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Spoločnosť Leier bola založená ako rodinná firma v roku 1965 pánom Michaelom Leierom v rakúskom Horitschone, v spolkovej krajine 
Burgenland. V súčasnosti už úspešne pôsobí v mnohých oblastiach medzinárodného obchodu v siedmich krajinách strednej Európy a jej 
hlavnou činnosťou je výroba betónových produktov, tehál a záhradných doplnkov. Celý výrobný sortiment spoločnosti môžete vidieť nižšie.

LEIER PRVKY ZÁHRADNEJ ARCHITEKTÚRY

KOMÍNOVÉ
SYSTÉMY

BETÓNOVÁ
STREŠNÁ KRYTINA

PRVKY
PRE INŽINIERSKE SIETE

Tehly

Záhradné platne Murovacie prvkyDlažby

Plotové prvky

Svahové prvky

Plotové striešky

Kvetináče Bazénové prvky

Parkovacie
prístrešky

Prvky skateboardových
dráh

Podlahové dielce 
pre hospodárske zvieratá

LEIER DURISOL 
PROTIHLUKOVÉ

TVAROVKY

Durisol vysoký záhon Durisol vinotéka

Betónové murovacie tvarovky Stavebný systém Durisol

LEIER ŠPECIÁLNE BETÓNOVÉ VÝROBKY

Predpäté dutinové 
panely

Filigránové steny
a schody

Preklady

VÝROBNÝ SORTIMENT SPOLOČNOSTI LEIER
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Schodiskové prvky



RUČNE PREBERANÁ KVALITA
Táto pečať kvality garantuje, že okrem naj-
modernejšej techniky vo výrobe podlieha 
celá produkcia veľmi prísnej internej kvali-
tatívnej kontrole, pri ktorej na záver prejde 
každý jeden výrobok rukami výstupného 
kontrolóra. Tovar je skladovaný na pale-
tách a balený v ochranných fóliách. Tým je 
zaručená jeho ochrana pred poškodením 
a znečistením.

CE - CERTIFIKÁT
Naše dlažby a platne majú osvedčenie CE. 
To znamená, že jednotlivé výrobky spĺňa-
jú požiadavky európskych noriem STN EN 
1338 (Dlažba), STN EN 1339 (Platne) a STN 
EN 1340 (Obrubníky). Kontrolu kvality 
našich výrobkov okrem vlastného labora-
tória zabezpečujú aj skúšobné ústavy.

VÝROBA NEŠTANDARDNÝCH 
PRVKOV NA MIERU
Na splnenie Vašich kreatívnych návr-
hov Vám ponúkame na mieru vyrobené 
schodiskové prvky či lemovania bazénov 
neštandardných rozmerov vyrábaných 
kombináciou modernej výrobnej techno-
lógie a tradičného ručného opracovania.

MRAZUVZDORNÝ VÝROBOK
Pri bežných betónových výrobkoch sa 
povrchová voda dostáva do pórov dlažby 
a pri teplotách pod bodom mrazu narúša 
povrch či dokonca celú vnútornú štruktúru. 
Produkty s označením odolnosti voči mra-
zu odolávajú aj takýmto extrémnym vply-
vom teploty.

ODOLNOSŤ VOČI POSYPOVEJ SOLI
Aby sa naše produkty nepoškodili pro- 
striedkami na odstraňovanie námrazy,  
dôsledne sme ich testovali. Pri všetkých 
dlažbách s týmto označením deklarujeme, 
že na nich môžu byť, v súlade s európskymi 
normami STN EN 1338, STN EN 1339 a STN 
EN 1340, používané všetky rozmrazovacie 
prostriedky vyhovujúce používaniu na be-
tónových výrobkoch (napr. na báze NaCl). 
Rozmrazovacie prostriedky obsahujúce 
sulfáty nie sú vhodné, ich použitie môže 
viesť k poškodeniu dlažby.

HYDROFOBIZÁCIA
Hydrofobizované, resp. vodu odpudzujúce 
betónové výrobky len v minimálnej miere 
nasávajú vlhkosť, čím sa už priamo v  pro-
cese výroby predchádza vzniku výkvetov. 
Zároveň pozitívne vplýva na mrazuvzdor-
nosť výrobkov a  ich odolnosť voči posy-
povým soliam a  predlžuje tak životnosť 
vydláždeného povrchu.

NEŠMYKĽAVÝ POVRCH
Všetky naše výrobky s opracovaným povr-
chom majú jedno spoločné: sú nešmykľavé 
aj pri mokrom povrchu.

ZAŤAŽITEĽNOSŤ 
OSOBNÝMI VOZIDLAMI
Takto označujeme produkty, ktoré odolá-
vajú zaťaženiu premávkou osobných áut.

ZAŤAŽITEĽNOSŤ 
NÁKLADNÝMI VOZIDLAMI
Označenie pre vysokú zaťažiteľnosť vydláž-
dených plôch.

OBSAH KVALITA KAISERSTEIN
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KAISER-clean
Na základe dlhoročných skúseností sa odporúča vydláždené 
plochy dôkladne vyčistiť dvakrát do roka - na jar a na jeseň. Bežne 
postačuje čistenie metlou a silnejším prúdom vody. Z našich výrob-
kov označených symbolom top - kvality KAISER-clean sa škvrny 
odstraňujú mimoriadne jednoducho. Tieto výrobky sú už priamo 
vo svojej vnútornej štruktúre hydrofobizované a následne povrcho-
vo upravované technológiou KAISER-clean. Mach, riasy, tráva, lístie 
či dokonca masnota a olejové škvrny sa pri takejto úprave nedos-
tanú do hlbších vrstiev dlažby a všetky fľaky sa dajú jednoducho 
umyť použitím vody a mydla.

VÝHODY ÚPRAVY KAISER-CLEAN:
• Špina zostane na povrchu
• Zvýraznenie farby výrobku
• Jednoduché čistenie
• Minimálna údržba
• Farebná stálosť vydláždených plôch
• Nestarnúco krásny vzhľad
• Odolný povrch
• Odolnosť voči všetkým bežne používaným 

bazénovým chemikáliám

AJ NAPRIEK UVEDENÉMU ODPORÚČAME DODRŽIAVAŤ 
NASLEDUJÚCE VŠEOBECNÉ ZÁSADY:
Všetky znečistenia odporúčame vyčistiť čo najskôr, aby sa zabrá-
nilo nežiaducim chemickým procesom, napr. pôsobeniu kyseliny 
z  červeného vína alebo hnitiu popadaného ovocia alebo lístia.  
Pri veľmi intenzívnom znečistení, kde už nepostačuje obyčajné 
použitie metly a silného prúdu vody, sa zásadne odporúča čiste-
nie len prostriedkami určenými na betónové výrobky. Nevhodné 
sú koncentrované kyseliny alebo lúhy. Každý čistiaci prostriedok je 
potrebné najprv otestovať na malej ploche.

Pri dodržaní týchto odporúčaní Vám budú naše výrobky prinášať 
radosť dlhé desaťročia.

Škvrna od červeného vína Olejová škvrna

s úpravou KAISER-clean s úpravou KAISER-cleanbez povrchovej úpravy bez povrchovej úpravy

s úpravou KAISER-clean po vyčistení s úpravou KAISER-clean po vyčisteníbez povrchovej úpravy po vyčistení bez povrchovej úpravy po vyčistení

Otázka trvanlivosti a  zachovania hodnoty je dôležitá nielen pri 
stavbe domov, ale aj dekoratívnych a funkčných spevnených plôch. 
Kvalitnou dlažbou je možné zhotoviť plochy, ktoré aj po dlhej dobe 
vyhovujú požiadavkám investora. Spoločnosť Leier ponúka dlažby, 
ktoré svojim systémom N+F spĺňajú požiadavky na mechanickú 
odolnosť, ale aj na estetické stvárnenie povrchov.
Trvanlivosť a zachovanie vzhľadu spevnených plôch sa zabezpečí 
použitím kvalitných a profesionálnych materiálov. Preto spoločnosť 
Leier pracuje na vývoji nových produktov. Jedným z výsledkov je 
dlažba so systémom N+F. Cieľom inovatívneho hrebeňovitého pre-
vedenia bokov dlažieb je možnosť zhotovenia priamych, čistých 
línii vydláždených plôch. Vysoké spolupôsobenie jednotlivých 
tvaroviek zabezpečuje dlhodobú trvanlivosť dlažby.
Systém N+F pozostáva z  výstupkov, ktoré sa nachádzajú na bo-
koch dlažobných tvaroviek. Výstupky tvoria tzv. zámok, ktorý za-

bezpečuje odolnosť dlažby proti posunu. Od vrchu smerom 
k  spodnej časti sa postupne rozširujú, a  tým zmenšujú 

priestor pre škárovací piesok, ktorý po postupnom za-
nášaní vyplní celý priestor.

Výhodou daného systému je, že zvyšuje poloho-
vú stabilitu osadených tvaroviek proti pôso-

biacim vodorovným silám vytváraným pri 
rozbehu, spomaľovaní a zmene smeru 
jazdy vozidiel. Uvedené vodorovné 
sily okrem tlaku, vytvárajú aj ťahové 

sily. Hrebeňovité prevedenie na bo-
koch dlažobných tvaroviek prenáša na 

susediace dlažby sily podobne, ako je to 
pri priemyselných dlažbách.

Ďalšia výhoda systému N+F sa prejaví pri pokládke dlažby. 
Častým javom pri realizácii dláždených plôch vo svahu je posun 
jednotlivých tvaroviek po lôžku počas vibrovania hotovej plochy, 
hlavne v  spodnej časti svahu. Pri dlažbách so systémom N+F je 
uvedený jav neznámym pojmom.
Praktickosť dlažieb so systémom N+F ide ruka v ruke s  ich esteti-
kou. Nakoľko výstupky na bokoch dlažobných kociek končia cca 
7-8 mm od hornej hrany dlažby, vytvárajú vlnolam, ktorý zabraňuje 
vymývaniu škárovacieho piesku pri čistení dlažby vysokotlakovým 
vodným čističom. Ručne preberané tvarovky odolajú UV žiareniu, 
machom, riasam, bazénovým čistiacim prostriedkom, farbivám na-
chádzajúcim sa v listoch a tráve. Látky ako tuky, oleje a červené víno 
sa nedostanú do materiálu dlažieb a ich povrch zostane bez škvŕn. 

Čistenie je jednoduché, odpo-
rúča sa ho vykonať mierne zá-
saditou vodou na jar a koncom 
jesene.
Spoločnosť Leier ponúka svo-
jim zákazníkom dlažby so sys- 
témom N+F v  rôznych fareb-
ných, tvarových, rozmerových 
a  povrchových prevedenia-
ch. Dlažby s  CE označením sú 
odolné voči mrazu, posypo-
vým materiálom a ich povrch je 
nešmykľavý. Dlažby s povrcho-
vou úpravou KAISER-clean sa 
vyznačujú vysokou odolnosťou 
voči hore uvedeným javom, 
rovnako ako pri dlažbe s CE oz-
načením. Vďaka systému N+F je 
pokládka dlažby jednoduchá 
a rýchla, pri malých plochách je 
možné ju uložiť aj svojpomoc-
ne, po rozobratí dlažby je mož-
né ju spätne uložiť.

 Ponuka dlažieb LEIEIR so systémom N+F

POVRCHOVÁ ÚPRAVA KAISER-CLEAN DLAŽBY SO SYSTÉMOM N+F
DLÁŽDENIE JEDNODUCHO, RÝCHLO A PRESNE
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Spoj dlažieb 
so systémom N+F

VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ

Čistenie dlažieb 
so systémom N+F

• Dlažba Forum 8 cm
• Dlažba Mercato 6 cm
• Dlažba Piazza 10×20×6 cm, 20×20×6 cm, 30×20×6 cm
• Dlažba Piazza 10×20×8 cm, 20×20×8 cm
• Dlažba Rollo 10×20×6 cm, 20×20×6 cm, 30×20×6 cm
• Vivendo (Taverna) 6 cm
• Vivendo (Taverna) Gigant



Pomocou dlažieb s povrchovou úpravou je možné vytvoriť skutoč-
né okrasné povrchy. Jeden zo spôsobov povrchovej úpravy je otĺka-
nie dlažby, ktorého cieľom je dosiahnuť vzhľad starobylej dláždenej 
plochy. Počas otĺkania sa rohy dlažieb náhodne obíjajú, odlamujú 
sa asi 0,5 - 1,5 cm kúsky. Na ich povrchu sa vytvoria ryhy a ich farba 
naberie opálový nádych. Vizuálne prevedenie vybraných dlažieb 
je okrem otĺkania kombinované aj s  melírovaním, ktoré vytvára 
viacfarebný povrch dosiahnutý prirodzeným prechodom rôznych 
farieb na ich povrchu.

PONUKA OTĹKANÝCH DLAŽIEB LEIER-KAISERSTEIN:
• Dlažba Castrum Antik, hr. 5 a 8 cm
• Dlažba Mercato, hr. 6 cm
• Dlažba Dom Antik
• Kaiserstein murovacia a dlažobná tvarovka, hr. 5 cm
• Kant murovacia a dlažobná tvarovka, hr. 6 cm
• Patio murovacia a dlažobná tvarovka, hr. 5 cm

DOPLNKOVÉ OTĹKANÉ PRODUKTY:
• Záhradný prvok BLOCK
• Plotový dielec ANTIK
• Murovací prvok Castrum

CURLING
– BETÓNOVÝ POVRCH S HODVÁBNYM
 A ZAMATOVÝM EFEKTOM
Najnovším spôsobom povrchovej úpra-
vy betónových povrchov je curling, ktorý 
sa pri dlažbách Leier - Kaiserstein ponúka 
už popri doteraz známych technológiách 
povrchovej úpravy brokovaním, štoko-
vaním alebo brúsením. Povrch dlažby sa 
zjemní kefovaním pomocou silných štetín, 
ktoré sú potiahnuté diamantovým pra-
chom, čím sa zabezpečí nešmykľavý, lesklý 
povrch a dlažbe zapožičia estetický vzhľad.

OTĹKANÉ DLAŽBY

10 | | 11



ZÁHRADNÉ PLATNE

TERASY

CHODNÍKY

NÁDVORIA

ZIMNÉ ZÁHRADY

OKOLIA BAZÉNOV

SCHODISKÁ

PLOTOVÉ STRIEŠKY 



ZÁHRADNÉ PLATNE
Elegantné a  praktické záhradné platne sa používajú na úpra-
vu terás, chodníkov, okolia bazénov a  záhradných altánkov. 
Ich povrch tvoria prírodné materiály - od riečneho štrku až 

po mramorovú drvinu - ktorých farebné odtiene sa vytvárali  
tisíce rokov. Všetky vyrábané platne sú oteruvzdorné, stá-
lofarebné, s  nešmykľavým povrchom a  odolné voči mrazu.  

