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Cenník 2018
Tento cenník je platný od 1. januára 2018 pre naše nasledujúce závody:
Premac®, spol. s r. o. - Bratislava

Premac®, spol. s r. o. - Zvolen

Premac®, spol. s r. o. - Košice

Stará Vajnorská 25
832 17 Bratislava
tel.: 02/ 492 79 111
fax: 02/492 79 147

Lieskovská cesta 25
960 01 Zvolen
mobil: 0911 175 291
tel.: 045/ 555 15 11
fax: 045/ 555 15 12

Pri Krásnej 2
040 12 Košice
mobil: 0905 218 916
tel.: 055/ 7206 212
fax: 055/7206 215

Vydaním tohto cenníka sa rušia všetky dojednané ceny (s výnimkou účelových zákazok pre určitý objekt, ktoré zostávajú naďalej v platnosti). Týmto cenníkom sa ruší platnosť predchádzajúceho cenníka.
Okrem produktov zobrazených v tomto cenníku disponujeme rozsiahlym sortimentom. Tieto výrobky Vám radi ponúkneme na vyžiadanie. Kontaktujte našich odborných poradcov. Máme pre Vás pripravené mnohé riešenia!
Ukážky farieb a povrchov jednotlivých produktov v cenníku majú len informatívny charakter, vplyvom tlače môže
dôjsť k odchýlkam od skutočného vzhľadu výrobkov.
Tlačové chyby a zmeny vyhradené.
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Kvalitné výrobky idú ruka v ruke
s kvalitnými materiálmi
Spoločnosť Premac je súčasťou skupiny CRH plc,
ktorá patrí medzi najväčších svetových lídrov v oblasti stavebných materiálov. CRH (Slovensko) a.s.
poznáte ako výrobcu prémiových cementov, betónov, špeciálnych spojív a dodávateľa rôznych druhov kameniva. A práve kvalitný cement z cementární v Rohožníku či v Turni nad Bodvou je základom

našej výroby. Len CRH vyrába v tomto regióne aj
biely cement, vďaka ktorému vieme vyrobiť dlažbu
či platne, ktoré sú nielen kvalitné, ale doslova krásne. Vďaka vzájomnej OneCRH spolupráci a dlhoročnému know-how vám dodávame Premac výrobky
v prvotriednej kvalite spolu so širokou ponukou zákazníckych služieb.

Premac manažment kvality

Manažment kvality vo všetkých oblastiach podniku
Už od konca roku 1995 je naše charakteristické zameranie na kvalitu potvrdené certifikátom manažmentu
kvality podľa STN EN ISO 9001. Tým garantujeme našim
zákazníkom a obchodným partnerom najvyššiu možnú
kvalitu našich produktov a optimálne služby. Táto certifikácia bola podľa aktuálnej normy

EN ISO 9001:2008
potvrdená auditom.

Okrem toho sme zaviedli nasledujúce mechanizmy
kontroly:
• Neustála kontrola kvality všetkých surovín, ktoré
pochádzajú z veľkej časti taktiež od certifikovaných dodávateľov
• interná kontrola produktov
• externá kontrola produktov
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Logistická a servisná sieť
• Plošné logistické prepojenie všetkých pobočiek
Premac, spol. s r. o.
• Pokrytie základných programov prostredníctvom
regionálnych výrobných oblastí (Regionálne centrá)
• Vysoká dostupnosť zvláštnych a doplnkových
programov vďaka nadregionálnym logistickým
sieťam (diferencované logistické
koncepty)
• Služba DigiSolution Service:
Pozrite sa dopredu, ako to bude vyzerať!
Jednoducho nahrajte fotky cez
www.premac.sk
• Informácie o produkte
• Podklady pre verejné súťaže
• Príklady pokládky v CAD
• CD-ROM, videá
• Príklady riešení konkrétnych objektov
• Výstavné plochy Premac v Bratislave, Zvolene
a Košiciach

• Vysoká schopnosť dodávky v rámci regiónu
• Zostavenie ponuky pre konkrétne objekty za niekoľko minút
• Priame, individuálne návrhy riešení pre najrýchlejšie a najlacnejšie možnosti odberu (z výrobne,
na stavbu bez vykladania)

Výstavné plochy:
Bratislava pondelok – nedeľa
apríl - október
november - marec
Zvolen
pondelok – nedeľa
celoročne
Košice
pondelok – piatok
apríl - október
november - marec

7.00h.- 20.00h.
7.00h.-18.00 h.
7.00h.- 18.00h.
6.30h.- 17.00h.
7.00h.-15.30h.

Odborné poradenstvo:
pondelok – piatok 7.30h.- 15.30h.

Vyhlásenia o parametroch
Našou povinnosťou ako výrobcu a dovozcu stavebných výrobkov vyrábaných podľa harmonizovaných európskych noriem je
prikladať pri ich predaji, nové sprievodné dokumenty:
- značku (štítok) CE,
- vyhlásenie o parametroch, ktoré nahrádza doterajšie vyhlásenie o zhode.
Na základe týchto požiadaviek poskytuje Premac, spol. s r.o.
k svojim výrobkom vyhlásenia o parametroch, ktoré Vám na
vyžiadanie zašleme a súčasne sú dostupné na našej webovej
stránke www.premac.sk v časti Zákaznícka podpora/ certifikáty.
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PREHLÁSENIE O ZHODE podľa európskych noriem
Prehlasujeme, že výroba a kontrola našich produktov zodpovedajú európskym normám
STN EN 1338 - pre dlažby, STN EN 1339 - pre platne, STN EN 1340 - pre obrubníky
Toto potvrdzujeme označením našich produktov Znakom CE.
Toto prehlásenie o zhode sa týka všetkých v tomto cenníku označených závodov. V prípade potreby môžu byť prehlásenia o zhode pre jednotlivé
skupiny výrobkov vyžiadané v našich závodoch.

Dlažba: STN EN 1338, triedy D, I, K

Obrubníky: STN EN 1340, triedy D, I, T, U

Odolnosť voči poveternostým vplyvom			
D znamená triedu 3 a predstavuje svojím povoleným priemerným
hmotnostným úbytkom po skúške mrazom a posypovou soľou <
1,0 kg/m² najvyššiu triedu odolnosti.

