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Nadšenie a kompetencia

Skupina Leier – dlhé roky skúseností nás zaväzujú k
neustálemu zlepšovaniu sa a inováciám.

História koncernu sa začala písať pred takmer
pol storočím , keď majiteľ , pán Michael Leier
založil spoločnosť Leier. Jedinečným spôsobom
a ako prví sme vniesli „západné“ videnie do stavebníctva.
Táto inovatívna firemná politika, ktorá neustále sleduje rozvoj a vývoj, nás charakterizuje
dodnes, vďaka čomu dokážeme byť neustále
konkurencieschopní.
Každý jeden náš výrobok zodpovedá právom
očakávanej najvyššej kvalite a kritériám. Vďaka kvalitnej infraštruktúre a výrobnej kapacite
dokážeme splniť najrôznejšie požiadavky našich zákazníkov nielen doma ale aj v zahraničí.
Zo súčasnej ponuky výrobkov Leier je možné
postaviť kompletné budovy, od základov až po
strechu, od tehál cez strop až po komín.
A tu sa to ešte nekonči, milí čitatelia. Práve držíte v ruke nové vydanie nášho katalógu Dlažba
a záhradné prvky , ktorý sme pripravili podľa
najnovších trendov.
Listovaním katalógu sa môžete zoznámiť so
svetom kvalitnej vonkajšej architektúry, pomocou ktorého ľahko vytvoríte svoje nádherné záhradky.
Teší nás, že ako výsledok rozvoja našej spoločnosti a našich výrobkov, Vám vieme ponúknuť
aj výrobky kategórie KAISERSTEIN, ktoré vďaka
rôznym farbám a štýlom, dokážu splniť každú
požiadavku zákazníka.
Našim cieľom je, aby sme boli vždy o krok vpred
pred zákazníkmi a aby sme vám vedeli poskytnúť to najlepšie riešenie pre Vaše aktuálne požiadavky.
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Dovoľte, aby sme Vás touto cestou, prostredníctvom nášho katalógu , pozvali na zaujímavé a
dobrodružné potulky, kde nájdete výrobky vyhovujúce najnovším módnym trendom.
Budeme radi, ak si každá rodina jednoducho
vytvorí svoj ideálny domov, preto sme tu pre
Vás už aj pri plánovaní. Naši pracovníci Vám radi
pomôžu, či už ide o výber farby alebo štýlu,
ktorá najviac harmonizuje s Vašim domovom
alebo s realizáciu Vášho nového nápadu.
Chceme byť Vašim partnerom pri vytváraní Vášho domova snov , aby sme mohli byť hrdí, na
nádherné prostredie, ktoré sme spolu vytvorili
a aby naše výrobky slúžili i ďalším generáciám.

Ing. Zoltán Lipták
Obchodný riaditeľ Leier Baustoffe SK s.r.o.

Spoločnosť Leier v Európe

Rakúsko
Horitschon
Frauenkirchen
Großstelzendorf
Achau
Kirchbach
Feistritz
Mautern
Maďarsko
Győr – centrála, autosalón BMW a HYUNDAI, Eco-line
Gönyű
Pécs
Jánossomorja
Kiskunlacháza
Jánosháza
Mátraderecske
Hajdúszoboszló
Devecser
Pápa – autosalón ŠKODA
Celldömölk – autosalón ŠKODA a servis VW
Mosonmagyaróvár – AUTOSALÓN FIAT, ŠKODA a HYUNDAI
Ács

Slovensko
Bratislava
Petrovany
Poľsko
Malbork
Tarnów
Olsztynek
Swiecie
Strzelce Opolskie
Krakow/Wieliczka
Varšava/Zakroczym
Markowicze
Chorvátsko
Varaždin
Rumunsko
Cluj-Napoca
Unirea
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Výrobný sortiment
spoločnosti Leier
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

šiestich krajinách strednej Európy a jej hlavnou
činnosťou je výroba betónových produktov, tehál a záhradných doplnkov. Celý výrobný sortiment spoločnosti môžete vidieť nižšie.

Strop nosník vložka

Tehly

Filigránové stropy

Prvky skateboardových dráh

Preklady

Betónová strešná krytina

Záhradné platne

Betónové murovacie tvarovky
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Výrobný sortiment
spoločnosti Leier

Parkovacie
prístrešky

Záhradná zemina a mulč

Kvetináče

Komínové systémy

Stavebný systém Durisol

Prvky pre
inžinierske siete
Betónová dlažba

Predpäté dutinové panely

Prvky na ochranu
životného prostredia

Filigránové steny
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KVALITA KAISERSTEIN

Ručne preberaná kvalita

Odolnosť voči posypovej soli

Táto pečať kvality garantuje, že okrem najmodernejšej techniky vo výrobe podlieha
celá produkcia veľmi prísnej internej kvalitatívnej kontrole, pri ktorej na záver prejde každý jeden výrobok rukami výstupného
kontrolóra. Tovar je skladovaný na paletách
a balený v ochranných fóliách. Tým je zaručená jeho ochrana pred poškodením a znečistením.

Aby sa naše produkty nepoškodili prostriedkami 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 betónových
výrobkoch (napr. na báze NaCl). Rozmrazovacie prostriedky obsahujúce sulfáty nie sú
vhodné, ich použitie môže viesť k poškodeniu dlažby.

CE – certifikát
Naše dlažby a platne majú osvedčenie CE.
To znamená, že jednotlivé výrobky spĺňajú požiadavky európskych noriem STN EN
1338 (Dlažba), STN EN 1339 (Platne) a STN
EN 1340 (Obrubníky). Kontrolu kvality našich výrobkov okrem vlastného laboratória
zabezpečujú aj skúšobné ústavy.
Výroba neštandardných
prvkov na mieru
Na splnenie Vašich kreatívnych návrhov
Vám ponúkame na mieru vyrobené schodiskové prvky či lemovania bazénov neštandardných rozmerov vyrábaných kombináciou modernej výrobnej technológie 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 dlažby.
Produkty s označením odolnosti voči mrazu
odolávajú aj takýmto extrémnym vplyvom
teploty.
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Hydrofobizácia
Hydrofobizované, resp. vodu odpudzujúce
betónové výrobky len v minimálnej miere
nasávajú vlhkosť, čím sa už priamo v procese výroby predchádza vzniku výkvetov. Zároveň pozitívne vplýva na mrazuvzdornosť
výrobkov a ich odolnosť voči posypovým soliam a predlžuje tak životnosť vydláždeného
povrchu.
Nešmykľavý povrch
Všetky naše výrobky s opracovaným povrchom majú jedno spoločné: sú nešmykľavé
aj pri mokrom povrchu.
Zaťažiteľnosť osobnými
vozidlami
Takto označujeme produkty, ktoré odolávajú zaťaženiu premávkou osobných áut.
Zaťažiteľnosť nákladnými
vozidlami
Označenie pre vysokú zaťažiteľnosť vydláždených plôch.

Povrchová úprava KAISER-clean

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 výrobkov označených
symbolom top – kvality KAISER-clean sa
škvrny odstraňujú mimoriadne jednoducho. Tieto výrobky sú už priamo vo svojej
vnútornej štruktúre hydrofobizované a následne povrchovo upravované technológiou
KAISER-clean. Mach, riasy, tráva, lístie či
dokonca masnota a olejové škvrny sa pri
takejto úprave nedostanú 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 zabránilo 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 čistenie 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.

Motorový olej

Červené víno

s úpravou KAISER-clean

bez povrchovej úpravy

s úpravou KAISER-clean

bez povrchovej úpravy

s úpravou KAISER-clean
po vyčistení

bez povrchovej úpravy
po vyčistení

s úpravou KAISER-clean
po vyčistení

bez povrchovej úpravy
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Dlažby so systémom N+F
Dláždenie jednoducho, rýchlo a presne

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
prevedenia 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 bokoch dlažobných tvaroviek. Výstupky
tvoria tzv. zámok, ktorý zabezpečuje odolnosť dlažby
proti posunu. Od vrchu smerom k spodnej časti sa
postupne rozširujú a tým zmenšujú priestorpre škárovací piesok, ktorý po postupnom zanášaní vyplní
celý priestor.

Spoločnosť Leier ponúka svojim zákazníkom
dlažby so systémom
N+F v rôznych farebných, tvarových, rozmerových a povrchových
prevedeniach. Dlažby s
CE označením sú odolné
voči mrazu, posypovým
materiálom, ich povrch
je nešmykľavý. Dlažby s
povrchovou úpravou KAISER-clean sa vyznačujú
vysokou odolnosťou voči
hore uvedeným javom,
ako pri dlažbe s CE označením. Vďaka systému
N+F je pokládka dlažby
jednoduchá a rýchla,
pri malých plochách je
možné ju uložiť aj svojpomocne, po rozobratí
dlažby je možné ju spätne uložiť.

Spoj dlažieb so systémom N+F

VYSOKOTLAKOVÝ
ČISTIČ

Čistenie dlažieb so systémom N+F

Výhodou daného systému je, že zvyšuje polohovú stabilitu osadených tvaroviek proti pôsobiacim vodorovným silám vytváraným pri
rozbehu, spomaľovaní a zmene smeru
jazdy vozidiel. Uvedené vodorovné
sily okrem tlaku vytvárajú aj ťahové
sily. Hrebeňovité prevedenie na bokoch 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+Fje uvedený jav neznámy pojem.
Praktickosť dlažieb so systémom N+F ide ruka v ruke
s ich estetikou. 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 nachádzajúcich 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, odporúča
sa ho vykonať mierne zásaditou vodou na jar a koncom jesene.
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N+F rendszertérkő kínálatunk

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dlažba AULA briliant 8 cm
Forum 8 cm
Platne Forum 8 cm
Mercato 6 cm
Piazza 10x20x6 cm, 20x20x6 cm,
30x20x6 cm, 30x30x6 cm
Piazza 10x20x8 cm
Rollo 6 cm nehlučná
Vivendo 6 cm
Teatrum 6 cm

Otĺkané dlažby

Pomocou dlažieb s povrchovou úpravou je
možné vytvoriť skutočné okrasné povrchy.
Jeden zo spôsobov povrchovej úpravy je
otĺkanie 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 Kartauser Antik, hrúbka 5 a 8 cm

• Dlažba Mercato, hrúbka 6 cm
• Dlažba Dom Antik, hrúbka 8 cm
• Kaiserstein murovacia a dlažobná

tvarovka, hrúbka 5 cm
• Kant murovacia a dlažobná
tvarovka, hrúbka 6 cm
• Patio murovacia a dlažobná
tvarovka, hrúbka 5 cm
Doplnkové otĺkané
produkty:
• Záhradný prvok BLOCK
• Plotový dielec Antik
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CURLING

– Betónový povrch s hodvábnym
a zamatovým efektom
Najnovším spôsobom povrchovej
úpravy betónových povrchov je
curling, ktorý sa pri dlažbách Leier
– Kaiserstein ponúka už popri doteraz známych technológiách povrchovej úpravy brokovaním, štokovaním alebo brúsením. Povrch
dlažby sa zjemní kefovaním pomocou silných štetín, ktoré sú potiahnuté diamantovým prachom, čím
sa zabezpečí nešmykľavý, lesklý
povrch a dlažbe zapožičia estetický vzhľad.
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Viac ako 200.000.000
farebných kombinácií

Program na vizualizáciu exteriéru domu
Užitočné využitie pred projektovaním, pri
návrhu ale aj pri rekonštrukcii. Pomocou
programu na vizualizáciu exteriéru domu
je možné navrhnúť budúcu podobu stavby
s použitím materiálov z aktuálnej ponuky
spoločnosti Leier.

pozrieť v priebehu niekoľkých minút. V
programe nájdete päť typových domov,
ktorých podoby a farebné prevedenia môžete
vyskladať až v 228 906 000 variáciách. Program obsahuje všetky dlažby, platne i strešnú
krytinu spoločnosti Leier spolu s cenami.

Uvedený program pomôže pri návrhu
novostavby alebo rekonštrukcie, zákazník si
už pri návrhu stavby vie pozrieť, ako bude
stavba vyzerať. Užívateľsky jednoduchým
spôsobom je možné navrhnúť rôzne farebné
kombinácie jednotlivých častí stavby, ktoré
určia jej vzhľad. Strecha, fasáda, výplne
otvorov, sokel a dlažba okolo domu sa
môžu kombinovať, a tým dosiahnuť farebnú
harmóniu. Stačí zopár kliknutí a budúcu
podobu stavby z troch pohľadov si môžete

Program na vizualizáciu exteriéru domu
nájdete na stránke www.leier.sk.