BRÚSENÉ A BROKOVANÉ PLATNE 
Rovnomerné vybrúsenie povrchu 
platní necháva vyniknúť krásu vnútor-
ného zrna prírodného kameniva. 
Brokovaním sa platne stávajú nešmy-
kľavými aj pri mokrom povrchu.

JEMNE BROKOVANÉ PLATNE
Exkluzívne platne s  povrchom 
z  prírodného ťaženého a  drvené-
ho kameniva bez farbiacich prísad 
spĺňajú najvyššie kvalitatívne požia- 
davky. Záverečným brokovaním ešte 
viac vynikne ich ušľachtilý povrch 
a jemne sa odkryje vnútorná štruktúra 
kamienkov.

VYMÝVANÉ PLATNE
Vymývaním platní sa odkryje použité 
kamenivo v jeho prírodne nepravidel-
nej či oblej podobe. Platne tak majú 
úplne prirodzený povrch, závislý od 
tvaru a farebného odtieňa kameniva.

ŠTRUKTÚROVANÉ PLATNE
Plochy vydláždené štruktúrovanými 
platňami evokujú prirodzenú atmos-
féru vďaka ich vzhľadu prírodného 
štiepaného kameňa. Kamenivo použi-
té na výrobu platní vytvára na hranách 
povrchu zaujímavú hru svetla a tieňa.

Sú vhodné na vnútorné i  vonkajšie použitie. Široký sortiment platní rôznych 
povrchových úprav zahŕňa aj záhradné platne s  opracovanými pohľadovými 
hranami.



Rozmery:
(š × d)

40 × 60 cm

Hrúbka: 
3,8 cm

Záhradná architektúra je umenie, ktorým 
môžete vyjadriť svoju osobnosť, pohľad 
na svet a životný štýl. 

Vysokokvalitné spracovanie a  vkusný 
nadčasový dizajn predpovedá dlhú 
životnosť týchto platní. V  ponuke sú 
s povrchovou úpravou a jemným leskom 
v elegantných krémových farbách.

Formát záhradných platní je síce väčší, 
napriek tomu ľahko a jednoducho použi-
teľný. Pohodlne sa s  nimi manipuluje 
a  úpravu záhrady s  nimi hravo zvládne 
každý. 

• SOFTLINE® alebo HARDLINE® 
- opracovanie hrán

• Nešmykľavý povrch
• Využitie v interiéri aj v exteriéri
• Vymývaný alebo brokovaný povrch
• Jednoduché zabudovanie 

pomocou škárovacích krížikov

RUČNE PREBERANÁ KVALITA
CE OSVEDČENIE 

MRAZUVZDORNÉ 
ODOLNÉ VOČI POSYPOVÝM SOLIAM 

NEŠMYKĽAVÉ
KAISER-CLEAN 

HYDROFOBIZOVANÉ 
CURLING POVRCHOVÁ ÚPRAVA Pieskovo béžová

Mramor*

Zafírovo čierna*

Platinovo sivá*

TERASY

CHODNÍKY

ALTÁNKY

OKOLIA BAZÉNOV

ZIMNÉ ZÁHRADY

Farebnosť:

PLATNE GAIA

| 17
* s povrchovou úpravou Kaiser-Clean

Ďalšie výrobky:
• Platne s opracovanou hranou
• Soklové prvky

MJ Rozmery
(š×d×hr) cm Farebnosť Hmotnosť

kg
Paleta

ks
Spotreba

ks/m²
Cena v €
bez DPH

Cena v €
s DPH

ks 40×60×3,8

Mramor
Pieskovo béžová 

Platinovo sivá
Zafírovo čierna

21 48 4,1 11,96 14,35

16 |
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Rozmery:
(š × d)

40 × 40 cm
60 × 40 cm

Hrúbka: 
3,7 cm (40 × 40 cm)
3,9 cm (60 × 40 cm)

Jemne prebrúsené drvené kamenivo 
prepožičiava platniam eleganciu a  nob-
lesu. Prírodná kamenná drvina zároveň 
garantuje mimoriadnu odolnosť a oteru-
vzdornosť platní. 

Záverečné brokovanie vytvára na povr- 
chu platní jemnú štruktúru, ktorá za-
bezpečuje pochôdznu bezpečnosť 
a nešmykľavosť.

• SOFTLINE® alebo HARDLINE® 
- opracovanie hrán

• Nešmykľavý povrch
• Využitie v interiéri aj v exteriéri
• Vymývaný alebo brokovaný povrch
• Jednoduché zabudovanie 

pomocou škárovacích krížikov

RUČNE PREBERANÁ KVALITA
CE OSVEDČENIE

MRAZUVZDORNÉ
ODOLNÉ VOČI POSYPOVÝM SOLIAM 

NEŠMYKĽAVÉ
KAISER-CLEAN

HYDROFOBIZOVANÉ
BROKOVANÝ POVRCH

Schönbrunn

Edlitzer

Nussdorf

Belvedere

Altwien

TERASY

CHODNÍKY

SCHODY

OKOLIA BAZÉNOV

ZÁHRADNÉ CESTIČKY

Farebnosť:

PLATNE PALAIS®

Ďalšie výrobky:
• Platne s opracovanou hranou
• Soklové prvky

MJ Rozmery
(š×d×hr) cm Farebnosť Hmotnosť

kg
Paleta

ks
Spotreba

ks/m²
Cena v €
bez DPH

Cena v €
s DPH

ks 40×40×3,7

Altwien
Schönbrunn

Nussdorf
Edlitze

Belvedere

14 52 6,1 8,36 10,03

ks 60×40×3,9

Altwien
Schönbrunn

Nussdorf
Edlitzer

Belvedere

21 40 4 13,55 16,26
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Rozmery:
(š × d)

40 × 60 cm

Hrúbka: 
3,8 cm

Platne Facelift sú ideálne na úpravu 
chodníkov a  terás. Povrchová úprava 
platní v  atraktívnych farbách ponúka 
estetický a vkusný dizajn. 

Výhodou je, že ich môžete ľubovoľne 
kombinovať aj s  iným druhom záhrad-
ných platní, napríklad s  typom Euroline 
alebo Classic line, čím si vytvoríte origi-
nálny a jedinečný vzhľad záhrady, presne 
podľa svojho vkusu a požiadaviek.

• Vymývaný povrch
• S fázou
• Jednoduché zabudovanie 

pomocou škárovacích krížikov

RUČNE PREBERANÁ KVALITA
CE OSVEDČENIE

MRAZUVZDORNÉ
ODOLNÉ VOČI POSYPOVÝM SOLIAM 

NEŠMYKĽAVÉ
KAISER-CLEAN

HYDROFOBIZOVANÉ
BROKOVANÝ POVRCH

Zlatá

Bronzová

Strieborná

Chrómová

TERASY

CHODNÍKY

ZÁHRADNÉ CESTIČKY

Farebnosť:

PLATNE FACELIFT

MJ Rozmery
(š×d×hr) cm Farebnosť Hmotnosť

kg
Paleta

ks
Spotreba

ks/m²
Cena v €
bez DPH

Cena v €
s DPH

ks 40×60×3,8

Zlatá 
Strieborná
Bronzová

Chrómová

21 48 4,1 5,80 6,96



Rozmery:
(š × d)

40 × 40 cm

Hrúbka: 
3,8 cm

Ďalšie výrobky:
• Platne s opracovanou hranou
• Soklové prvky

Farebnosť:

Povrch platní EUROLINE prezentujú 
najušľachtilejšie kamenivo Európy. 
Farebné škály Apenín, Arden, Álp 
a Pyrenejí sa na terasách jagajú vo svojej 
prirodzenej podobe bez použitia akých-
koľvek farbív. 

Špeciálne jemné brokovanie vyzdvihuje 
autentickú štruktúru prírodného kame-
niva.

• SOFTLINE® alebo HARDLINE® 
- opracovanie hrán

• Nešmykľavý povrch
• Vymývaný alebo brokovaný povrch
• Jednoduché zabudovanie 

pomocou škárovacích krížikov

RUČNE PREBERANÁ KVALITA
CE OSVEDČENIE

MRAZUVZDORNÉ
ODOLNÉ VOČI POSYPOVÝM SOLIAM 

NEŠMYKĽAVÉ
HYDROFOBIZOVANÉ

BROKOVANÝ ALEBO VYMÝVANÝ POVRCH

Paris

Praga

London

Rome

Berlin

PLATNE EUROLINE

TERASY

CHODNÍKY

ALTÁNKY

OKOLIA BAZÉNOV

22 | | 23

MJ Rozmery
(š×d×hr) cm Farebnosť Hmotnosť

kg
Paleta

ks
Spotreba

ks/m²
Cena v €
bez DPH

Cena v €
s DPH

ks 40×40×3,8

Rome
Praga
Berlin

London
Paris

14 72 6,1 3,86 4,63



Rozmery:
(š × d)

50 × 50 cm
40 × 40 cm

Hrúbka: 
3,8 cm

RUČNE PREBERANÁ KVALITA
CE OSVEDČENIE

MRAZUVZDORNÉ
ODOLNÉ VOČI POSYPOVÝM SOLIAM 

NEŠMYKĽAVÉ
PREVEDENIE NATUR

TERASY

ZÁHRADNÉ CESTIČKY

CHODNÍKY

PLATNE CLASSIC - LINE

24 |

Farebnosť:

Jednoduchý povrch hladkých platní vy-
zdvihuje krásu okolia. Sivá farba harmo-
nicky zapadne do modernej architektúry. 
V ponuke je aj klasická povrchová úprava 
s vymývaným povrchom Dunajský štrk.

• Prirodzený vzhľad
• Vymývaný alebo hladký povrch
• S fázou
• Nášľapná vrstva z kremičitého 

piesku alebo riečneho štrku

| 25

Dunajský štrkSivá

MJ Rozmery
(š×d×hr) cm Farebnosť Hmotnosť

kg
Paleta

ks
Spotreba

ks/m²
Cena v €
bez DPH

Cena v €
s DPH

ks 40×40×3,8 Dunajský štrk 14 72 6,1 2,47 2,96

ks 40×40×3,8 Sivá 14 72 6,1 2,01 2,41

ks 50×50×3,8 Dunajský štrk 22 48 4 3,71 4,45

ks 50×50×3,8 Sivá 22 48 4 3,21 3,85



SCHODISKOVÉ
A BAZÉNOVÉ PRVKY

TERASOVÉ PRVKY

BAZÉNOVÉ PRVKY

SCHODISKOVÉ PRVKY



SCHODISKOVÉ PRVKY VYRÁBANÉ NA MIERU

Každé schodisko je rovnako individuálne ako dom sám. Radi Vám 
vyrobíme presne taký typ záhradných platní s pohľadovými hrana-
mi alebo schodiskové prvky, ktoré ideálne zapadnú práve do Vašej 
záhrady.
Dĺžky a hrúbky sú závislé od želaného tvaru schodiska. Neštandardné 
tvary podestových platní alebo točitých schodísk vyrábame na 
mieru v špeciálnych formách.

PLATNE S OPRACOVANÝMI POHĽADOVÝMI HRANAMI
SOFTLINE® alebo HARDLINE® 
Takmer ku každému typu záhradných platní máme v ponuke aj plat-
ne s jednou alebo dvoma opracovanými hranami typu SOFTLINE® 
alebo HARDLINE®. Tieto platne sú vyrobené z homogénneho ma-
teriálu a na čelnej strane je upravená pohľadová hrana. Výhodou je 
malá hrúbka platne, pretože práve tak je možné vytvoriť obzvlášť 
čisté a hladké opracovanie hrany.

Opracované hrany Softline

Opracované hrany Softline

Opracované hrany Hardline

PREHĽAD

28 | | 29



Rozmery:
(š × d)

40 × 40 cm

Hrúbka: 
3,7 cm
3,8 cm

Ďalšie výrobky:
• Krycia platňa
• Soklový prvok

Jemným prebrúsením hrán platní vyro-
bených z ušľachtilých drvených kameňov 
dosiahneme elegantný optický vzhľad. 
Použitá surovina zabezpečí vysokú odol-
nosť výrobkov voči poveternostným 
vplyvom ako aj silnému namáhaniu, kto-
rému budú vystavené počas užívania.

Poslednou fázou povrchovej úpravy plat-
ní je v  závislosti od technológie výroby 
vymývanie alebo brokovanie vytvárajúce 
jemnú štruktúru povrchu, ktoré zvyšuje 
bezpečnosť pohybu po platniach a  za- 
braňuje pošmyknutiu sa na nich.

• SOFTLINE® alebo HARDLINE® 
- opracovanie hrán

• Nešmykľavý povrch platní
• Využitie v interiéri aj v exteriéri
• Vymývaný alebo brokovaný povrch
• Jednoduché zabudovanie 

pomocou škárovacích krížikov
• Doplnok k platniam radu Euroline, 

Granite, Palais a Dekor

RUČNE PREBERANÁ KVALITA
CE OSVEDČENIE

MRAZUVZDORNÉ
ODOLNÉ VOČI POSYPOVÝM SOLIAM 

NEŠMYKĽAVÉ
HYDROFOBIZOVANÉ
VYMÝVANÝ POVRCH

SCHODISKOVÉ PLATNE SOFTLINE A HARDLINE 

TERASY

BAZÉNOVÉ OBRUBY

SCHODY

PLOTOVÉ STRIEŠKY

CHODNÍKY

30 | | 31



TERASY

CHODNÍKY A ALTÁNKY

PRÍJAZDOVÉ CESTY

NÁMESTIA

OKOLIA FONTÁN

DLAŽBY



Rozmery:
(š × d)

mix rôznych formátov
Šírka dlažby: 16,6 cm

Hrúbka: 
5 cm

RUČNE PREBERANÁ KVALITA
CE OSVEDČENIE

MRAZUVZDORNÉ
ODOLNÉ VOČI POSYPOVÝM SOLIAM 

NEŠMYKĽAVÉ
ZAŤAŽITEĽNOSŤ OSOBNÝMI VOZIDLAMI

ZAŤAŽITEĽNOSŤ NÁKLADNÝMI 
VOZIDLAMI PRI HRÚBKE 8 CM

KAISER-CLEAN
HYDROFOBIZOVANÉ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA ANTIK

DLAŽBA BALNEUM

TERASY

CHODNÍKY 

ALTÁNKY

PRÍJAZDOVÉ CESTY

NÁMESTIA

OKOLIA FONTÁN

34 |

Farebnosť:

| 35

Granitová sivá tieňovaná Costa

SierraLastúra tieňovaná 

MJ Rozmery
(š×d×hr) cm Farebnosť Hmotnosť

kg
Paleta

m2
Spotreba

ks/m²
Cena v €
bez DPH

Cena v €
s DPH

m²

Mix formátov                            
25×16,6                                                 
20×16,6                                 
15×16,6
hr.: 5 cm

Granitová sivá 
tieňovaná 

Lastúra tieňovaná 
Sierra                                   
Costa  

110 14,4 - 13,64 16,37

Dlažba BALNEUM dodáva vydláždeným 
povrchom dynamickú eleganciu vďaka 
decentným, zemitým farbám.