Odolnosť voči poveternostným vplyvom
D znamená triedu 3 a predstavuje svojím povoleným
priemerným hmotnostným úbytkom po skúške mrazom
a posypovou soľou < 1,0 kg/m² najvyššiu triedu odolnosti.

Odolnosť voči oteru
I znamená triedu 4:
< 20 mm podľa referenčného postupu
		
< 18 cm³/50 cm² podľa „Böhmeho-Testu“
a predstavuje najvyššiu triedu odolnosti.

Odolnosť voči oteru
I znamená triedu 4:
< 20 mm podľa referenčného postupu
		
< 18 cm³/50 cm² podľa „Böhmeho-Testu“
a predstavuje najvyššiu triedu odolnosti.

Rozmerová tolerancia
K znamená triedu 2 a predstavuje s toleranciami
pri výške dlažby< 100 mm: pri výške dlažby > 100 mm:
+/- 2 mm na dĺžku a šírku
+/- 3 mm na dĺžku a šírku
+/- 3 mm na výšku		
+/- 4 mm na výšku
a odchýlkou 3 mm v uhlopriečke najtesnejšie tolerancie.

Pevnosť v ťahu pri ohybe
T znamená triedu pevnosti 2 a vyžaduje pevnosť v ťahu pri
ohybe 5 MPa
U znamená pevnosť v ťahu pri ohybe 3 a predstavuje so žiadanou
tuhosťou 6 MPa najvyššiu triedu pevnosti v ťahu pri ohybe pre
obrubníky.

Platne: STN EN 1339, triedy D, I, K, L, P, R, U, 7

Premac® Uholníky:

Odolnosť voči poveternostým vplyvom
D znamená triedu 3 a predstavuje svojím povoleným priemerným
hmotnostným úbytkom po skúške mrazom a posypovou soľou <
1,0 kg/m² najvyššiu triedu odolnosti.
Odolnosť voči oteru
I znamená triedu 4:
< 20 mm podľa referenčného postupu
		
< 18 cm³/50 cm² podľa „Böhmeho-Testu“
a predstavuje najvyššiu triedu odolnosti.

Výroba a kontrola našich uhoľníkov sa realizujú podľa noriem:

Rozmerové tolerancie
K znamená triedu 2:
Prípustná odchýlka v diagonále (do 850 mm)
činí pod 3 mm.
L znamená triedu 3:
Prípustná odchýlka v diagonále (do 850 mm)
činí pod 2 mm
a predstavuje tým najtesnejšiu toleranciu.
P znamená triedu 2:
Prípustné tolerancie činia pri menovitých rozmeroch do 600 mm
+/- 2 mm na dĺžku a šírku
+/- 3 mm na hrúbku
R znamená triedu 3:
Prípustné tolerancie činia
+/- 2 mm na dĺžku a šírku
+/- 2 mm na hrúbku
a predstavuje tým najtesnejšiu toleranciu.

C30/37: triedy pevnosti betónu v tlaku valec/kocka
F3:		
hustota
XC2:
základové stavebné prvky
XC4:
vonkajšie stavebné prvky s priamym zavlažovaním
XF1:
vonkajšie stavebné prvky
WF:
vlhkosť
Ak sa vyžaduje zvýšená odolnosť voči mrazu a posypovej soli, zmeria
a popíše sa stavebný prvok.

Pevnosť v ťahu pri pohybe
U znamená triedu pevnosti v ťahu pri ohybe 3 a predstavuje so
žiadanou tuhosťou 5MP a najvyššiu triedu pevnosti v ťahu pri
ohybe pre platne.
Triedy zlomu zaťažením
7 znamená triedu zlomu a predstavuje zaťaženie, pod ktorým sa
platňa v závislosti od jej rozmerov (dĺžka a šírka vo vzťahu
k hrúbke) zlomí (tu 7 kN)
11 znamená triedu zlomu 110 a predstavuje zaťaženie, pod ktorým
sa platňa v závislosti od jej rozmerov (dĺžka a šírka vo vzťahu
k hrúbke) zlomí (tu 11 kN).
25 znamená triedu zlomu 250 a predstavuje zaťaženie, pod ktorým
sa platňa v závislosti od jej rozmerov (dĺžka a šírka vo vzťahu
k hrúbke) zlomí (tu 25 kN).

STN EN 206 - 1, STN 1045-2 a STN 1045-4

Zhodu s týmito normami prehlasujeme označením znakom
Výrobu a kontrolu podľa normy STN EN 15258 potvrdzujeme
označením znakom CE. Vlastnosti trvácnosti sa opisujú pomocou
expozičných tried:
Použitý betón sa označuje v štandardných element. nasledovne:

C30/37, F3, XC2 (zemná strana), XC4, XF1, WF

C30/37, LP, F3, XC2 (zemná strana), XC4, XD3, XF4, WA
C30/37:
LP:		
XC2:
XC4:
XD3:
XF4:

triedy pevnosti betónu v tlaku valec/kocka
pórobetón
základové stavebné prvky
vonkajšie stavebné prvky s priamym zavlažovaním
st. prvky s priamym kontaktom s ostrekovou vodou
prevažne horizontálne stavebné prvky v oblasti
ostrekovej vody z dopravných plôch zaťažených
posypovou soľou.
WA:
prísun vlhkosti a alkálií zvonku
Povrchy zodpovedajú triede pohľadového betónu SB3
SB3:
vysoké požiadavky formovania

Urbanistický nábytok a záhradné dekoračné prvky:
EN 13198
Doplnkové produkty z programu flair, ako aj palisády a plné
chodišťové stupne, sú vyrábané podľa STN EN 13198.

