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Postupne k špičkovej kvalite Weissenböck

Top 1+ kvality Top 2+ kvality Top 3+ kvality

Weissenböck zaručuje pre 
všetky výrobky označené Top 
3+, o 35% vyššiu zaťažiteľ-
nosť ako požaduje ÖNORM 
– pozri www.kamene.info

Podľa ÖNORM B 3258 
je predpísaná pevnosť  
pri štiepení u dlažo-
bných kameňov 3,6 MPa  
a pevnosť pri ohybe u 
platní 5,0 MPa.

Pre betónové dlažby sú mini-
málne požiadavky na kvalitu za-
hrnuté v európskej výrobkovej 
norme ÖNORMEN EN 1338, 
EN 1339 a EN 1340. Dodrža-
nie týchto noriem je potvrdené 
označením CE. Táto skutočnosť 
oznamuje spotrebiteľovi, že vý-
robok bol vyrobený podľa plat-
ných noriem. Iba pri dlažbách 
od Weissenböck je dodatočná 
záruka kvality pre ešte vyššie 
kvalitatívne parametre. 

Weissenböck zaručuje: Ak vý-
robky označené symbolom kva-
lity nespĺňajú vyššie kvalitatívne 
kritériá, môžete kamene vrátiť a 
dostanete späť plnú kúpnu ce-
nu. V prípade otázok volajte na 
0911605450.

Kamene sú zvýšene 
odolné voči mechanick- 
ému pôsobeniu podľa  
CE/ ÖNORM.

Podľa ÖNORM je po- 
volené až 1000 g/m2  
zvetralých častíc pri 28  
násobnom zmrazení a  
rozmrazení pomocou 
3% roztoku NaCl.

Piesky obsahujú pô-
vodný mrazuneodolný 
obalový íl.

Dlažby a platne ktoré 
sú vyrobené podľa po-
žiadaviek normy (napr. 
ÖNORM EN 1338) vyka-
zujú odolnosť voči mrazu 
a posypovej soli iba z 
hornej strany.

Weissenböck zaručuje pre 
všetky výrobky označené 
Top 3+, o ca 17% menší oter 
ako predpisuje ÖNROM, ka-
mene tak zostanú dlhšie pek-
né pozri www.kamene.info.

Weissenböck zaručuje pre všetky výrobky označené Top2+ a 
Top 3+, max 100 g/m2 zvetralých častíc, čo je o 90 % menej ako 
predpisuje ÖNROM, pozri www.kamene.info.
Rozhodnite sa či je to pre Vás dôležité: Weissenböck dlažby a 
platne sú vyrábané s veľmi vysokou povrchovou hustotou.
•  Popritom nasiaknu menej vody a špiny
•  Následne kamene zvetrávajú len veľmi jemne.
•  Dlažobné kamene zostávajú dlhšie čisté a farby pekné.

Weissenböck používa len kremičitý piesok ktorý bol zbavený pôvodného mrazuneodolného oba-
lového ílu, pozri www.kamene.info.
Rozhodnite sa, či je pre Vás prikázanie čistoty od Weissenböck dôležité:
•  kamene neobsahujú ziadny pôvodný mrazuneodolný íl
•  V dôsledku toho je betón trvalo hustý a odolný zvetrávaniu.
•  Farby zostanú dlhšie pekné a zlepší sa odolnosť voči posypovým soliam.

Weissenböck zaručuje pri odolnosti proti mrazu a posypovej soli zo všetkých strán (3% roztok 
NaCl). Celý kameň zostane nedotknutý aj keď posypová soľ prenikne cez škáry a pôsobí na kameň 
zboku a zospodu, pozri www.kamene.info.
Rozhodnite sa, či je pre Vás odolnosť proti mrazu a posypovým soliam zo všetkých strán dôležitá.
•  Rovinnosť dláždenej plochy zostane dlhodobo zachovaná.
•  Dlažbové kamene zostanú nedotknuté aj keď mráz a soľ pôsobia zboku alebo zospodu.
•  Emisie CO2 pri výrobe tejto dlažby sú nižšie ako pri obyčajných dlažbách
•  Dodatočné náklady ako napr. pri výmene dlažobných kameňov sú zamedzené.

