrubníkov, kvôli svojej váhe by sa mohli zabori� do betónu alebo prevali�! 

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

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

Palisáda INA:

150 mm

150 mm

150 mm

330 mm400 mm

200 mm 100 mm 100 mm

Štiepané palisády ARCADIA
a CASSER:

štiepaná
èelná strana

boèná rovná strana

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

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

PRÍKLAD SPRÁVNEHO ROZLO�ENIA PALISÁD PRI VYTVÁRANÍ SCHODISKOVÝCH STUPÒOV:
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Eko Cuadro

LINEA EKO50

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

Ïalším typom z tejto skupiny je dla�ba Eko Cuadro. 
Tento typ d la�by má tvar  š tvorca s  d iš tanènými 
n á l i s k a m i  -  z a t r á v ò o v a c í m i  o t v o r m i ,  k t o r é 
vymedzujú škáry široké 2 cm. Škály odporúèame vysypa� 
okrasným štrkom.

farba sivá

farba sivá

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

20 x 20 x 8 25
7,68

192

0,96 m2

24 ks

6

1152
G12021 sivá 13,70 16,44

Rozmer v cm
Spotreba

ks/ m2

Množstvo

m2 / paleta

ks / paleta

Množstvo

vo vrstve
Číslo ar�klu Farba

Cena €/ m2Hmotnosť

kg / ks

kg / paleta

Hmotnos� výrobkov je uvádzaná bez palety! Predaj len na celé palety!

bez DPH s DPH
Rozmer v cm

Spotreba

ks / m2

Množstvo

m2 / paleta

ks / paleta

Množstvo

vo vrstve
Číslo ar�klu Farba

Cena €/ ksHmotnosť

kg / ks

kg / paleta

40 × 40 × 8
11,52

72

0,96 m2

6 ks
sivá 1,80 2,16

60 × 40 × 8

6,25

4,16
9,6

40

0,96 m2

4 ks

17

1224

25,6

1024

G11961

G11971 sivá 2,70 3,24

Hmotnos� výrobkov je uvádzaná bez palety! Predaj len na celé palety!

 

bez DPH s DPH

G14601 sivá 13,70 16,44

G14621 dolomite*

G14611 granito*

Rozmer v cm                                              
(dĺžka x šírka x výška)

Spotreba
ks / m² 

Množstvo                                    
m² / paleta         
 ks / paleta                 

Množstvo
vo vrstve

Cena € / m²Hmotnosť
kg / ks                           

kg / paleta
Číslo ar�klu Farba

6,5                   
1300 14,50 17,40

Eko Line                                  
16x24x8

26
7,68                       
200

0,96 m2         

Predaj mo�ný len na vrstvy. Nie je mo�né objednáva� formáty jednotlivo!
*Farebný odtieò na objednávku - dodacia lehota: 2-3 tý�dne pri objednávke min.150 m2 dla�by! Hmotnos� výrobkov je uvádzaná bez palety!

farba granito



Háèko 10cm

Háèko, nehluèná, 6cm

Háèko, nehluèná, 8cm

bez DPH s DPH

G27671 sivá* 15,20 18,24

G27681 červená 17,40 20,88

G28631 sivá* 18,00 21,60

G28641 červená 20,00 24,00

6,4

224

6,39

1450

3,15

5,8

754 kg

/paleta

Číslo ar�klu Farba
Cena €/ m2

KOMBI forma Háčko                    

                                                                   16,5 × 10 × 10

polovica

14 × 20 × 10

krajovka

3,5 ks / bm   

70 ks / m2               

5 ks / bm

38 ks / m2

3,28 m2

112 ks

pol. prvok

64 ks

kraj. prvok

16,5 × 20 × 10

balenie na strojnú pokládku
35

Rozmer v cm
Spotreba

ks/ m2

Množstvo

m2 / paleta

ks / paleta

Hmotnosť

kg / ks

kg / paleta

Množstvo

vo vrstve

Na objednávku mo�nos� výroby aj v nehluènom prevedení. *Sivá farba - predaj mo�ný len na celé palety! Hmotnos� výrobkov je uvádzaná bez palety!