BGB-smernica »Nenormované betónové výrobky«:
Výroba výsadbových prstencov, zatrávňovacích mriežok, rustikálnych
platní a murovacích systémov sa realizuje podľa smernice BDB
Nenormované betónové výrobky«

BDB-smernica »Vodopriepustné dláždené plochy«:
Naše Klimapor produkty sú vyrobené podľa BDB smernice pre výrobu
a akostné predpisy vodopriepustných dlažbových prvkov
z betónu.
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Dlažbový
program

Accordo

Rustikálna elegancia
Dlažba Accordo spĺňa všetky požiadavky modernej dlažby. Trendový
kombiformát sa snúbi s príjemným štruktúrovaným povrchom, čím
vytvára dojem elegantnej plochy s rustikálnym nádychom. Moderný
melír Sahara, sivo-grafitová ako aj medená hnedá sú farby, ktoré podčiarknu celkový dojem z tejto nadčasovej dlažby.
Výhodou dlažby Accordo je kombiformát, ktorý ponúka rôzne varianty
uloženia, čím vznikajú zaujímavé a efektné plochy.
Povrch:
Štruktúra:
Hrúbka dlažby:
Hmotnosť:

hladký, štruktúrový
povrch z ušľachtilej drviny
6 cm
cca 130 kg/m²

Predaj iba na vrstvy, nie je možná dodávka jednotlivých prvkov.
Vyrobené podľa STN EN 1338 triedy D, I, K

EUR / m² kombiformát

Hrúbka dlažby
6 cm
Výrobné rozmery (mm)

systém dlažby sa skladá zo 4 rôznych formátov. Tie dodávame
zmiešané v jednej vrstve po 7 kusoch.

A: 380 x 190

Hmotnosť (kg/paleta)
Približná spotreba (vrstiev/m²)
Prvkov vo vrstve (ks)
Množstvo na palete (m²)

sivo-graﬁtová

medená-hnedá

melír Sahara
Ceny produktov sú vrátane 20% DPH

B: 570 x 380

C: 190 x 190

D: 380 x 380

1155
1,15 vrstvy (1 vrstva = 0,866 m²)
7
8,66

19,50
19,50
19,50
Predaj iba na vrstvy, nie je možná dodávka jednotlivých prvkov.

Zvýraznené 3 vrstvy

Dlažba Accordo poskytuje niekoľko možností uloženia na ploche.
Vytvorte si vlastné riešenie vášho okolia.

Viac informácií nájdete na adrese:

Accordo

Zvýraznená 1 vrstva

www.premac.sk/zamkova-dlazba/
dlazba-pre-rodinny-dom/accordo
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Dlažbový
program

Casse�a

Dlažbový systém pre čistý vzhľad plochy
V štýle dlažby z prírodného kameňa prináša dlažba Cassetta nádych
južanského temperamentu. Je to vďaka špeciálne prevedeným mierne nepravidelným hranám jednotlivých prvkov, čo na ploche vytvára
atraktívny vzhľad so škárami. Ďalej je to vďaka pútavým farebným
odtieňom. Aby čo najlepšie vynikol prirodzený vzhľad dlažby Cassetta, ponúkame rôzne formáty ako kompletné zostavy. Takto je možné
dosiahnuť na veľkých plochách vždy čistý vzhľad plochy.
Povrch:
Štruktúra:
Hrúbka dlažby:
Hmotnosť:

hladký, nepravidelne štruktúrované hrany
povrch z ušľachtilej drviny
8 cm
cca 180 kg/m²

Dlažbu je nutné klásť z viacerých načatých paliet súčasne.
Predaj iba na vrstvy, nie je možná dodávka jednotlivých prvkov.
Vyrobené podľa STN EN 1338 triedy D, I, K

EUR / m² kombiformát

Hrúbka dlažby
8 cm
Výrobné rozmery (mm)
Hmotnosť (kg/paleta)
Približná spotreba (vrstiev/m²)
Prvkov vo vrstve (ks)
Množstvo na palete (m²)

sivo-graﬁtová

medená-hnedá

prírodná béžová

Systém dlažby sa skladá z desiatich rôznych formátov.
Tie dodávame zmiešané v jednej vrstve po 14 kusoch.

A: 228,5 x 148,5

B: 268,5 x 148,5

C: 328,5 x 148,5

D: 358,5 x 148,5

E: 358,5 x 210,5

F: 438,5 x 210,5

G: 388,5 x 210,5

H: 338,5 x 268,5

I: 388,5 x 268,5

J: 458,5 x 268,5

1350
1,1 vrstvy/m² (1 vrstva=0,92 m²)
14
7,36

23,65
23,65
23,65
23,65

melír Sahara
Ceny produktov sú vrátane 20% DPH

Predaj iba na vrstvy, nie je možná dodávka jednotlivých prvkov.

Vzor pokládky:

Casse�a

c

d
i

b

a
h

d
f

j
a

g

b
c
e

Viac informácií nájdete na adrese:
www.premac.sk/zamkova-dlazba/
dlazba-pre-rodinny-dom/casse�a
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Dlažbový
program

Cavarino
Dlažba v nadčasovom dizajne
Dlažbový systém Cavarino spája štýlové elementy z histórie a moderny.
Mierne nepravidelná forma viditeľných hrán dodáva jasne geometrickej
štruktúre prvkov zvláštny akcent. Realizovať množstvo rôznych vzorov
od individuálnej radovej pokládky až po klasickú „divokú pokládku“ je
možné iba s tromi optimálne rezanými formátmi dlažby. Nech už sa
rozhodnete pre odtiene „mušľovej farby“ alebo pre „odtiene sivej a grafitovej“, Cavarino dodá každej dláždenej ploche sympatický vzhľad.
Povrch:
Štruktúra:
Hrúbka dlažby:
Hmotnosť:

hladký, nepravidelne štruktúrované hrany
dvojvrstvová s povrchom z granulovanej drviny Aj
pri
6 cm
hrúbke
dlažby 6
cm
cca 130 kg/m²

Predaj iba na vrstvy, nie je možná dodávka jednotlivých prvkov.

zjazdná

Vyrobené podľa STN EN 1338 triedy D, I, K

EUR / m² kombiformát

Hrúbka dlažby
6 cm
Výrobné rozmery (mm)

B

C
A

Systém dlažby sa skladá z 3 rôznych formátov.
Tie dodávame zmiešané v jednej vrstve po 49 kusoch.