PROGRAM NA
VIZUALIZÁCIU
exteriéru domu

Najnovšie trendy a farebné škály pomocou Programu
na vizualizáciu exteriéru domu spoločnosti Leier

Online 3D

PROGRAM PRE
NÁVRH ZÁHRAD

Návrh záhrad a námestí v 3D
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Záhradné platne
TERASY CHODNÍKY NÁDVORIA ZIMNÉ ZÁHRADY
OKOLIA BAZÉNOV SCHODISKÁ PLOTOVÉ STRIEŠKY
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Rozmer

					
Platne Imperium					
Classic
pieskovec
(svetložltá)
30/30/2,3-2,6					
		
30/45/2,3-2,6			
		
30/60/2,3-2,6			
Naturo
prírodný vápenec 40/40/2,4-2,6			
		
40/60/2,4-2,6			
Elegant
kovito bridlicový briliant 30/30/2,4-2,6			
		
30/45/2,4-2,6			
		
30/60/2,4-2,6			
					
Platne brúsené brokované GRANITE				
GRANITE Rosé
sivá/biela/ružová 40/40/3,7
• •
GRANITE Azul
modrá
40/40/3,7
• •
GRANITE White biela
40/40/3,7
• •
					
GRANITE brokované platne					
GRANITE White Biela
60/20/4,9
•* •*
					
PALAIS brúsené brokované platne					
Altwien
sivá
40/40/3,7
• •
Schönbrunn
žltá
40/40/3,7
• •
Nußdorf
biela/čierna
40/40/3,7
• •
borostyánkő
terrakotta
40/40/3,7
• •
Belvedere
svetložltá
40/40/3,7
• •
					
PALAIS brokované platne					
Belvedere
svetložltá
60/40/3,9
•* •*
Schönbrunn
žltá
60/40/3,9
•* •*
Nußdorf
biela/čierna
60/40/3,9
•* •*
Altwien
sivá
60/20/4,9
•* •*
					
EUROLINE vymývané platne					
Berlin
Antracit/ čierna
40/40/3,8
• •
Luxembourg
červená/biela
/zelená
40/40/3,8
• •
Paris
žltá/ zelená/
oranžová/zelená
40/40/3,8
• •
Vienna
zelená/čierna
40/40/3,8
• •
London
biela/čierna
40/40/3,8
• •
Madrid
svetlozelená
40/40/3,8
• •
Rome
oranžová
40/40/3,8
• •
Praga
zlatožltá
40/40/3,8
• •
Stockholm
modročierna
40/40/3,8
• •
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Odtieň

Rozmer

Softline
Hardline

Odtieň

Softline
Hardline

Prehľad

FORUM N+F platne					
Antracit
Antracit
60/30/5			
		
60/60/5			
Dymový krištáľ melír
biela/sivá/Antracit 60/30/5			
		
60/60/5			
Lastúra melír
biela/hnedá
/Antracit
60/30/5			
		
60/60/5			
					
CENTRUM platne					
sivá
60/40/14			
		
40/20/14			
svetlosivá
60/40/14			
		
40/20/14			
Antracit
60/40/14			
		
40/20/14			
					
CLASSIC LINE platne
s vymývaným a brokovaným povrchom
Brokované
sivá
40/40/3,8			
		
50/50/3,8			
Vymývaná
dunajský štrk
(sivá/hnedá)
40/40/3,8			
		
50/50/3,8			
					
*Platne s opracovanou hranou s rozmerom 40x40x3,9 cm			
		

Záhradné platne

Elegantné a praktické záhradné platne sa
používajú na úpravu terás, chodníkov, okolia
bazénov a záhradných odpočívadiel. Ich povrch tvoria prírodné materiály – od riečneho
štrku až po mramorovú drvinu – ktorých farebné odtiene sa vytvárali tisíce rokov. Všetky vyrábané platne sú oteruvzdorné, stálofarebné, s nešmykľavým povrchom a odolné
voči mrazu. Sú vhodné na vnútorné i vonkajšie použitie. Široký sortiment platní rôznych
povrchových úprav zahŕňa aj záhradné platne s opracovanými pohľadovými hranami.
Platne Imperium
Záhradné platne Imperium sú jedinčenou
kópiou starodávneho kamenárskeho umenia
a vnášajú do priestoru magické čaro antickej atmosféry. Vďaka svojej malej výške sú
mimoriadne vhodné na renováciu plôch či
vydláždenie exteriérových aj interiérových
povrchov v retro-štýle. Širokým sortimentom vzájomne sa dopĺňajúcich formátov sú
platne Imperium vhodné na dokonalé stvárnenie rovných plôch, schodísk aj okolí bazénov. Séria Classic upúta svojou nápadnou
podobou s prírodným kameňom. Séria Naturo je zosobnením nadčasovej elegancie a necháva vyniknúť historicky pôsobiaci povrch
štruktúrovaných platní.

Vymývané platne
Vymývaním platní sa odkryje použité kamenivo v jeho prírodne nepravidelnej či oblej
podobe. Platne tak majú úplne prirodzený
povrch závislý od tvaru a farebného odtieňa
kameniva.
Štruktúrované platne
Plochy vydláždené štruktúrovanými platňami evokujú prirodzenú atmosféru vďaka
ich vzhľadu prírodného štiepaného kameňa.
Kamenivo použité na výrobu platní vytvára
na hranách povrchu zaujímavú hru svetla a
tieňa.

Brúsené a brokované platne
Rovnomerné vybrúsenie povrchu platní necháva vyniknúť krásu vnútorného zrna prírodného kameniva. Brokovaním sa platne
stávajú nešmykľavými aj pri mokrom povrchu.
Jemne brokované platne
Exkluzívne platne s povrchom z prírodného
ťaženého a drveného kameniva bez farbiacich prísad spĺňajú najvyššie kvalitatívne
požiadavky. Záverečným brokovaním ešte
viac vynikne ich ušľachtilý povrch a jemne
sa odkryje vnútorná štruktúra kamienkov.
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PLATNE IMPERIUM CLASSIC

TERASY • ZÁHRADNÉ ALTÁNKY • OKOLIA BAZÉNOV • ZIMNÉ ZÁHRADY

Tieto platne strážia históriu dávnych čias.
Svojimi nepravidelnými hranami, profilovaným povrchom a prírodne tónovanou farebnosťou sú na nerozoznanie od prírodného
kameňa.
Harmonicky sa doplňujúce formáty platní a
ich atraktívne farebné prevedenie podčiarkuje krásu vydláždeného povrchu.

• Prírodne tónované farby.
• Pokládka bez predpísaného vzoru v
radoch alebo podľa vlastnej fantázie.
• Veľmi jednoduchá pokládka.
• Rôzne formáty platní vytvárajú
dynamickú, živú štruktúru.

Rozmer:
Šírka x dĺžka
30 x 30 cm*
30 x 45 cm*
30 x 60 cm*
Pieskovec

Hrúbka: cca 2,3-2,6 cm
*šírka škáry 5 mm

RUČNE PREBERANÁ KVALITA
CE OSVEDČENIE
MRAZUVZDORNÉ
20

NEŠMYKĽAVÉ
HYDROFOBIZOVANÉ
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PLATNE IMPERIUM NATURO

TERASY • ZÁHRADNÉ ALTÁNKY • OKOLIA BAZÉNOV • ZIMNÉ ZÁHRADY

Tieto platne sú vernou kópiou prírodného
rezaného vápenca s dokonale vytvorenou
ilúziou pôvodného kameňa. Na seba
nadväzujúce formáty platní umožňujú
vytvoriť akékoľvek povrchy, vrátane schodov
či úprav okolia bazénov.

• Prírodne tónované farby.
• Pokládka bez predpísaného vzoru v
radoch alebo podľa vlastnej fantázie.
• Veľmi jednoduchá pokládka.
• Rôzne formáty platní vytvárajú
dynamickú, živú štruktúru.

Rozmer:
Šírka x dĺžka
40 x 40 cm*
40 x 60 cm*
Hrúbka: cca 2,4-2,6 cm
*šírka škáry 5 mm

RUČNE PREBERANÁ KVALITA
CE OSVEDČENIE
MRAZUVZDORNÉ
NEŠMYKĽAVÉ
22

Prírodný vápenec

KAISER-CLEAN
HYDROFOBIZOVANÉ
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PLATNE IMPERIUM ELEGANT

TERASY • ZÁHRADNÉ ALTÁNKY • OKOLIA BAZÉNOV • ZIMNÉ ZÁHRADY

Prirodzene štiepaná povrchová štruktúra s
nepravidelnými, jemne zaoblenými hranami odráža túžbu po romantike a magickej
atmosfére dávnych dôb. Sivozelená farba je
zvolená zámerne, pretože iba túto farbu je
možné použiť pri akomkoľvek štýle a účinne vyzdvihuje krásu každej dominantnej
stavby. Stvárnenie rôznych plôch, schodov
či okolia bazénov je s použitím rôznych formátov platní veľmi kreatívne.

• Prírodne tónované farby.
• Pokládka bez predpísaného vzoru v
radoch alebo podľa vlastnej fantázie.
• Veľmi jednoduchá realizácia.
• Rôzne formáty platní vytvárajú
dynamickú, živú štruktúru.

Rozmer:
Šírka x dĺžka
30 x 30 cm*
30 x 45 cm*
30 x 60 cm*
Hrúbka: cca 2,4-2,6 cm
*šírka škáry 5 mm

RUČNE PREBERANÁ KVALITA
CE OSVEDČENIE
MRAZUVZDORNÉ
NEŠMYKĽAVÉ
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Kovito bridlicový
briliant

KAISER-CLEAN
HYDROFOBIZOVANÉ
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PLATNE GRANITE

TERASY • OKOLIA BAZÉNOV • SCHODY • KRYCIE PLATNE MÚROV • CHODNÍKY

Za svoj exkluzívny vzhľad vďačia rovnomernému prebrúseniu, čím sa zvýrazní prírodná
štruktúra ušľachtilého kameniva na povrchu
platní. Drvené kamenivo zároveň garantuje mimoriadnu odolnosť a oteruvzdornosť
platní. Jemné brokovanie v závere výroby
platne mierne zdrsní, čím sa stávajú nešmykľavými aj pri mokrom povrchu.

• Pohľadové hrany s úpravou SOFTLINE®
alebo HARDLINE® na objednávku.
• Nešmykľavý povrch.
• Použiteľné v interiéri aj exteriéri.
• Brúsené a brokované.
• Jednoduchá pokládka so
škárovacími krížikmi.

Rozmer:
Šírka x dĺžka
40 x 40 cm
60 x 20 cm
Hrúbka:
		

3,7 cm
4,9 cm (60x20cm rozmer platne)

Doplnky:
Platne s upravenými hranami
Soklové prvky
Schody, platne okolo bazénov
a kvetináče

Biela

Azul

Rose

Len v bielom prevedení

RUČNE PREBERANÁ KVALITA
CE OSVEDČENIE
MRAZUVZDORNÉ
26

KAISER-CLEAN
HYDROFOBIZOVANÉ
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PLATNE PALAIS

TERASY • OKOLIA BAZÉNOV • SCHODY • KRYCIE PLATNE MÚROV • CHODNÍKY

Jemne prebrúsené drvené kamenivo prepožičiava platniam eleganciu a noblesu. Prírodná kamenná drvina zároveň garantuje mimoriadnu odolnosť a oteruvzdornosť platní.
Záverečné brokovanie vytvára na povrchu
platní jemnú štruktúru, ktorá zabezpečuje
pochôdznu bezpečnosť a nešmykľavosť.

• Pohľadové hrany s úpravou SOFTLINE®
alebo HARDLINE® na objednávku.
• Nešmykľavý povrch.
• Použiteľné v interiéri aj exteriéri.
• Brúsené a brokované.
• Jednoduchá pokládka so
škárovacími krížikmi.