• Kombinovaná forma balenia 
Každý m2 obsahuje tvarovky 
troch rozmerov

• Nášľapná vrstva z kremičitého piesku
• Bočné výstupky systému N+F
• Povrchová úprava Natur
• Dlažba s hr. 5 cm je vhodná na   

zaťaženie osobnými vozidlami



Rozmery:
(š × d)

mix 7 rôznych formátov
Šírka dlažby: 14 cm

Hrúbka: 
5 cm

8 cm*

Farebnosť:

Hra svetla a tieňa na jemne štruktúrova-
nom povrchu a prirodzene tónované far-
by vdýchnu Vašej záhrade život. 

Dlažobné kamene široké 14 cm v  sied-
mich rôznych dĺžkových prevedeniach 
sa ukladajú do radov bez akéhokoľvek 
vzoru. Tým je zaručené vyhotovenie je-
dinečného a  prirodzene pôsobiaceho 
povrchu. Pôsobivá elegantná dlažba 
s  univerzálnym využitím v  záhradnej 
architektúre.

• Prírodne tónované farby
• Jemne štruktúrovaný povrch
• 7 rôznych dĺžkových variant redukuje 

potrebu prirezávania dlažby priamo 
pri pokládke na minimum

• Dlažba s hrúbkou 8 cm 
je vhodná aj na zaťaženie 
premávkou nákladných áut

• Mimoriadne jednoduchú pokládku 
umožňujú skryté dištančné výstupky

Súvisiace výrobky: 
CASTRUM palisády
CASTRUM murovacie prvky
CASTRUM schodiskové bloky

RUČNE PREBERANÁ KVALITA
CE OSVEDČENIE

MRAZUVZDORNÉ
ODOLNÉ VOČI POSYPOVÝM SOLIAM 

NEŠMYKĽAVÉ
ZAŤAŽITEĽNOSŤ OSOBNÝMI VOZIDLAMI

ZAŤAŽITEĽNOSŤ NÁKLADNÝMI 
VOZIDLAMI PRI HRÚBKE 8 CM

KAISER-CLEAN
HYDROFOBIZOVANÉ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA NATUR

DLAŽBA CASTRUM® NATUR 

CHODNÍKY A ALTÁNKY

PRÍJAZDOVÉ CESTY

NÁMESTIA

OKOLIA FONTÁN
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Gaštan natur

Dymový krištáľ natur

Lastúra natur

Fuoco

Sepia

*  na objednávku

*  na objednávku

MJ Rozmery
(š×d×hr) cm Farebnosť Hmotnosť

kg
Paleta

m2
Spotreba

ks/m²
Cena v €
bez DPH

Cena v €
s DPH

m²
Mix 7 rôznych formátov 

Šírka dlažby: 14 cm 
 Hr.: 5 cm

Lastúra natur, Gaštan natur, Dymový 
krištáľ natur, Fuoco, Sepia 105 12,8 mix 33,86 40,64

m²
Mix 7 rôznych formátov 

Šírka dlažby: 14 cm
Hr.: 8 cm*

Lastúra natur, Gaštan natur, Dymový 
krištáľ natur, Fuoco, Sepia 171,6 8,5 mix * cena na 

vyžiadanie
* cena na 

vyžiadanie



Rozmery:
(š × d)

mix 7 rôznych formátov
Šírka dlažby: 14 cm

Hrúbka: 
5 cm

8 cm*

Hra svetla a  tieňa na jemne štruktúro-
vanom povrchu a  prirodzene tónova-
né farby vdýchnu Vašej záhrade život. 
Dlažobné kamene široké 14 cm v  sied-
mich rôznych dĺžkových prevedeniach 
sa ukladajú do radov bez akéhokoľvek 
vzoru. Tým je zaručené vyhotovenie je-
dinečného a  prirodzene pôsobiaceho 
povrchu. 

Pôsobivá elegantná dlažba s  univerzál-
nym využitím v záhradnej architektúre.

• Prírodne tónované farby
• Jemne štruktúrovaný povrch
• 7 rôznych dĺžkových variant redukuje 

potrebu prirezávania dlažby priamo 
pri pokládke na minimum

• Dlažba s hrúbkou 8 cm 
je vhodná aj na zaťaženie 
premávkou nákladných áut

• Mimoriadne jednoduchú pokládku 
umožňujú skryté dištančné výstupky

 

Súvisiace výrobky:
CASTRUM palisády
CASTRUM murovacie prvky
CASTRUM schodiskové bloky

RUČNE PREBERANÁ KVALITA
CE OSVEDČENIE

MRAZUVZDORNÉ
ODOLNÉ VOČI POSYPOVÝM SOLIAM 

NEŠMYKĽAVÉ
ZAŤAŽITEĽNOSŤ OSOBNÝMI VOZIDLAMI

ZAŤAŽITEĽNOSŤ NÁKLADNÝMI 
VOZIDLAMI PRI HRÚBKE 8 CM

KAISER-CLEAN
HYDROFOBIZOVANÉ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA ANTIK

DLAŽBA CASTRUM® ANTIK

TERASY

CHODNÍKY 

ALTÁNKY

PRÍJAZDOVÉ CESTY

NÁMESTIA

OKOLIA FONTÁN
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Farebnosť:

Gaštan antik

Dymový krištáľ antik

Lastúra antik

Fuoco

Sepia

*  na objednávku

*  na objednávku

MJ Rozmery
(š×d×hr) cm Farebnosť Hmotnosť

kg
Paleta

m2
Spotreba

ks/m²
Cena v €
bez DPH

Cena v €
s DPH

m² Mix 7 rôznych formátov 
Šírka dlažby: 14 cm , Hr.: 5 cm

Lastúra antik, Gaštan antik, 
Dymový krištáľ antik, Fuoco, Sepia  105 12,8 mix 43,73 52,48

m² Mix 7 rôznych formátov 
Šírka dlažby: 14 cm , Hr.: 8 cm* 

Lastúra antik, Gaštan antik, 
Dymový krištáľ antik, Fuoco, Sepia 169 8,5 mix * cena na 

vyžiadanie
* cena na 

vyžiadanie



Rozmery:
(š × d)

60 × 20 cm
40 × 20 cm

20 × 20 cm (na objednávku)
40 × 40 cm (na objednávku)

Hrúbka: 
8 cm

Farebnosť:

Dlažba FORUM zaručuje širokú oblasť 
použitia. Vysoká stabilita povrchu a  roz-
mery dlažobných kociek umožňujú 
použiť dlažbu Forum na verejné 
priestranstvá. Kombinovaním rozmerov, 
povrchov a  farieb je možné vytvárať 
zaujímavé stvárnenie plôch. 

Vďaka elegantnému tvaru a  malému 
skoseniu hrán sa dlažba FORUM jedno-
ducho začlení do akéhokoľvek stavebné-
ho štýlu.

• Elegantné sivé odtiene 
• Povrch s malým valivým odporom
• Kombináciou rôznych rozmerov je 

možné zhotoviť rôzne vzory ukladania
• Hrúbka 8 cm a systém N+F napomáha 

zhotoviť stabilný a pevný povrch
• Vďaka bočným výstupkom 

a systému N+F je pokládka 
dlažby veľmi jednoduchá

RUČNE PREBERANÁ KVALITA
CE OSVEDČENIE

MRAZUVZDORNÉ
ODOLNÉ VOČI POSYPOVÝM SOLIAM 

NEŠMYKĽAVÉ
ZAŤAŽITEĽNOSŤ OSOBNÝMI VOZIDLAMI

ZAŤAŽITEĽNOSŤ NÁKLADNÝMI 
VOZIDLAMI PRI HRÚBKE 8 CM

SYSTÉM N+F
HYDROFOBIZOVANÉ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA NATUR

DLAŽBA FORUM

NÁMESTIA

PEŠIE ZÓNY

PRÍJAZDOVÉ CESTY

KOMUNIKÁCIE
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Carbon sivá

Strieborno sivá Sivá

* na objednávku rozmery 20x20 a 40x40

MJ Rozmery
(š×d×hr) cm Farebnosť Hmotnosť

kg
Paleta

m2
Spotreba

ks/m²
Cena v €
bez DPH

Cena v €
s DPH

m² 40×20×8 Strieborno sivá, Sivá, Carbon sivá 171 9,6 12,5 18,14 21,77

m² 60×20×8 Strieborno sivá, Sivá, Carbon sivá 180 9,6 8,3 18,14 21,77



Rozmery:
(š × d)

Mix 3 rôznych formátov
33,3 × 50 cm

33,3 × 33,3 cm
16,7 × 33,3 cm

Hrúbka: 
6 cm

Farebnosť:

Dlažba Taverna Gigant (Vivendo Gigant)
sa vyznačuje väčšími rozmermi a  atraktív- 
nymi, čistými kontúrami.
Umožňuje vytváranie povrchov v  rôznych 
rozmeroch, ako aj v  decentných a  prírod- 
ných odtieňoch.

DLAŽBA TAVERNA (VIVENDO) GIGANT

ZÁHRADNÉ CESTIČKY

ALTÁNKY

PRÍJAZDOVÉ CESTY

CHODNÍKY

PARKOVISKÁ

OKOLIA FONTÁN
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Macchiato

Beige-hnedá

Čierny mramor

Sivá

CE OSVEDČENIE
MRAZUVZDORNÉ

ODOLNÉ VOČI POSYPOVÝM SOLIAM 
NEŠMYKĽAVÉ

ZAŤAŽITEĽNOSŤ OSOBNÝMI VOZIDLAMI
SYSTÉM N+F

POVRCHOVÁ ÚPRAVA NATUR

• Kombinovaná forma balenia 
Každý m2 obsahuje tvarovky 
troch rozmerov

• Nášľapná vrstva z kremičitého piesku 
pre zvýšenie oteruvzdornosti

• Bočné výstupky systému N+F
• Elegantné skosenie hrán
• Vhodná pre zaťaženie 

osobnými vozidlami

MJ Rozmery
(š×d×hr) cm Farebnosť Hmotnosť

kg
Paleta

m2
Spotreba

ks/m²
Cena v €
bez DPH

Cena v €
s DPH

m²
Mix 33,3×50×6            

33,3×33,3×6                 
16,7×33,3×6

Sivá 130 12 mix 14,95 17,94

m²
Mix 33,3×50×6              

33,3×33,3×6                  
16,7×33,3×6

 Beige hnedá, Čierny mramor, Macchiato    130 12 mix 21,71 26,05



Rozmery:
(š × d)

Mix 3 rôznych formátov
10 × 20 cm
20 × 20 cm
20 × 30 cm

Hrúbka: 
6 cm

Tajomstvom úspechu dlažby VIVENDO (TAVERNA) je jej jedno-
duchý tvar a pekné farebné prevedenie. Je len na Vašej fantázii 
ako ju použijete, aby upútala na prvý pohľad a podčiarkla krásu 
stvárnenia okolia Vášho domu.

Úprava nášľapnej vrstvy a  úzke škáry garantujú pohodlnú 
chôdzu aj v topánkach na vysokých podpätkoch. Povrch dlažby 
je i v mokrom stave bezpečný. Ušľachtilé prírodné kamenivo na 
povrchu dlažby prepožičiava každej vydláždenej ploche nezame-
niteľné čaro. 

• Kombinovaná forma balenia. Každý meter 
štvorcový obsahuje tvarovky troch rozmerov

• Nášľapná vrstva z kremičitého piesku 
pre zvýšenie oteruvzdornosti

• Bočné výstupky systému N+F
• Elegantné skosenie hrán
• Vhodná pre zaťaženie osobnými vozidlami

CE OSVEDČENIE
MRAZUVZDORNÉ

ODOLNÉ VOČI POSYPOVÝM SOLIAM 
NEŠMYKĽAVÉ

ZAŤAŽITEĽNOSŤ OSOBNÝMI VOZIDLAMI
SYSTÉM N+F

POVRCHOVÁ ÚPRAVA NATUR

DLAŽBA TAVERNA (VIVENDO)

TERASY

ZÁHRADNÉ CESTIČKY A ALTÁNKY

PRÍJAZDOVÉ CESTY

CHODNÍKY

PARKOVISKÁ

OKOLIA FONTÁN

Farebnosť:
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Škorica

Orechové lístie

Dymový krištáľ 

Macchiato melír

Oriešková tieňovaná

Sivá

Carbon Slamovožltá tieňovaná

Lastúra tieňovaná

MJ Rozmery
(š×d×hr) cm Farebnosť Hmotnosť

kg
Paleta

m2
Spotreba

ks/m²
Cena v €
bez DPH

Cena v €
s DPH

m²

Mix 
10×20×6
20×20×6
20x30x6

Sivá 134,8 12 mix 13,32 15,98

m²

Mix 
10×20×6 
20×20×6 
20x30x6

 Škorica
Dymový krištál

Lastúra
tieňovaná
Oriešková
tieňovaná

Orechové lístie 
Slamovožltá
tieňovaná
Carbon

Macchiato melír    

134,8 12 mix 15,00 18,00



Rozmery:
(š × d)

10 × 20 cm
20 × 20 cm
30 × 20 cm 

Hrúbka: 
6 cm

Farebnosť:

Tieňovaný povrch a  nerovnomerne 
otlčené hrany prepožičiavajú dlažbe 
Mercato jedinečný rustikálny vzhľad. 
Svojou prirodzenou farebnosťou vyt-
vára historicky pôsobiaci dojem a prí-
jemnú atmosféru.