A: 207 x 137

B: 137 x 137

Hmotnosť (kg/paleta)
Približná spotreba (vrstiev/m²)

C: 137 x 67

1525
1,04 vrstvy/m² (1 vrstva = 0,96 m²)

Množstvo na palete (m²)

11,52

19,77
mušľová

19,77
sivo-graﬁtová
Predaj iba na vrstvy, nie je možná dodávka jednotlivých prvkov.

Ceny produktov sú vrátane 20% DPH

Jednoduché kladenie!
1. Dlažba sa dodáva vo vrstvách ako "kombinovaná pásová
väzba" (Obr. 1).
2. Na odstránenie škár pri pokládke sa v každej vrstve palety
vymenia okrajové prvky (Obr. 2, zvýraznené prvky).

4. Dlažbu je nutné klásť z viacerých načatých paliet súčasne.

Obr. 1

Obr. 2

Obr. 3

Viac informácií nájdete na adrese:

Cavarino

3. Tzv. “divoký formát“ je možné dosiahnuť premiešaním
jednotlivých prvkov pri pokládke (Obr. 3).

www.premac.sk/zamkova-dlazba/
dlazba-pre-rodinny-dom/cavarino
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Dlažbový
program

Citydlažba
Hrúbka 6 cm - pevná a s možnosťou jazdy
Dlažba City je dostupná v hrúbke 6 cm. To znamená zníženú dopravnú hmotnosť a ľahšiu manipuláciu pri kladení. Dlažba je napriek tomu
pevná a je možné po nej jazdiť. Na výber je z piatich moderných farebných odtieňov: grafitovokrémovej, mandarínkovej, sivo-grafitovej, jury
hnedej a novinky černicovej.
Ďalšia výhoda pri kladení: Prvky sú už roztriedené v kombinovanej forme, pozri Premac® vzor pokládky č. 277.
Povrch:
Štruktúra:
Hrúbka dlažby:
Hmotnosť:

mestský, mierne fazetovaný
dvojvrstvová s povrchom z kamennej drviny
6 cm
cca 130 kg/m²

Predaj iba na vrstvy, nie je možná dodávka jednotlivých prvkov.

Aj pri
hrúbke
dlažby 6
cm

zjazdná

Vyrobené podľa STN EN 1338 triedy D, I, K

EUR / m² kombiformát

Hrúbka dlažby
6 cm
Výrobné rozmery (mm)

B

C
A

A: 247 x 165

Hmotnosť (kg/paleta)

30

Množstvo na palete (m²)

7,97

19,10

sivo-graﬁtová

19,98

graﬁtovokrémová

19,98

mandarínková

19,98

jura hnedá

19,98

melír černica

Citydlažba

Ceny produktov sú vrátane 20% DPH
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C: 123 x 165

1,255 vrstvy/m² (1 vrstva = 0,797 m²)

Prvkov vo vrstve (ks)

Jednoduché kladenie!

B: 165 x 165
1065

Približná spotreba (vrstiev/m²)

Vzor na palete

Systém dlažby sa skladá z 3 rôznych formátov.
Tie dodávame zmiešané v jednej vrstve po 30 kusoch.

Predaj iba na vrstvy, nie je možná dodávka jednotlivých prvkov.

Schéma pokládky

Prvky sa kladú v zoskupení, v akom sú na palete. Aby nevznikali priebežné vertikálne škáry, posunie sa každý druhý riadok (modrá šípka)
tak, aby sa na začiatok zmestil prvok 12,3x16,5 cm (červená šípka). Jednotlivé prvky musia byť - ako obvykle - kladené z viacerých načatých
paliet. Kombinácie vrstiev z viacerých načatých paliet nenahrádzajú
miešanie jednotlivých prvkov.

Premac© vzor pokládky č. 277

Viac informácií nájdete na adrese:
www.premac.sk/zamkova-dlazba/
dlazba-pre-rodinny-dom/city

Dlažbový
program

City
Hrúbka dlažby 6 cm - elegantná a efek�vna
Zachované všetky výhody: elegancia dosiahnutá ušľachtilým povrchom
s prírodným kamenivom, moderný vzhľad s miernou fázou, v kombinácii s efektívnou hrúbkou 6 cm a kombinovaným formátom prináša
dlažba City flair 6 cm. Zjednodušená pokládka s nižšou hmotnosťou
a prvkami roztriedenými v kombi forme predurčujú dlažbu City flair 6 cm
k úspechu.
Povrch:
Štruktúra:
Hrúbka dlažby:
Hmotnosť:

brokovaný s miernou fázou
dvojvrstvová s povrchom z kamennej drviny
6 cm
cca 130 kg/m²

Predaj iba na vrstvy, nie je možná dodávka jednotlivých prvkov.

Aj pri
hrúbke
dlažby 6
cm

zjazdná

Vyrobené podľa STN EN 1338 triedy D,I,K

EUR / m² kombiformát

Hrúbka dlažby
6 cm
A: 247 x 165

Hmotnosť (kg/paleta)

B: 165 x 165

C: 123 x 165

1065

Približná spotreba (vrstiev/m²)

1,255 vrstvy/m² (1 vrstva = 0,797 m²)

Prvkov vo vrstve (ks)

30

Množstvo na palete (m²)

7,97

33,71

biely mramor

33,71

graﬁtový čadič

33,71

savana krémová
Ceny produktov sú vrátane 20% DPH

Vzor na palete

Systém dlažby sa skladá z 3 rôznych formátov.
Tie dodávame zmiešané v jednej vrstve po 30 kusoch.

Predaj iba na vrstvy, nie je možná dodávka jednotlivých prvkov.

Schéma pokládky

Premac© vzor pokládky č. 277

Jednoduché kladenie!
Prvky sa kladú v zoskupení, v akom sú na palete. Aby nevznikali priebežné vertikálne škáry, posunie sa každý druhý riadok (modrá šípka)
tak, aby sa na začiatok zmestil prvok 12,3x16,5 cm (červená šípka).

Jednotlivé prvky musia byť - ako obvykle - kladené z viacerých načatých paliet. Kombinácie vrstiev z viacerých načatých paliet nenahrádzajú miešanie jednotlivých prvkov.