Rozmer:
Šírka x dĺžka
40 x 40 cm
60 x 40 cm
60 x 20 cm
Hrúbka:
3,7 cm
3,9 cm (60x40 cm rozmer)
4,9 cm (60x20 cm rozmer)
Ďalšie výrobky:
Nussdorf
Platne s opracovanou hranou
(viditeľné hrany)
Soklové prvky s rozmerom 40x8

Altwien

Schönbrunn

Brenstein

Belvedere

Len v prevedení Altwein

Len v prevedeniach Belvedere,
Nussdorf, Schönbrunn

RUČNE PREBERANÁ KVALITA
CE OSVEDČENIE
MRAZUVZDORNÉ
28

KAISER-CLEAN
HYDROFOBIZOVANÉ
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PLATNE EUROLINE

TERASY • OKOLIA BAZÉNOV • CHODNÍK

Povrchy platní Euroline prezentujú najušľachtilejšie kamenivo Európy. Farebné
škály Apenín, Arden, Álp a Pyrenejí sa na
terasách jagajú vo svojej prirodzenej podobe bez použitia akýchkoľvek farbív. Špeciálne jemné brokovanie vyzdvihuje autentickú
štruktúru prírodného kameniva.

• Pohľadové hrany s úpravou SOFTLINE®
alebo HARDLINE® na objednávku.
• Prirodzené farby ušľachtilého
prírodného kameniva.
• Jemne brokovaný povrch.
• Použiteľné v interiéri aj exteriéri.
• Jednoduchá pokládka so
škárovacími krížikmi.

Rozmer:
Šírka x dĺžka
40 x 40 cm
Hrúbka: 3,8 cm
Ďalšie výrobky:
Platne s opracovanou hranou
(viditeľné hrany)
Soklové prvky s rozmerom 40x8

Praga

RUČNE PREBERANÁ KVALITA
CE OSVEDČENIE
MRAZUVZDORNÉ
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Berlin

London

Luxembourg

Vienna

Madrid

Rome

Stockholm

Paris

KAISER-CLEAN
HYDROFOBIZOVANÉ
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PLATNE CENTRUM

VEREJNÉ PLOCHY • PARKOVISKÁ • MODERNÉ OBYTNÉ ZÓNY • TERASY

Veľkorysý priestor je niečo, čo sa pri stvárnení verejných priestranstiev veľmi cení.
Veľké formáty zo seba vyžarujú pokoj a eleganciu. Honosné rozmery zanechávajú impozantný dojem – pritom je jedno, či ide
o námestie, nákupné centrum alebo sídlo
spoločnosti. Platne Centrum sa vyrábajú na
konkrétnu zákazku. Je tak možné vytvoriť
presne taký vzor a v takých farebných kombináciách, ako si určíte len Vy sami.

• Vysoká zaťažiteľnosť.
• S dištančnými výstupkami.
• S fázou.
• Brokovaný povrch.
• Rôzne farebné vyhotovenia aj
úpravy povrchov na objednávku.
• Vhodné na prejazd osobných
aj nákladných vozidiel.

Rozmer:
Šírka x dĺžka
60 x 40 cm
40 x 20 cm
Hrúbka: 14 cm

Sivá
Natur alebo
brokovaný povrch

Svetlosivá
Natur alebo
brokovaný povrchom

Antracit
Natur alebo brokovaný
povrch

Ďalšie farebné kombinácie na objednávku.

RUČNE PREBERANÁ KVALITA
CE OSVEDČENIE
MRAZUVZDORNÉ
NEŠMYKĽAVÉ
32

ZAŤAŽITEĽNOSŤ OSOBNÝMI VOZIDLAMI
ZAŤAŽITELNOSŤ NÁKLADNÝMI VOZIDLAMI
KAISER-CLEAN
HYDROFOBIZOVANÉ
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PLATNE CLASSIC-LINE

TERASY • OKOLIA BAZÉNOV • SCHODY • KRYCIE PLATNE MÚROV • CHODNÍKY

Jednoduchý povrch hladkých platní vyzdvihuje krásu okolia. Sivá farba harmonicky
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

Rozmer:
Šírka x dĺžka
50 x 50 cm
40 x 40 cm
Hrúbka: 3,8 cm

RUČNE PREBERANÁ KVALITA
CE OSVEDČENIE
MRAZUVZDORNÉ
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Sivá

Dunajský štrk

VÝROBOK ODOLNÝ VOČI POSYPOVÝM
MATERIÁLOM
NEŠMYKĽAVÉ
PREVEDENIE NATUR
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Dlažby
TERASY • CHODNÍKY A ALTÁNKY • PRÍJAZDOVÉ CESTY
NÁMESTIA • OKOLIA FONTÁN

36
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Rozmer

Hrúbka

AULA N+F dlažba		
Dymový krištál 40/20, 60/20, 40/40
8
Ryolitová žltá
40/20, 60/20, 40/40
8
Lastúra
40/20, 60/20, 40/40
8
Beige melír
40/20, 60/20, 40/40
8

cm
cm
cm
cm

Beige melír

•
•
•		
•		

Červená

Antracit

•
•
•
•

TEATRUM N+F brokovana dlažba			
Sivá
20/10, 20/20,
30/20 mix
6 cm			 •
Lastúra
20/10, 20/20,
30/20 mix
6 cm			 •
Orechové lístie 20/10, 20/20,
30/20 mix
6 cm			 •
Oriešková
20/10, 20/20,
30/20 mix
6 cm			 •
			
DOMINIUM dlažba			
Hnedá
9/12, 12/12,
18/12 mix
8 cm
•			
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Hrúbka
6 cm

•		 •

20/10, 20/20, 30/20
mix
6 cm
•		 •
Vulcano
20/10, 20/20, 30/20
mix
6 cm
•		 •
				
MERCATO dlažba			
Sivá
20/10, 20/20
6 cm		 •
Oriešková
20/10, 20/20, 30/20
6 cm		 •
Oranžová
20/10, 20/20
6 cm		 •
Škoricová
20/10, 20/20, 30/20
6 cm		 •
Červená
20/10
6 cm		 •			
		
PIAZZA dlažba				
Sivá
10/10 N+F, 20/10 N+F,
20/20 N+F, 30/20 N+F
6 cm
•		 •

DOM dlažba				
Žulovosivá
14/14, 21/14,
21/21, 7/7
8 cm
• •
Bridlicovosivá 14/14, 21/14,
21/21, 7/7
8 cm
• •
Tehlovočervená 14/14
8 cm
• •

TAVERNA N+F dlažba				
Sivá
20/10, 20/20,
30/20 mix
6 cm
•		
Lastúra
20/10, 20/20,
30/20 mix
6 cm
•		
Dymový krištál 20/10, 20/20,
30/20 mix
6 cm
•		
Orechové lístie 20/10, 20/20,
30/20 mix
6 cm
•		
Oriešková
20/10, 20/20,
30/20 mix
6 cm
•		

Rozmer
20/10, 20/20, 30/20
mix

Macchiato

KARTAUSER natur dlažba		
Orechové lístie 7 veľkostných formátov.
šírka 14 cm
5/8 cm •		
Dymový krištál 7 veľkostných formátov.
šírka 14 cm
5/8 cm •		
Gaštan
7 veľkostných formátov.
šírka 14 cm
5/8 cm •		
Lastúra
7 veľkostných formátov.
šírka 14 cm
5/8 cm •		
Ryolitová žltá
7 veľkostných formátov.
šírka 14 cm
5/8 cm •
			
KARTAUSER antik dlažby			
Orechové lístie 7 veľkostných formátov.
šírka 14 cm
5/8 cm		 •
Dymový krištál 7 veľkostných formátov.
šírka 14 cm
5/8 cm		 •
Gaštan
7 veľkostných formátov.
šírka 14 cm
5/8 cm		 •
Lastúra
7 veľkostných formátov.
šírka 14 cm
5/8 cm		 •
Ryolitová žltá
7 veľkostných formátov.
šírka 14 cm
5/8 cm		 •
FORUM N+F dlažba				
Carbon sivá
40/20, 60/20,
20/20*, 40/40*
8 cm
•		
Sivá
40/20, 60/20,
20/20*, 40/40*
8 cm
•		
Strieborno sivá 40/20, 60/20,
20/20*, 40/40*
8 cm
•		
Beige melír
40/20, 60/20,
20/20*, 40/40*
8 cm
•		

Odtieň

natur
otĺkaná
brokované
s fázou

Odtieň

natur
otĺkaná
brokované
s fázou

Prehľad

•
•
•
•
•

•
•
•
•

na objednávku: 20/20,
20/10 N+F
30/20, 30/30, 40/40
10/10 N+F, 20/10 N+F,
20/20 N+F, 30/20 N+F
na objednávku: 20/20,
20/10 N+F
30/20, 30/30, 40/40
10/10 N+F, 20/10 N+F,
20/20 N+F, 30/20 N+F

8 cm
8 cm

•		 •
•		 •

6 cm

•		 •

8 cm
8 cm

•		 •
•		 •

6 cm

•		 •

na objednávku: 20/20,
20/10 N+F
8 cm
•		 •
30/20, 30/30, 40/40
8 cm
•		 •
Jesenné lístie
20/10 N+F
6 cm
•		 •
Žltá
20/10 N+F
6 cm
•		 •		
			
ROLLO bezškárová N+F dlažba			
Sivá
20/10 N+F, 20/20 N+F
6 cm
•
Škoricová
20/10 N+F, 20/20 N+F
6 cm
•
Oriešková
20/10 N+F, 20/20 N+F
6 cm
•
Oranžová
20/10 N+F, 20/20 N+F
6 cm
•
Červená
20/10 N+F
6 cm
•
		
AGORA dlažba				
Sivá
11,5/11,5, 17/11,5
6 cm
• •
Oriešková
11,5/11,5, 17/11,5
6 cm
• •
				
QUADRO dlažba			
Sivá
8/8
6 cm
•		 •
Červená
8/8
6 cm
•		 •
Antracit
8/8
6 cm
•		 •
				
SERPENTINO dlažba			
Sivá
24/12
6 cm és 8 cm
•		 •
Červená
24/12
6 cm és 8 cm
•		 •
Antracit
24/12
6 cm és 8 cm
•		 •
				
SOLIDO dlažba				
Sivá
16,5/20 6 cm, 8 cm (ÖKO a bezškárové)
a 10cm		
•		 •
Červená
16,5/20 6 cm, 8 cm (bezškárové)
a 10cm		
•		 •
Antracit
16,5/20 6 cm, 8 cm (bezškárové)
a 10cm		
•		 •
					
ÖKOLITH dlažba				
Sivá
20/20
8 cm
•		 •
Červená
20/20
8 cm
•		 •
				
Verde zatrávňovacia dlažba				
Sivá
60/40
10 cm
•		 •

Dlažba

Betónová dlažba je ideálnym materiálom na
dekoratívne stvárnenie okrasných a funkčných povrchov. Od ostatných materiálov
vhodných na rovnaké použitie ju odlišuje
veľmi široká škála možnej farebnosti a tvarov. Betónová dlažba výborne odoláva slnečnému žiareniu a zahrieva sa menej ako
asfalt, čo výrazne napomáha optimalizácii
miestnej mikroklímy. Rýchlo odvádza dažďovú vodu cez štrbiny medzi dlažobnými
kockami, čo nezaťažuje kanalizačnú sieť.
Nevytvárajú sa na nej mláky a rýchlo sa vysuší. Použitím prírodných látok sa na našej
betónovej dlažbe vytvárajú rôzne farebné
odtiene, najmodernejšou technikou opracovania sa dosahuje jej ušľachtilý alebo rustikálny vzhľad. Horná oteruvzdorná vrstva
dodáva dlažbe estetický vzhľad a zároveň
zabraňuje nasiaknutiu vlhkosťou. Položením betónovej dlažby sa získava efektný,
trvanlivý a ekologický povrch. Doplnkom v
ponuke je široký sortiment záhradných a
cestných obrubníkov rôznych rozmerov a
tvarov.
Povrchová úprava
BROKOVANÍM
Brokovaním malými oceľovými guľôčkami sa povrch betónových kociek zdrsní a
dlažba dostáva podobu prírodného kameňa.
Touto úpravou sa zároveň zabezpečuje protišmykový povrch aj v prípade, že dlažba je
mokrá.

