
Keramická gresová dlažba s hrúbkou 20 mm elegantne splynie so záhradou a zároveň je zárukou vynikajúcej odolnosti voči záťaži a tlaku. Ľahká                
pokládka na trávu, na piesok a štrk alebo inštalácia s flexibilným lepidlom na betónový poter robí z keramickej dlažby ideálnu voľbu pre obytné a verejné 
plochy. Moderný dizajn dlažby s hrúbkou 20 mm umožní, aby sa vonkajšie priestory stali prirodzeným pokračovaním domových interiérov a ideálnym 
miestom pre oddych.

20 mm DLAŽBA 20212021
outdoor



SNOW 60 x 120
SAND

SMOKE
DARK

TRENDOVÉ ZÁHRADY A TERASY

ROYALSTONE 20

69,29 €/ m2

NOBLE BEIGE 
60 x 60
100 x 100*

IMPERIAL BROWN
PLATINUM WHITE

PLATINUM GREY
BLACK  DIAMOND

59,99 €/ m2

NOBLE BEIGE 60 x 120
IMPERIAL BROWN

PLATINUM WHITE
PLATINUM GREY

BLACK DIAMOND

69,29 €/ m2

21

LOFT 20

21

SNOW
60 x 60
100 x 100* SAND

SMOKE

DARK

59,99 €/ m2

R11/C

R11/C

99,99 €/ m2

*

99,99 €/ m2

*

R11/C V3

R11/C V3
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0,72 m2

60 x 60

0,72 m2

60 x 120

1,00 m2

100 x 100

WHITE 60 x 120

WHITE 60 x 60
ANTHRACITE

IVORY
DOVE

SAND

ANTHRACITE
IVORY

DOVE
SAND

GREY

GREY

59,99 €/ m2

IDEÁLNA VOĽBA PRE LUXUSNÝ VZHĽAD

URBAN 20

Keramická dlažba 20 mm postupne nahradzuje prírodný kameň a betónové dlažby s vysokou nasiakavosťou v projektoch  súčasných moderných stavieb.
Vďaka tejto dlažbe môžete mať terasu, vonkajšie posedenie alebo záhradu podľa svojich predstáv.

59,99 €/ m2

69,29
R11/B V3

R11/B V3
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VYSOKÉ ESTETICKÉ NÁROKY

0,72 m2

60 x 60

DAR66787 60 x 60

DAR66788

DAR66789

PIAZZETTA OUTDOOR
45,00 €/ m2

53,10

DAR66742 60 x 60

DAR66741

DAR66743

REBEL OUTDOOR
45,00 €/ m2

53,10

DAR66462 60 x 60

DAR66463 60 x 60

TERRASSE OUTDOOR

21

29,99 €/ m2

34,49

DAR66746 60 x 60

DAR66747 60 x 60

SALOON OUTDOOR 45,00 €/ m2

53,10

R11/B V3

R11/B V3

R11/B V3

R11/B V3

10,79 €/ks
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0,72 m2

60 x 60

ATRAKTÍVNE FARBY A POVRCH

DAR66735 60 x 60

DAR66585 60 x 60

DAR66736

DAR66586

DAR66737

DAR66587

DAR66738 60 x 60

DAR66588 60 x 60

DAR66739

DAR66589

QUARZIT OUTDOOR

KAAMOS OUTDOOR

45,00 €/ m2

53,10

45,00 €/ m2

53,10

R11/B V3

R11/B V3

R11/B V3

R11/B V3
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0,72 m2

60 x 60

0,81 m2

45 x 90

PLASTER 20

KILKENNY GRIS 
K93Y 45 x 90
KILKENNY GRIS KILKENNY GRIS 

QUARTZSTONE
BEIGE K93U
QUARTZSTONEQUARTZSTONE

DOTSTONE GREY K93L

BOLD

39,99 €/ m2

45,99

ROCKING 20

GREY M190 60 x 60

WHITE M18W

BEIGE M18X

ŠTÝLOVÝ A ELEGANTNÝ DIZAJN

21

R11/B

SAND MMCM 60 x 60

GREY MMCN

ANTHRACITE MMCP

43,49 €/ m2

49,99
R11/B V2

BEIGE M18X

R11/B V4
43,49 €/ m2

49,99
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MODERNÉ RIEŠENIE EXTERIERU 

FRASSINO MLUF 40 x 120

ROVERE MH63 QUERCIA MH62 LARICE MH61FRASSINO MH64 60 x 60

Výrobky sa ľahko pokladajú na trávu k vytváraniu chodníkov a iných dizajnových riešení, ktoré sú v harmónií so záhradným vybavením a dokonale 
zvýrazňujú architektonické prvky.