Viac informácií nájdete na adrese:

Cityﬂair

Výrobné rozmery (mm)

B

C
A

www.premac.sk/zamkova-dlazba/dlazba-pre-rodinny-dom/cityﬂair
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Dlažbový
program

City

-XXL

Moderná dlažba so stredomorským vzhľadom
Veľmi moderne a elegantne pôsobiaci vzhľad dodávajú dlažbe Cityflair-XXL nové formáty, ktoré v kombinácii ponúkajú celý rad možných
variantov pokládky.
Farebné kompozície v 2 odtieňoch ponúkajú množstvo realizácií moderných elegantných plôch.
Povrch:
Štruktúra:
Hrúbka dlažby:
Hmotnosť:

brokovaný s miernou fázou
dvojvrstvová s povrchom z kamennej drviny
8 cm
cca 180 kg/m²

(50x50 cm) Vyrobené podľa STN EN 1339
(75x50 cm) Vyrobené podľa STN EN 1339

EUR / m²

Hrúbka dlažby
8 cm
75 x 50 cm

50 x 50 cm

746 x 496

496 x 496

1375

1465

Približná spotreba (ks/m²)

2,7

4

Množstvo na palete (m²)

7,5

8

48,64

48,64

48,64

48,64

Výrobné rozmery (mm)
Hmotnosť (kg/paleta)

mandarínková

sivo-graﬁtová

Cityﬂair -XXL

Ceny produktov sú vrátane 20% DPH

Vzor pokládky XXL-p01:

Vzor pokládky XXL-p02:

Vzor pokládky XXL-p03:

75 x 50 cm - cca 2,67 ks/m2

75 x 50 cm - cca 1,60 ks/m2
50 x 50 cm - cca 1,60 ks/m2

75 x 50 cm - cca 2,29 ks/m2
50 x 50 cm - cca 0,57 ks/m2

Viac informácií nájdete na adrese:
www.premac.sk/zamkova-dlazba/dlazba-prerodinny-dom/cityﬂair-xxl
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Dlažbový
program

CUBE Aqua
Nepravidelná ﬂair symetria
Dlažba CUBE Aqua flair narúša pravidelnosť rovných línií. Elegantný
flairový povrch z jemnej kameniny pôsobí prírodným dojmom podčiarknutým farebnosťou sivej žuly alebo grafitového čadiča.
Kombinovaný formát je tvorený z ôsmych prvkov, ktoré sú rafinovane
uložené do vrstvy tak, aby nenarúšali celistvý vzhľad plochy. Kombiformát zjednoduší a zefektívni pokládku, čím je dlažba CUBE Aqua flair
vopred predurčená k úspechu.
Povrch:
Štruktúra:
Hrúbka dlažby:
Hmotnosť:

mierne štruktúrovaný, vymývaný, bez fázy
dvojvrstvová s povrchom z kamennej drviny
6 cm
cca 130 kg/ m2

Predaj iba na vrstvy, nie je možná dodávka jednotlivých prvkov.
Vyrobené podľa STN EN 1338 triedy D, I, K

EUR / m²

Hrúbka dlažby
6 cm

Systém dlažby sa skladá z 8 prvkov, tie sú dodávané
zmiešané v jednej vrstve po 16 kusoch.
40 x 20 cm

Výrobné rozmery (mm)

399 x 199

Hmotnosť (kg/paleta)

1220

Približná spotreba (vrstiev/m²)

1 vrstva = 0,916m2

Prvkov vo vrstve (ks)

16

Množstvo na palete (m²)

9,16

22,03
sivá žula

23,87
graﬁtový čadič
Predaj iba na vrstvy, nie je možná dodávka jednotlivých prvkov.

Ceny produktov sú vrátane 20% DPH

Každý prvok je tvorený šiestimi kockami, ohraničenými pohľadovými
škárami. Dištančné výstupky zabezpečujú vhodné rozostupy medzi jednotlivými prvkami, čím vzniká ucelený dojem jednotnej plochy.

Viac informácií nájdete na adrese:
Vzor na palete

CUBE Aqua ﬂair

20 cm

40 cm

www.premac.sk/zamkova-dlazba/
dlazba-pre-rodinny-dom/cube-aquaﬂair
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Dlažbový
program

Edel dlažba
Kombiformát

Moderná, minimalistická tvarovacia dlažba s efektnými farbami prináša do ukladanej plochy trendy vzhľad. Či pokládka čisto v pásoch, alebo
v kombinácii s inými produktmi – šesť dlhých, úzkych formátov v dvoch
rôznych šírkach riadku podčiarkujú pozdĺžnu geometriu tohto systému.
Povrch:
Štruktúra:
Hrúbka dlažby:
Hmotnosť:

hladký povrch
dvojvrstvová-vibrolisovaná
8 cm
cca 180 kg/m²

Predaj Iba na vrstvy, nie je možná dodávka jednotlivých prvkov.

Vyrobené podľa STN EN 1338 triedy D, I, K

EUR / m² kombiformát

Hrúbka dlažby
8 cm
Výrobné rozmery (mm)

Systém dlažby sa skladá zo šiestich rôznych formátov prvkov.
Tie dodávame zmiešané v jednej vrstve po 18 kusov.
397 x 127

Hmotnosť (kg/paleta)

497 x 127

497 x 177

Prvkov vo vrstve (ks)

297 x 177

1,03 m² = 1 vrstva
18

Množstvo na palete (m²)

8,24 m²

18,67

sivá

22,80

graﬁtová
Ceny produktov sú vrátane 20% DPH

Vzor na palete

Predaj Iba na vrstvy, nie je možná dodávka jednotlivých prvkov.