• Hladký povrch
• Kombinácia dvoch rozmerov 

umožňuje vytvoriť plochy 
s rôznymi vzormi

• Vďaka skrytým dištančným 
výstupkom je pokládka 
jednoduchá

• Plochu možno zaťažiť 
osobnými vozidlami

CE OSVEDČENIE
MRAZUVZDORNÉ

VÝROBOK ODOLNÝ VOČI 
POSYPOVÝM MATERIÁLOM

NEŠMYKĽAVÉ
ZAŤAŽITEĽNOSŤ OSOBNÝMI VOZIDLAMI

SYSTÉM N+F
HYDROFOBIZOVANÉ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA ANTIK

DLAŽBA MERCATO

TERASY

CHODNÍKY

ALTÁNKY

PRÍJAZDOVÉ CESTY

PEŠIE ZÓNY
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OrieškováŠkoricová

MJ Rozmery
(š×d×hr) cm Farebnosť Hmotnosť

kg
Paleta

m2
Spotreba

ks/m²
Cena v €
bez DPH

Cena v €
s DPH

m² 10×20×6                Oriešková
Škoricová 133,3 10,8 50 20,56 24,67

m² 20×20×6                  
30×20×6

Oriešková
Škoricová 133,3 12 (20×20×6) 25

(20x30x6) 17 20,56 24,67



Rozmery:
(š × d)

14 × 14 cm
14 × 21 cm
21 × 21 cm

Hrúbka: 
8 cm

Farebnosť:

Špeciálny kremičitý piesok použitý na 
zhotovenie hornej nášľapnej vrstvy es-
teticky dotvára povrch dlažby a zároveň 
zabezpečuje jej vysokú oteruvzdornosť 
a  odolnosť. Vďaka svojej mimoriadnej 
zaťažiteľnosti je vhodná na vytváranie 
verejných priestranstiev aj priemyselných 
plôch. Maloformátové kónické vyhotove-
nie oblúkového klinu umožňuje vytvá-
ranie kruhových a  oblúkových tvarov či 
lemovaní.

• Úzke škáry a ostré hrany s nízkym 
odporom pri rolovaní umožňujú 
jednoduchý a nehlučný prejazd

• Bezškárová, nehlučná dlažba
• Kombináciou rôznych 

formátov a veľkosti je možné 
vyskladať rozmanité vzory

• Mimoriadne jednoduchú pokládku 
umožňujú skryté dištančné výstupky

• Zakrivenia a oblúky sa vyhotovujú 
pomocou oblúkových klinov 
bez potreby zarezávania

• Vhodná pre zaťaženie 
nákladnými vozidlami

RUČNE PREBERANÁ KVALITA
CE OSVEDČENIE

MRAZUVZDORNÉ
VÝROBOK ODOLNÝ VOČI 

POSYPOVÝM MATERIÁLOM
NEŠMYKĽAVÉ

ZAŤAŽITEĽNOSŤ OSOBNÝMI VOZIDLAMI
ZAŤAŽITEĽNOSŤ NÁKLADNÝMI VOZIDLAMI

HYDROFOBIZOVANÉ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA NATUR

DLAŽBA DOM NATUR

TERASY

CHODNÍKY

ALTÁNKY

PRÍJAZDOVÉ CESTY

PEŠIE ZÓNY

OKOLIA FONTÁN

VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

PRIEMYSELNÉ PLOCHY

48 | | 49

BridlicovosiváŽulovosivá

Fuoco Sepia

MJ Rozmery
(š×d×hr) cm Farebnosť Hmotnosť

kg
Paleta

m²
Spotreba

ks/m²
Cena v €
bez DPH

Cena v €
s DPH

m²
14×14×8 
14×21×8 
21×21×8                    

Fuoco, Sepia
Žulovosivá

Bridlicovosivá 
180

(14×14×8)  7,41       
(14×21×8) 7,41      
(21×21×8) 7,94

(14×14×8)  51         
(14×21×8) 34       
(21×21×8) 23 

40,70 48,84



Rozmery:
(š × d)

Mix formátov
  35 × 20 cm
30 × 20 cm

30 × 14,3 cm
25 × 14,3 cm
 20 × 14,3 cm        

        
Hrúbka: 

7 cm

Farebnosť:

Dlažba PATRIA spĺňa najvyššie este-
tické požiadavky vďaka kontrastným 
farebným prevedeniam. Je vhodná 
pre zaťaženie osobnými vozidlami.

• Mix rozmerov v balení
• Nášľapná vrstva 
 z kremičitého piesku
• Bočné výstupky systému N+F
• Povrchová úprava Natur

CE OSVEDČENIE
MRAZUVZDORNÉ

VÝROBOK ODOLNÝ VOČI 
POSYPOVÝM MATERIÁLOM

NEŠMYKĽAVÉ
ZAŤAŽITEĽNOSŤ OSOBNÝMI VOZIDLAMI

SYSTÉM N+F
HYDROFOBIZOVANÉ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA ANTIK

DLAŽBA PATRIA

TERASY

CHODNÍKY

ALTÁNKY

PRÍJAZDOVÉ CESTY

PEŠIE ZÓNY
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MJ Rozmery
(š×d×hr) cm Farebnosť Hmotnosť

kg
Paleta

m2
Spotreba

ks/m²
Cena v €
bez DPH

Cena v €
s DPH

m²

Mix formátov                            
35×20                                                   
30×20                                           

30×14,3                                        
25×14,3                                     
20×14,3                                            
Hr.: 7 cm

Sivá                150 10,5 - 14,81 17,77

m²

Mix formátov                            
35×20                                                   
30×20                                           

30×14,3                                        
25×14,3                                     
20×14,3                                            
Hr.: 7 cm

Carbon 
Ľadovo sivá 
tieňovaná 
Pieskovo 
béžová 

tieňovaná 
Ebenová 

čierna
tieňovaná

150 10,5 - 16,49 19,79

Carbon

Sivá

Ľadovo sivá tieňovaná

Ebenová čierna tieňovaná

Pieskovo béžová tieňovaná



Rozmery:
(š × d)

14 × 14 cm
14 × 21 cm
21 × 21 cm

7 × 7 cm oblúkový klin kónický 

Hrúbka: 
8 cm

Svoj rustikálny vzhľad získava vďaka ne- 
pravidelným, umelo otĺkaným hranám. 
Farebné prevedenia žulovosivá a  bridli-
covosivá podčiarkujú prírodný charakter 
dlažby. Mimoriadne sa hodí na obnovu 
starodávnych námestí a  všade tam, kde 
je žiaduce navodiť historickú atmosféru. 

Oblúkový klin umožňuje vytváranie kru-
hových a oblúkových tvarov či olemova-
ní. Je možné ho použiť aj pri akomkoľvek 
inom type dlažby.

• Kombináciou rôznych 
formátov a veľkostí je možné 
vyskladať rozmanité vzory

• Mimoriadne jednoduchú pokládku 
umožňujú skryté dištančné výstupky

• Zakrivenia a oblúky sa vyhotovujú 
pomocou oblúkových klinov 
bez potreby zarezávania

• Vhodná pre zaťaženie 
nákladnými vozidlami

RUČNE PREBERANÁ KVALITA
CE OSVEDČENIE

MRAZUVZDORNÉ
VÝROBOK ODOLNÝ VOČI 

POSYPOVÝM MATERIÁLOM
NEŠMYKĽAVÉ

ZAŤAŽITEĽNOSŤ OSOBNÝMI VOZIDLAMI
ZAŤAŽITEĽNOSŤ NÁKLADNÝMI VOZIDLAMI

HYDROFOBIZOVANÉ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA ANTIK

DLAŽBA DOM ANTIK

TERASY

CHODNÍKY

ALTÁNKY

PRÍJAZDOVÉ CESTY

PEŠIE ZÓNY

OKOLIA FONTÁN

VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

PRIEMYSELNÉ PLOCHY
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BridlicovosiváŽulovosivá

Farebnosť:

Fuoco Sepia

MJ Rozmery
(š×d×hr) cm Farebnosť Hmotnosť

kg
Paleta

m²
Spotreba

ks/m²
Cena v €
bez DPH

Cena v €
s DPH

m²
14×14×8
14×21×8
21×21×8                    

Fuoco, Sepia
Žulovosivá

Bridlicovosivá 
180

(14×14×8)  6,27         
(14×21×8) 5,88       
(21×21×8) 5,29

(14×14×8)  51         
(14×21×8) 34       
(21×21×8) 23 

46,76 56,11



Rozmery:
(š × d)

 (6 cm hrúbka)
10 × 20 cm
20 × 20 cm
30 × 20 cm
30 × 30 cm

40 × 40 cm (8 cm hrúbka)
Hrúbka: 

6 cm, 8 cm (rozmer 20 × 10 cm,  
na objednávku: 20 × 20, 30 × 20, 

30 × 30, 40 × 40)

Farebnosť:

Čisté línie, jednoduchý dizajn. Kombi-
nácia troch rozmerov umožňuje poklád-
ku rôznych vzorov. Ozajstnú atmosféru 
zabezpečuje geniálna jednoduchosť 
dlažby.

• Kombinácia troch rozmerov je vhodná 
na vyskladanie originálnych vzorov

• Mimoriadne jednoduchú pokládku 
umožňujú skryté dištančné výstupky

• Možná premávka osobných vozidiel
• Možná premávka nákladných 

vozidiel (10×20×8 cm)

CE OSVEDČENIE
MRAZUVZDORNÉ

VÝROBOK ODOLNÝ VOČI
POSYPOVÝM MATERIÁLOM

NEŠMYKĽAVÉ
ZAŤAŽITEĽNOSŤ OSOBNÝMI VOZIDLAMI

ZAŤAŽITEĽNOSŤ NÁKLADNÝMI VOZIDLAM
- (HRÚBKA 8 cm)

SYSTÉM N+F
- (PRI ROZMEROCH 10×20×8 cm A HRÚBKE 6 cm)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA NATUR

Červená

Sivá

Antracit

Jesenné lístie*

Žltá*

DLAŽBA PIAZZA

TERASY

CHODNÍKY

ALTÁNKY

PRÍJAZDOVÉ CESTY

PEŠIE ZÓNY
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* dostupné iba v rozmeroch
10×20×6 cm

* na objednávku (sivá, červená, antracit): 20×20×6 cm, 30×20×6 cm,
30x30x6 cm, 20×20×8 cm, 30×20×8 cm, 30x30x8 cm, 40x40x8 cm

MJ Rozmery
(š×d×hr) cm Farebnosť Hmotnosť

kg
Paleta

m²
Spotreba

ks/m²
Cena v €
bez DPH

Cena v €
s DPH

m² 10×20×6 Sivá 130 10,8 50 12,50 15,00

m² 10×20×6 Červená, Antracit
Žltá, Jesenné lístie 130 10,8 50 14,60 17,52

m² 20×20×6 Sivá 130 12 25 12,50 15,00

m² 20×20×6 Červená, Antracit 130 12 25 14,60 17,52

m² 30×20×6 Sivá 130 12 17 12,50 15,00

m² 30×20×6 Červená, Antracit 130 12 17 14,60 17,52

m² 10×20×8 Sivá 180 8,6 50 13,55 16,26

m² 10×20×8 Červená, Antracit 180 8,6 50 15,65 18,78

m² 20×20×8 Sivá 178 9,6 25 13,55 16,26

m² 20×20×8 Červená, Antracit 178 9,6 25 15,65 18,78

m² 30×20×8 Sivá 178 9,6 17 13,55 16,26

m² 30×20×8 Červená, Antracit 178 9,6 17 15,65 18,78



Rozmery:
(š × d)

10 × 20 cm
20 × 20 cm

30 × 20 cm (len škorica a oriešková)
Hrúbka: 

6 cm Farebnosť:

Bezškárové vyhotovenie dlažby ROLLO je 
výborným riešením pri vytváraní plôch 
v  nákupných centrách, na parkoviskách 
a  verejných priestranstvách. Veľmi úzke 
škáry a hladký povrch dlažby sú zárukou 
mimoriadne komfortného prechodu 
s nákupným vozíkom, detským kočíkom 
či na korčuliach. Moderná líniová stro-
hosť a ľahko udržiavateľný hladký povrch 
dlažby spĺňa všetky nároky na architek-
tonicky dokonalé stvárnenie príjemne 
pochôdznej plochy.

• Úzke škáry a ostré hrany umožňujú 
ľahký a nehlučný prejazd

• Bezškárová dlažba
• Kombinácia troch rozmerov je vhodná 

na vyskladanie originálnych vzorov
• Mimoriadne jednoduchú pokládku 

umožňujú skryté dištančné výstupky
• Možná premávka osobných vozidiel

CE OSVEDČENIE
MRAZUVZDORNÉ

VÝROBOK ODOLNÝ VOČI 
POSYPOVÝM MATERIÁLOM

NEŠMYKĽAVÉ
ZAŤAŽITEĽNOSŤ OSOBNÝMI VOZIDLAMI

SYSTÉM N+F
HYDROFOBIZOVANÉ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA NATUR

DLAŽBA ROLLO

TERASY

CHODNÍKY 

ALTÁNKY

PRÍJAZDOVÉ CESTY

PEŠIE ZÓNY

CYKLOTRASY
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Škorica

Oriešková

Červená*

Sivá

* len v rozmeroch 20×10 cm

MJ Rozmery
(š×d×hr) cm Farebnosť Hmotnosť

kg
Paleta

m2
Spotreba

ks/m²
Cena v €
bez DPH

Cena v €
s DPH

m² 10×20×6 Červená 130 10,8 50 14,60 17,52

m² 10×20×6 Sivá 130 10,8 50 12,50 15,00

m² 10×20×6 Oriešková, Škorica 130 10,8 50 14,60 17,52

m² 20×20×6 Sivá 130 12 25 12,50 15,00

m² 20×20×6 Oriešková, Škorica 130 12 25 14,60 17,52

m² 30×20×6 Oriešková, Škorica 130 12 17 14,60 17,52



Rozmery:
(š × d)

20 x 10 cm (nopková dlažba)

Hrúbka: 
6 cm

Farebnosť:

Náš sortiment záhradných prvkov zahŕňa 
aj špeciálne dlažby pre nevidiacich a sla-
bozrakých, ktoré im pomáhajú pri orien-
tácii počas chôdze.

Na signalizovanie bezpečných úse-
kov slúžia vonkajšie dlažobné tvarovky 
s drážkovaním. Dlažobné tvarovky s výs-
tupkami upozorňujú chodcov so zrako-
vým postihnutím na nebezpečné úseky, 
prípadne na zmenu smeru.

Dlažby so špeciálnym upraveným povr- 
chom sú určené predovšetkým na vy- 
značenie hrán zastávok MHD a nástupíšť 
na autobusových a  železničných stani- 
ciach.