Rialta antik Top 2+

Rialta Grande antik Top 2+

Rialta natur Top 2+

Rialta Grande natur Top 2+

Rialta Grosso natur Top 2+

Rialta antik Top 1+

Rialta Grande antik Top 1+

Rialta natur Top 1+

Rialta Grande natur Top 1+

Rialta Grosso natur Top 1+

Rialta jemne štokovaná
Rialta Grosso jemne štokovaná
Tegula dlažba jemne štokovaná

Via Capo antik
Via Capo natur

Via Capo s mikrofazetou 

WeisseNböck ZÁRUkA-kVALiTYiNFO:

ce/öNORM

Areana antik
Behaton

Carre 
ÖKO-škárovací kameň

Rialta antik Top 3+

Rialta Grande antik Top 3+

Rialta natur Top 3+

Rialta Grande natur Top 3+

Rialta Grosso natur Top 3+

Tegula dlažba natur

Zvolená trieda kvality by  
mala zodpovedať nárokom  
na kvalitu!

soľ



Sivotieňovaná
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Alpenbrett 

• Chodníková platňa 89 x 25 cm 
Hrúbka platne ca 4,5 cm

• Farby: Okrová žltá, muškát, grafit
• Rustikálna betónová platňa ako  

alternatíva k dreveným doskám
• Určené pre terasy, zimné záhra- 

dy, balkóny, pergoly a chodníky
• Pre plochy zaťažované chôdzou  

v interiéri a exteriéri
• Mrazuvzdorné a odolné posypo- 

vej soli zo všetkých strán

Arena® antik 

• Súprava kameňov z rozličných orga-
nických formátov

• Farby: Lastúrové vápno,  
sivotieňovaná

• Nepravidelne otlčené hrany pre  
prirodzený charakter

• Dlažba poskytuje príjemný, mäkký 
kontrast k modernej architektúre

• Dažďová voda rýchlo vsiakne cez 
škáry

• Pokladanie možné lineárne ale aj 
nepravidelné

MuškátOkrová žltá

AKCIA
Alpenbrett 

všetky farby 

namiesto 19,15 €/ks

iba 13,41 €/ks *) 

do 30.11.2017

AKCIA
Arena antik 

všetky farby 

namiesto 34,64 €/m²

iba 27,71 €/m² *) 

do 30.11.2017

Lastúrové vápno
*) Akcia platí od 1.4. do 30.11.2017. Uvedené ceny sú nezáväzné doporučené orientačné ceny vrátane DPH, bez dopravy a vyloženia. Prípadné dopravné náklady, zálohu za palety atd.  
 dohodnite s predjacom stavebných materiálov. Informácie k vlastnostiam výrobkov, formátom, ap. nájdete na www.kamene.info.



4 *) Akcia platí od 1.4. do 30.11.2017. Uvedené ceny sú nezáväzné doporučené orientačné ceny vrátane DPH, bez dopravy a vyloženia. Prípadné dopravné náklady, zálohu za palety atd.  
 dohodnite s predjacom stavebných materiálov. Informácie k vlastnostiam výrobkov, formátom, ap. nájdete na www.kamene.info.

Römerstein 

• Svahový kameň vo formáte  
30x38x14 cm

• Farby: Kamenná sivá, zemitohnedá
• Pre zaistenie svahu, pri domových 

vjazdoch, svetelných dvoroch a  
šachtách, ale aj pri verejných  
cestách a plochách

• Potreba ca. 16-24 Stk./m²
• Výška steny do 4 m
• Bez malty, jednoducho a bezpečne 

osadené
• Možnosť vytvárať oblúky aj bez  

špeciálnych prvkov
• Sklony stien sú možné od 60° do 90°
• Lámané kamenné zrno a výrazné 