Vzor pokládky

Viac informácií nájdete na adrese:
www.premac.sk/zamkova-dlazba/dlazba-pre-rodinny-dom/edel-kombi
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397 x 177

1510

Približná spotreba (vrstiev/m²)

Edel dlažba

297 x 127

Dlažbový
program

Graniko®

Dlažba s prírodným vzhľadom
Špeciálna technológia tzv. „ostarenia“ povrchu umožnila vznik dlažby
Graniko®. Nepravidelný povrch a hrany pôsobia výnimočne atraktívne
v tzv. melírových odtieňoch. Dlažba Graniko® vynikne pri exkluzívnych
rodinných domoch rovnako ako v mestských zónach, či historických
objektoch.
Povrch:

otĺkaný, s historickou patinou,
nepravidelne lomené hrany
Štruktúra:
rovnorodý, vibrolisovaný betón
Hrúbka dlažby: 6 cm
Hmotnosť:
cca 130 kg/m²

Aj pri
hrúbke
dlažby 6
cm

zjazdná

Vyrobené podľa STN EN 1338 triedy D, I, K

EUR / m²

Hrúbka dlažby
6 cm

21 x 14 cm

14 x 14 cm

208 x 138

138 x 138

1365

1455

Výrobné rozmery (mm)
Hmotnosť (kg/paleta)
Približná spotreba (ks/m²)
Množstvo na palete (m²)

sivá

hnedá

graﬁt

oker

melír jeseň

melír terakota

mušľová

34

51

10,29

10,98

21,11

21,11

22,77

22,77

22,77

22,77

22,77

22,77

27,30

27,30

27,30

27,30

27,30

27,30

Vzor pokládky GRO–p12

Viac informácií nájdete na adrese:
www.premac.sk/zamkova-dlazba/dlazba-prerodinny-dom/graniko

14 x 21 cm - 22,67 ks/m2, 14 x 14 cm - 17,01 ks/m2

Graniko®

Ceny produktov sú vrátane 20% DPH
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Dlažbový
program

Klasiko®Aqua

kombiformát

Elegancia a funkčnosť - vymývaný povrch
a klasické línie
Ušľachtilý Aqua flair povrch, štyri klasické formáty zlúčené do jednej
kombiformy v 3 trendových farbách dávajú priestor na vytvorenie
plôch pre náročných. Odľahčený vzhľad zámkovej dlažby Klasiko Aqua
flair kombi pôsobí veľmi elegantne a nerušivo vďaka jednoduchým tvarom a klasickej línii. Zjednodušená pokládka vzoru určeného priamo na
palete skráti čas a zjednotí farebnosť vašej stvárnenej plochy.
Povrch:
Štruktúra:

vymývaný, mierne fazetovaný
dvojvrstvová s povrchom
z jemnej kamennej drviny
Hrúbka dlažby: 6 cm
Hmotnosť:
cca 130 kg/m²

Aj pri
hrúbke
dlažby 6
cm

zjazdná

Predaj iba na vrstvy, nie je možná dodávka jednotlivých prvkov.
Vyrobené podľa STN EN 1338 triedy D, I, K

EUR / m² kombiformát

Hrúbka dlažby
6 cm

Klasiko® Aqua ﬂair kombiformát

Výrobné rozmery (mm)

Systém dlažby sa skladá zo 4 rôznych formátov. Tie dodávame
zmiešané v jednej vrstve po 20 kusoch.
A: 196 x 96

B: 196 x 196

C: 196 x 296

Hmotnosť (kg/paleta)

D: 296 x 296

1280

Približná spotreba (vrstiev/m²)

1 vrstva = 0,96 m²

Prvkov vo vrstve (ks)

20

Množstvo na palete (m²)

9,6

22,03
sivá žula

23,87

lávová hnedá

23,87

graﬁtový čadič
Ceny produktov sú vrátane 20% DPH

Predaj Iba na vrstvy, nie je možná dodávka jednotlivých prvkov.

Vzor na palete

Riadková väzba

V1

A: 20 x 10 cm, B: 20 x 20 cm
C: 20 x 30 cm, D: 30 x 30 cm

kombiformát, 0,96 m2 = 1 vrstva

kombiformát, 0,96 m2 = 1 vrstva

Viac informácií nájdete na adrese:
www.premac.sk/zamkova-dlazba/dlazba-pre-rodinny-dom/klasiko-aquaﬂair-kombiformat
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Dlažbový
program

Klasiko® 6 cm
Kombiformát
Klasický a predsa nový. Neviete sa rozhodnúť ktorý z tradičných formátov dlažby Klasiko je pre vás ten najvhodnejší? Vybrali sme za vás
a najžiadanejšie prvky sme uložili do jedného Kombiformátu.
Klasiko Kombiformát zachováva všetky výhody Klasika – jednoduchý
tvar, rovné línie, eleganciu – doplnené o rýchlu pokládku a pestrý vzor
priamo na palete. Napriek jasne stanovenej línii na palete môžete stále
kombinovať a vytvárať plochy, ktoré budú pôsobiť elegantne a moderne. To všetko v odtieňoch jury hnedej, sivo grafitovej, klasickej sivej,
mušľovej alebo v trendových melíroch Sahara a terakota.
Aj pri
Dlažbu je nutné klásť z viacerých načatých paliet súčasne.
hrúbke
Predaj iba na vrstvy, nie je možná dodávka jednotlivých dlaž
by 6 cm
prvkov.
Vyrobené podľa STN EN 1338 triedy D, I, K
zjazdná

EUR / m² kombiformát

Hrúbka dlažby
6 cm
Výrobné rozmery (mm)

Systém dlažby sa skladá zo 4 rôznych formátov. Tie dodávame
zmiešané v jednej vrstve po 20 kusoch.
A: 196 x 96

B: 196 x 196

C: 196 x 296

Hmotnosť (kg/paleta)

D: 296 x 296

1280

Približná spotreba (vrstiev/m²)

1 vrstva = 0,96 m²

Prvkov vo vrstve (ks)

20

Množstvo na palete (m²)

9,6

13,04
sivá

17,85
jura hnedá

17,85
17,85
mušľová

17,85

NOVÁ

melír Sahara

17,85
melír terakota
Ceny produktov sú vrátane 20% DPH

Predaj Iba na vrstvy, nie je možná dodávka jednotlivých prvkov.

Vzor na palete

Riadková väzba

V1

A: 20 x 10 cm, B: 20 x 20 cm
C: 20 x 30 cm, D: 30 x 30 cm

kombiformát, 0,96 m2 = 1 vrstva

kombiformát, 0,96 m2 = 1 vrstva

Klasiko Kombiformát poskytuje niekoľko možností uloženia na ploche.
Vytvorte si vlastné riešenie vášho okolia.