Povrchová úprava NATUR
Neopracované povrchy betónových produktov podčiarkujú eleganciu dlažby. Moderná
pásová výroba rešpektujúca prísne architektonické pravidlá zabezpečuje hladký povrch a nechá vyniknúť prostý betón v jeho
pôvodnej podobe.
Povrchová úprava ANTIK
Výsledkom tejto úpravy je jedinečný tvar
každej dlažbovej kocky. Otĺkaním jednotlivých kociek sa dosahuje nepravidelnosť
hrán a vydláždená plocha tak nadobúda
prírodný rustikálny vzhľad použiteľný pri
úprave okolia hlavne historických budov a
pamätníkov. Dôsledná technická aj optická
kontrola vo výrobnom procese patrí vo výrobniach Leier ku kvalitatívnemu štandardu. Aj pri povrchoch s umelo vytvoreným
opotrebovaním sa tie dlažobné kocky, ktoré
majú v dôsledku otĺkania priveľmi poškodené hrany, manuálne vymenia za iné. Produkty sú následne odovzdané na automatickú paletizáciu a na zabezpečenie ochrany
pri preprave sú pevne balené do fólií. Tým
je zabezpečené, že aj pri dlažbách s otĺkaným povrchom je možná bezproblémová
automatizovaná pokládka dlažby strojmi.
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DLAŽBA AULA

PRÍJAZDOVÉ CESTY • CHODNÍKY • ZÁHRADNÉ CESTIČKY

Pri dobrom
jednoduchý.

vkuse

je

výber

dlažby

• prírodne tónované farby
• nízky odpor pri pohybe vozidla

Jemné farebné odtiene na zamatovo lesklom
briliantovom povrchu zabezpečia dlažbe
elegantný a luxusný vzhľad.
Dlažba, pri ktorej byť najlepším je akurát
dosť.

• kombináciou rôznych formátov a
veľkostí sa dajú vyskladať rôzne vzory
• hrúbka dlažby 8 cm, vhodná aj na
zaťaženie premávkou nákladných áut
• jednoduchú pokládku umožňujú
skryté dištančné výstupky

Rozmer:
Šírka x dĺžka
40 x 20 cm
60 x 20 cm
40 x 40 cm
Beige melírovaná

Hrúbka: 8 cm

Lastúra

RUČNE PREBERANÁ KVALITA
CE OSVEDČENIE
MRAZUVZDORNÉ
VÝROBOK ODOLNÝ VOČI POSYPOVÝM MATERIÁLOM
40

Dymový krištáľ

Ryolitová žltá

NEŠMYKĽAVÉ
ZAŤAŽITELNOSŤ OSOBNÝMI VOZIDLAMI
HYDROFOBIZOVANÉ
CURLING
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DLAŽBA KARTAUSER

TERASY • ZÁHRADNÉ CESTIČKY, ALTÁNKY • PRÍJAZDOVÉ CESTY
CHODNÍKY • OKOLIA FONTÁN

Hra svetla a tieňa na jemne štruktúrovanom povrchu a prirodzene tónované farby vdýchnu Vašej záhrade život. Dlažobné
kamene široké 14 cm v siedmich rôznych
dĺžkových prevedeniach sa ukladajú do radov bez akéhokoľvek vzoru. Tým je zaručené vyhotovenie jedinečného 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.
• Novinkou v sortimente je hrúbka
dlažby 8 cm, vhodná aj na zaťaženie
premávkou nákladných áut.
• Mimoriadne jednoduchú pokládku
umožňujú skryté dištančné výstupky.

Rozmer:
Šírka x dĺžka
mix 7 rôznych formátov
Šírka dlažby: 14 cm
Hrúbka:
		

5 cm
8 cm

Lastúra natur

Orechové lístie natur

Ryolitová žltá natur

Dymový krištáľ natur

Iba celopaletový odber.

Gaštan natur

RUČNE PREBERANÁ KVALITA
CE OSVEDČENIE
MRAZUVZDORNÉ
VÝROBOK ODOLNÝ VOČI
POSYPOVÝM MATERIÁLOM
NEŠMYKĽAVÉ
ZAŤAŽITELNOSŤ OSOBNÝMI
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VOZIDLAMI
ZAŤAŽITELNOSŤ NÁKLADNÝMI
VOZIDLAMI PRI HRÚBKE 8 CM
KAISER - CLEAN
HYDROFOBIZOVANÉ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA NATUR
POVRCHOVÁ ÚPRAVA ANTIK
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KARTAUSER ® ANTIK DLAŽBA
TERASY • ZÁHRADNÉ CESTIČKY, ALTÁNKY • PRÍJAZDOVÉ CESTY
CHODNÍKY • OKOLIA FONTÁN
Hra svetla a tieňa na jemne štruktúrovanom
povrchu a prirodzene tónované farby
vdýchnu Vašej záhrade život. Dlažobné
kamene široké 14 cm v siedmich rôznych
dĺžkových prevedeniach sa ukladajú do
radov bez akéhokoľvek vzoru. Tým je
zaručené
vyhotovenie
jedinečného
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.
• Novinkou v sortimente je hrúbka
dlažby 8 cm, vhodná aj na zaťaženie
premávkou nákladných áut.
• Mimoriadne jednoduchú pokládku
umožňujú skryté dištančné výstupky.

Rozmer:
Šírka x dĺžka
mix 7 rôznych formátov
Šírka dlažby: 14 cm
Hrúbka:
		

5 cm
8 cm

Lastúra antik

Orechové lístie antik

Ryolitová žltá antik

Dymový krištál antik

Iba celopaletový odber.

Gaštan antik

RUČNE PREBERANÁ KVALITA
CE OSVEDČENIE
MRAZUVZDORNÉ
VÝROBOK ODOLNÝ VOČI
POSYPOVÝM MATERIÁLOM
NEŠMYKĽAVÉ
ZAŤAŽITELNOSŤ OSOBNÝMI
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VOZIDLAMI
ZAŤAŽITELNOSŤ NÁKLADNÝMI
VOZIDLAMI PRI HRÚBKE 8 CM
KAISER - CLEAN
HYDROFOBIZOVANÉ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA NATUR
POVRCHOVÁ ÚPRAVA ANTIK
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DLAŽBA FORUM

NÁMESTIA • PEŠIE ZÓNY • PRÍJAZDOVÉ CESTY • KOMUNIKÁCIE

Dlažba FORUM zaručuje širokú oblasť použitia. Vysoká stabilita povrchu a rozmery
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 jednoducho začlení do akéhokoľvek stavebného štýlu.

• Prirodzené odtiene farieb.
• 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.

3 odtiene sivej

Rozmer:
Šírka x dĺžka
60 x 20 cm
40 x 20 cm
Na objednávku:
20 x 20 cm
40 x 40 cm

Sivá

Strieborno sivá

Carbon sivá

Hrúbka: 8 cm
Beige melírovaná

RUČNE PREBERANÁ KVALITA
CE OSVEDČENIE
MRAZUVZDORNÉ
VÝROBOK ODOLNÝ VOČI
POSYPOVÝM MATERIÁLOM
NEŠMYKĽAVÉ
ZAŤAŽITELNOSŤ OSOBNÝMI
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VOZIDLAMI
ZAŤAŽITELNOSŤ NÁKLADNÝMI
VOZIDLAMI
SYSTÉM N+F
HYDROFOBIZOVANÉ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA NATUR
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DLAŽBA TEATRUM

ZÁHRADNÉ CESTIČKY, ALTÁNKY • CHODNÍKY • PRÍJAZDOVÉ CESTY
TERASY • DVORY

Dlažba TEATRUM s brokovaným povrchom
vyžaruje nadčasovú, zdržanlivú eleganciu.
V jej vzhľade je dôležitý súlad vytvorený
čistými líniami, prísnymi tvarmi a jemnou
škárou. Jemné opracovanie dlažby napomáha príjemnému pocitu z chôdze a jej
pevnosť zabezpečuje vysokú zaťažiteľnosť.
Dlažba TEATRUM je ideálnym riešením pre
realizáciu viacúčelových priestorov.

• Balenie kombinuje rôzne rozmery
dlažby. Každý meter štvorcový
obsahuje tvarovky troch rozmerov.
• Nášľapná vrstva z kremičitého piesku
pre zvýšenie oteruvzdornosti.
• Bočné výstupky systému N+F
• Elegantné skosenia hrán
• Vhodná pre zaťaženie
osobnými vozidlami

Rozmer:
Šírka x dĺžka
10 x 20 cm
20 x 20 cm
20 x 30 cm
Hrúbka: 6 cm

RUČNE PREBERANÁ KVALITA
CE OSVEDČENIE
MRAZUVZDORNÉ
VÝROBOK ODOLNÝ VOČI
POSYPOVÝM MATERIÁLOM
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Sivá

Oriešková

Lastúra

Orechové lístie

NEŠMYKĽAVÉ
ZAŤAŽITELNOSŤ OSOBNÝMI
VOZIDLAMI
SYSTÉM N+F
POVRCHOVÁ ÚPRAVA BROKOVANÍM
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DLAŽBA DOMINIUM

ZÁHRADNÉ CESTIČKY, ALTÁNKY • CHODNÍKY • PRÍJAZDOVÉ CESTY
TERASY • DVORY • PARKOVISKÁ

Vďaka svojmu štruktúrovanému povrchu je
vhodná na použitie pri historických budovách a pamiatkach, rovnako sa však hodí i
k novostavbám. Dlažba je dostupná v troch
rozmeroch, ktoré umožňujú elegantné dotvárnenie všetkých plôch.

• Kombinácia troch rozmerov
• Vhodné na prejazd osobných
aj nákladných vozidiel.
• Elegantné bočné hrany a horný okraj

Rozmer:
Šírka x dĺžka
9 x 12 cm
12 x 12 cm
18 x 12 cm
Hrúbka: 8 cm

Hnedá

0,95 m2 / vrstva na palete
Dodávame len ucelená vrstvy

CE OSVEDČENIE
MRAZUVZDORNÉ
VÝROBOK ODOLNÝ VOČI POSYPOVÝM
MATERIÁLOM
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NEŠMYKĽAVÉ
ZAŤAŽITEĽNOSŤ OSOBNÝMI VOZIDLAMI
ZAŤAŽITELNOSŤ NÁKLADNÝMI VOZIDLAMI
NATUR POVRCH
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DLAŽBA VIVENDO

TERASY • ZÁHRADNÉ CESTIČKY, ALTÁNKY • PRÍJAZDOVÉ CESTY
CHODNÍKY • OKOLIA FONTÁN
Tajomstvom úspechu dlažby VIVENDO je jej
jednoduchý 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 nezameniteľné 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 skosenia hrán.
• Vhodná pre zaťaženie
osobnými vozidlami.

Sivá

Dymový krištáľ

Lastúra

Oriešková

Orechové lístie

Beige melír

Macchiato melír

Vulcano melír

Rozmer:
Šírka x dĺžka
10 x 20 cm
20 x 20 cm
20 x 30 cm
Hrúbka: 6 cm

RUČNE PREBERANÁ KVALITA
CE OSVEDČENIE
MRAZUVZDORNÉ
VÝROBOK ODOLNÝ VOČI
POSYPOVÝM MATERIÁLOM
NEŠMYKĽAVÉ
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ZAŤAŽITELNOSŤ OSOBNÝMI
VOZIDLAMI
SYSTÉM N+F
KAISER – CLEAR
HYDROFOBIZOVANÉ
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DLAŽBA MERCATO

TERASY • ZÁHRADNÉ CESTIČKY, ALTÁNKY • PRÍJAZDOVÉ CESTY • CHODNÍKY

Tieňovaný povrch a nerovnomerne otlčené
hrany
prepožičiavajú
dlažbe
Mercato
jedinečný,
rustikálny
vzhľad.
Svojou
prirodzenou farebnosťou vytvára historicky
pôsobiaci dojem a príjemnú atmosféru.

• Hladký povrch.
• Kombinácia dvoch rozmerov umožňuje
vytvoriť plochy s rôznymi vzormi.
• Vďaka skrytým dištančným výstupkom
je pokládka jednoduchá.
• Plochu možno zaťažiť
osobnými vozidlami.