• Pochôdzne plochy

RUČNE PREBERANÁ KVALITA
CE OSVEDČENIE

MRAZUVZDORNÉ
VÝROBOK ODOLNÝ VOČI 

POSYPOVÝM MATERIÁLOM
NEŠMYKĽAVÉ
SYSTÉM N+F

POVRCHOVÁ ÚPRAVA NATUR

DLAŽBY PRE NEVIDIACICH

CHODNÍKY

PEŠIE ZÓNY

ŽELEZNIČNÉ NÁSTUPIŠTIA
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Červená Antracit 

Sivá Biela

* ks/bm

MJ Rozmery
(š×d×hr) cm Farebnosť Hmotnosť

kg
Paleta

m2
Spotreba

ks/m²
Cena v €
bez DPH

Cena v €
s DPH

m²
20×10×6
(nopková 
dlažba)

Biela
Sivá 

Červená
133 10,8 10 * 25,29 30,35



Rozmery:
(š × d)

20 × 20 cm

Hrúbka: 
8 cm

Rozmery:
(š × d)

12 × 24 cm

Hrúbka: 
6 cm
8 cm

10 cm

Farebnosť:

Farebnosť:

Tvarovo je dlažba Ökolith prispôso-
bená na realizáciu spevnených plôch 
so zvýšenou možnosťou odvádzania 
dažďových vôd. Bočné výstupky tvaro-
viek zabezpečia vynechanie dostatočne 
širokých škár na odvádzanie vody.

• Možná premávka osobných vozidiel

Priemyselná dlažba Serpentino je vhod-
ná na zhotovenie vysoko zaťažovaných 
spevnených plôch.

• Možná premávka osobných 
vozidiel alebo nákladných 
vozidiel (8 cm, 10 cm)

CE OSVEDČENIE
MRAZUVZDORNÉ

VÝROBOK ODOLNÝ VOČI 
POSYPOVÝM MATERIÁLOM

NEŠMYKĽAVÉ
ZAŤAŽITEĽNOSŤ OSOBNÝMI VOZIDLAMI

POVRCHOVÁ ÚPRAVA NATUR

CE OSVEDČENIE
MRAZUVZDORNÉ

VÝROBOK ODOLNÝ VOČI 
POSYPOVÝM MATERIÁLOM

NEŠMYKĽAVÉ
ZAŤAŽITEĽNOSŤ OSOBNÝMI VOZIDLAMI

ZAŤAŽITEĽNOSŤ NÁKLADNÝMI VOZIDLAMI
POVRCHOVÁ ÚPRAVA NATUR

DLAŽBA ÖKOLITH DLAŽBA SERPENTINO

TERASY

CHODNÍKY

ALTÁNKY

PRÍJAZDOVÉ CESTY

PEŠIE ZÓNY

PRIEMYSELNÉ A POĽNOHOSPODÁRSKE 
POVRCHY

TERASY

CHODNÍKY

ALTÁNKY

PRÍJAZDOVÉ CESTY

PEŠIE ZÓNY

PRIEMYSELNÉ A POĽNOHOSPODÁRSKE 
POVRCHY
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Červená Sivá

Antracit

Červená 

Sivá

* na špeciálnu objednávku 

 12x24x12 * na špeciálnu objednávku

MJ Rozmery
(š×d×hr) cm Farebnosť Hmotnosť

kg
Paleta

m2
Spotreba

ks/m²
Cena v €
bez DPH

Cena v €
s DPH

m² 20×20×8 Sivá 
Červená 170 9,6 25 30,64 (sivá)

35,80 (červená)   
36,76 (sivá)

42,96 (červená)  

MJ Rozmery
(š×d×hr) cm Farebnosť Hmotnosť

kg
Paleta

m2
Spotreba

ks/m²
Cena v €
bez DPH

Cena v €
s DPH

m² 12×24×6 Sivá                               125 11,5 35 11,45 13,74

m² 12×24×6 Červená,  Antracit                               125 11,5 35 13,55 16,26

m² 12×24×8 Sivá                               170 9,2 35 12,50 15,00

m² 12×24×8 Červená, Antracit                               170 9,2 35 14,60 17,52

m² 12×24×10 Sivá 215 6,9 35 14,60 17,52

m² 12×24×10 Červená, Antracit                               215 6,9 35 16,70 20,04



MJ Rozmery
(š×d×hr) cm Farebnosť Hmotnosť

kg
Paleta

m2
Spotreba

ks/m²
Cena v €
bez DPH

Cena v €
s DPH

m² 16,5×20×6 Sivá                               125 9,7 35 11,45 13,74

m² 16,5×20×6 Červená, Antracit                               125 9,7 35 13,55 16,26

m² 16,5×20×8 Sivá                               168 7,6 35 12,50 15,00

m² 16,5×20×8 Červená, Antracit                               168 7,6 35 14,60 17,52

m² 16,5×20×8 - nehlučná Sivá 165 7,6 35 12,50 15,00

m² 16,5×20×8 - nehlučná Červená, Antracit                                165 7,6 35 14,60 17,52

m² 16,5×20×10 Sivá 216 5,7 35 14,60 17,52

m² 16,5×20×10 Červená, Antracit                                216 5,7 35 16,70 20,04

Rozmery:
(š × d)

16,5 × 20 cm

Hrúbka: 
6 cm

8 cm (aj ako nehlučná a ÖKO)
10 cm

Rozmery:
(š × d)

8 × 8 cm

Hrúbka: 
6 cm

Farebnosť: Farebnosť:

Dlažba Solido je robustná a funkčná dlaž-
ba. Spôsob ukladania na dvojitú väzbu 
zabezpečuje vysokú zaťažiteľnosť zhoto-
vených povrchov. Vyrába sa v dvoch pre-
vedeniach - nehlučná, pri ktorej na okra-
joch tvaroviek nie sú skosenia. Druhým 
typom je dlažba pre jednoduchšie 
odvádzanie dažďových vôd z povrchu - 
Solido ÖKO.

• Možná premávka osobných alebo 
nákladných vozidiel (hrúbka 8 cm)

Vďaka svojim rozmerom sa vhodne kom-
binuje s  inými dlažbami. Je ideálnym 
produktom pre vytvorenie lemovania 
chodníkov, terás a iných spevnených, za-
oblených a zalomených plôch. Pri použití 
so zatrávňovacou dlažbou Verde presne 
zapadne do jej otvorov, čo umožňuje 
vytvárať pásy s rôznym využitím.

• Možná premávka osobných vozidiel

CE OSVEDČENIE
MRAZUVZDORNÉ

VÝROBOK ODOLNÝ VOČI 
POSYPOVÝM MATERIÁLOM

NEŠMYKĽAVÉ
ZAŤAŽITEĽNOSŤ OSOBNÝMI VOZIDLAMI

ZAŤAŽITEĽNOSŤ NÁKLADNÝMI VOZIDLAMI
POVRCHOVÁ ÚPRAVA NATUR

CE OSVEDČENIE
MRAZUVZDORNÉ

VÝROBOK ODOLNÝ VOČI 
POSYPOVÝM MATERIÁLOM

NEŠMYKĽAVÉ
ZAŤAŽITEĽNOSŤ OSOBNÝMI VOZIDLAMI

POVRCHOVÁ ÚPRAVA NATUR

DLAŽBA SOLIDO DLAŽBA QUADRO

TERASY

CHODNÍKY

ALTÁNKY

PRÍJAZDOVÉ CESTY

PEŠIE ZÓNY

PRIEMYSELNÉ 
A POĽNOHOSPODÁRSKE PLOCHY

TERASY

CHODNÍKY

ALTÁNKY

PRÍJAZDOVÉ CESTY

PEŠIE ZÓNY

NÁMESTIA
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Antracit Antracit

Červená Červená 

Sivá Sivá

MJ Rozmery
(š×d×hr) cm Farebnosť Hmotnosť

kg
Paleta

ks
Spotreba

ks/m²
Cena v €
bez DPH

Cena v €
s DPH

ks 8×8×6 Sivá  0,8 1001 154 0,65 0,78

ks 8×8×6 Červená, Antracit 0,8 1001 154 0,65 0,78



Rozmery:
(š × d)

40 × 60 cm

Hrúbka: 
8 cm

10 cm

Farebnosť:

Vytvára spevnené plochy pre prejazd ale-
bo parkovanie vozidiel, na druhej strane 
ale nebráni rastu trávnika. 
Do otvorov dlažby VERDE je možné osa-
diť kocku QUADRO.

• Možná premávka osobných vozidiel

CE OSVEDČENIE
MRAZUVZDORNÉ

VÝROBOK ODOLNÝ VOČI 
POSYPOVÝM MATERIÁLOM

NEŠMYKĽAVÉ
ZAŤAŽITEĽNOSŤ OSOBNÝMI VOZIDLAMI

POVRCHOVÁ ÚPRAVA NATUR

Sivá

ZATRÁVŇOVACIA DLAŽBA VERDE

PRÍJAZDOVÉ CESTY

STABILIZÁCIA SVAHOV

DRENÁŽNE PÁSY

PARKOVISKÁ PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ
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MJ Rozmery
(š×d×hr) cm Farebnosť Hmotnosť

kg
Paleta

m²
Spotreba
cca ks/m²

Cena v €
bez DPH

Cena v €
s DPH

m² 60×40×8 Sivá                               110 12,5 4 10,08 12,10

m² 60×40×10 Sivá 130 7,5 4 13,21 15,85



MUROVACIE PRVKY

TERASY

CHODNÍKY

SCHODY

OKRASNÉ MÚRY 

A NEOMIETANÉ MURIVO

PLOTOVÉ STRIEŠKY

STĹPY A PILIERE

KLENBY

VÍNNE PIVNICE



MUROVACIE PRVKY

KAISERSTEIN®
Je ideálny na tvorbu terás a  múrov s  rustikálnym povrchom. 
Nepravidelne otlčené hrany prepožičiavajú záhradným doplnkom 
KAISERSTEIN ich historický vzhľad. Pri tomto produkte sme kládli 

Murovacie prvky sa používajú nielen na samotnú stavbu oporných a nosných múrov, ale majú široké uplatnenie aj pri dotváraní chodníkov 
a rôznych detailov v záhradnej architektúre, pretože sa vyrábajú z homogénneho materiálu a sú rovnako pekné z každej strany.

veľký dôraz na harmóniu tvaru a farebnosti povrchu, pričom prvky 
je možné použiť ako terasovú dlažbu i na stavbu múrov.

PATIO
Formou, harmonickým farebným prejavom a antickým povrchom 

na nás pôsobí ako klasická maloformátová 
tehla. Poskytuje riešenie pre zhotovenie 
dlažbových plôch a múrov.

KANT®
Premyslený rozmer múrového kameňa 
KANT a  jeho vyhotovenie v 6 rôznych far-
bách a 2 povrchových úpravách ho robia 
ideálnym na orámovanie dláždených povr-
chov, na zakrytie múrov a stĺpov či dokon-
ca na obloženie schodov.

BLOCK
Pomocou prvku BLOCK je možné v klasic-
kom štýle zhotoviť záhradné múry, oporné 
steny a schody. Bohatá farebná škála a otĺ-
kaný povrch dokonale harmonizujú s niek-
torými typmi dlažieb a  tvoria tak ucelený 
dekoratívny celok.

MOVADO
S  murovacím prvkom MOVADO môžete 
vďaka rôznorodým prvkom vytvoriť ľu-
bovoľný obraz múru, a  to aj napriek jeho 
prísnej geometrii a línii. Štruktúra hotového 
múru Vás očarí hrou svetla a tieňa.

CASTRUM 
S  murovacími prvkami CASTRUM v  9 rôz-
nych rozmeroch ľahko postavíte múr v rus-
tikálnom vzhľade.



Rozmery:
(š × d)

12 × 36 cm

Hrúbka: 
6 cm

Farebnosť:

Prvky na suché murovanie 
ARCHITEKTURA so štiepaným povrchom 
vyzdvihnú prirodzenosť okolia.

wieNatur® - prvky vyrobené touto špe-
ciálnou technikou Vám vrátia vzhľad 
prírodného kameniva.

Vďaka tejto špeciálnej výrobnej techni-
ke neexistujú dva rovnaké prvky, práve 
preto bude každý múr, postavený z prv-
kov Architektura, jedinečný.

• Prírodné farebné odtiene
• Ľahká manipulácia 

RUČNE PREBERANÁ KVALITA
CE OSVEDČENIE

MRAZUVZDORNÉ
HYDROFOBIZOVANÉ

PRVKY NA SUCHÉ MUROVANIE ARCHITEKTURA 

SUCHÉ MÚRY

VYVÝŠENÉ ZÁHONY

PALISÁDY

OBKLADY OPORNÝCH MÚROV

LAVIČKY
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Fuoco Sepia

Terra Dymový krištáľ

MJ Rozmery
(š×d×hr) cm Farebnosť Hmotnosť

kg
Paleta

ks
Spotreba

ks/m²
Cena v €
bez DPH

Cena v €
s DPH

ks 12×36×6 Terra, Dymový krištáľ, Fuoco, Sepia                               6 144 46,3 2,28 2,74



Sepia

Rozmery:
(š × d)*

14 × 7 cm 
21 × 7 cm
28 × 7 cm
35 × 7 cm

14 × 14 cm
21 × 14 cm

28 × 14 cm
35 × 14 cm
14 × 21 cm
21 × 21 cm
28 × 21 cm
35 × 21 cm

Hrúbka: 
21 cm

Ďalšie výrobky:
• Dlažba CASTRUM
• Dlažba VIVENDO (TAVERNA)

• Dlažba FORUM 
• CASTRUM schodiskové bloky

Farebnosť:

S murovacím prvkom MOVADO môžete 
vďaka rôznorodým prvkom vytvoriť ľu-
bovoľný obraz múru, a to aj napriek jeho 
prísnej geometrii a línii. Štruktúra hotové-
ho múru Vás očarí hrou svetla a tieňa.

Prvky MOVADO sú moderné a  ľahko 
kombinovateľné.

Každý postavený múr bude vďaka týmto 
prvkom jedinečný.

• Ľahká manipulácia
• Kombinovateľné s rôznym 

stavebným štýlom
• Výrazný vzhľad

RUČNE PREBERANÁ KVALITA
CE OSVEDČENIE

MRAZUVZDORNÉ
HYDROFOBIZOVANÉ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA NATUR

PRVKY NA SUCHÉ MUROVANIE MOVADO

SUCHÉ MÚRY

SVAHOVÉ PRVKY

LAVIČKY

VYVÝŠENÉ ZÁHONY
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FuocoDymový krištáľ

* mix rozmerov v balení

MJ Rozmery
(š×d×hr) cm Farebnosť Hmotnosť

kg
Paleta

m²
Spotreba

ks/m²
Cena v €
bez DPH

Cena v €
s DPH

m²

Mix rozmerov v balení  
14×7×21, 28×14×21, 21×7×21 
35×14×21, 28×7×21, 14×21×21 
35×7×21, 21×21×21, 14×14×21 

28×21×21, 21×14×21, 
35×21×21

Dymový krištáľ 
Fuoco 
Sepia                               

470 2,46 - 190,15 228,18



Sepia

Rozmery:
 (š×d)*

12 × 6 cm
24 × 6 cm
36 × 6 cm

12 × 12 cm
24 × 12 cm
36 × 12 cm

12 × 18 cm
24 × 18 cm
36 × 18 cm

Hrúbka: 
12 cm
24 cm

Farebnosť:

S  murovacími prvkami CASTRUM v  9 
rôznych rozmeroch ľahko postavíte múr 
v rustikálnom vzhľade.