škáry určujú vzhľad svahovej steny

Rialta® Grosso 
natur Top 2+  

• Súprava kameňov 12,0-24,9/ 
18,7/5 cm

• Farby: Lastúrové vápno, sivotieňo- 
vaná žula, savana, jávska hnedá

• Moderná priamočiara radová dlažba
• Vhodná pre chodcov a vozíky  

vďaka malému podielu škár
• Odolná proti mrazu a posypovej  

soli zo všetkých strán
• Vďaka výške 5 cm sa ľahko  

kladie a je pojazdná osobnými  
automobilmi

• S dlhou životnosťou a vodu odpu- 
dzujúci kremičitý povrch

• 30 ročná záruka na dostupnosť  
kameňov

AKCIA
Rialta Grosso natur 

Top 2+ všetky farby 

namiesto 24,02 €/m²

iba 19,10 €/m² *) 

do 30.11.2017

NOVINKA
Római kő 

zemitohnedá

iba 7,50 €/ks *) 

Sivotieňovaná žula

Zemitohnedá  

Lastúrové vápno

Kamenná sivá

NOVINKA
Római kő 

kamenná sivá

iba 6,76 €/ks  *)
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Lastúrové vápno

Rialta® antik  
Top 2+ 

• Súprava kameňov 9,8-19,8/15,6/5 cm
• Farby: sivotieňovaná, lastúrové vápno, 

melange, pieskovec, toskana, patina, 
kobalt, zlatisto mramorovaná, jávska 
hnedá, savana, sivotieňovaná žula

• Prirodzený vzhľad škár vďaka  
otlčeným hranám

• Odolná proti mrazu a posypovej soli  
zo všetkých strán

• Vďaka 5 cm výške sa ľahko kladie a  
je pojazdná osobnými automobilmi

• S dlhou životnosťou a vodu odpu- 
dzujúci kremičitý povrch

• 30 ročná záruka na dostupnosť kameňov
• K dostaniu aj v triedach kvality Top  

1+ a Top 3+: čím vyššie sú požiadavky, 
tým vyššia kvalitatívna trieda má byť 
zvolená – pozri www.kamene.info

Rialta® Grande 
antik Top 2+

• Súprava kameňov 9,8-25/7,5-19,5/5 cm
• Farby: sivotieňovaná. lastúrové vápno, 

melange. jávska hnedá 
• Antická radová dlažba s troma šírkami 

pásov
• Prirodzený vzhľad škár vďaka otlčeným 

hranám
• Vďaka výške 5 cm sa ľahko kladie a je 

pojazdná osobnými automobilmi
• Odolná proti mrazu a posypovej soli zo 

všetkých strán
• K dostaniu aj v triedach kvality Top  

1+ a Top 3+: čím vyššie sú požiadavky, 
tým vyššia kvalitatívna trieda má byť 
zvolená – pozri www.kamene.info

Lastúrové vápno Savana

AKCIA
Rialta antik Top 2+  

všetky farby 

namiesto 29,14 €/m²

iba 23,10 €/m² *) 

do 30.11.2017

AKCIA
Rialta Grande antik 

Top 2+ všetky farby 

namiesto 29,14 €/m²

iba 23,10 €/m² *) 

do 30.11.2017

Melange
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Antracit, svetlosivá

Scalina® 

• Štyri formáty: 40 x 40 cm,60 x  
40 cm, 80 x 40 cm a 100 x 40 cm, 
Hrúbka platne 4 cm

• Farby: antracit, svetlosivá, perleť, 
camel

• Terasová platňa z vysokohodnot-
ných prírodných materiálov (kre-
menec, mramor, čadič) s fazetou,  
otryskaný a kefovaný povrch

• S hĺbkovou impregnáciou z výroby
• Viazaná pokládka v maltovom lôžku

Escado® 

• Chodníkové platne 59,7 x 39,7 cm  
a 39,7 x 39,7 cm, hrúbka platne 4 cm

• Farby: Sivotieňovaná žula iAS,  
lastúrové vápno iAS, jantár 

• S mikro fazetou
• Poistky proti posunutiu na všetkých 

štyroch stranách
• Neviazaná pokládka so spevňova-

čom škárovacieho piesku
• Schodová platňa  59,7 x 38,7 x 4 cm 

k dostaniu ako perfektné doplnenie  
k chodníkovým platniam – pozri str. 
14 príp. www.kamene.info