bez DPH s DPH

G10191 sivá* 10,20 12,24

G10201 červená 12,30 14,76

G10251 sivá* 12,60 15,12

G10261 červená 14,70 17,64

G10221 sivá* 12,60 15,12

G10231 červená 14,70 17,64

11,31

396

1,11 m2

42 ks

14 × 20 × 6

krajovka

5 ks / bm

38 ks / m2

6,60

252

Číslo ar�klu Farba
Cena €/ m2

0,94 m2

33 ks

16,5 × 10 × 6

polovica

3,5 ks / bm   

70 ks / m2               

6,20

432

1,03 m2

72 ks

16,5 × 20 × 6

balenie na strojnú pokládku
35

Rozmer v cm
Spotreba

ks/ m2

Množstvo

m2 / paleta

ks / paleta

Hmotnosť

kg / ks

kg / paleta

Množstvo

vo vrstve

3,86

1530

1,92

834

3,5

899

bez DPH s DPH

G10411 sivá* 12,70 15,24

G10421 červená 15,30 18,36

G10471 sivá* 15,00 18,00

G10481 červená 17,00 20,40

G10441 sivá* 15,00 18,00

G10451 červená 17,00 20,40

1,03 m2

72 ks

14 × 20 × 8

krajovka

5 ks / bm

38 ks / m2

4,40

168

1,11 m2

42 ks

16,5 × 10 × 8

polovica

3,5 ks / bm   

70 ks / m2               

6,15

432

Číslo ar�klu Farba
Cena €/ m2

16,5 × 20 × 8

balenie na strojnú pokládku
35

8,49

297

0,94 m2

33 ks

5

1497

Rozmer v cm
Spotreba    

ks / m2

Množstvo

m2 / paleta

ks / paleta

Množstvo

vo vrstve

2,5

1080

4,7

786

Hmotnosť

kg / ks

kg / paleta

Hmotnos� výrobkov je uvádzaná bez palety!

