
Plošná dlažba

Barevnost a povrchové úpravy

Hladká plošná dlažba

1) bílá

Vymývaná plošná dlažba

Tryskaná plošná dlažba

Broušeno-tryskaná plošná dlažba

Curling – leštěná dlažba

6) žlutá 11) šedá 16) okrová 21) červená 26) hnědá 31) černá

36) siena šedá 39) siena bílá 42) breccia šedá 45) breccia bílá 48) orientale šedá 51) orienatale bílá 54) mix šedý 57) krystal bílý

63) pepřenec bílý 79) krystal černý66) pepřenec černý 70) gabčíkovo

2) bílá 4) kámen bílý 5) břidlice bílá 7) žlutá 9) kámen žlutý 10) břidlice žlutá 12) šedá 14) kámen šedý

15) břidlice šedá 17) okrová 19) kámen okrový 20) břidlice okrová 22) červená 24) kámen červený 25) břidlice červená 27) hnědá

29) kámen hnědý 30) břidlice hnědá 32) černá 34) kámen černý 35) břidlice černá

38) siena šedá 41) siena bílá 44) breccia šedá 47) breccia bílá 50) orientale šedá 53) orientale bílá 56) mix šedý 58) krystal bílý

61) krystal černý 64) pepřenec bílý 67) pepřenec černý 69) Hazucha

Reliéf

3) bílá 4) bílá 5) bílá 8) žlutá 9) žlutá 10) žlutá 13) šedá 14) šedá

15) šedá 18) okrová 19) okrová 20) okrová 23) červená 24) červená 25) červená 28) hnědá

29) hnědá 30) hnědá 33) černá 34) černá 35) černá 69) Hazucha 71) bílá 72) černá

Hladká plošná dlažba

40x40x4,5 cm
Vymývaná dlažba

39) siena

70) gabčíkovo

42) breccia 48) orientale

54) mix 57) krystal 26) pepřenec

40x40x4,5 cm
Broušená-tryskaná dlažba

69) Hazucha

44) breccia38) siena 50) orientale

56) mix 58) krystal 67) pepřenec

76) černín žilkovaný 77) mramor bílý žil. 80) hladká šedá 81) hladká okrová 82) hladká červená 83) hladká hnědá 84) hladká černá 85) hladká bílá

86) hladká žlutá 87) kámen bílý 88) marcipán šedý 89) marcipán okrový 90) marcipán hnědý 91) marcipán červený 92) marcipán žlutý 93) marcipán žilkovaný

71) marcipán bílý 72) marcipán černý
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Hladká plošná dlažba

Složení – jedná se o dvouvrstvé betonové dlaždice vyráběné vibrolisováním. Nášlapná vrstva je zpraco-
vána dle vzoru použité matrice a v různé barevné a povrchové úpravě. Nosná spodní vrstva je z prostého 
betonu.

Použití – dlaždice jsou vhodné pro použití v interiérech i exteriérech. Jsou vhodné pro okolí rodinných 
domů, k bazénům na terasy a podobně. Pokládka dlaždic se nejčastěji provádí do pískového lože nebo 
jemného kameniva na rovný, upravený, případně zhutněný terén, nebo na rektifikační podložky. Pro těžší 
provoz je nutné provést odpovídající přípravu podkladu (štěrkopísek, štěrk, betonový podklad) Spáry jsou 
vysypány jemným pískem. 

Kolísáním barevných odstínu vstupních přírodních materiálu může způsobit jemné odlišnosti v barevnos-
ti dlažby. Na dlažbě  se mohou objevit tzv. výkvěty .  Jde o přírodní chemický proces, který za nějaký čas 
sám zmizí a nelze je ovlivnit. Výskyt obou jevů nemá vliv na kvalitu ani užitkové vlastnosti dlažby a nejsou 
předmětem reklamací.

Mohou se vyskytnout drobné barevné rozdíly oproti barevným letákům, což je způsobeno tiskem.

Technické údaje 
Rozměr: 400x400x45 mm
Hmotnost 1 ks: cca 18 kg
Počet ks na 1m2: 6,25 ks
Plošná hmotnost: cca 112,5 kg/m2

40x40x4,5 cm
Hladká dlažba

16) okrová

31) černá

21) červená 26) hnědá

6) žlutá 1) bílá 11) šedá

Kámen, břídlice, marcipán,
reliéf 40x40x4,5 cm

Reliéfní dlažba

kámen břidlice marcipán

8) žlutá

35) černá

23) červená

72) černá3) bílá

20) okrová 71) bílá

22) červená

7) žlutá

32) černá 12) šedá

40x40x4,5 cm

40x40x4,5 cm

Tryskaná – kámen

Tryskaná – břidlice

24) červená

10) žlutá

34) černá

35) černá

9) žlutá 

25) červená

14) šedá

15) šedá

4) bílá

5) bílá

19) okrová

20) okrová

29) hnědá

30) hnědá

Marcipán, hladká, kámen
40x40x4,5 cm

Curling – leštěná dlažba
80) hladká šedá

82) červená

93) černá 89) marcipán
okrová

83) hladká hnědá 87) bílá 90) marcipán
hnědá

Plošná dlažba

40x40x4,5 cm
Tryskaná – hladká

2) bílá 17) okrová 27) hnědá

Možnosti povrchových úprav
Hydrofobní nástřik
Lakování
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