AKCIA
Escado 

všetky farby 

namiesto 30,82 €/m²

iba 24,90 €/m² *) 

do 30.11.2017

AKCIA
Scalina 

všetky farby 

namiesto 53,53 €/m²

iba 43,30 €/m² *) 

do 30.11.2017

Jantár Sivotieňovaná žula iAS

Antracit, svetlosivá, perleť
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Lastúrové vápno iBS

Via Capo antik 

• Otlčené hrany pre prirodzený vzhľad  
škár

• Súprava kameňov pripravená na  
kladenie, hrúbka 5 cm

• Prejazdná osobnými automobilmi
• Odolná proti mrazu a posypovej soli  

zo všetkých strán
• Kremičitý povrch s dlhou životnosťou
• 30 ročná záruka na dostupnosť  

kameňov

Via Capo natur 

• Radová dlažba ako súprava  
kameňov pripravená na kladenie,  
hrúbka 5 cm 

• Priame hrany a rohy vhodné pre  
chodcov a invalidné vozíky 

• Prejazdná osobnými automobilmi 
• Odolná proti mrazu a posypovej soli  

zo všetkých strán
• 30 ročná záruka na dostupnosť  

kameňov

Lastúrové vápno iBS Bridlicová tieòovaná 

AKCIA
Via Capo antik 

bridlicová tieňovaná 

namiesto 27,08 €/m²

iba 21,40 €/m² *) 

do 30.11.2017

AKCIA
Via Capo natur  

lastúrové vápno iBS 

namiesto 23,00 €/m²

iba 18,20 €/m² *) 

do 30.11.2017

Bridlicová tieòovaná 
*) Akcia platí od 1.4. do 30.11.2017. Uvedené ceny sú nezáväzné doporučené orientačné ceny vrátane DPH, bez dopravy a vyloženia. Prípadné dopravné náklady, zálohu za palety atd.  
 dohodnite s predjacom stavebných materiálov. Informácie k vlastnostiam výrobkov, formátom, ap. nájdete na www.kamene.info.

AKCIA
Via Capo antik 

lastúrové vápno iBS 

namiesto 27,50 €/m²

iba 21,80 €/m² *) 

do 30.11.2017

AKCIA
Via Capo natur  

bridlicová tieňovaná 

namiesto 22,39 €/m²

iba 17,70 €/m² *) 

do 30.11.2017



8 *) Akcia platí od 1.4. do 30.11.2017. Uvedené ceny sú nezáväzné doporučené orientačné ceny vrátane DPH, bez dopravy a vyloženia. Prípadné dopravné náklady, zálohu za palety atd.  
 dohodnite s predjacom stavebných materiálov. Informácie k vlastnostiam výrobkov, formátom, ap. nájdete na www.kamene.info.

Carre 

• Štvorcový kameň 20 x 20 x 8 cm 
a väzák 20 x 30 x 8 cm (rastrový 
modul) s fazetou

• Farba: Sivá
• Dlažbový kameň s vysokou  

oteruvzdornosťou
• Pojazdné nákladnými automobilmi

Via Capo s  
mikrofazetou 

• Priama radová dlažba ako súprava 
kameňov pripravená k pokladaniu

• S mikro fazetou a priamymi hranami  
a rohmi

• Pojazdná os. automobilmi, hrúbka  
5 cm

• Odolná mrazu a posypovým soliam  
zo všetkých strán

• 30 ročná záruka dostupnosti

AKCIA
Via Capo s mikrofazetou 

sivotieňovaná žula 

namiesto 22,39 €/m²

iba 17,70 €/m² *) 

do 30.11.2017

NOVINKA
Carre

iba 31,90 €/m² *)  

Sivotieňovaná žula

Sivá

Lastúrové vápno iBS

Sivá

AKCIA
Via Capo s mikrofazetou 

lastúrové vápno iBS 

namiesto 23,00 €/m²

iba 18,20 €/m² *) 

do 30.11.2017
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Sivo tieňovaná