H
áč

ko

LINEA INDUSTRIAL 51

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

bez DPH s DPH

G10301 sivá* 12,70 15,24

G10311 červená 15,30 18,36

G10391 sivá* 12,70 15,24

G10401 červená 15,30 18,36

G10361 sivá* 15,00 18,00

G10371 červená 17,00 20,40

G10331 sivá* 15,00 18,00

G10341 červená 17,00 20,40

16,5 × 10 × 8

polovica

3,5 ks / bm   

70 ks / m2               

6,15

432

16,5 × 20 × 8

balenie na strojnú pokládku

1,03 m2

72 ks

1,11 m2

42 ks

2,5

1080

4,7

786

35
8,49

297

Číslo ar�klu Farba

Hmotnosť

kg / ks

kg / paleta

5

1560

5

1497

0,94 m2

33 ks

Cena €/ m 2

16,5 × 20 × 8

balenie na ručnú pokládku
35

9,26

324

Množstvo

vo vrstve

1,03 m2

36 ks

Rozmer v cm
Spotreba

ks/ m2

Množstvo

m2 / paleta

ks / paleta

14 × 20 × 8

krajovka

5 ks / bm

38 ks / m2

4,40

168

Háèko 6cm

Háèko 8cm

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

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

bez DPH s DPH

G10171 sivá* 10,20 12,24

G10181 červená 12,30 14,76

G10081 sivá* 10,20 12,24

G10091 červená 12,30 14,76

G10141 sivá* 12,60 15,12

G10151 červená 14,70 17,64

G10111 sivá* 12,60 15,12

G10121 červená 14,70 17,64

6,6

252

1,11 m2

42 ks

Hmotnosť

kg / ks

kg / paleta

3,86

1527

3,86

1669

1,91

834

3,5

899

0,94 m2

33 ks

1,03 m2

36 ks

1,03 m2

72 ks

14 × 20 × 6

krajovka

5 ks / bm

38 ks / m2

35
12,36

432

16,5 × 20 × 6

balenie na strojnú pokládku
35

11,31

396

16,5 × 10 × 6

polovica

3,5 ks / bm   

70 ks / m2               

6,2

432

Farba
Cena €/ m 2

Rozmer v cm
Spotreba

ks/ m2

Množstvo

m2 / paleta

ks / paleta

Číslo ar�klu
Množstvo

vo vrstve

16,5 × 20 × 6

balenie na ručnú pokládku

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

*Sivá farba - predaj mo�ný len na celé palety! Hmotnos� výrobkov je uvádzaná bez palety!
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Betónová platòa štandard

Prídla�ba, 8cm

bez DPH s DPH

G31281 sivá 16,00 19,20

G31271 červená 17,90 21,48

Množstvo

m2 / paleta

ks / paleta

Cena €/ m2Množstvo

vo vrstve
Číslo ar�klu Farba

10 × 20 × 6 50 0,96 m2
9,6

470

Rozmer v cm
Spotreba

ks/ m2

Hmotnosť

kg / ks

kg / paleta

2,7

1316

Prvok

Dla�ba pre nevidiacich, nopková, 6cm

Kombi forma, predaj na celé palety, paleta obsahuje 20 ks formátu 10 x 10. Hmotnos� výrobkov je uvádzaná bez palety!

Dla�ba pre nevidiacich - signálna / varovná

Dla�ba pre nevidiacich - vodiaca

Dla�ba pre nevidiacich, drá�ková, 8cm

bez DPH s DPH

G31301 sivá* 28,10 33,72

G31291 červená 28,90 34,68

Množstvo

vo vrstve
Číslo ar�klu Farba

Množstvo

m2 / paleta

ks / paleta

Cena €/ m2

40 × 40 × 8
6,25 ks/ m2

2,5 ks/ bm

7,68

48

0,96 m2

6 ks

Rozmer v cm
Spotreba

ks/ m2

Hmotnosť

kg / ks

kg / paleta

30

1437

Prvok

bez DPH s DPH

50 x 50 x 8 4 32
45

1440
4 ks G11731 sivá 3,80 4,56

Číslo ar�klu FarbaPrvok Rozmer v cm
Spotreba

ks/ m2

Množstvo

ks / paleta

Množstvo

vo vrstve

Hmotnosť

kg / ks

kg / paleta

Cena €/ ks

bez DPH s DPH

25 × 50 × 8
2/4 bm

8 ks/ m2
70 10 ks

22

1540
G11881 sivá 1,70 2,04

Cena €/ ksMnožstvo

vo vrstve

Hmotnosť

kg / ks

kg / paleta

Číslo ar�klu FarbaPrvok Rozmer v cm
Spotreba

ks/bm/m2

Množstvo

ks / paleta

sivá èervená

sivá èervená

sivá

sivá

Uni - L, 10 cm

Kombi forma, predaj na celé palety, paleta obsahuje 8 ks formátu 11 x 11. Hmotnos� výrobkov je uvádzaná bez palety!

bez DPH s DPH

G12671 sivá 17,90 21,48

G27751 červená 19,50 23,40

Číslo ar�klu
Množstvo

vo vrstve
Prvok Rozmer v cm

Spotreba

ks/ m2

Množstvo

m2 / paleta

ks / paleta

Farba
Cena €/ m2Hmotnosť

kg / ks

kg / paleta

1,03 m2

27 ks

8,5

1854
22,2 × 22,2 × 10 26,34

8,24

216

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

Predaj mo�ný len na celé palety! Hmotnos� výrobkov je uvádzaná bez palety!