Viac informácií nájdete na adrese:

Klasiko® kombiformát

sivo-graﬁtová

www.premac.sk/zamkova-dlazba/dlazba-prerodinny-dom/klasiko-kombiformat
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Dlažbový
program

Klasiko® 6 cm
Jednoduchý tvar, klasická línia
Čisté línie, jednoduchý tvar umožňujú vytvoriť množstvo vzorov a zaujímavo pôsobiacu plochu. Vzory na ploche je možné vytvárať na ploche
kombinovaním farebných tvaroviek. Samotný tvar dlažby poskytuje
výrazné architektonické členenie plochy. Odľahčený vzhľad zámkovej
dlažby Klasiko® pôsobí veľmi elegantne a nerušivo vďaka jednoduchým
tvarom a klasickej línii
Povrch:
Štruktúra:
Hrúbka dlažby:
Hmotnosť:

štandardný, hrany so skosením
dvojvrstvová-vibrolisovaná
6 cm
cca 130 kg/m²

Aj pri
hrúbke
dlažby 6
cm

zjazdná

Vyrobené podľa STN EN 1338 triedy D, I, K

EUR / m²

Hrúbka dlažby
6 cm
Výrobné rozmery (mm)
Hmotnosť (kg/paleta)
Približná spotreba (ks/m²)
Množstvo na palete (m²)

sivá

červená

hnedá

graﬁtová

piesková

20 x 10 cm

20 x 20 cm

20 x 30 cm

30 x 30 cm

196 x 96

196 x 196

196 x 296

296 x 296

96 x 96

1275/1430*

1275

1275

1430

711/797

50

25

16,67

11,11

100

9,60/10,80*

9,60

9,60

10,80

5,28/5,94*

11,65

11,65

11,65

11,65

12,88

13,67

13,67

–

–

14,47

13,67

13,67

13,67

–

14,47

13,67

13,67

13,67

–

14,47

15,94

–

–

–

–

Ceny produktov sú vrátane 20% DPH

Klasiko® 6 cm

10 x 10 cm

*Množstvá na palete si prosím vyžiadajte od Vášho dodávateľa.

KLA-p17

KLA-p11

KLA-p33

20 x 20 cm - cca 12,50 ks/m2
20 x 10 cm - cca 25,00 ks/m2

20 x 20 cm - cca 20 ks/m2
10 x 10 cm - cca 20 ks/m2

30 x 20 cm - cca 7,69 ks/m2
20 x 20 cm - cca 7,69 ks/m2
20 x 10 cm - cca 11,54 ks/m2

Viac informácií nájdete na adrese:
www.premac.sk/zamkova-dlazba/
ekonomicka-dlazba/klasiko
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Dlažbový
program

Klasiko® 8 cm
Pre funkčnú úpravu plôch
Čisté línie, jednoduchý tvar, umožňujú vytvoriť množstvo vzorov a zaujímavo pôsobiacu plochu. Vzory na ploche je možné vytvárať kombinovaním farebných tvaroviek. Samotný tvar dlažby poskytuje výrazné
architektonické členenie plochy.
Povrch:
Štruktúra:
Hrúbka dlažby:
Hmotnosť:

štandardný so skosenou hranou
dvojvrstvová, vibrolisovaná
8 cm
cca 180 kg/m²

Vyrobené podľa STN EN 1338 triedy D, I, K

20 x 10 cm

20 x 20 cm

198 x 98

198 x 198

1615

1440

Výrobné rozmery (mm)
Hmotnosť (kg/paleta)
Približná spotreba (ks/m²)

50

25

8,64

7,68

13,66

14,03

17,37

–

17,37

17,37

Množstvo na palete (m²)

sivá

červená

graﬁtová
Ceny produktov sú vrátane 20% DPH

Klasiko® bezškárové
EUR / m²

Hrúbka dlažby
6 cm
Výrobné rozmery (mm)
Hmotnosť (kg/paleta)
Približná spotreba (ks/m²)
Množstvo na palete (m²)

20 x 10 cm
196 x 96
1430
50
10,80

13,10
sivá
Ceny produktov sú vrátane 20% DPH

Viac informácií nájdete na adrese:

Klasiko® bezškárové

Hrúbka dlažby
8 cm

Klasiko® 8 cm

EUR / m²

www.premac.sk/zamkova-dlazba/ekonomicka-dlazba/klasiko
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Dlažbový
program

Vysokohodnotná dlažba s nádychom Stredomoria
Teplé tieňované farby a nepravidelné obrysy prvkov vzbudzujú dojem náhodne nalámaných kameňov. Nie je zrejmý žiadny určitý vzor
pokládky. Každý prvok pôsobí ako unikát.
Poligono naturale sa vyrába z prírodných surovín, z piesku, štrku
a prírodného kameniva. Kontrolovaná kvalita výrobného postupu na
moderných zariadeniach zaručuje konzistentnú kvalitu na najvyššej
úrovni. Vďaka prepracovanej polygonálnej geometrii prvkov nie je
spracovanie dlažby Poligono naturale o nič namáhavejšie ako
u konvenčných dlažieb.
Hrúbka

Povrch:
Štruktúra:
Hrúbka dlažby:
Hmotnosť:
Ekologická plocha:

dlažby 8
nepravidelne tvarovaný
cm
dvojvrstvová, vibrolisovaná
8 cm
cca 175 kg/m²
zjazdná
~ 13% vsakovacej plochy/
> 270 l/s.ha možný výkon vsakovania
Vyrobené podľa STN EN 1338 triedy D,I,K

EUR / m²

Hrúbka dlažby
8 cm

Základné prvky

Krajový prvok A Krajový prvok B

367 x 269 x 80
(Osové miery všetkých základných prvkov)

Výrobné rozmery (mm)
Hmotnosť (kg/paleta)

1205

Približná spotreba (vrstiev/m²)

1,19 vrstvy/m² (1 vrstva =0,84 m²)

Prvkov vo vrstve (ks)

14 (12 základných prvkov, 1 krajový prvok A, 1 krajový prvok B)

Množstvo na palete (m²)

6,72

25,98
prírodná béžová

25,98

porfýrové odtiene

25,98

sivo-graﬁtová
Ceny produktov sú vrátane 20% DPH

Predaj Iba na vrstvy, nie je možná dodávka jednotlivých prvkov.