Rialta® natur  
Top 2+

• Hotová súprava kameňov 9,8-
19,8/15,6/5 cm pre voľnú kreatívnu 
pokládku

 • Farby: sivotieňovaná, farebne  
mramorovaná, pieskovec, lastúrové 
vápno, jávska hnedá

• Vďaka priamym hranám a úzkym  
škáram príjemná pre chôdzu a vozíky 

• Vďaka 5 cm hrúbke ľahko pokladateľ-
ná a pojazdná osobnými automobilmi

• Odolná mrazu a posypovým soliam  
zo všetkých strán

• S dlhou životnosťou a voduodpu- 
dzujúci kremencový povrch

• K dostaniu aj v triedach kvality Top  
1+ a Top 3+: čím vyššie sú požiadav-
ky, tým vyššia kvalitatívna trieda má 
byť zvolená – pozri www.kamene.info

Rialta® Grande 
natur Top 2+

• Súprava kameňov 9,8-25,7/7,5- 
19,5/5 cm

• Farby: Sivo tieňovaná, lastúrové  
vápno

• Moderná priamočiara radová dlažba 
s troma šírkami pásov, hrúbka 5 cm

• Vďaka priamym hranám zvlášť vhod-
ná pre chodcov a kolieska

• Odolná proti mrazu a posypovej soli 
zo všetkých strán

• Prejazdná osobnými automobilmi
• 30 ročná záruka na dostupnosť ka-

meňov
• K dostaniu aj v triedach kvality Top  

1+ a Top 3+: čím vyššie sú požiadav-
ky, tým vyššia kvalitatívna trieda má 
byť zvolená – pozri www.kamene.info

Tegula natur  
dlažba
• Štyri formáty 52,5 x 34,9 cm,  

34,9 x 34,9 cm, 34,9 x 17,3 cm,  
17,3 x 17,3 cm, hrúbka 8 cm

• V predaji vo farbe sivo tieňovaná 
žula v troch a lastúrové vápno v  
štyroch formátoch

• Farby: Lastúrové vápno,  
sivotieňovaná žula

• Moderné veľkoformátové dlaždice
• Priame hrany pre maximálny komfort 

pre chodcov a vozíky
• Odolná proti mrazu a posypovej soli 

zo všetkých strán
• 30 ročná záruka na dostupnosť 

kameňov
• S dlhou životnosťou a vodu  

odpudzujúci kremičitý povrch

Jávska hnedá

AKCIA
Rialta natur Top 2+  

všetky farby 

namiesto 24,02 €/m²

iba 19,10 €/m² *) 

do 30.11.2017

AKCIA
Rialta Grande natur 

všetky farby 

namiesto 24,02 €/m²

iba 19,10 €/m² *) 

do 30.11.2017

NOVINKA
Tegula natur

iba 32,21 €/m² *) 

Sivo tieňovaná
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Carma® Geo
• Formát 91,5 x 45,5 x 5 cm,  

68,5 x 22,5 x 5 cm
• Farby: Striebornosivá, slonovina 
• Jemne štruktúrovaný povrch a  

čistý geometrický tvar
• Dva veľké, pozdĺžne formáty pre 

moderný dizajn
• Výška 5 cm pre zaťaženie  

chodcami
• Z výroby predimpregnovaná pre 

ľahké čistenie

Carma® Diele
• Farby: Striebornosivá, slonovina
• Optimálna alternatíva k dreveným 

palubovkám
• Žiadne zosivenie, skrútenie alebo 

zošikmenie
• Žiadna nákladná spodná konštruk-

cia, žiadne dodatočné olejovanie, 
nehorľavá

• Z výroby predimpregnovaná pre 
ľahké čistenie

• Drážkovaná štruktúra vhodná pre 
chodenie naboso

AKCIA
Carma Diele 

všetky farby 

namiesto 16,51 €/ks

iba 14,53 €/ks *) 

do 30.11.2017

AKCIA
Carma Geo 

všetky farby 

namiesto 62,27 €/m²

iba 54,80 €/m² *) 

do 30.11.2017

Slonovina

Striebornosivá

Striebornosivá

Slonovina
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Slonovina

Carma® Nobile
• Štyri zosúladené formáty 68/45 cm,  

45/45 cm, 45/22 cm, 22/22 cm,  
Hrúbka platne: 3,8 - 4,5 cm

• Farby: Striebornosivá, slonovina,  
zlatožltá, plážová žltá

• Jedinečná, nadčasová štruktúra  
pieskovca

• Jemne zakrivené hrany pre prirodzený 
vzhľad škár

• Špeciálna bazénová/schodová platňa 
• S hĺbkovou impregnáciou pre ľahké  

čistenie
Schodová platňa  
namiesto 12,47 € /ks iba 10,98 €/ks *)