Predaj mo�ný len na celé palety! Hmotnos� výrobkov je uvádzaná bez palety!
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Cestný obrubník oblúkový vonkajší

R - 0,5   15 × 78 × 25 - 6

zd-24-002

sivá 20,00 24,00

R - 1,0   15 × 78 × 25 - 6

55

330

60

360

3ks

3ks

zd-24-004

sivá 20,00 24,00

Odvodòovacia �¾abovka

Nájazdový obrubník F5

Debniace betónové tvarovky 

�¾abovka

bez DPH s DPH

30 × 62 × 15,2        

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

33

528
G11871 sivá 2,90 3,48

Množstvo

vo vrstve
Farba

Cena €/ ks
Číslo ar�kluPrvok Rozmer v cm

Spotreba

ks/ bm

Množstvo

ks / paleta

Hmotnosť

kg / ks

kg / paleta

25 × 50 × 6/12 4 42
24

1008
G11861 sivá 3,30 3,96

Cestný obrubník, Cestný obrubník - rovný

15 × 100 × 25 1 18 6 ks
78

1404
G12041 sivá 5,50 6,60

15 × 50 × 25 2 36 12 ks
38

1368
G12071 sivá 3,90 4,68

15 × 33 × 25 3 54 18 ks
27

1458
G12081 sivá 3,30 3,96

15 × 100 × 25

skosenie 5 × 5 mm
1 15 5 ks

85

1275
G12061 sivá 5,50 6,60

20 × 100 × 15 (10) 1 20 5 ks
62

1240
G22221 sivá 6,50 7,80

15 × 50 × 25 8 60
19,5

1170
G12091 sivá 1,40 1,68

20 × 50 × 25 8 50
23,5

1175
G12101 sivá 1,50 1,80

25 × 50 × 25 8 40
28,5

1140
G12111 sivá 1,80 2,16

30 × 50 × 25 8 40
30,5

1220
G12121 sivá 2,10 2,52

40 × 50 × 25 8 30
38

1140
G12131 sivá 2,20 2,64

Predaj mo�ný len na celé palety! Hmotnos� výrobkov je uvádzaná bez palety!

Predaj mo�ný len na celé palety! Hmotnos� výrobkov je uvádzaná bez palety!

Predaj mo�ný len na celé palety! Hmotnos� výrobkov je uvádzaná bez palety!

Hmotnos� výrobkov je uvádzaná bez palety!

Predaj mo�ný len na celé palety! Pri objednaní iného mno�stva sa za rozbalenú paletu úètuje poplatok 10 € bez DPH! 
Hmotnos� výrobkov je uvádzaná bez palety!

Predaj mo�ný len na celé palety! Hmotnos� výrobkov je uvádzaná bez palety!

Plastový terè
priemer = 127 mm

výška = 7 mm

šírka dištančných výstupkov = 3,5 mm
250 ks v balení

- S26641 - 0,75 0,90

Terè pod betónové platne.
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Kvetináèe FLORA

Podesta

Kvetináè a lavièka

Vodomerná šachta
NOVINKY 2019

FLORA 1 FLORA 2 FLORA 3 FLORA 4 FLORA 5

Lavièky KLASIKO Stenové prvky ARTE

ZÁHRADNÝ MOBILIÁR

ZÁHRADNÝ MOBILIÁR

Informácie o výrobkoch z poh¾adového betónu nájdete na našej stránke www.citystonedesign.sk/creative garden. 
V prípade záujmu o vypracovanie cenovej ponuky na niektorý z uvedených výrobkov kontaktujte našich obchodných mana�érov.
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NÁVOD NA POU�ÍVANIE VÁKUOVÝCH KLIEŠTÍ 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

POSTUP PRI ZDVÍHANÍ BREMENA

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

najväèšom formáte dla�by (80x80x8 cm) a� 120 kg. Ruèná pokládka by bola zbytoène komplikovaná, a mo�no aj nebezpeèná. 

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

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

priamo vo výrobnom závode v Geèi.