• Ľahká manipulácia
• 12 a 24 cm hrubé murivo
• Vhodné k dlažbám CASTRUM a KANT, 

ako aj k záhradnému prvku BLOCK

RUČNE PREBERANÁ KVALITA
CE OSVEDČENIE

MRAZUVZDORNÉ
HYDROFOBIZOVANÉ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA ANTIK

SUCHÉ MÚRY

SVAHOVÉ PRVKY

VYVÝŠENÉ ZÁHONY

OHNISKÁ

LAVIČKY

MUROVACÍ PRVOK CASTRUM 
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Fuoco

Dymový krištáľ

* mix rozmerov v balení

MJ Rozmery
(š×d×hr) cm Farebnosť Hmotnosť

kg
Paleta

m²
Spotreba

ks/m²
Cena v €
bez DPH

Cena v €
s DPH

m²
Mix rozmerov v balení 

12×6×12, 24×6×12, 36×6×12, 12×12×12, 24×12×12  
36×12×12, 12×18×12, 24×18×12, 36×18×12 

Dymový krištáľ          
Fuoco                      
Sepia                               

265 3 - 117,97 141,56

m²
Mix rozmerov v balení  

12×6×24, 24×6×24, 36×6×24, 12×12×24, 24×12×24                   
36×12×24, 12×18×24, 24×18×24, 36×18×24

Dymový krištáľ          
Fuoco                      
Sepia                               

530 1,5 - 234,52 281,42



Sepia

Rozmery:
(š×hĺbka)

60 × 48 cm
36 × 48 cm
24 × 48 cm

Hrúbka: 
12 cm

Farebnosť:

CASTRUM schodiskový prvok so sko- 
senou pohľadovou hranou je no-
vým doplnkom k  produktovému radu 
CASTRUM.

CASTRUM schodiskový prvok ponúkame 
s 48 cm hĺbkou, s 12 cm výškou a 60, 36 
alebo 24 cm dĺžkou. Prvky sú štandardne 
vyrobené so skosenou hranou.

• Nešmykľavý povrch
• Skosená pohľadová hrana
• Vhodné k produktom CASTRUM

Doplnky:
Dlažba CASTRUM
Murovací prvok CASTRUM
Palisády CASTRUM

RUČNE PREBERANÁ KVALITA
CE OSVEDČENIE

MRAZUVZDORNÉ
ODOLNÉ VOČI POSYPOVÝM 

MATERIÁLOM
NEŠMYKĽAVÉ

HYDROFOBIZOVANÉ

SCHODISKOVÉ PRVKY CASTRUM 

TERASY

SCHODY
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Fuoco

Dymový krištáľ

MJ Rozmery
(š×d×hr) cm Farebnosť Hmotnosť

kg
Paleta

ks
Spotreba

ks/bm
Cena v €
bez DPH

Cena v €
s DPH

ks
60×48×12 
36×48×12 
24×48×12

Dymový krištáľ 
Fuoco 
Sepia                               

79 (60×48×12)              
47,5 (36×48×12)                    
32 (24×48×12)

8                                                      
16                                             
24

1,66   
2,77  
4,17

84,69                         
50,83                        
33,80

101,63                      
60,99                   
40,56



Rozmery:
(š × d)

60 × 12 cm (skosené z dvoch strán)
30 × 12 cm (skosené z troch strán)

Hrúbka: 
12 cm

Súvisiace výrobky:
Dlažba CASTRUM

CASTRUM murovací prvok
Schodiskové prvky CASTRUM

Farebnosť:

CASTRUM palisády sú univerzálnym 
doplnkom našej ponuky záhradnej archi-
tektúry LEIER KAISERSTEIN.

Palisády Castrum majú rôzne využitie, sú 
ľahko zabudovateľné. Ľahko ich osadíte 
lepením alebo murovaním.

Univerzálne na použitie. Sú ideálne na 
ohraničenie záhradných chodníkov, oh-
nísk alebo kvetinových záhonov.

• Jednoduché zabudovanie
• Ľahko kombinovateľné
• So skoseným povrchom alebo 

s povrchovou úpravou Natur

RUČNE PREBERANÁ KVALITA
CE OSVEDČENIE

MRAZUVZDORNÉ
ODOLNÉ VOČI POSYPOVÝM MATERIÁLOM

KAISER-CLEAN
HYDROFOBIZOVANÉ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA NATUR

PALISÁDY CASTRUM

TERASY

VYVÝŠENÉ ZÁHONY

PALISÁDY

OHNISKÁ
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Fuoco

Dymový krištáľ

Sepia

MJ Rozmery
(š×d×hr) cm Farebnosť Hmotnosť

kg
Paleta

ks
Spotreba

ks/m²
Cena v €
bez DPH

Cena v €
s DPH

ks 30×12×12 (skosené z troch strán) Dymový krištáľ, Fuoco, Sepia                               9,5 120 27,78 6,45 7,74

ks 60×12×12 (skosené z dvoch strán)                                      Dymový krištáľ, Fuoco, Sepia                               19 60 13,88 10,38 12,46



MJ Rozmery
(š×d×hr) cm Farebnosť Hmotnosť

kg
Paleta

ks
Spotreba

ks/m²
Cena v €
bez DPH

Cena v €
s DPH

ks 15,6×26×5 Tehlovo červená, Stella del Giardino 4,4 200 23 2,06 2,48

Rozmery:
(š × d)

15,6 × 26 cm

Hrúbka: 
5 cm

Ďalšie výrobky:
• Dekoračné prvky
• Platňa 2,2 cm

• Soklový prvok
• Obkladový pásik

Farebnosť:

Nepravidelne otĺkané hrany prepožičia-
vajú dlažbe a  murovaciemu prvku 
KAISERSTEIN rustikálnu podobu a  sú 
vhodné na použitie pri renovovaných 
historických budovách či dvoroch. 
Dokonale pritom harmonizujú aj s  mo-
derným stavebným štýlom. Harmonicky 
prispôsobenými farebnými odtieňmi 
navodzuje mediteránsku atmosféru. 
Pridaním dekoratívnych prvkov dodáte 
svojej dlažbe či múru štýlový punc kva-
lity.

• Oteruvzdorný výrobok
• Odolný voči mrazu
• Použiteľný v interiéri aj v exteriéri
• Vhodný na použitie v rôznych štýloch
• Sortiment dopĺňajú: dekoratívné 

prvky, platne, soklové prvky 
a obkladové pásiky

RUČNE PREBERANÁ KVALITA
CE OSVEDČENIE

MRAZUVZDORNÉ
VÝROBOK ODOLNÝ VOČI 

POSYPOVÝM MATERIÁLOM
NEŠMYKĽAVÉ

ZAŤAŽITEĽNOSŤ OSOBNÝMI VOZIDLAMI
KAISER-CLEAN

HYDROFOBIZOVANÉ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA ANTIK

UNIVERZÁLNA MUROVACIA TVAROVKA A DLAŽBA KAISERSTEIN

TERASY

CHODNÍKY

SCHODY

OKRASNÉ MÚRY 
A NEOMIETNUTÉ MURIVO

PLOTOVÉ STRIEŠKY

STĹPY A PILIERE

KLENBY

VÍNNE PIVNICE

80 | | 81

Stella del GiardinoTehlovočervená



MJ Rozmery
(š×d×hr) cm Farebnosť Hmotnosť

kg
Paleta

m²
Spotreba

ks/m²
Cena v €
bez DPH

Cena v €
s DPH

m² 12,4×25×5 Carbon, Klinkerovožltá 112 12,4 32,2 14,03 16,84

m² 12,4×25×5 Tehlovočervená 112 12,4 32,2 14,03 16,84

m² 12,4×25×5 Hnedý melír 112 12,4 32,2 14,03 16,84

Rozmery:
(š × d)

12,4 × 25 cm

Hrúbka: 
5 cm

Farebnosť:

Vďaka svojmu rozmeru, príjemným far-
bám a  antickému povrchu ponúka kla-
sický vzor a veľa individuálnych možností 
vyskladania dlažby. PATIO podčiarkuje 
vidiecku idylu. Dlažbu je možné použiť 
na terasy, cesty, príjazdové cesty, ploty, 
studne, okrasné múry a obklady.

• Mnohostrannosť
• Použitie v interiéri aj v exteriéri
• Využitie pre rôzne štýly

RUČNE PREBERANÁ KVALITA
CE OSVEDČENIE

MRAZUVZDORNÉ
VÝROBOK ODOLNÝ VOČI 

POSYPOVÝM MATERIÁLOM
NEŠMYKĽAVÉ

ZAŤAŽITEĽNOSŤ OSOBNÝMI VOZIDLAMI
HYDROFOBIZOVANÉ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA ANTIK

DLAŽBA A MUROVACÍ PRVOK PATIO

TERASY

CHODNÍKY

ALTÁNKY

OKRASNÉ MÚRY 
A NEOMIETNUTÉ MURIVO

PLOTY

STĹPY A PILIERE
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Hnedý melír

Carbon

Tehlovočervená

Klinkerovožltá



PLOTOVÉ PRVKY, 
SVAHOVÉ PRVKY, KVETINÁČE

TERASY

PRÍJAZDOVÉ CESTY

CHODNÍKY

OBRUBNÍKY

PLOTY

STABILIZÁCIA SVAHOV



Rozmery:
(š × d)

40 × 20 cm
20 × 20 cm (polovičný dielec)

40 × 20 cm (rohový dielec)
40 × 5 cm (murovací prvok)

Hrúbka: 
20 cm

Doplnky:
• MODUS striešky 46x28x6 cm
• KANT striešky s otĺkanými 

hranami 25x28x6 cm
• Plotové striešky v hr. 5 cm

Farebnosť:

Plot postavený z prvkov ARCHITEKTURA 
je estetickou vizitkou každého domu. 
Štiepaný povrch a široká škála farieb za-
bezpečí harmóniu celého okolia domu. 
Individuálnym dotvorením domu si za-
bezpečíte nezničiteľný plot, ktorému 
neublíži ani vlhko a mráz.

• Štiepaný povrch
• Plotové striešky

RUČNE PREBERANÁ KVALITA
CE OSVEDČENIE

MRAZUVZDORNÉ
HYDROFOBIZOVANÉ

PLOTOVÉ PRVKY ARCHITEKTURA 

MURIVO

PLOTY

VYVÝŠENÉ ZÁHONY
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BéžováMramorovo čierna

Lomená biela

MJ Rozmery
(š×d×hr) cm Farebnosť Hmotnosť

kg
Paleta

ks
Spotreba

ks/m²
Cena v €
bez DPH

Cena v €
s DPH

ks 40×20×20 
(normal dielec)

Lomená biela 
Beige, Mramorovo čierna 20 48 12,5 9,98 11,98

ks
20×20×20 
(polovičný 

dielec)

Lomená biela 
Beige, Mramorovo čierna 10 96 25 7,25 8,70

ks 40×20×20 
(rohový dielec)

Lomená biela,
 Beige, Mramorovo čierna 20 20 - 37,70 45,24

ks 40×5×20 
(murovací prvok)

Lomená biela 
Beige, Mramorovo čierna 6 72 12,5 3,70 4,44



Rozmery:
(š × d)

40 × 20 cm
20 × 20 cm (polovičný dielec)

40 × 20 cm (rohový dielec)

Hrúbka: 
20 cm

Doplnky:
• MODUS striešky 46x28x6 cm
• KANT® Natur striešky 33x25x6 cm
• KANT striešky so skosenými 

hranami 25x28x6 cm

Farebnosť:

Plotový prvok MODERN je vhodný k mo-
derným domom. Vďaka klasickému 
a jednoduchému prevedeniu sa zhoduje 
s modernou architektúrou s jednoduchý-
mi geometrickými tvarmi z betónu, ocele 
a skla.

Vďaka skoseným hranám sa na povrchu 
plota vytvára zaujímavá hra svetla a tieňa.

• Povrchová úprava Natur
• Plotové striešky

RUČNE PREBERANÁ KVALITA
CE OSVEDČENIE

MRAZUVZDORNÉ
HYDROFOBIZOVANÉ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA NATUR

PLOTOVÉ PRVKY MODERN NATUR

MURIVO

PLOTY

VYVÝŠENÉ ZÁHONY
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Lomená biela Lomená biela brokovaná

MJ Rozmery
(š×d×hr) cm Farebnosť Hmotnosť

kg
Paleta

ks
Spotreba

ks/m²
Cena v €
bez DPH

Cena v €
s DPH

ks 40×20×20 
(normal dielec) Lomená biela 18 48 12,5 6,20 7,44

ks 20×20×20 
(polovičný dielec) Lomená biela 9 96 25 4,94 5,93

ks 40×20×20 
(rohový dielec) Lomená biela 20 - - 32,21 38,65

ks 40×20×20 
(normal dielec)

Lomená biela 
brokovaná 18 48 12,5 9,66 11,59

ks 20×20×20 
(polovičný dielec)

Lomená biela 
brokovaná 9 96 25 9,18 11,02

 ks 40×20×20 
(rohový dielec)

Lomená biela 
brokovaná 18 48 12,5 34,95 41,94



MJ Rozmery
(š×d×hr) cm Farebnosť Hmotnosť

kg
Paleta

ks
Spotreba

ks/m²
Cena v €
bez DPH

Cena v €
s DPH

ks 40×20×20 Bridlicovosivá                   
Béžová 18 48 12,5 6,20 7,44

ks 20×20×20 Bridlicovosivá                   
Béžová 9 96 25 4,94 5,93

ks 40×20×20

Bridlicovosivá 
brokovaná           

Béžová 
brokovaná

20 - - 9,66 11,59

ks 20×20×20

Bridlicovosivá 
brokovaná           

Béžová 
brokovaná

9 96 25 9,18 11,02

Rozmery:
(š × d)

40 × 20 cm
20 × 20 cm (polovičný dielec)

40 × 20 cm (rohový dielec)

Hrúbka: 
20 cm

Doplnky:
• MODUS striešky 46x28x6 cm
• KANT® Natur striešky 33x25x6 cm

Farebnosť:

Plotový prvok MODERN je vhodný k mo-
derným domom. Vďaka klasickému 
a jednoduchému prevedeniu sa zhoduje 
s modernou architektúrou s jednoduchý-
mi geometrickými tvarmi z betónu, ocele 
a skla.