ROVERE MLUH
QUERCIA MLUJ 

LARICE MLUG

59,99 €/ m2

43,49 €/ m2

49,99

WHITE 60 x 60WHITE 60 x 60

0,48 m2

40 x 120

0,72 m2

60 x 60

BROWN

CREAM

34,99 €/ m2

39,99

SUOMI 20

TREVERKHOME 20

Keramická dlažba 20 mm vďaka svojej kompaktnosti, štruktúre, povrchovej úprave a neuveriteľne realistickému vzhľadu uspokojí rôzne vkusy a štylistické 
možnosti. Vďaka nej dosiahnete požadovaný estetický výsledok na veľmi dlhý čas, keďže farba sa na rozdiel od dlažieb z iných materiálov nemení 
a nevybledne ale zostáva rovnaká.

Dlažba s hrúbkou 20 mm ponúka množstvo dizajnov a riešení vhodných na chodníky, záhrady, terasy, verandy, prístupové schody a garáže a to ako pre 
súkromné domy tak aj pre komerčné priestory.

Na výber je niekoľko rozmerových variantov, farebných a povrchových prevedení aby uspokojili rôzne štýlové voľby od klasických až po moderné 
a minimalistické.

Pri nekrytých vonkajších plochách, sa odporúča vytvorenie sklonu ≥1,5%, aby sa zabránilo tvorbe plôch so stojacou vodou.

R10

R11/B V2

R11/B V2
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EXTRA HRÚBKA , VÝBORNÉ PARAMETRE

DOWNTOWN 20

XXL 20

GREY 60 x 60

TAUPE

ANTRACITE

34,99 €/ m2

39,99

 DARK GREY 60 x 60 GREY 60 x60

 SPECTRE 20

RED WOOD 
60 x 60

CONCRETE STONE

ROCKY

34,99 €/ m2

39,99

SILVER 60 x 60 GREY 60 x60

29,99 €/ m2

34,49

29,99 €/ m2

34,49

RIVIERA 20

21

R11

R10

R10

R10

10,79 €/ks

10,79 €/ks
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GRAPHITE 60 x 60 PURE GREY 60 x 60 WHITE 60 x 60

34,99 €/ m2

39,99
R11

HARMÓNIA OBYTNÝCH PRIESTOROV

SIGNUM 20

GRAPHITE 60 x 120

PURE GREY

WHITE

49,99 €/ m2

STARK 20

0,72 m2

60 x 120

0,72 m2

60 x 60

21

BEIGE 60 x 60

SOFT GREY

GREY

ANTRACITE

34,99 €/ m2

39,99
R11

R11
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•	komplexné a funkčné riešenie pre exteriér, terasy, balkóny, záhradné pochôdzne plochy, pergoly, bazény, verejné priestranstvá atď
•	dizajn je vytváraný digitálnou technológiou a povrch je tak atraktívnejší a na nerozoznanie od prírodných materiálov (napr. dreva)
•	farba sa časom nemení, dlažba nestráca svoj pôvodný odtieň je farebne stála a odoláva blednutiu farieb spôsobenú poveternostými 

podmienkami a UV žiarením
•	nenasiakavosť, povrch nie je pórovitý preto nevznikajú žiadne viditeľné škvrny napr. olejové
•	nízke nároky na údržbu, jednoduché čistenie a možnosť tlakového umývania
•	odolnosť voči machu, plesniam, soliam, UV žiareniu, tvorbe škvŕn, chemická odolnosť
•	výborné mechanické vlastnosti – tvrdosť a pevnosť, extrémna odolnosť proti lomu, odolnosť proti vysokej záťaži
•	mrazuvzdornosť a odolnosť voči zmenám teploty
•	vynikajúce protišmykové vlastnosti
•	nevytvárajú sa vápenné výkvety
•	 jednoduchá inštalácia a možnosť rýchlej výmeny
•	štýlová a zaručene elegantná
•	ekologický výrobok s nízkou mierou zaťaženia životného            

prostredia

HLAVNÉ VÝHODY KERAMICKEJ GRESOVEJ DLAŽBY 20 mm

Vonkajšia dlažba je intenzívne testovaná rôznymi faktormi: chôdzou 
ľudí, dažďom, mrazom a zmenami teploty. V dôsledku tohto exteriérová 
dlažba musí spĺňať základné požiadavky ako sú vysoká odolnosť voči 
opotrebeniu, nízka absorpcia vody, odolnosť voči zmenám teploty a 
mrazuvzdornosť, protišmykovosť a chemická odolnosť. 

Keramická gresová dlažba s hrúbkou 20 mm ponúka všetky tieto                  
vlastnosti a to z nej robí ideálny materiál pre vonkajšie priestory.

V ponuke je viacero dizajnov inšpirovaných kameňom, betónom a 
drevom pre realizáciu akéhokoľvek vonkajšieho priestoru a dosiahnu-
tie správneho vzhľadu.

10



JEDNODUCHÁ MONTÁŽ, EXTRÉMNA ODOLNOSŤ
Pokládka s lepidlom Pokládka na terčePokládka na trávnate plochy Pokládka na štrk

Gresová dlažba sa okrem ľahkej pokládky na trávu tiež jednoducho inštaluje na piesok a štrk a vytvára tak štýlové usporiadania a kompozície.