•Zapnite ventilátor.

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

•Zdvihnite zdvíhací mechanizmus na bremeno.

•Sacia podlo�ka zachytáva zá�a�.

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

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

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

•Nastavenie výšky rukoväte:

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

PREPRAVA BREMIEN:

•Zabráòte trhavému pohybu bremena.

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

èinnostiach.

•SPUSTENIE ZÁ�A�E:

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

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

Podrobný návod na pou�itie si mô�ete stiahnu� na našej web stránke: http://www.citystonedesign.sk/pokladkovy-stroj-speedy/

•Vákuové ruèné zariadenie SPEEDY VS-140 je urèené na  

   zdvíhanie a presúvanie kamenných a betónových platní

•Prevádzka zariadenia si vy�aduje dve osoby

•Maximálna zdvíhacia kapacita sa nesmie prekroèi�

•Vákuové zdvíhacie zariadenie na ruènú pokládku sa mô�e 

   pou�íva� iba vo zvislej polohe

•Neoprávnené úpravy zdv íhac ieho zar iadenia  sú 

   z bezpeènostných dôvodov zakázané!

18

Hmotnosť

kg / ks
Prvok Názov produktu Popis

Pokládkový stroj Speedy

Pokládkový vákuový stroj je určený
na pokládku veľkoplošnej dlažby

typu Granada, Terrazza. Nosnosť do
140 kg

bez DPH

Cena € / deň

s DPH

Cena € / deň

50,00 60,00
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ÈO BY STE MALI VEDIE�
Aby sme predišli nedorozumeniam a zamedzili zbytoèným reklamáciám, prosíme všimnite si nasledovné informácie. 

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

v cemente na povrch výrobkov. 

vápenný výkvet na dla�be vápenný výkvet na plote

PRÍÈINA A VZNIK VÝKVETOV

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vystúpením zlúèenín �eleza z pou�itého piesku 

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

hnedé �elezité výkvety. Príèinou je spravidla chybné 

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

povrchových vôd, alebo naopak umo�òuje hromadenie 

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

vyschnú�, teda nie je umo�nená karbonizácia jej 

povrchu (karbonizácia je neutralizaèná reakcia v betóne, 

spôsobená vzdušným oxidom uhlièitým, pri ktorej 

dochádza k utesneniu povrchu dla�by).

�ELEZITÝ VÝKVET
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Aj keï výkvety vplyvom poveternostných podmienok èasom zmiznú, existuje mo�nos� ich odstránenia pomocou chemických

prípravkov. Na naše výrobky bol špeciálne vyvinutý prípravok V10 - Odstraòovaè výkvetov. Je to vysoko koncentrovaný tekutý èistiaci

prostriedok na báze roztoku kyseliny a aktívnych umývacích substancií. Je urèený na odstraòovanie vápenatých výkvetov a hrdzavých

škvàn z betónových plotov a dla�ieb. Povrchy nielen èistí, ale aj obnovuje a rozjasòuje farbu.

ÈO BY STE MALI VEDIE�
ODSTRAÒOVANIE VÝKVETOV

POU�ITÉ NÁRADIE:

- èistiaci prostriedok V10

- èistá voda (vedro alebo rozprašovaè)

- kefa s umelými štetinami

( pou�ívajte tvrdé plastové vlákno, 

nikdy nie oce¾ové !! )

KROK 1

- pred èistením odporúèame z povrchu

odstráni� všetky vo¾né neèistoty

- vodou navlhèíme miesto zasiahnuté 

výkvetom

(pomocou rozprašovaèa alebo hadice)