Carma® Tin
• Štyri formáty (68,5 x 45,5 cm /  

45,5 x 45,5 cm / 45,5 x 22,5 cm /  
22,5 x 22,5 cm / hrúbka 4 cm) pre 
početné vzory kladenia

• Farba: Slonovina (tieňovaná)
• Nadčasovo pekná travertínová  

štruktúra s rovnou plochou a  
priamymi hranami

• Rovný povrch a priame hrany
• Mrazuvzdorná a odolná proti  

posypovej soli
• Z výroby predimpregnovaná pre ľah-

ké čistenie
Hodiace sa bazénové a schodové  
platne iba 10,97 €/ks *)

Striebornosivá Plážová žltá

AKCIA
Carma Nobile  

všetky farby 

namiesto 62,27 €/m²

iba 54,80 €/m² *) 

do 30.11.2017

AKCIA
Carma Tin 

namiesto 62,27 €/m²

iba 54,80 €/m² *) 

do 30.11.2017

Slonovina
*) Akcia platí od 1.4. do 30.11.2017. Uvedené ceny sú nezáväzné doporučené orientačné ceny vrátane DPH, bez dopravy a vyloženia. Prípadné dopravné náklady, zálohu za palety atd.  
 dohodnite s predjacom stavebných materiálov. Informácie k vlastnostiam výrobkov, formátom, ap. nájdete na www.kamene.info.



12 *) Akcia platí od 1.4. do 30.11.2017. Uvedené ceny sú nezáväzné doporučené orientačné ceny vrátane DPH, bez dopravy a vyloženia. Prípadné dopravné náklady, zálohu za palety atd.  
 dohodnite s predjacom stavebných materiálov. Informácie k vlastnostiam výrobkov, formátom, ap. nájdete na www.kamene.info.

FSZ-platne
• Formát: 119,4 x 59,6 cm,  

hrúbka 2 cm
• Farby: Zlatobéžová, mramorová 

sivá, antracit, svetlosivá
• Pre terasy, chodníky  a plochy 

zaťažované chôdzou v interiéri a 
exteriéri

• Mrazuvzdorná monolitická platňa 
z jemnej kameniny pre neviazané 
pokladanie v exteriéri

• Určené aj pre terasy s obmedzenou 
stavebnou výškou

• Obmedzená nasiakavosť od  
<= 0,1%, pričom je extrémne  
rozmerovo stála, mrazuvzdorná  
a bez rizika výkvetov

• Ľahko čistiteľné
• Odolné voči chemikáliám podľa  

EN ISO 10545-13

FSZ-Diele
• Formát: 119,6 x 29,6 cm,  

hrúbka 2 cm
• Farby: Bielosivá, tmavohnedá
• Pre terasy, zimné záhrady, chodníky 

a iné plochy zaťažované chôdzou v 
exteriéri a interiéri

• Vzhľad dreva v autentickom  
farebnom tieňovaní a kresbe

• Žiadne dodatočné olejovanie,  
žiadne riasy, triesky a odlúpnutia

• Rozmerovo a farebne stále
• Odolné voči chemikáliám podľa  

EN ISO 10545-13

Carma Yorkstone  

iba 48,56 €/m² *) 

NOVINKA
FSZ-platne

iba 66,10 €/ks *)

NOVINKA
FSZ-Diele

iba 33,70 €/ks *)