Rozmer:
Šírka x dĺžka
10 x 20 cm
20 x 20 cm
20 x 30 cm len oriešková a škoricová
Hrúbka: 6 cm

Oranžová

CE OSVEDČENIE
MRAZUVZDORNÉ
VÝROBOK ODOLNÝ VOČI
POSYPOVÝM MATERIÁLOM
NEŠMYKĽAVÉ
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Sivá

Škoricová

Oriešková

Červená (rozmer
20x10)

ZAŤAŽITELNOSŤ OSOBNÝMI VOZIDLAMI
SYSTÉM N+F
KAISER – CLEAR
HYDROFOBIZOVANÉ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA ANTIK
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DLAŽBA DOM NATUR

TERASY • ZÁHRADNÉ CESTIČKY, ALTÁNKY • PRÍJAZDOVÉ CESTY
CHODNÍKY • OKOLIA FONTÁN
Špeciálny kremičitý piesok použitý na zhotovenie hornej nášľapnej vrstvy esteticky
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 vyhotovenie oblúkového klinu
umožňuje vytváranie 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 veľkostí
je možné vyskladať rozmanité vzory.
• Mimoriadne jednoduchú pokládku
umožňujú skryté dištančné výstupky.
• Zakrivenia a oblúky sa vyhotovujú
pomocou oblúkových klinov
bez potreby zarezávania.

Rozmer:
Šírka x dĺžka
14 x 14 cm
14 x 21 cm
21 x 21 cm

• Vhodná pre zaťaženie
nákladnými vozidlami.

Hrúbka: 8 cm
Žulovosivá

7 x 7 cm oblúkový
klin kónický

RUČNE PREBERANÁ KVALITA
CE OSVEDČENIE
MRAZUVZDORNÉ
VÝROBOK ODOLNÝ VOČI
POSYPOVÝM MATERIÁLOM
NEŠMYKĽAVÉ
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Bridlicovosivá

Tehlovočervená

Zhotovenie oblúka

ZAŤAŽITELNOSŤ OSOBNÝMI VOZIDLAMI
ZAŤAŽITELNOSŤ NÁKLADNÝMI VOZIDLAMI
KAISER – CLEAR
HYDROFOBIZOVANÉ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA NATUR
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DLAŽBA DOM ANTIK

TERASY • ZÁHRADNÉ CESTIČKY, ALTÁNKY • PRÍJAZDOVÉ CESTY
CHODNÍKY • OKOLIA FONTÁN
Svoj rustikálny vzhľad získava vďaka nepravidelným, umelo otĺkaným hranám. Farebné prevedenia žulovosivá, bridlicovosivá a
tehlovočervená podčiarkujú prírodný charakter dlažby. Mimoriadne sa hodí na obnovu starodávnych námestí a všade tam,
kde je žiaduce navodiť historickú atmosféru. Oblúkový klin umožňuje vytváranie kruhových a oblúkových tvarov či olemovaní.
Je možné ho použiť aj pri akomkoľvek inom
type dlažby.

• Kombináciou rôznych formátov a veľkostí
sa dajú 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.

Rozmer:
Šírka x dĺžka
14 x 14 cm
14 x 21 cm
21 x 21 cm
Hrúbka: 8 cm

Žulovosivá

Bridlicovosivá

Tehlovočervená

Zhotovenie oblúka

7 x 7 cm oblúkový
klin kónický

RUČNE PREBERANÁ KVALITA
CE OSVEDČENIE
MRAZUVZDORNÉ
VÝROBOK ODOLNÝ VOČI
POSYPOVÝM MATERIÁLOM
NEŠMYKĽAVÉ
ZAŤAŽITELNOSŤ OSOBNÝMI
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VOZIDLAMI
ZAŤAŽITELNOSŤ NÁKLADNÝMI
VOZIDLAMI
KAISER – CLEAR
HYDROFOBIZOVANÉ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA ANTIK
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DLAŽBA PIAZZA

TERASY • ZÁHRADNÉ CESTIČKY, ALTÁNKY • PRÍJAZDOVÉ CESTY
CHODNÍKY
Čisté rovné línie, jednoduchý tvar a klasicky
hladký povrch prepožičiavajú dlažbe Piazza
nadčasovo prestížny vzhľad. Vďaka svojej
elegancii je použiteľná pri akomkoľvek
stavebnom štýle a svojou geometrickou
pravidelnosťou nechá vyniknúť krásu
každej stavby. Piazza je ideálnou dlažbou
na stvárnenie moderných námestí. Široký
výber rozmerov umožňuje bohatú variáciu
vzorov, je ľahko kombinovateľná s inými
typmi dlažby.

• Kombinácia rôznych formátov a
farieb je mimoriadne vhodná na
vyskladanie originálnych vzorov.
• Mimoriadne jednoduchú pokládku
umožňujú skryté dištančné výstupky.
• Možná premávka nákladných
vozidiel pri dlažbe hrúbky 8 cm.
• Možná premávka osobných vozidiel.

Rozmer:
Šírka x dĺžka
10x10 (6cm hrúbka)
10 x 20 cm
20 x 20 cm
30 x 20 cm
30 x 30 cm
40x40 (8cm hrúbka)

Antracit

Hrúbka: 6 cm
8 cm (rozmer 20 x 10 cm)
Na objednávku: 20x20, 30x20,
30x30, 40x40
Sivá

CE OSVEDČENIE
MRAZUVZDORNÉ
VÝROBOK ODOLNÝ VOČI
POSYPOVÝM MATERIÁLOM
NEŠMYKĽAVÉ
ZAŤAŽITELNOSŤ OSOBNÝMI VOZIDLAMI
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Červená

Jesenné lístie
(iba 10 x 20 x 6 cm)

ZAŤAŽITELNOSŤ NÁKLADNÝMI
VOZIDLAMI – PRI HRÚBKE 8 CM
SYSTEM N+F – PRI ROZMEROCH 10
X 20 X 8 CM A HRÚBKE 6 CM
POVRCHOVÁ ÚPRAVA NATUR
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DLAŽBA ROLLO

TERASY • ZÁHRADNÉ CESTIČKY, ALTÁNKY • PRÍJAZDOVÉ CESTY
CHODNÍKY • IN-LINE DRÁHY
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 strohosť a ľahko udržiavateľný hladký povrch dlažby spĺňa všetky nároky na architektonicky dokonalé stvárnenie príjemne pochôdznej plochy.

• Úzke škáry a ostré hrany umožňujú
ľahký a nehlučný prejazd.
• Bezškárová dlažba.
• Kombinácia dvoch rozmerov je vhodná
na vyskladanie originálnych vzorov.
• Mimoriadne jednoduchú pokládku
umožňujú skryté dištančné výstupky.
• Možná premávka osobných vozidiel.

Rozmer:
Šírka x dĺžka
10 x 20 cm
20 x 20 cm
Hrúbka: 6 cm

Červená
(len rozmer 20x10)

Sivá

CE OSVEDČENIE
MRAZUVZDORNÉ
VÝROBOK ODOLNÝ VOČI
POSYPOVÝM MATERIÁLOM
62

Oriešková

Oranžová

NEŠMYKĽAVÉ
ZAŤAŽITELNOSŤ OSOBNÝMI
VOZIDLAMI
POVRCHOVÁ ÚPRAVA NATUR
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DLAŽBA AGORA

TERASY • ZÁHRADNÉ CESTIČKY, ALTÁNKY • PRÍJAZDOVÉ CESTY • CHODNÍKY

Dlažba Agora svojimi oblými tvarmi navodzuje pohyb a harmóniu. Môže sa ukladať
pravidelne i nepravidelne, rovno alebo do
oblúkov. Efektný tvar tejto dlažby umožňuje oživiť akýkoľvek chodník, či olemovanie
trávnatých plôch a stromov. Hra svetla a
tieňov na zaoblených hranách dodávajú povrchu dynamiku.

• Kombináciou 2 rôznych formátov sa
dajú vyskladať najrozmanitejšie vzory.
• Jednoduchá pokládka.
• Možná premávka osobných áut.
• Vytváranie oblúkov bez
potreby prirezávania.

Rozmer:
Šírka x dĺžka
11,5 x 11,5 cm
11,5 x 17 cm
Hrúbka: 6 cm

CE OSVEDČENIE
MRAZUVZDORNÉ
VÝROBOK ODOLNÝ VOČI
POSYPOVÝM MATERIÁLOM
64

Sivá

Oriešková

NEŠMYKĽAVÉ
ZAŤAŽITELNOSŤ OSOBNÝMI VOZIDLAMI
POVRCHOVÁ ÚPRAVA NATUR
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DLAŽBA ÖKOLITH

TERASY • NADJAZDY • NÁMESTIA • CHODNÍKY • PRIEMYSLENÉ A
POĽNOHOSPODÁRSKE POVRCHY • ZÁHRADNÉ CHODNÍKY,
ALTÁNKY, ODPOČÍVADLÁ

Tvarovo je dlažba Okolith prispôsobená na
realizáciu spevnených plôch so zvýšenou
možnosťou odvádzania dažďových vôd.
Bočné výstupky tvaroviek zabezpečia vynechanie dostatočne širokých škár na odvádzanie vody.
• Možná premávka osobných vozidiel.

Rozmer:
Šírka x dĺžka
20 x 20 cm
Hrúbka: 8 cm

Sivá

CE OSVEDČENIE
MRAZUVZDORNÉ
VÝROBOK ODOLNÝ VOČI
POSYPOVÝM MATERIÁLOM
NEŠMYKĽAVÉ
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ZAŤAŽITEĽNOSŤ OSOBNÝMI VOZIDLAMI
ZAŤAŽITEĽNOSŤ NÁKLADNÝMI
VOZIDLAMI
POVRCHOVÁ ÚPRAVA NATUR

DLAŽBA SERPENTINO

TERASY • ZÁHRADNÉ CESTIČKY, ALTÁNKY • PRÍJAZDOVÉ CESTY • CHODNÍKY
PRIEMYSELNÉ A • POĽNOHOSPODÁRSKE AREÁLY

Priemyselná dlažba Serpentino je vhodná
na zhotovenie vysoko zaťažovaných spevnených plôch.
• Možná premávka osobných alebo
nákladných vozidiel (hrúbka 8 cm).

Rozmer:
Šírka x dĺžka
12 x 24 cm
Hrúbka: 6 cm
8 cm

Sivá

CE OSVEDČENIE
MRAZUVZDORNÉ
VÝROBOK ODOLNÝ VOČI
POSYPOVÝM MATERIÁLOM
NEŠMYKĽAVÉ

Červená

Antracit

ZAŤAŽITELNOSŤ OSOBNÝMI VOZIDLAMI
ZAŤAŽITELNOSŤ NÁKLADNÝMI
VOZIDLAMI – HRÚBKA 8 CM
POVRCHOVÁ ÚPRAVA NATUR
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DLAŽBA SOLIDO

TERASY • ZÁHRADNÉ CESTIČKY, ALTÁNKY • PRÍJAZDOVÉ CESTY
CHODNÍKY • PRIEMYSELNÉ A • POĽNOHOSPODÁRSKE AREÁLY
Dlažba Solido je robustná a funkčná dlažba.
Spôsob ukladania na dvojitú väzbu zabezpečuje vysokú zaťažitelnosť zhotovených
povrchov. Vyrába sa v dvoch prevedeniach
– nehlučná, pri ktorej na okrajoch 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).

Rozmer:
Šírka x dĺžka
16,5 x 20 cm
Hrúbka:
6 cm
8 cm (aj ako nehlučná a ÖKO)
10 cm

Sivá

Antracit

Červená

CE OSVEDČENIE
MRAZUVZDORNÉ
VÝROBOK ODOLNÝ VOČI
POSYPOVÝM MATERIÁLOM
NEŠMYKĽAVÉ
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ZAŤAŽITELNOSŤ OSOBNÝMI VOZIDLAMI
ZAŤAŽITELNOSŤ NÁKLADNÝMI
VOZIDLAMI – OD HRÚBKY 8 CM
POVRCHOVÁ ÚPRAVA NATUR

DLAŽBA QUADRO

TERASY • ZÁHRADNÉ CESTIČKY, ALTÁNKY
PRÍJAZDOVÉ CESTY • CHODNÍKY
Vďaka svojim rozmerom sa vhodne kombinuje s inými dlažbami. Je ideálnym produktom pre vytvorenie lemovania chodníkov,
terás a iných spevnených, zaoblených a zalomených plôch. Pri použití so zatrávňovacou dlažbou VERDE presne zapadne do jej
otvorov, čo umožnuje vytvárať pásy s rôznym využitím.
• Možná premávka osobných vozidiel.