KROK 2

- na navlhèené miesto rovnomerne 

nanesieme nezriedený roztok

- nanáša� ho mô�eme natieraním, 

valèekovaním, alebo rozprašovaèom

- zasiahnuté miesto zaène „peni�“, tzn., �e 

roztok po�iera vo¾né èastice vápna 

a odbúrava sa

KROK 3

-necháme 20 - 30 minút pôsobi�

- pre zvýšenie úèinku mô�eme na 

doèistenie pou�i� kefu s umelými štetinami

- po vyèistení opláchneme èistou vodou, 

najlepšie pomocou vysokého tlaku

- povrch necháme vyschnú�

- v prípade potreby postup zopakujeme
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ÈO BY STE MALI VEDIE�
POVRCHOVÁ IMPREGNÁCIA

Povrchová impregnácia - VATNAJÖKULL - V8 je ekologický prípravok na báze nanotechnológie špeciálne vyvinutý na ošetrovanie a 

údr�bu betónových výrobkov vyrobených spoloènos�ou CITYSTONEDESIGN s.r.o. Jeho zlo�enie zabezpeèuje, �e sa vynikajúco via�e 

s povrchom betónových výrobkov. Výsledkom aplikácie je nevidite¾ná impregnácia, ktorá znemo�òuje pevné uchytenie neèistôt na 

povrchu a ich preniknutie do håbky materiálu ( vrátane èerveného vína èi olejov, ktoré by na neošetrenom povrchu zanechali trvalé 

zneèistenie ). Zároveò zostávajú zachované paropriepustné vlastnosti materiálu. Prípravok pomáha zachova� ošetrený materiál 

dlhodobo v pôvodnom stave. Aplikácia by sa mala obnovova� ka�dé 2-3 roky, pri plotoch ka�dých 3-5 rokov.

• Aplikácia prípravku pomocou záhradného postrekovaèa

• Povrch plotu alebo dla�by musí by� oèistený a suchý

• V prípade, �e sa na povrchu u� objavil výkvet, impregnáciu 

   sa odporúèa aplikova� a� po jeho odstránení!

• Ochranná vrstva zabraòuje prenikaniu dopadajúcej 

   a striekajúcej vody

• Stabilitu zásadne neovplyvní ani èasté striedanie teplôt 

   alebo pôsobenie chemických látok

ODPRASKÁVANIE HRÁN

Ak sa  ukladá dla�ba na doraz alebo na ve¾mi úzke škáry a spodná vrstva podlo�ia nie je dostatoène zhutnená, sú pri dusaní a následnom 

za�a�ovaní plochy  hrany dla�by vystavované ve¾kým tlakom, ktorým nie sú schopné odoláva� ani betóny najvyšších tried. Dôsledkom èoho je 

odpraskávanie hrán, èo nie je nedostatok výrobku, ale chyba ulo�enia, respektíve podlo�ia.

ZIMNÁ ÚDR�BA

Betónové dla�by sú odolné voèi priamemu pôsobeniu chemických rozmrazovacích prostriedkov, preto mô�u by� v zimnom období aplikované, 

ale musia by� dodr�ané miestne predpisy o najväèších prípustných dávkach na plošnú jednotku krytu.Odporúèame pou�íva� mechanizáciu, 

ktorá nepoškodí povrch dla�by, napr. odhàòacie zariadenia s pry�ovou alebo plastovou hranou, alebo plastové zametacie kefy.

FAREBNOS�

Aj keï sú pri výrobe pou�ité ve¾mi kvalitné farby, mô�u betónové výrobky vykazova� farebné odchýlky. Tieto farebné odchýlky nie je mo�né 

eliminova�, preto�e najpodstatnejší podiel surovín pre výrobu tvoria prírodné materiály - piesok a cement. Odchýlky vo farebných odtieòoch 

nemajú �iadny negatívny vplyv na kvalitu výrobkov ( STN EN 1338/2004,odst.5.4 Vizuálne h¾adiská ) a be�ným pou�ívaním sa èasom stratia. 

Preto nebudú ani nami uznané ako dôvod na reklamáciu.

Všetky suroviny pou�ívané pri výrobe sú ekologicky nezávadné.