Carma®  
Yorkstone
• Formát: 60/45/3,2-4,8 cm,  

45/45/3,2-4,8 cm
• Farba: plážová žltá (tieňovaná)
• Jedinečná prirodzená atmosféra 

vďaka bridlicovej štruktúre a jemne 
zaobleným hranám

• Pre terasy, chodníky, schody a  
plochy zaťažované chôdzou v  
interiéri a exteriéri

• S hĺbkovou impregnáciou

plážová žltá

Zlatobéžová

Tmavohnedá
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Savana

Tegula® múr natur
• Univerzálny kameň 24,2 x 18 x 7,5 cm,  

Väzák 36,6 x 18 x 16 cm
• Farby: Lastúrové vápno,  

sivotieňovaná žula
• Mnohostranne použiteľný murovací  

kameň pre záhradné múry, ploty,  
oporné múry, obruby,vysoké záhony,  
schody a mnoho iného, pre osadenie  
do malty 

• Spotreba: Väzák ca 17 ks/m², 
univerzálny kameň ca 46,7 ks/m²

• Perfektne sa hodí k dlažbovým  
kameňom a platniam s vyhotovením  
povrchu natur – pozri  
www.kamene.info/natur-set

Väzák  
namiesto 4,93 €/ks  
iba 3,89 €/ks *)

Tegula® múr antik
• Antický murovací kameň v rozličných  

formátoch:  
Normálny kameň 24,4 x 18 x 16 cm, 
Väzák- dier. kameň 36,6 x 18 x 16 cm, 
Univerzálny kameň 24,2x18x7,5 cm,  
Krycia platňa 24,4x23x9 cm, 
Iné formáty ako napr. klinový kameň,  
pozri www.kamene.info 

• Pre múry, schody, ploty a obruby,  
vysoké záhony, stĺpy a oveľa viac

• Priame, zakrivené alebo so schodmi
• Odolné proti mrazu a posypovej soli 

zo všetkých strán
Univerzálny kameň  
namiesto 2,06 €/ks iba 1,63 €/ks *)

Väzák a dierovaný kameň 
namiesto 6,16 €/ks iba 4,87 €/ks *)

Tegula® múr 
schody
• Normálny kameň 24,4 x 18 x 16 cm, 

Väzák- dier. kameň 36,6 x 18 x 16 cm, 
Univerzálny kameň 24,2 x 18 x 7,5 cm,   
Iné formáty ako napr. klinový kameň, 
pozri www.kamene.info

• S murovacími kameňmi Tegula 
vytvoríte s plochou previazané alebo 
vyvýšené obrubníky, nízke schody, 
alebo vysoké schodiská v jednotnom 
dizajne

• Určené pre riešenia stupňov a  
obrubníkov, priame, zakrivené alebo 
polkruhové

• Hodiace sa k múrom, stenám a  
plotom ale tiež k antickým  
dláždeným plochám

Sivotieňovaná žula

AKCIA
Tegula múr natur  

univerzálny kameň  

namiesto 1,64 €/ks

iba 1,30 €/ks *) 

do 30.11.2017

AKCIA
Tegula múr antik 

Normálny kameň 

namiesto 4,15 €/ks

iba 3,28 €/ks *) 

do 30.11.2017

AKCIA
Tegula múr schody  

Väzák 

namiesto 6,16 €/ks

iba 4,87 €/ks *) 

do 30.11.2017

Melange
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Cotta® blokový 
kameň natur 
schody
• Formát: 34 x 17 x 14 cm
• Farby: Sivá, hnedá, farebne  

mramorovaná
• Pre voľné schody so skosenou 

hranou pre predný schodový kameň 
alebo ako nájazdový obrubník, bez 
skosenej hrany ako zadný schodo-
vý kameň, podestový kameň alebo 
zapustený obrubník, univerzálne 
osaditeľný

• Odolný mrazu a posypovej soli zo 
všetkých strán

Cotta® blokový 
kameň antik 

• Formát: 34 x 17 x 14 cm
• Farby: Sivá, zlatisto mramorovaná 
• Použiteľný ako schodový, podesto-

vý  kameň, alebo zapustený  obrub-
ník, ako palisáda alebo murovací 
kameň

• Otlčené hrany a rohy dodajú tomuto 
kameňu prirodzený vzhľad

• Dobre sa hodí k antickým dlažbo-
vým kameňom

• Odolný mrazu a posypovej soli zo 
všetkých strán

AKCIA
Escado schodová 

platňa všetky farby 

namiesto 34,58 €/ks

iba 28,00 €/ks *) 

do 30.11.2017

Blokový kameň  

natur hnedá a farebne 

mramorovaná

iba 4,55 €/ks *)

sivá  

iba 3,67 €/ks *)