Rozmer:
Šírka x dĺžka
8 x 8 cm
Hrúbka: 6 cm

Sivá

Antracit

Červená

CE OSVEDČENIE
MRAZUVZDORNÉ
VÝROBOK ODOLNÝ VOČI
POSYPOVÝM MATERIÁLOM

NEŠMYKĽAVÉ
ZAŤAŽITELNOSŤ OSOBNÝMI VOZIDLAMI
POVRCHOVÁ ÚPRAVA NATUR
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ZATRÁVŇOVACIA DLAŽBA VERDE

PRÍJAZDOVÉ CESTY • STABILIZÁCIA SVAHOV • DRENÁŽNE PÁSY
PARKOVISKÁ OSOBNÝCH VOZIDIEL
Vytvára spevnené plochy pre prejazd alebo parkovanie vozidiel, na druhej strane ale
nebráni rastu trávnika. Do otvorov dlažby
VERDE je možné osadiť kocku QUADRO.
• Možná premávka osobných vozidiel.

Rozmer:
Šírka x dĺžka
40 x 60 cm
Hrúbka: 10 cm

Sivá

CE OSVEDČENIE
MRAZUVZDORNÉ
VÝROBOK ODOLNÝ VOČI
POSYPOVÝM MATERIÁLOM
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NEŠMYKĽAVÉ
ZAŤAŽITELNOSŤ OSOBNÝMI VOZIDLAMI
POVRCHOVÁ ÚPRAVA NATUR
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Murovacie prvky
TERASY • CHODNÍKY • SCHODY
OKRASNÉ STENY A NEOMIETANÉ MURIVO • PLOTOVÉ STRIEŠKY
STĹPY A PILIERE • KLENBY • VÍNNE PIVNICE
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73

odtieň

Rozmer

Natur
Antik

Prehľad

		
KAISERSTEIN dlažba a murovací prvok				
tehlovočervená Stella del Giardino
26/15,6/5		 •
dekoratívny
kameň
všetky odtiene
26/15,6/5		 •
terasová platňa všetky odtiene
26/15,6/2,2		 •
soklový prvok všetky odtiene
26/7,5/2,2		 •
obkladový
pásik
všetky odtiene
26/5/2			 •
				
Univerzálna dlažba KANT				
žulovosivá
33/25/6		 • •
bridlicovosivá
33/25/6		 • •
tehlovočervená
33/25/6		 • •
hnedá skala
33/25/6		 • •
čadičová
33/25/6		 • •
krémová
33/25/6		 • •
dymový krištáľ
33/25/6		 • •
melírovaná
33/25/6		 • •
				
Dlažba a murovací prvok PATIO				
tehlovočervená
25/12,4/5		 •
hnedý melír
25/12,4/5		 •
klinkerovožltá
25/12,4/5		 •
				
BLOCK				
žulovosivá
35/21/14		 • •
bridlicovosivá
35/21/14		 • •
tehlovočervená
35/21/14		 • •
dymový krištáľ
35/21/14		 • •
fuoco
35/21/14		 • •
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Murovacie prvky

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

sická maloformátová tehla. Poskytuje riešenie pre zhotovenie dlažbových plôch a múrov.
KANT®
Premyslený rozmer múrového kameňa
KANT® a jeho vyhotovenie v 6 rôznych farbách a 2 povrchových úpravách ho robia
ideálnym na orámovanie dláždených povrchov, na zakrytie múrov a stĺpov či dokonca
na obloženie schodov.
BLOCK
Pomocou prvku BLOCK je možné v klasickom štýle zhotoviť záhradné múry, oporné steny a schody. Bohatá farebná škála a
otĺkaný povrch dokonale harmonizujú s niektorými typmi dlažieb a tvoria tak ucelený
dekoratívny celok.

Formou, harmonickým farebným prejavom a
antickým povrchom na nás pôsobí ako kla-
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KAISERSTEIN®

antik univerzálna murovacia tvarovka a dlažba
TERASY • CHODNÍKY • SCHODY • OKRASNÉ MÚRY A NEOMIETNUTÉ
MURIVO • PLOTOVÉ STRIEŠKY • STĹPY A PILIERE • KLENBY • VÍNNE PIVNICE

Nepravidelne otĺkané hrany prepožičiavajú dlažbe a murovaciemu prvku KAISERSTEIN® rustikálnu podobu a sú vhodné na
použitie pri renovovaných historických budovách či dvoroch. Dokonale pritom harmonizujú aj s moderným stavebným štýlom.
Harmonicky prispôsobenými farebnými odtieňmi navodzuje mediteránsku atmosféru.
Pridaním dekoratívnych kameňov dodáte
svojej dlažbe či múru štýlový punc kvality.

• Odolný voči mrazu a oteruvzdorný.
• Použiteľný v interiéri i exteriéri.
• Vhodný na použitie v rôznych štýloch.
• Sortiment dopĺňajú: dekoratívne
kamene, terasové platne, soklové
prvky a obkladové pásiky.

Rozmer:
Šírka x dĺžka
15,6 x 26 cm
Hrúbka: 5 cm
Ostatné výrobky:
dekoratívny kameň
terasová platňa 2,2 cm
soklový prvok
obkladový pásik

RUČNE PREBERANÁ KVALITA
CE OSVEDČENIE
MRAZUVZDORNÉ
VÝROBOK ODOLNÝ VOČI
POSYPOVÝM MATERIÁLOM
NEŠMYKĽAVÉ
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Tehlovočervená

Stella del Giardino

ZAŤAŽITELNOSŤ OSOBNÝMI
VOZIDLAMI
KAISER-CLEAN
HYDROFOBIZOVANÉ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA ANTIK
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BLOCK
SCHODY • MÚRY • STĹPY A PILIERE l OBRUBY

Umožňuje vybudovať jednoliato pekné kamenné povrchy. Dá sa využiť ako obruba,
ako zapustený obrubník na lemovanie dlažieb, na ohraničenie kvetinových záhonov
alebo na zhotovenie schodiska. BLOCK záhradný prvok harmonicky dopĺňa dlažbový
program. Vyrába sa sa v prevedení natur a
antik.

• V prevedení natur a antik.
• Rôzne oblasti využitia.
• Možná kombinácia s dlažbou.

Rozmer:
Šírka x dĺžka
35 x 21 cm
Hrúbka: 14 cm
Ďalšie výrobky:
KANT® ANTIK obkladový kameň
33 x 25 x 6 cm rozmer, použitie
aj ako strieška

RUČNE PREBERANÁ KVALITA
CE OSVEDČENIE
MRAZUVZDORNÉ
VÝROBOK ODOLNÝ VOČI
POSYPOVÝM MATERIÁLOM
78

Žulovosivá antik

Bridlicovosivá antik

Tehlovočervená antik

Tehlovočervená natur

Bridlicovosivá natur

Tehlovočervená natur

Dymový krištáľ antik

Fuoco antik

Dymový krištáľ natur

Fuoco natur

KAISER-CLEAN
HYDROFOBIZOVANÉ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA NATUR
POVRCHOVÁ ÚPRAVA ANTIK
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UNIVERZÁLNA DLAŽBA KANT

SCHODY • CHODNÍKY, CESTY • DLÁŽDENÉ PLOCHY
PLOTOVÉ STRIEŠKY • OBRUBY
Vyhotovenie v šiestich rôznych farbách a 2
povrchových úpravách NATUR a ANTIK jej
poskytuje široké možnosti použitia: olemovania kvetinových záhonov, obrubníky,
krycie dosky múrov, stĺpov, či nášľapných
plôch schodov. Môžu sa použiť ako obklad
betónových schodiskových stupňov. Univerzálny rozmer robí z prvku KANT® produkt s
mimoriadnou variabilitou použitia.
Rozmer:
Šírka x dĺžka
33 x 25 cm

• Pri pokládke na hranu je použiteľný
ako olemovanie trávnatých plôch.
• Jednoduchá manipulácia
a rýchla pokládka.

Hrúbka: 6 cm
Žulovosivá antik

Bridlicovosivá antik

Tehlovočervená antik

Žulovosivá natur

Bridlicovosivá natur

Tehlovočervená natur

Bazalt antik

Krémová antik

Dymový krištáľ
melír antik

Čadičovosivá natur

Krémová natur

Dymový krištáľ
melír natur

KANT® ANTIK obkladový kameň
33 x 25 x 6 cm použitie aj ako
strieška

Hnedá skala natur

RUČNE PREBERANÁ KVALITA
CE OSVEDČENIE
MRAZUVZDORNÉ
VÝROBOK ODOLNÝ VOČI
POSYPOVÝM MATERIÁLOM
NEŠMYKĽAVÉ
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ZAŤAŽITEĽNOSŤ OSOBNÝMI
VOZIDLAMI
KAISER-CLEAN
HYDROFOBIZOVANÉ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA NATUR
POVRCHOVÁ ÚPRAVA ANTIK
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DLAŽBA A MUROVACÍ PRVOK PATIO

TERASY • CHODNÍKY • ALTÁNKY • OKRASNÉ MÚRY A NEOMIETNUTÉ
MURIVO • PLOTY • STĹPY A PILIERE
Vďaka svojmu rozmeru, príjemným farbám
a antickému povrchu ponúka klasický 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 a exteriéri.
• Využitie pre rôzne štýly.

Rozmer:
Šírka x dĺžka
12,4 x 25 cm
Hrúbka: 5 cm
Klinkerovožltá

RUČNE PREBERANÁ KVALITA
CE OSVEDČENIE
MRAZUVZDORNÉ
VÝROBOK ODOLNÝ VOČI
POSYPOVÝM MATERIÁLOM
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Tehlovočervená

Hnedý melír

NEŠMYKLAVÉ
ZAŤAŽITELNOSŤ OSOBNÝMI VOZIDLAMI
KAISER-CLEAN
HYDROFOBIZOVANÉ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA ANTIK
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Schodiskové
a bazénové prvky
TERASOVÉ PRVKY • BAZÉNOVÉ PRVKY • SCHODISKOVÉ PRVKY

Prehľad

Schodiskové prvky vyrábané
na mieru
Každé schodisko je rovnako individuálne
ako dom sám. Radi Vám vyrobíme presne
taký typ záhradných platní s pohľadovými
hranami 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.

Opracované hrany Softline

Opracované hrany Softline
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Schodiskové platne s
opracovanými pohľadovými
hranami SOFTLINE® alebo
HARDLINE®
Takmer ku každému typu záhradných platní
máme v ponuke aj platne s jednou alebo
dvoma opracovanými hranami typu SOFTLINE® alebo HARDLINE®. Tieto platne sú
vyrobené z homogénneho materiálu 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 Hardline
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SCHODISKOVÉ PLATNE
SOFTLINE A HARDLINE
TERASY • OBRUBY BAZÉNOV • SCHODY • PLOTOVÉ STRIEŠKY
ZÁHRADNÉ CHODNÍKY

Jemným prebrúsením hrán platní vyrobených z ušľachtilých drvených kameňov dosiahneme elegantný optický vzhľad. Použitá
surovina zabezpečí vysokú odolnosť výrobkov voči poveternostným vplyvom ako aj
silnému namáhaniu, ktorému budú vystavené počas užívania. Poslednou fázou povrchovej úpravy platní je v závislosti od technológie výroby vymývanie alebo brokovanie
vytvárajúce jemnú štruktúru povrchu, ktoré
zvyšuje bezpečnosť pohybu po platniach a
zabraňuje 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.