Vďaka skoseným hranám sa na povrchu 
plota vytvára zaujímavá hra svetla a tieňa.

• Brokovaná povrchová úprava
• Plotové striešky

RUČNE PREBERANÁ KVALITA
CE OSVEDČENIE

MRAZUVZDORNÉ
HYDROFOBIZOVANÉ

VYMÝVANÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA 

PLOTOVÉ PRVKY MODERN

MURIVO

PLOTY

VYVÝŠENÉ ZÁHONY

90 | | 91

BéžováBridlicovosivá



MJ Rozmery
(š×d×hr) cm Farebnosť Hmotnosť

kg
Paleta

ks
Spotreba

ks/m²
Cena v €
bez DPH

Cena v €
s DPH

ks 25×31×12,5 Hnedá skala, Sivá 10 80 18 5,03 6,04

Rozmery:
25 × 31 × 12,5 cm

RUČNE PREBERANÁ KVALITA
CE OSVEDČENIE

MRAZUVZDORNÉ
HYDROFOBIZOVANÉ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA NATUR 

SVAHOVÝ PRVOK KAISERSTEIN 

SPEVNENIE SVAHOV
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Farebnosť:

Svahové prvky s  povrchovou úpravou 
NATUR harmonicky zapadnú do rastlina-
mi zahalených múrov a  zároveň posky-
tujú rastlinám dokonalú ochranu. 

Otvorený spodok prvkov umožňuje rast-
linám optimálne zakorenenie a bezprob-
lémový rast. Vďaka svojej nízkej hmotnos-
ti a rozmerom sa rýchlo a ľahko ukladajú 
aj do strmých terénov. Drážky v  hornej 
časti prvkov umožňujú ľahkú pokládku 
zavlažovacích zariadení.
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Hnedá skala Sivá



MJ Rozmery
(š×d×hr) cm Farebnosť Hmotnosť

kg
Paleta

ks
Spotreba

ks/m²
Cena v €
bez DPH

Cena v €
s DPH

ks 40×50×30 Sivá 49 24 8 3,72 4,46

ks 40×50×30 Hnedá 49 24 8 4,47 5,36

ks 35×40×25 Sivá 35 45 - 3,34 4,00

ks 35×40×25 Hnedá 35 45 - 3,48 4,18

Rozmery:
40 × 50 × 30 cm 
35 × 40 × 25 cm

Farebnosť:

Svahové prvky LUNA Quartz a  LUNA 
QUARTZ MIDI sú vhodné na zhotovenie 
protihlukových a  vetrolamových stien, 
oporných stien ako aj jednoduchých zá-
hradných stien so zasadenými rastlinami. 
Jednoduchou pokládkou prvkov na seba 
sa rastlinám vytvára dostatočný priestor 
pre ich rast.

RUČNE PREBERANÁ KVALITA
CE OSVEDČENIE

NEŠMYKĽAVÉ
HYDROFOBIZOVANÉ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA NATUR 

SVAHOVÝ PRVOK LUNA

SPEVNENIE SVAHOV
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HnedáSivá



MJ Rozmery
(š×d×hr) cm Farebnosť Hmotnosť

kg
Paleta

ks
Spotreba

ks/m²
Cena v €
bez DPH

Cena v €
s DPH

ks
Valec Ø 40
vymývaný 

(výška 40 cm)

Berlin, London                   
Paris, Rome, Praga                   

Dunajský štrk
56 6 - 81,38 97,66

ks
Valec Ø 50
vymývaný 

(výška 50 cm)

Berlin, London                   
Paris, Rome, Praga                   

Dunajský štrk
100 2 - 141,75 170,10

ks
 Valec Ø 60
vymývaný

(výška 60 cm)

Berlin, London                   
Paris, Rome, Praga                   

Dunajský štrk
120 2 - 210,00 252,00

ks
Kváder

vymývaný 
30×30×30

Berlin, London                   
Paris, Rome, Praga                   

Dunajský štrk
33 - - 52,50 63,00

ks
Kváder 

vymývaný
40×40×40

Berlin, London                   
Paris, Rome, Praga                   

Dunajský štrk
85 2 - 102,38 122,86

ks
Kváder

vymývaný 
50×50×50

Berlin, London                   
Paris, Rome, Praga                   

Dunajský štrk
120 2 - 155,00 186,00

ks
Kváder 

vymývaný
60×30×30

 Berlin, London                   
Paris, Rome, Praga                   

Dunajský štrk
60 - - 86,63 103,96

ks
Kváder

vymývaný 
80×40×40

 Berlin, London                   
Paris, Rome, Praga                   

Dunajský štrk
145 1 - 186,38 223,66

ks
Kváder 

vymývaný
100×50×50

 Berlin, London                   
Paris, Rome, Praga                   

Dunajský štrk
205 1 - 322,88 387,46

ks
Kváder

vymývaný 
120×60×60

 Berlin, London                   
Paris, Rome, Praga                   

Dunajský štrk
340 1 - 406,88 488,26

Rozmery:
Valec ø 40 cm (výška 40 cm)
Valec ø 50 cm (výška 50 cm)
Valec ø 60 cm (výška 60 cm)

Kváder 30 × 30 × 30 cm
Kváder 40 × 40 × 40 cm
Kváder 50 × 50 × 50 cm
Kváder 60 × 30 × 30 cm
Kváder 80 × 40 × 40 cm

Kváder 100 × 50 × 50 cm
Kváder 120 × 60 × 60 cm

 v rôznych prevedeniach Euroline

Ako doplnkový prvok
ponúkame aj stojan na bicykle.

Farebnosť:

Pri dotváraní okolia domov sa môžu kve-
tináče použiť nielen ako dekorácia, ale aj 
na optické predelenie jednotlivých zón. 

Široký výber štandardných tvarov, farieb 
a  rozmerov Vám umožní vybrať si kom-
bináciu presne podľa Vašich predstáv. 
Kvetináče majú v  spodnej časti integro-
vaný otvor na odvádzanie vody, čím je 
zabezpečená ich mrazuvzdornosť.

• Dekoratívny prvok 
záhradnej architektúry

RUČNE PREBERANÁ KVALITA
NEŠMYKĽAVÉ

KVETINÁČE
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Paris

London

Rome

Berlin



MJ Rozmery
(š×d×hr) cm

Farebnosť Hmotnosť
kg

Paleta
ks

Spotreba
ks/m²

Cena v €
bez DPH

Cena v €
s DPH

ks K - štvorec 
120×120×80 Hnedá 350

1 zostava               
(16×Durisol             

4× kliny)
- 260,40 312,48

ks R - obdĺžnik 
120×230×80 Hnedá 530

1 zostava               
(24× Durisol                           

6× kliny)
- 410,40 492,48

ks L
230×230×80 Hnedá 720

1 zostava               
(32× Durisol                 

8× kliny)
- 560,40 672,48

ks U
230×340×80 Hnedá 1050

0,5 zostava         
(48× Durisol                            

12× kliny)
- 860,40 1032,48

ks U1
230×450×80 Hnedá 1250

0,5 zostava         
(56× Durisol                 

14× kliny)
- 1010,40 1212,48

Rozmery:
rôzne tvary a rozmery

Základnou surovinou Durisol vysokého 
záhonu je prirodzene obnoviteľný zdroj - 
drevná štiepka (tvorí až 90% objemu), ku 
ktorej sa pridáva cement a voda. Následne 
sa celá zmes zušľachťuje mineralizačnými 
prísadami, ktoré spôsobujú, že materiál je 
nehorľavý a odolný voči poveternostným 
podmienkam, škodcom, plesniam a hni-
lobe. Medzi jeho praktické výhody patrí 
úplne jednoduchá montáž.

• Spojený s prírodou
• Atraktívny dizajn
• Dlhá životnosť aj v styku s pôdou
• Odolnosť voči plesniam a hubám
• Jednoduchá a rýchla montáž
• Bez nutnosti fóliového podkladu
• Červenohnedé farebné vyhotovenie

lepšie absorbuje slnečné žiarenie
• Možnosť výberu z rôznych tvarov

DURISOL VYSOKÝ ZÁHON

VYSOKÝ ZÁHON

KOMPOSTÉR
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PRE BUDÚCNOSŤ 
STAVIAME

Tvarové 
zostavy

Tvar 
obdĺžnika

Tvar „L”

Tvar „U1”

~120 cm ~230 cm

~450 cm

~120 cm

~120 cm ~120 cm

~210 cm

~110 cm

~2
30

 c
m

~2
30

 c
m

~2
30

 c
m

~1
20

 c
m

Tvar 
štvorca

Kompostér

Tvar „U” 

~340 cm

~120 cm

~120 cm ~120 cm

~100 cm

~2
30

 c
m

~1
20

 c
m



VINOTÉKA DURISOL
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Priebežný kus
• Max. počet fliaš: 14 ks
• Dĺžka: 50 cm
• Výška: 35 cm
• Hĺbka: 27 cm
• Hmotnosť: 13,5 kg

Priebežný kus delený
• Max. počet fliaš: 14/16 ks
• Dĺžka: 50 cm
• Výška: 35 cm
• Hĺbka: 27 cm
• Hmotnosť: 14,5 kg

Ukončovací kus - malý
• Max. počet fliaš: 16 ks
• Dĺžka: 50 cm
• Výška: 42 cm
• Hĺbka: 27 cm
• Hmotnosť: 15,5 kg

Ukončovací kus - veľký
• Max. počet fliaš: 18 ks
• Dĺžka: 50 cm
• Výška: 47 cm
• Hĺbka: 27 cm
• Hmotnosť: 16,5 kg

Sokel oblúk
• Dĺžka: 50 cm
• Výška: 15 cm
• Hĺbka: 27 cm
• Hmotnosť: 7 kg

Sokel rovný
• Dĺžka: 50 cm
• Výška: 15 cm
• Hĺbka: 27 cm
• Hmotnosť: 7 kg

 Regálový systém I.*
Max. počet fliaš: 30 ks

Hmotnosť: 36,5 kg

 Regálový systém II.*
Max. počet fliaš: 88 ks

Hmotnosť: 102 kg

 Regálový systém III.*
Max. počet fliaš: 120 ks

Hmotnosť: 130 kg

 Regálový systém IV.*
Max. počet fliaš: 208 ks

Hmotnosť: 232 kg

PRE BUDÚCNOSŤ 
STAVIAME

MJ Rozmery
(š×d×hr) cm

Hmotnosť
kg

Paleta
ks

Spotreba
ks/m²

Cena v €
bez DPH

Cena v €
s DPH

ks Priebežný 
kus 13,5 48 - 28,43 34,12

ks Priebežný 
kus delený 14,5 48 - 30,45 36,54

ks Ukončovací 
kus malý 15,5 36 - 34,80 41,76

ks Ukončovací 
kus veľký 16,5 36 - 40,35 48,42

ks Sokel oblúk 7 100 - 15,83 19,00

ks Sokel rovný 7 100 - 15,83 19,00



Rozmery:
(š × d)

25 × 25 cm
30 × 30 cm
35 × 35 cm
40 × 40 cm
50 × 50 cm

49 × 20 cm
49 × 25 cm
49 × 30 cm
49 × 35 cm
49 × 40 cm
49 × 50 cm

Hrúbka: 
4 cm

Farebnosť:

Sivá

Sivá vymývaná

STĹPOVÉ A PLOTOVÉ STRIEŠKY
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DOPLNKY
Betónové platne
40×40×5 cm
farba: sivá

Vyvýšený obrubník
24×15/12×25 cm, 24×15/12×30 cm
farba: sivá

Betónové platne
40×40×10 cm, 60×40×10 cm
farba: sivá

Vyvýšený obrubník
100×15/12×25 cm, 
100×15/12×30 cm
farba: sivá

Žľabovka
25×50×17/11 cm
farba: sivá

Lunetta obruba trávnika
22×12×4,5 cm
farba: sivá, hnedá

“K” obrubník
25×25×15/10 cm
farba: sivá

Palisádový obrubník
50×6×30 cm
farba: sivá, antracit, hnedá, 
červená, orieškováPrídlažba

40×20×15 cm
40×15×20 cm
farba: sivá

Záhradný obrubník
100×5×20 cm, 
farba: sivá, antracit, hnedá, 
červená, oriešková 
100×5×25 cm
farba: sivá

Obrubník
100×8×20 cm
farba: sivá

Farebnosť:

Oriešková

Červená 

Antracit

Hnedá 

Sivá

MJ Rozmery 
(š×d×hr) cm Farebnosť Hmotnosť

kg
Paleta

ks Spotreba Cena v €
bez DPH

Cena v €
s DPH

ks Stĺpová strieška-25 (25×25×4) Sivá, sivá vymývaná 4,5 72 1 ks/ stĺp 3,89 4,67
ks Stĺpová strieška-30 (30×30×4) Sivá, sivá vymývaná 7 72 1 ks/ stĺp 5,24 6,29
ks Stĺpová strieška-35 (35×35×4) Sivá, sivá vymývaná 9,3 54 1 ks/ stĺp 7,08 8,50
ks Stĺpová strieška-40 (40×40×4) Sivá, sivá vymývaná 12,3 54 1 ks/ stĺp 9,49 11,39
ks Stĺpová strieška-50 (50×50×4) Sivá, sivá vymývaná 20 36 1 ks/ stĺp 14,99 17,99
ks Plotová strieška-20 (49×20×4) Sivá, sivá vymývaná 7,6 90 2 ks/ bm 4,37 5,24
ks Plotová strieška-25 (49×25×4) Sivá, sivá vymývaná 9,4 72 2 ks/ bm 5,39 6,47
ks Plotová strieška-30 (49×30×4) Sivá, sivá vymývaná 12 72 2 ks/ bm 6,52 7,82
ks Plotová strieška-35 (49×35×4) Sivá, sivá vymývaná 13,8 54 2 ks/ bm 7,00 8,40
ks Plotová strieška-40 (49×40×4) Sivá, sivá vymývaná 16,2 54 2 ks/ bm 9,54 11,45
ks Plotová strieška-50 (49×50×4) Sivá, sivá vymývaná 20,1 36 2 ks/ bm 14,93 17,92

ks Betónové platne (40×40×5) Sivá - - 6,1 ks/m2 2,62 3,14

ks Betónové platne (40×40×10) Sivá 36 42 6,1 ks /m2 2,90 3,48

ks Betónové platne (60×40×5) Sivá 54 28 4,1 ks/m2 3,77 4,52

ks Betónové platne (60×40×10) Sivá 54 28 4,1 ks/m2 4,12 4,94

ks Žľabovka (25×50×17/11) Sivá 34,44 36 4 ks/bm 2,63 3,16

ks Prídlažba (40×20×15) Sivá 26,87 60 2,5 ks/ bm 1,91 2,29

ks Prídlažba (40×15×20) Sivá 26 54 2,5 ks/bm 1,91 2,29

ks K-obrubník (25×25×15/10) Sivá 17 72 4 ks/bm 1,25 1,50

ks Vyvýšený obrubník (100×15/12×25) Sivá 80 21  1 ks/bm 4,44 5,33

ks Vyvýšený obrubník (100×15/12×30) Sivá 96 18 1 ks/bm 4,42 5,30

ks Palisádový obrubník (50×6×30) Sivá 20,5 60 2 ks/bm 2,05 2,46

ks Palisádový obrubník (50×6×30) Antracit, červená, 
hnedá, oriešková 20,5 60 2 ks/bm 2,89 3,47

ks Vyvýšený obrubník (24×15/12×25) Sivá 19 84 4 ks/bm 1,25 1,50

ks Vyvýšený obrubník (24×15/12×30) Sivá 22,5 56 4 ks/bm 1,45 1,74

ks Lunetta obruba trávnika (22×12×4,5) Sivá, hnedá 2,5 400 4,1 ks/bm 1,74 2,09

ks Záhradný obrubník (100×5×20) Sivá 21,67 60 1 ks/ bm 1,97 2,36

ks Záhradný obrubník (100×5×20) Antracit, hnedá, 
červená, oriešková 21,67 60 1 ks/ bm 2,89 3,47

ks Záhradný obrubník (100×5×25) Sivá 27,1 40 1 ks/ bm 2,76 3,31



EN 1338 (Dlažba) a  STN EN 1339 (Záhradné platne), STN EN 1340 
(Obrubníky). Výškové rozdiely je možné pri pokládke jednoducho 
odstrániť použitím malty či štrkového lôžka.