Blokový kameň antik 

sivá 

iba 4,64 €/ks *)

zlatisto mramorovaná   

iba 5,68 €/ks *)

Escado®  
schodová platňa
• Schodová platňa 59,7 x 38,7 cm, 

hrúbka platne 4 cm
• Farby: Sivotieňovaná žula iAS,  

lastúrové vápno iAS, jantár
• Hodiace sa k chodníkovým pla- 

tniam Escado, s týmito schodovými 
platňami vytvoríte schody k  
prekonaniu výškových rozdielov

• Pohľadová hrana schodovej platne  
je zaoblená, so zhodnou štruktúrou 
ako povrch platne

• Určené pre plochy zaťažované 
chôdzou

Sivotieňovaná žula iAS

Sivá

Sivá



*) Akcia platí od 1.4. do 30.11.2017. Uvedené ceny sú nezáväzné doporučené orientačné ceny vrátane DPH, bez dopravy a vyloženia. Prípadné dopravné náklady, zálohu za palety atd.  
 dohodnite s predjacom stavebných materiálov. Informácie k vlastnostiam výrobkov, formátom, ap. nájdete na www.kamene.info.
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Rustica béžovo hnedá

Lyžica trpaslík®

• Formát: 30x27x18,5 cm
• Farby: Kamenná sivá, zemito hnedá, 

slnečná žltá, lastúrové vápno, jávska 
hnedá; Spotreba: ca 17 ks/m²

• Pre zaistenie svahu pri chodníkoch, 
domových vjazdoch, terasách alebo 
svetlíkových šachtách. Tak získate 
miesto pre parkovisko, príjazd,  
grilovací kútik a mnoho iného.

• Záruka zemina zostane v kameni 
pre trvalo pekné steny

• Vhodná pre rastliny ako kvetináč  
(dno a diera na prebytočnú vodu) 

• S iba 11 kg najľahšia dostupná  
svahová tvarovka – ideálna na  
svojpomocnú výstavbu 

• Prirodzene zaoblený kamenný štít  
ako ochrana proti vyplaveniam zeminy

Bayfield® 

• Normálny kameň: 41,5 x 25 x 15 cm, 
Rohový- ukonč. kameň: 41,5 x 22 x 
15 cm, Krycia platňa: 3,5 x 27 x 7,5 cm

• V dvoch farbách: Rustica béžovo 
hnedá a rustica antracitovo sivá

• Kameň pre operné múry do výšky 5 m   
• Bosovaná pohľadová strana a otlčené 

hrany kameňa
• Mrazuvzdorné
Rohový koncový kameň  
namiesto € 21,59/ks iba € 17,27/ks *)

Krycia platňa  
namiesto € 13,74/ks iba € 10,99/ks *)

Slnečná žltá Jávska hnedá

AKCIA
Lyžica trpaslík  

všetky farby 

namiesto 4,25 €/ks

iba 3,35 €/ks *) 

do 30.11.2017

AKCIA
Bayfield 

Rustica béžovo hnedá 

namiesto 15,98 €/ks

iba 12,78 €/ks *) 

do 30.11.2017

Rustica antracitovo sivá
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www.kamene.info

Weissenböck  
Baustoffwerk GmbH
Weissenböck Str. 1 
A-2620 Neunkirchen
Telefón: 0911 605 450
office@weissenbock.sk 
www.kamene.info

Vytvorte si vašu záhradu snov, 
miesto, kde sa cítite dobre, na 
ktorom sa chcú aj vaši hostia 
radi dlhšie zdržať a kde každý 
návštevník podľahne prírode v 
jej najkrajšej forme.

Weissenböck 
kamene pre pohodu 