Rozmer:
Šírka x dĺžka
40 x 40 cm
Hrúbka: 3,7 a 3,8 cm
Ďalšie výrobky:
krycia platňa
soklový prvok

RUČNE PREBERANÁ KVALITA
CE OSVEDČENIE
MRAZUVZDORNÉ
VÝROBOK ODOLNÝ VOČI
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POSYPOVÝM MATERIÁLOM
NEŠMYKLAVÉ
HYDROFOBIZOVANÉ
VYMÝVANÝ POVRCH
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BAZÉNOVÉ PLATNE

Rohové prvky bazénov

Ponuka platní na obloženie bazénov zahŕňa
sortiment rohových a štandardných platní s dĺžkou 1m a šírkami 35, 40 a 45 cm.
V závislosti od želanej povrchovej úpravy dodávame tri rôzne varianty. Zaoblenie
vnútornej hrany, okrem dekoratívnej funkcie, zabraňuje vylievaniu vody z bazéna pri
vzniku vĺn.
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Obloženia bazénov
SOFTLINE® alebo HARDLINE®

Špeciálne vyrobené pohľadové platne je
možné vyhotoviť s opracovaním hrany
SOFTLINE® alebo HARDLINE® v šírkach
od 28 do 40 cm. Pohľadové platne s
opracovanou jednou alebo dvomi hranami
optimálne dotvárajú ponuku štandardných
záhradných platní pri pokládke posledných
pohľadových radov vydláždených plôch s
vysokými estetickými nárokmi. Na zákazku
Vám radi vyrobíme aj zaoblené platne na
realizáciu rímskych schodísk.
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Prvky pre suché
murovanie
Plotové prvky
Svahové prvky
Kvetináče
TERASY • PRÍJAZDOVÉ CESTY • CHODNÍKY • OBRUBNÍKY
STABILIZÁCIA SVAHOV • PLOTY
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PRVKY PRE SUCHÉ MUROVANIE

ARCHITEKTÚRA

MURIVO BEZ MALTY • OBKLADY SVAHOV
VYVÝŠENÉ KVETINOVÉ ZÁHONY • PALISÁDY • LAVIČKY
Štiepaný povrch prvkov vhodne zapadne
do okolia. Prvky sa zabudujú bez použitia
spojovacieho materiálu. Špeciálna technológia výroby wieNatur zabezpečí jedinečný
vzhľad každého prvku, vďaka čomu prvky
pôsobia dojmom pravého prírodného kameňa.

• Prirodzené farby.
• Jednoduché zabudovanie.

Rozmer:
Šírka x dĺžka
40 x 20 cm
Hrúbka: 20 cm
KANT® ANTIK obkladový kameň
33 x 25 x 6 cm použitie aj ako
strieška

RUČNE PREBERANÁ KVALITA
CE OSVEDČENIE
94

Dymový krištáľ
Terra

MRAZUVZDORNÉ
HYDROFOBIZOVANÉ

Terra
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MUROVACÍ PRVOK CASTRUM

PLOTY • SVAHY • MURIVO BEZ MALTY • VYVÝŠENÉ KVETINOVÉ ZÁHONY
OBKLADY SVAHOV •LAVIČKY • OHNISKÁ
Murovacie prvky Castrum sú vyrábané v
deviatich rozmeroch a sú zabudovateľné
spojovacou maltou alebo bez nej za pomoci
väzby.
Otĺkaný alebo brokovaný povrch Vám zabezpečí estetický a prirodzený vzhľad múru.

• Dve farby

Rozmer:
Šírka x dĺžka*
12 x 6 cm
24 x 6 cm
36 x 6 cm
12 x 12 cm
24 x 12 cm
36 x 12 cm
12 x 18 cm
24 x 18 cm
36 x 18 cm

• Dymový krištáľ

Hrúbka:

12 cm
24 cm

• Doplňujúce prvky: Karteuser,
Block a Kant univerzálny prvok
• Jednoduché murovanie
• 12 alebo 24 cm hrubé steny
na základe požiadaviek

• prvky sú dostupné zmiešané na paletách

Dymový krištál

Fuoco

* na palete je mix rôznych rozmerov

RUČNE PREBERANÁ KVALITA
MRAZUVZDORNÉ
HYDROFOBIZOVANÉ
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CE OSVEDČENIE
POVRCHOVÁ ÚPRAVA ANTIK
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PLOTOVÉ PRVKY ARCHITEKTURA

MURIVO • PLOTY • VYVÝŠENÉ KVETINOVÉ ZÁHONY

Plot postavený z prvkov ARCHITERURA je
estetickou vizitkou každého domu. Štiepaný
povrch a široká škála farieb zabezpečí harmóniu celého okolia domu. Individuálnym
dotvorením domu si zabezpečíme nezničiteľnú ochranu, ktorej neublíži ani vlhko a
mráz.

• Štiepaný povrch.
• Plotové striešky.

Rozmer:
Šírka x dĺžka
40 x 20 cm

Pergamino

Hrúbka: 20 cm
Doplnky:
Plotové striešky 40x20x5 cm
MODUS striešky
46 x 28 x 6 cm

Dymový krištáľ

Prvky KANT
25 x 28 x 6 cm
S otĺkanými hranami

RUČNE PREBERANÁ KVALITA
MRAZUVZDORNÉ
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Arktis
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PLOTOVÉ PRVKY ANTIK

MURIVO • PLOTY • VYVÝŠENÉ KVETINOVÉ ZÁHONY
ZÁHRADNÉ JAZIERKA
Tento plotový prvok sa dokonale hodí k
akejkoľvek otĺkanej dlažbe. Svojou príjemnou farebnosťou harmonicky zapadá do línie
systému ANTIK v klasickom i mediteránskom prevedení. Otĺkané hrany vzbudzujú
pocit jemnej patiny, ktorá len podčiarkuje
prirodzenosť povrchu v štýle prírodného kameňa.

• Ideálne sa hodí k systému ANTIK.
• Plotové striešky.
• Aj v prevedení NATUR.

Rozmer:
Šírka x dĺžka
40 x 20 cm
Hrúbka: 20 cm
Ďalšie výrobky:
KANT® ANTIK obkladový kameň
33 x 25 x 6 cm použitie aj ako
strieška

RUČNE PREBERANÁ KVALITA
MRAZUVZDORNÉ
HYDROFOBIZOVANÉ
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Bridlicovosivá

Dymový krištáľ melír

Krémová

POVRCHOVÁ ÚPRAVA ANTIK
POVRCHOVÁ ÚPRAVA NATUR
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PLOTOVÉ PRVKY MODERN

MURIVO • PLOTY • VYVÝŠENÉ KVETINOVÉ ZÁHONY

Plotový prvok vhodný k moderným domom.
Vďaka klasickému a jednoduchému prevedeniu sa zhoduje s modernou architektúrou
z betónu, ocele a skla s jednoduchými geometrickými tvarmi. Vďaka skoseným hranám sa na povrchu plota vytvára zaujímavá
hra svetla a tieňa.

• Vhodné ku všetkým moderným
dlažbám LEIER.
• Možná kombinácia s obkladacími
platňami z produktového portfólia LEIER.
• S doplňujúcimi krycími doskami.

Rozmer:
Šírka x dĺžka
40 x 20 cm
Hrúbka: 20 cm
Plotové striešky:
MODUS striešky
46 x 28 x 6 cm
Prvky KANT NATUR
33 x 25 x 6 cm

RUČNE PREBERANÁ KVALITA
MRAZUVZDORNÉ
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Bridlicovosivá

Tehlovočervená

Krémová

Bridlicovosivá
brokovaná

Tehlovočervená
brokovaná

Krémová brokovaná

HYDROFOBIZOVANÉ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA NATUR
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SVAHOVÝ PRVOK
Spevnenie • svahov

Svahové prvky s povrchovou úpravou NATUR harmonicky zapadnú do rastlinami
zahalených múrov a zároveň poskytujú
rastlinám dokonalú ochranu. Otvorený spodok prvkov umožňuje rastlinám optimálne
zakorenenie a bezproblémový rast. Vďaka svojej nízkej hmotnosti a rozmerom sa
rýchlo a ľahko ukladajú aj do strmých terénov. Drážky v hornej časti prvkov umožňujú
ľahkú pokládku zavlažovacích zariadení.

• Jednoduchou pokládkou na seba
sa rastlinám vytvára dostatočný
priestor pre ich rast.
• Otvorený spodok umožňuje jednoduchú
zálievku a zároveň rýchle vsakovanie
prebytočnej dažďovej vody.
• Vytvorená predpríprava pre zavlažovanie.

Rozmery v cm
25 x 31 x 12,5

Sivá

RUČNE PREBERANÁ KVALITA
MRAZUVZDORNÉ
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Hnedá skala

HYDROFOBIZOVANÉ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA NATUR
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SVAHOVÉ PRVKY LUNA

Spevnenie • svahov

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

• Otvorený spodok umožňuje jednoduchú
zálievku a zároveň rýchle vsakovanie
prebytočnej dažďovej vody.
• Vytvorená predpríprava pre
uloženie zavlažovania.

Rozmery:
40x50x30 cm
35x40x25 cm

Sivá

RUČNE PREBERANÁ KVALITA
MRAZUVZDORNÉ
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Hnedá

HYDROFOBIZOVANÉ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA NATUR
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KVETINÁČE

Pri dotváraní okolia domov sa môžu kvetináče použiť nielen ako dekorácia, ale aj na
optické predelenie jednotlivých zón. Široký
výber štandardných tvarov, farieb a rozmerov Vám umožní vybrať si kombináciu presne podľa Vašich predstáv. Kvetináče majú
v spodnej časti integrovaný otvor na odvádzanie vody, čím je zabezpečená ich mrazuvzdornosť.

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

• Dekoratívny prvok záhradnej
architektúry.
• S variabilnou povrchovou úpravou.
• S povrchom identickým s platňami
GRANITE, PALAIS, EUROLINE a ATRIUM.
• Ľubovoľne kombinovateľné.

Berlin

London

Luxembourg

Vienna

Madrid

Rome

Stockholm

Paris

Valec ø 40 cm (výška 40cm)
Valec ø 50 cm (výška 50cm)
Valec ø 60 cm (výška 60cm)
Kváder
Kváder
Kváder
Kváder
Kváder
Kváder

40 x 40 x 40 cm
50 x 50 x 50 cm
60 x 60 x 60 cm
80 x 40 x 40 cm
100 x 50 x 50 cm
120 x 60 x 60 cm

v rôznych prevedeniach
Euroline
Ako doplnkový prvok
ponúkame aj stojan na bicykle.
Praga

RUČNE PREBERANÁ KVALITA
MRAZUVZDORNÉ
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DEKORAČNÉ GULE IMPERIAL

Betón nie je len sivá hmota, tieto • Štokovaný povrch. dekoračné gule sú štýlovým
doplnkom. Použitie okrasných gúľ rôznych
priemerov a farieb dotvorí jedinečný vzhľad
Vašej vysnívanej záhrady.

Priemer:
18 cm
25 cm
30 cm
38 cm
45 cm

RUČRUČNE PREBERANÁ KVALITA
MRAZUVZDORNÉ
HYDROFOBIZOVANÉNE
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Sivá

Krémová

Hnedá skala
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ZÁHRADNÁ ZEMINA

Kvetinový substrát LEIER je určený na domáce použitie, aj pre profesionálnych záhradníkov. Je obzvlášť vhodný pre rastliny
pestované na balkóne, v byte, aj ako univerzálna záhradná zemina na pestovanie
rastlín so zvýšenými požiadavkami na prísun živín. Kvetinový substrát LEIER je vyváženou zmesou svetlej a tmavej rašeliny,
ílových minerálov a organického kompostu.
Počas celej doby rastu poskytuje rastlinám
optimálne vstrebatelné biologické hnojivo a
zabezpečuje prísun živín, čo je nevyhnutné
najmä pri pestovaní rastlín v kvetináčoch.