Originálna a trendová pokládka je systém skladajúci sa z 2 cm dlažby a  terčov. Táto zdvojená pokládka umožňuje suché kladenie dlažby. Konštrukcia 
vytvorená z terčov je pevná, stabilná a vysokoúnosná. Dá sa jednoducho rozobrať, vďaka čomu je podklad rýchlo prístupný. Pokládka na terče zároveň 
môže pomáhať pri tepelnej a zvukovej izolácií a efektívne skryť vodovodné  a elektrické rozvody.

Na existujúcu plochu aplikujte poter a vyspádujte. Naneste hydroizolačnú vrstvu aby sa zabránilo vsakovaniu a zabezpečila sa tak účinná drenáž dažďovej 
vody. Umiestnite terče (odporúčame s podložkou) na izoláciu a pokladajte dlažbu, pričom terče zabezpečia správnu šírku škár. Pre lepšie tepelnoizolačné 
parametre podlahy môžete pridať tepelnú izoláciu vhodnej hrúbky a hustoty priamo medzi hydroizolačnú vrstvu a terče.

Stále populárnejšia pokládka dlažieb s hrúbkou 20 mm na terče si vyžaduje zistenie údajov o pevnosti pri ohybe a lomovom zaťažení samotnej dlažby.

Pri skladbe terčov pod dlažbu (počet a umiestnenie) je nutné dodržiavať odporúčanie výrobcov. Bežne používané štyri terče (do rohov dlažby) pri 
najpredávanejšom formáte dlažby 60x60 môžu stačiť len pri dlažbe s vysokým lomovým zaťažením (Marazzi, Porcelaingres, Rako) a len pri privátnom 
použití. V ostatných prípadoch je nutný ešte piaty terč na stred každej dlažby.

PEVNÉ PVC TERČE

kód tvaru výška cena

EH 12 12 mm 0,39 €/ks

EH 15 15 mm 0,39 €/ks

EH 20 20 mm 0,59 €/ks

PEVNÉ GUMOVÉ TERČE

kód tvaru výška cena

EH RUBBER 6 6 mm 1,49 €/ks

EH RUBBER 10 10 mm 1,99 €/ks

21

NASTAVITEĽNÉ TERČE

kód tvaru výška cena

NM 1 25  - 40 mm 3,19 €/ks

NM 2 40 - 70 mm 3,49 €/ks

NM 3 60 - 100 mm 3,89 €/ks

NM 4 90 - 160 mm 4,69 €/ks

NASTAVITEĽNÉ TERČE S VÝKYVNOU HLAVOU

kód tvaru výška cena

SE 0 28 - 38 mm 4,99 €/ks

SE 1 37,5 - 50 mm 5,29 €/ks

SE 2 50 - 75 mm 5,49 €/ks

SE 3 75 - 120 mm 5,99 €/ks

VRCHNÝ SCHODNICOVÝ KLIP

7,99 €/ ks

UKONČOVYCÍ A DILATAČNY KLIP

3,59 €/ ks

SPODNÝ SCHODNICOVÝ KLIP

6,99 €/ ks

Vrchný a spodný klip z nehrdzavejúcej ocele sú pre ľahké a elegantné 
ukončenie a uzavretie priestoru vonkajšej strany vytvoreného vyvýšenou 
podlahou alebo pre vytvorenie schodu.

Ukončovací dilatačný klip zabraňuje 
kontaktu dlažby so stenou, tlmí  nárazy a 
tepelnú rozťažnosť a zvyšuje stabilitu po 
obvode.
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OUTDOOR 20 mm

Digitálna technológia výroby je zárukou dokonalej imitácie dreva, betónu 
alebo kameňa, ktorá sa časom farebne nemení.

Dlažba 20 mm je vďaka svojim špecifickým vlastnostiam, širokému použitiu 
a jedinečnému dizajnu súčasným trendom pre exteriér.

Kombinácia výborných parametrov, jedinečných vlastností a moderného 
dizajnu zaručuje, že dlažby s hrúbkou 20 mm sú tá správna voľba. 

Dlažba 20 mm umožňuje bezproblémový prechod dizajnu interiéru do ex-
teriéru, pretože väčšina dlažieb sa vyrába aj v štandardnej hrúbke určenej 
do interiéru a preto ide o ideálne riešenie pre zjednotenie štýlu vnútorných 
priestorov s terasou, okolím domu alebo záhradou.

Ceny uvedené v katalógu sú s DPH. Za prípadné tlačové chyby v katalógu neručíme. Zmena 
cien vyhradená. Vzhľadom k tlačovému spracovaniu môžu byť zobrazené farebné od-
tiene odlišné od skutočnosti. Uvedené rozmery dlažieb sú nominálne a môžu sa líšiť od 
skutočnosti. Rozmerová tolerancia je upravená normou EN 14411.

Vysvetlivky k symbolom:

- matná, - mrazuvzdorná- rektifikovaná, - kolísanie odtieňovV2

EXTRÉMNE ODOLNÉ
JEDNODUCHO ŠTÝLOVÉ

Predajca

www.katalog2021.sk

- protišmyk,R11