Výdatnosť: 10-13 m² / l

VATNAJŐKULL-V8  je ekologicky nezávadná 

nanotechnologická impregnácia. Výrobky po impregnácii 

nenasiakajú vodou, čím sa ľahšie udržujú v čistom stave. 

bez DPH s DPH

BaleniePopis

94,8079,00S30541

Názov produktu

VATNAJŐKULL-V8 5l / ks

cena EUR/ks

Číslo ar�klu
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Správne
ulo�ené palety:

Nepoškodená
a oznaèená paleta 

Oznaèenie „IN“ Oznaèenie „CSD“

Nesprávne
ulo�ené palety:

Tovar je dodávaný na drevených paletách, rozmer 120x100 cm, 120x80 cm, 100x100 cm, 100x80 cm, 100x60 cm, všetky s oznaèením 
IN, alebo CSD a europaletách rozmer 120x80 cm. Palety sú zálohované sumou 10 €/ks.Uvedená cena je cena bez DPH. 
Predávajúci si vyhradzuje právo úètovania manipulaèno-amortizaèného poplatku vo výške 1 €/ks. Uvedená cena je bez DPH.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Záruèné podmienky pre tovar dodávaný podnikate¾om:

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

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

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

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

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

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

7, Na zjavné vady nepaletovaných a nezabalených výrobkov poskytuje predávajúci záruku do okamihu prevzatia kupujúcim, pri 
paletovaných a zabalených výrobkoch do 15 dní od prevzatia kupujúcim. Na skryté vady poskytuje predávajúci záruku 24 mesiacov 
od dátumu výroby, pokia¾ nie je v kúpnej zmluve uvedené inak. Lehoty sú prekluzívne. Za zjavnú vadu sa pova�uje nedodr�anie 
príslušných noriem, dokumentácie a zmluvných podmienok vo vzh¾ade, rozmeroch, mechanickom poškodení, kompletnosti a 
mno�stva
výrobkov.

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

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

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

Záruèné podmienky pre tovar dodaný spotrebite¾om:

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

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

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

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

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

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

/4/ Ak spotrebite¾ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo urèená osoba je povinný pouèi�  spotrebite¾a 
o jeho právach pod¾a všeobecného predpisu (§ 622 a 623 Obèianskeho zákonníka/, na základe rozhodnutia spotrebite¾a, ktoré z týchto 
práv  spot reb i te ¾  up la tòu je ,  je  pov inný  urè i �  spôsob vybaven ia  rek lamác ie  pod¾a  §  2  p ism.  m/  Zákona 
è. 250/2007 Z.z o ochrane spotrebite¾a ihneï, v zlo�itých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dòa uplatnenia reklamácie, v 
odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vy�aduje zlo�ité technické zhodnotenie stavu výrobkov alebo slu�by, najneskôr do 30 dní odo 
dòa uplatnenia reklamácie. Po urèení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneï, v odôvodnených prípadoch mo�no 
reklamáciu vybavi� aj neskôr,vybavenie reklamácie však nesmie trva� dlhšie ako 30 dní odo dòa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 
lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebite¾ právo od zmluvy odstúpi� alebo právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

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

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

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

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

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

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

Záruka sa nevz�ahuje:

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

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

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

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

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

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

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

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

Pouèenie:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Predávajúci pova�uje za vhodné, aby sa zákazník s tovarom vopred fyzicky zoznámil; dištanèný spôsob kúpy, objednávky pod¾a 
internetovej, èi inej prezentácie tovarov nie sú �iadúce. Po�iadavka toto�nosti farby a vyhotovenia tovaru je zachovaná pri odbere 
(dodávke) tovaru z toto�nej výrobnej šar�e; po�iadavky na odber z toto�nej výrobnej šar�e musí kupujúci v objednávke alebo zmluve 
vyznaèi�.

         

Reklamaèný poriadok CITY STONE DESIGN s.r.o.
platný od 1.4.2020

Všeobecné ustanovenia
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