EL
I
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O
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Špeciálne produkty
LEIER zemina na úpravu hrobov – substrát
určený na zakrytie hrobov špeciálne vyvinutý pre citlivé rastliny. LEIER mulčovacia
kôra - okrem dekoratívnej funkcie zakrytia
povrchu pôdy zároveň zabraňuje prerastaniu buriny a obmedzuje vyparovanie vody,
čím sa pôda udržuje stále vlhká a znižuje sa potreba častej zálievky. Predchádza
hĺbkovému zamrznutiu pôdy a chráni tak
okrasné kríky a stromy pred zamrznutím.
Pri zakladaní záhrad výrazne zvyšuje rast
rastlín tým, že bráni vysychaniu koreňov.
Pri pokládke na svahovitom teréne zabraňuje pôdnej erózii.
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DOPLNKY

Betónové platne
40x40x5 cm
Farba: sivá

Betónové platne
40x40x10 cm, 60x40x10 cm
Farba: sivá

Žľabovka
25x50x17/11 cm
Farba: sivá

K obruník
25x25x15/10 cm
Farba: sivá

Prídlažba
40x20x15 cm
Farba: sivá

Obrubník
100x8x20 cm
Farba: sivá

Oriešková

Sivá
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Antracit

Hnedá

Červená

DOPLNKY

Quartz vyvýšený obrubník
24x15/12x25 cm, 24x15/12x30 cm
Farba: sivá

Quartz vyvýšený obrubník
100x15/12x25 cm, 100x15/12x30 cm
Farba: sivá

Lunetta obruba trávnika
22x12x4,5 cm
Farby: sivá a hnedá

Palisádový obrubník
50x6x30 cm
Farby: sivá, Antracit, hnedá, červená,
oriešková

Záhradný obrubník
100x5x20 cm
Farby: sivá, Antracit, hnedá, červená,
oriešková

Taktilis, dlažba pre
nevidiacich, vodiaci reliéf
30x30x6 cm, 35x35x8 cm, 10x20, 20x20,
30x20 (hrúbka 6 cm hustý reliéf)
Farby: sivá a červená

Taktilis, dlažba pre
nevidiacich, varovný reliéf
10x20x6 cm, 35x35x8 cm
Farba: sivá
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Všeobecne
Na zhotovenie pochôdznych plôch na terasách a chodníkoch sa zvyčajne používajú
záhradné platne s hrúbkou od 37 mm až
38 mm. Na plochy určené na prejazd osobných vozidiel s nízkou intenzitou dopravy je
potrebné použiť dlažbu hrúbky minimálne
50 mm, pre intenzívnu premávku osobných
a nákladných vozidiel sa odporúča hrúbka
dlažby minimálne 80 mm. Pri ktoromkolvek
spôsobe dlaždenia je potrebné zabezpečiť
odvod vody upravením povrchu do sklonu –
priečny sklon 2 – 3 % a pozdĺžny sklon min.
0,5%. Podkladné vrstvy pod dlažbu je potrebné navrhnúť podľa zaťaženia povrchu.
Podkladová vrstva je veľmi
dôležitá!
V závislosti od účelu využitia budúcej
vydláždenej plochy je potrebné navrhnúť
dostatočnú hrúbku podkladových vrstiev.
Pre plochy s nižšou predpokladanou záťažou – napr. terasy, chodníky – je dostatočná
hrúbka podkladovej vrstvy cca. 300 mm. V
prípade zaťaženia plochy premávkou vozidiel je odporúčaná hrúbka podkladovej vrstvy minimálne od 300 do 700 mm. Ak sa
predpokladá ešte vyššie zaťaženie ťažkými
mechanizmami, je nutné obrátiť sa pri výpočte hrúbky podkladovej vrstvy na projektanta. Kvalita vydláždenej plochy úzko súvisí
s kvalitou podkladovej vrstvy. Nedostatočné
zhutnenie a/alebo hrúbka podkladu môže
viesť až k sadaniu vydláždenej plochy.
Osádzanie obrubníkov
Na stabilizáciu okrajov dláždených plôch
odporúčame použiť obrubníky. Správne
zabudované obrubníky sa musia osadiť do
15 – 20 cm hlbokého betónového lôžka a z
obidvoch bokov obetónovať tak, aby stabilne zostali na svojom mieste počas dláždenia a tiež počas užívania plochy. Betón by
mal mať triedu C10-24/FN. Je dôležité použiť betón správnej konzistencie. Pri veľmi
riedkom betóne hrozí zaborenie osadených
obrubníkov alebo dokonca ich prevrátenie
vplyvom ich dosť vysokej hmotnosti ešte
pred zatuhnutím betónu. Na určenie pres-
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nej polohy obrubníkov odporúčame uložiť
asi 50 cm dlhý rad dlažby na presné určenie
šírky dláždenej plochy. Pre osadenie obrubníkov do priamky je vhodné natiahnuť murársku šnúru a podľa tejto pokladať jednotlivé obrubníky. Po osadení obrubníkov do
betónového lôžka sa na ich presné nastavenie polohy použije gumené kladivo.
Pokládka a škárovanie
záhradných platní
Záhradné platne sa ukladajú so škárou 8-10
mm. Neodporúčame bezškárovú pokládku, pretože takto vydláždená plocha nie je
schopná odolávať bodovému zaťaženiu na
hrany dlažby. Tak sa môže stať, že aj pri
použití najkvalitnejšieho betónu môže dôjsť
k lámaniu hrán. Pri pokládke platní do štrkového lôžka sa používa suché škárovanie.
Škáry sa vyplnia škárovacím materiálom –
drveným kamenivom vhodnej frakcie, čím
sa zaistí stabilita položených platní a taktiež
ich mrazuvzdornosť. Ak sa platne ukladajú
do maltového lôžka alebo lepia flexibilným
lepidlom na existujúci betónový podklad,
používa sa mokré škárovanie škárovacou
hmotou. Mokré škárovanie môže realizovať
len skúsený odborník. Pri väčších plochách
(nad 20 m2) je dôležité vytvoriť dilatačné
škáry vyplnené trvalo pružným tmelom,
aby sa zabránilo možnosti vzniku trhlín na
vydláždenej ploche.
Pokládka a škárovanie dlažby
Na vhodne pripravenú podkladovú vrstvu
sa nanesie štrkové lôžko hrúbky 30-60 mm.
Štrkové lôžko sa nezhutňuje, zarovnáva sa
pomocou dlhej rovnej laty. Dlažba sa ukladá
do pripraveného lôžka, pričom je potrebné
uložiť ju minimálne o 5 mm vyššie ako je
plánovaná výška. Pri následnom zhutňovaní dlažby sa výškové rozdiely vzniknuté pri
pokládke vyrovnajú. Pri plochách s výrazným spádom je vhodné začať v najnižšie
položenom bode. Dlažobné kocky sa nesmú
ukladať tesne vedľa seba, je potrebné dodržať škáru min. 5 mm. Odporúčame pokládku
odbornou firmou, ktorá zodpovedne vyrieši
všetky detaily a ukončenia. Keďže betónové produkty sú vyrobené z čisto prírodných

POKYNY K POKLÁDKE

materiálov, ich prirodzený odtieň závisí od
parametrov použitých surovín – kameniva,
piesku a cementu. Aby pri ukladaní väčších
plôch nevznikli farebné rozdiely, odporúčame dodržiavať zásadu:
Realizujte pokladku vždy z
viacerych paliet!
Toto treba dodržať aj pri veľmi malých množstvách, tzn. že aj pri viac ako jednej palete.
Po ukončení pokládky sa škáry vyplnia škárovacím pieskom a plocha sa pozametá. Na
zvibrovanie plochy je nutné používať vibračnú dosku s nefarbiacou gumovou podložkou, aby nedošlo k poškodeniu povrchu
položenej dlažby. Následne sa dlažba ešte
raz dôkladne zasype škárovacím pieskom,
pozametá a je okamžite zaťažiteľná.
Schodiskové prvky
Schodiskové prvky vyrobené na mieru sa
osadia do maltového lôžka. Na prípadné
dorovnanie používame gumené kladivo. Na
zabezpečenie dostatočného odvodnenia povrchu je potrebné vyspádovanie plochy v
sklone aspoň 2%. Všetky škáry sa uzavrú
trvalopružným mrazuvzdorným škárovacím
materiálom. Záhradné platne s opracovanými hranami SOFTLINE® alebo HARDLINE® určené na úpravu schodov sa ukladajú
celoplošne do maltového lôžka alebo exteriérového flexibilného lepidla. Po osadení
sa platne aspoň jeden deň nesmú zaťažiť.
Škáry sa vyplnia škárovacím materiálom a
30 minút po vyplnení sa očistia kefou, kým
je ešte možné odstrániť prípadné nečistoty
z povrchu platní.
Informácie nájdete aj na stránke
www.leier.eu
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STAVANIE MÚROV A PLOTOV

Jednoduchá
väzba

1. vrstva

2. vrstva

Krížová
väzba

1. vrstva

2. vrstva

Gotická
väzba

1. vrstva

2. vrstva

Múr z prvkov KAISERSTEIN® Základová škára
musí byť v nezámrznej hĺbke resp. v staticky potrebnej hĺbke. Na zabezpečenie
rovnakej výšky jednotlivých
radov je vhodné použiť kontrolnú latu s vyznačenými
polohami jednotlivých radov
tehál spolu s maltovým lôžkom. Ako pomôcku na presné nanesenie murovacej
malty je možné použiť 2 ks
prútov z betonárskej ocele Ø
14 mm, ktoré sa umiestnia
na okraje muriva. Následne
sa medzi ne nanesie murovacia malta stiahne sa a obidva prúty sa opatrne odoberú. Pri uložení ďalšieho radu
tehál sa ložná škára upraví
na výšku 12,5 mm. Maltu je
potrebné z ložnej a styčnej
škáry opatrne vytlačiť a po
miernom stuhnutí odstrániť
murárskou lyžicou. Na dosiahnutie hladkého povrchu
škár sa použiť škárovaciu
lyžicu lyžica alebo kúsok
PVC-hadice vhodného priemeru. Najbežnejšie väzby
múrov sú zobrazené na obrázkoch.

Múr z prvkov PATIO Z murovacích prvkov
PATIO sa dá vytvoriť taktiež viacero druhov
väzieb muriva.
Postup stavby muriva je rovnaký ako pri prvkoch KAISERSTEIN. Škáru je možné vytvoriť
aj ako tieňovú škráru.
Pre takéto riešenie je potrebné použiť dva
kusy škárovacích tyčí prierezových rozmerov
10x10 – 14x14 mm ktoré sa osadia na okraje
muriva a medzi ne sa nanesie malta.
Po odobratí tyčí a umiestnení tehál sa stlačením tehál vytvoria škáry hrubé 8-12 mm.
Škáry sa vyhladia keď je ešte malta mäkká
pomocou vlhkého štetca. Nečistoty je potrebné odstrániť pomocou navlhčenej špongie.
Malý formát múrových tvaroviek umožňuje
vytvárať rôzne zakrivenia múrov a hodí sa ja
na obloženie fontán.
Všetky pracovné postupy sa dajú stiahnuť na
našej webovej stránke www.leier.eu.

1. vrstva
1. vrstva
Holandská
väzba

2. vrstva
2. vrstva
Pôdorys

1. vrstva

2. vrstva
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Čelný pohľad

Pôdorys

Čelný pohľad
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DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Aby sa predišlo nedorozumeniam a reklamáciám, prosíme Vás o dodržanie nasledovných zásad.
Posypová soľ
Používajte výhradne takú posypovú soľ alebo také 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 vysoko120

hodnotných 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 múrové prvky, kvetináče a
orámovania 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 aj pri použití najkvalitnejšieho betónu a dochádza k lámaniu hrán.
Štruktúra povrchov
Príležitostne je možné pozorovať na povrchu
produktov póry či drobné trhlinky, ktoré však
nemajú vplyv na mechanické vlastnosti produktov. Sú spôsobené výrobným procesom
a nechávajú na dlažbe vyniknúť jej prírodný charakter. Pri záhradných platniach môže
dochádzať k nepravidelnostiam spôsobeným
rozdielnosťou prírodného kameniva, čo ale
nemá žiadny vplyv na ich vlastnosti. Použitie
prírodnej kamennej drviny na povrchu platní taktiež môže viesť k miernemu spomaleniu odvodu dažďovej vody. Niektoré z našich
produktov majú zámerne rozdielnu štruktúru povrchov, aby sa tým docielil rustikálny
vzhľad vydláždenej plochy.
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Rozmerové tolerancie

Znečistenia povrchov

Napriek použitiu najmodernejšej technológie výroby môže prichádzať k istým rozmerových odchýlkam. Všetky naše produkty
podliehajú prísnej výrobnej kontrole podľa
európskych noriem STN EN 1338 (Dlažba)
a STN EN 1339 (Záhradné platne) a 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).

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.
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Záruky, reklamácie

Spracovanie a pokládka

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.

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.eu
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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.

sídlo spoločnosti, Győr

Reprodukcia, šírenie alebo ukladanie časti 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.
Marec, 2014
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SÍDLO A VÝROBNÝ ZÁVOD DURISOL:

Leier Baustoffe SK s.r.o. • Pribylinská 3, 831 04 Bratislava • Tel.: 02/43191751, Fax: 02/43642044

TEHELŇA PETROVANY:

Tehelňa Petrovany • Močarmany 594, 082 53 Petrovany • Tel.: 051/7470346, Fax: 051/7797075

Vaše otázky Vám radi zodpovieme na našej infolinke
alebo e-mailom:

Váš predajca stavebného materiálu Leier:

Leier Baustoffe SK s.r.o.
Pribylinská 3, 831 04 Bratislava
Tel.: 0850 111 831
leier@leier.sk
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www.leier.sk