PLATNE
V  rámci jednej produktovej skupiny a  jednej výrobnej šarže 
sa obyčajne rozmerové rozdiely nevyskytujú. Je však možné 
pozorovať rozdiel pri kombinácii rôznych druhov platní pri vytváraní 
želaných vzorov. Toto je spôsobené najmä rozdielnym prírodným 
charakterom použitého kameniva. Ak pokladáte platne do 30-50 
mm hrubého štrkového alebo maltového lôžka, rozdielne hrúbky 
platní sa ľahko vyrovnajú. Pri lepení stavebným lepidlom je situácia 
zložitejšia. Ak sa v  takomto prípade vyskytnú výškové rozdiely, je 
veľmi vhodná pokládka „na buchty“.

DLAŽBA
Výškové rozdiely je možné eliminovať zvibrovaním vydláždenej 
plochy. Toto je však obtiažne pri pokládke na lepiacu maltu.

SCHODY
Hotové schody musia mať rovnakú výšku nástupníc. Rozmerové 
rozdiely je možné vyrovnať hrúbkou maltového lôžka. Pri veľkých 
alebo konštrukčne komplikovaných schodiskách či obloženiach 
bazénov je vhodnejšie dorezávanie platní priamo na stavbe.

PLOTY
Pri najbežnejšie realizovanej päte plota pozostávajúcej z  dvoch radov 
tvaroviek sa spodný rad osadí do maltového lôžka a do vodorovnosti sa 
nastaví pomocou hliníkovej laty. Pri pokládke druhého radu plotových 
tvaroviek tak už budete mať vytvorenú dokonalú škáru. Pri náhodne 
vzniknutých nerovnostiach hornej rady tieto zaniknú osadením 
plotových striešok. Rozmerové nerovnosti vo viacradových múroch sa 
vyrovnajú škárami (ideálne je použiť kliny).

ZNEČISTENIA POVRCHOV
Lokálne zafarbenie cudzími prvkami a  vznik fľakov je v  exteriéri 
bežným javom. Vznikajú prirodzene – napr. usádzaním prachu, popola, 
mokrého lístia, zeminy, odkvitnutých kvetov, trávy či opadaného 
ovocia alebo umelým zásahom – napr. zvyšky jedál, rozliate nápoje, 
olejové škvrny, hrdza či žuvačky. Väčšina týchto znečistení vplyvom 
poveternostných podmienok z  betónového povrchu postupne 
zmizne. Už pri samotnej pokládke je dôležité dávať pozor na prípadné 
znečistenie maltou, lepidlom či farbami a  lakmi. Tieto látky môžu 
na povrchu vydláždenej plochy vytvoriť neodstrániteľné škvrny. 
Na zabránenie usadenia stavebných nečistôt je nutné očistenie 
povrchu okamžite po vzniku škvrny, resp. očistenie od prachu čistou 
vodou. Na čistenie povrchov používajte len overené a  odborníkmi 
odporúčané značkové prípravky.

ŠKRABANCE / BALENIE
Pri balení používame zásadne materiály zabezpečujúce ochranu 
tovaru pri preprave. Dlažby, betónové platne, ploty a svahové tvárnice 
sú určené do náročných podmienok, ale počas prepravy a  ich 
manipuláciou sa jednotlivé prvky môžu poškodiť – poškriabať. Vplyvom 
užívania a taktiež pôsobením klimatických javov sa uvedené poškodenia 
stratia – prípadne sa môžu vytvoriť aj nové. Záhradné platne, schody 
a obruby bazénov sú dôsledným balením na paletách s krycou fóliou 
chránené pred akýmkoľvek prepravným poškodením. Poškodenia pri 
preprave v dôsledku prudkého brzdenia alebo nevhodnej manipulácie 
nie sú dôvodom na reklamáciu tovaru. Otlčené hrany a povrchy sú pri 
niektorých našich produktoch výrobným zámerom a  po pokládke 
vytvárajú rustikálny povrch vydláždenej plochy. Z tohto dôvodu nie sú 
otlčené hrany či zdrsnené povrchy dôvodom na ich reklamáciu. Naopak, 
navodzujú pri výrobkoch dojem prírodného kameňa.

 
ZÁRUKY, REKLAMÁCIE

Spoločnosť Leier preberá záruku za kvalitu tovaru v  rozsahu platných 
právnych predpisov pre jednotlivé druhy výrobkov. Produkty, ktoré 
boli zákazníkom prevzaté bez overenia ich kvality, resp. voči ktorým 
boli vznesené kvalitatívne výhrady, sa nesmú zabudovať. V  prípade 
zabudovania chybného tovaru nebude prípadná reklamácia 
uznaná ako oprávnená. Vybavenie reklamácií sa riadi Všeobecnými 
predajnými podmienkami a  Reklamačným poriadkom spoločnosti 
Leier, zverejnenými na stránke www.leier.sk. Reklamácia musí mať 
písomnú formu. Všetky názvy našich produktov boli voľne vytvorené, 
na ich základe nie je možné garantovať špecifické vlastnosti produktu. 
Na odchýlky konkrétnej produktovej šarže od vzoriek a  prospektov 
predložených pri ponuke neposkytujeme záruku, nakoľko zmeny vo 
farebných odtieňoch priamo závisia od použitých výrobných surovín. 
Kupujúci nadobúda vlastnícke právo na dodaný tovar až po zaplatení 
celej kúpnej ceny. 

 
SPRACOVANIE A POKLÁDKA

Pri pokládke produktov odporúčame neriskovať a zveriť realizáciu 
overenej firme s  referenciami. Pri každej pokládke je potrebné 
dbať na kvalitne pripravený podklad, zabezpečenie vyspádovania 
vydláždeného povrchu a  vhodnú teplotu okolia pri realizácii. 
Pri pokládke sa riaďte našimi montážnymi návodmi, ktoré nájdete 
na stránkach www.leier.sk

 
STAROSTLIVOSŤ O POVRCHY A ICH ČISTENIE

Nakoľko sú naše produkty hydrofobizované už pri procese výroby 
v ich vnútornej štruktúre, dokážu intenzívnejšie odpudzovať špinu. 
V zásade odporúčame čistenie vydláždených povrchov len bežnou 
metódou – použitím metly a  silnejšieho prúdu vody. Ak by sa 
na vydláždenej ploche vyskytli ťažko odstrániteľné škvrny, napr. 
zo zvyškov rastlín či z  grilovania, odporúčame použiť výhradne 
značkové čistiace prípravky vhodné na betónové povrchy.
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Aby sa predišlo nedorozumeniam a reklamáciám, prosíme 
Vás o dodržanie nasledovných zásad.

POSYPOVÁ SOĽ
Používajte výhradne takú posypovú soľ alebo posypové materiály, 
ktoré sú vhodné na betónové povrchy (napr. na báze NaCl). 
Rozmrazovacie prípravky s  účinnou zložkou na báze sulfátov 
poškodzujú povrchovú štruktúru platní, dlažobných kociek 
a  schodov. Použitie neprípustných rozmrazovacích prostriedkov 
je na každom produkte preukázateľné. Za takto vzniknuté škody 

nenesie výrobca zodpovednosť. Všetky naše platne, dlažby, schody, 
obloženia bazénov aj kvetináče podliehajú prísnej výrobnej 
kontrole, sú oteruvzdorné a odolné voči mrazu.

Dôležité!
Už pri výbere konkrétneho produktu je potrebné zohľadniť použitie 
a budúce zaťaženie výrobku:
• Len pochôdzna plocha
• Možná premávka osobných vozidiel
• Premávka nákladných vozidiel

 
VÝKVETY
Spracovaním betónovej zmesi sa na povrchu betónových produktov 
môžu vyzrážaním vápnika vyskytnúť usadeniny. Hovoríme o  tzv. 
výkvetoch. Príčinou tohto povlaku sú fyzikálno-chemické procesy, 
ktorým sa pri výrobe nedá vyhnúť, nemajú však žiadny vplyv na 

kvalitu výrobkov. Výkvety sú dočasné a  pri bežných atmosférických 
podmienkach (vplyvom dažďa) a pri bežnom používaní (stieraním) sa 
postupne sami vytrácajú. Pre zamedzenie tvorby výkvetov je vhodné 
nepoužívať škárovací materiál s vysokým obsahom vápenca. Na čistenie 
povrchov sa neodporúča používanie chemických prostriedkov, pretože 
to môže viesť k nežiaducim farebným zmenám povrchu dlažby.

 
FAREBNÉ ROZDIELY
Vo výrobe prísne dodržiavame technologický postup na 
zabezpečenie stability farebnosti a  kladieme dôraz na použitie 
vysokohodnotných farebných pigmentov. Mierne farebné 
rozdiely jednej produktovej rady sú len podčiarknutím prírodného 
charakteru výrobku a  sú podmienené zmenou farby surovín - 
kameniva, piesku a cementu - ktorá sa nedá ovplyvniť. Záhradné 
platne, schody, dlažba, plotové a  murovacie prvky, kvetináče 
a okolia bazénov si vyžadujú špecifické výrobné postupy a rôznu 
dĺžku výrobného procesu. Z  tohto dôvodu sa môže stať, že 
pri finalizácii produktov prichádza k  odchýlkam vo farebnom 
a štrukturálnom vyhotovení povrchovej vrstvy. Aby neboli farebné 
rozdiely na väčších plochách viditeľné, odporúčame pri pokládke 
miešať medzi sebou dlažbu z  viacerých paliet. Farebné rozdiely 

ani výkvety nemajú vplyv na kvalitatívne vlastnosti výrobkov. 
Postupom času všetky rozdiely vymiznú, plocha bude rovnomerne 
farebná a bude vyzerať veľmi prirodzene.

 
ODLUPOVANIE HRÁN
Ak sa pri pokládke nedodržiava správny pracovný postup, môže 
dôjsť k  odlupovaniu hrán výrobkov. Najčastejším nedostatkom 
je ukladanie dlažby a  záhradných platní s  veľmi úzkymi škárami 
alebo pokládka na nedostatočne zhutnenú vrstvu podložia. Takto 
vydláždená plocha nie je schopná odolať bodovému zaťaženiu 
na hrany dlažby, a  to ani pri použití najkvalitnejšieho betónu 
a dochádza k lámaniu hrán.

 
ROZMEROVÉ TOLERANCIE
Napriek použitiu najmodernejšej technológie výroby môže 
prichádzať k istým rozmerovým odchýlkam. Všetky naše produkty 
podliehajú prísnej výrobnej kontrole podľa európskych noriem STN 

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE
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Reprodukcia, šírenie alebo ukladanie častí, alebo celého obsahu v akejkoľvek forme je zakázané bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu. Pre každú dodávku materiálu platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky a pokyny 

k pokládke. Odchýlky od farebného vyobrazenia a tlačové chyby sú možné. Kaiserstein je chránená patentovaná značka.
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www.leier.sk 
facebook/LeierBaustoffe SK 
youtube/leierbaustoffe

Váš predajca stavebného materiálu Leier:

MANAŽÉRI PREDAJA
1  ZÁPADNÉ SLOVENSKO:

Región 1: 0910 917 285 
Bratislava, Senec, Pezinok, Malacky, Senica, Skalica, 
Trnava, Hlohovec, Nitra

2  Región 2: 0940 607 975
Komárno, Nové Zámky, Levice, Šaľa, Dunajská 
Streda, Galanta, Zlaté Moravce

3  Región 3: 0940 608 261
Piešťany, Myjava, Topoľčany, Nové Mesto 
nad Váhom, Partizánske, Prievidza, Bánovce 
nad Bebravou, Trenčín, Ilava, Púchov, Považská 
Bystrica, Bytča, Žilina, Kysucké Nové Mesto, Čadca, 
Martin, Turčianske Teplice, Dolný Kubín, Tvrdošín, 
Námestovo

4  STREDNÉ SLOVENSKO:
Región 4: 0911 917 296
Banská Bystrica, Brezno, Detva, Žarnovica, 
Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Krupina,  
Veľký Krtíš, Zvolen, Poltár, Lučenec, Rimavská 
Sobota, Revúca, Rožňava, Liptovský Mikuláš, 
Ružomberok

5  VÝCHODNÉ SLOVENSKO:
Región 5: 0911 917 285
Prešov, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Levoča, 
Sabinov, Bardejov, Svidník, Vranov nad Topľou, 
Humenné, Medzilaborce, Stropkov, Snina

6  Región 6: 0940 604 689
Spišská Nová Ves, Gelnica, Košice, Trebišov,  
Michalovce, Sobrance
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