Poligono naturale

Jednoduchá pokládka

Na vytvorenie okrajov dodávame v každej
vrstve dva druhy krajových prvkov (A a B).

Pre zakončenie pravouhlých rohov na začiatku plôch sa oddelí polovica malého
segmentu prvku B.

Jednoduché položenie základných prvkov.
Na základe šesťhrannej mnohouholnej
formy sa každý prvok otočí o 120° (vľavo,
alebo vpravo) voči vedľajšiemu prvku.
Tip: Skupina troch vždy tvorí tvar kvetu.

Tip: Prebytočné okrajové prvky A a B po
otočení k sebe opäť tvoria jeden bežný
prvok. Od okrajového prvku B je iba nutné
oddeliť menší segment.

12,60

Viac informácií nájdete na adrese:
www.premac.sk/zamkova-dlazba/
dlazba-pre-rodinny-dom/poligono
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Prídlažba
Dlažba pre efektné varianty pokládky
Prídlažba sa používa v rámci dopravných stavieb pozdĺž cestných
obrubníkov.
Povrch:
Štruktúra:
Hrúbka dlažby:
Hmotnosť:

štandardný so skosenou hranou
dvojvrstvová, vibrolisovaná
8 cm
cca 184 kg/m²

Vyrobené podľa STN EN 1338 triedy D, I, K

Hrúbka dlažby
8 cm

Prídlažba

EUR / m²
50 x 25 cm

Výrobné rozmery (mm)

498 x 248

Hmotnosť (kg/paleta)

1500

Približná spotreba (ks/m²)

8

Množstvo na palete (m²)

8

15,36

sivá

Seka®
Elegancia včelieho plástu
Seka® je elegantná dlažba vhodná najmä na dláždenie peších zón, oddychových priestorov, parkov a terás. Jedinečnosť pestrých kombinácií
žlto-červeno-hnedej v podobe zámkovej dlažby Seka® mix a bežnej
farby ako je sivá.
Povrch:
Štruktúra:
Hrúbka dlažby:
Hmotnosť:

štandard
dvojvrstvová
6 cm
130 kg/m²

Dlažba Seka sa dodáva na kombinovaných paletách
nomál a polovička, jedna paleta obsahuje 20 ks 1/2.
Vyrobené podľa STN EN 1338 triedy D, I, K

Aj pri
hrúbke
dlažby 6
cm

zjazdná

EUR / m²

Výrobné rozmery (mm)

normál 23,1 x 20 cm

Hmotnosť (kg/paleta)
Približná spotreba (ks/m²)
Množstvo na palete (m²)

sivá

mix (žlto-červeno-hnedá)
Ceny produktov sú vrátane 20% DPH

polovička 23,1 x 10 cm

227,7 x 198

220 x 98
1200

28,87

57,74
9,01 (1 vrstva = cca 0,9 m2)

12,55
15,85

Seka®

Hrúbka dlažby
6 cm

Predaj Iba na vrstvy, nie je možná dodávka jednotlivých prvkov.
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Moderná dlažba v štýle dávnych dôb
TerrTurana® spája všetky výhody modernej betónovej dlažby so šarmom klasických, tradične vyrábaných mačacích hláv. Rovnako ako ručne vyrábané originály, majú aj mačacie hlavy TerrTurana® nepravidelný
tvar povrchu. Rozdiely v tvaroch prvkov, štruktúre povrchu a kresbe
škár zabezpečujú, aby vydláždená plocha vyzerala celkom prirodzene.
Povrch:
Štruktúra:
Hrúbka dlažby:
Hmotnosť:
Ekologická plocha:

nepravidelný tvar so vzhľadom mačacích hláv
dvojvrstvová, vibrolisovaná
8 cm
cca 170 kg/m²
~ 9,4% vsakovacej plochy/
> 270 l/s.ha možný výkon vsakovania

Vyrobené podľa STN EN 1338 triedy D,I,K

EUR / m²

Hrúbka dlažby
8 cm
Výrobné rozmery (mm)
Hmotnosť (kg/paleta)
Približná spotreba (kusov/m²)
Prvkov vo vrstve (ks)
Množstvo na palete (m²)

eifelský čadič

TerrTurana®

Ceny produktov sú vrátane 20% DPH

15 x 15 cm
148 x 148
1560
44,4
40 (1 vrstva = 0,9 m²)
9,0*

43,92
* Množstvá na palete si prosím vyžiadajte od Vášho dodávateľa.

Viac informácií nájdete na adrese:
www.premac.sk/zamkova-dlazba/ekologickadlazba/terrturana
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Dlažby pre veľké plochy, objekty
a na špeciálne využitie
Súčasťou širokej ponuky dlažbového programu Premac® sú aj produkty zamerané predovšetkým pre riešenia veľkých objektov, priemyselných
plôch a plôch s veľkým bodovým zaťažením. Tieto dlažby poskytujú svojou trvácnosťou a efektivitou strojovej pokládky vlastnosti najvyššej kvality
a zabezpečujú realizátorovi veľkú časovú úsporu. Súčasťou programu je aj dlažba pre nevidiacich, ktorá pomáha pri odstraňovaní bariér zrakovo
postihnutým a nevidiacim. Tieto produkty sú k dispozícii na objednávku.
V prípade záujmu o tieto dlažby Vám radi poskytneme bližšie informácie o cenách a minimálnych množstvách odberu.

Pomoc v odstraňovaní bariér zrakovo postihnutým a nevidiacim. Dlažba so špeciálne upraveným povrchom s drážkami
alebo s výčnelkami.
Dlažba je určená hlavne na označenie hrán zastávok MHD alebo nástupíšť na autobusových a železničných staniciach.
Povrch:
štandardný s drážkami resp. výčnelkami
Štruktúra:
dvojvrstvová vibrolisovaná
Hrúbka dlažby: 6 cm
Hmotnosť:
cca 130 kg/m²
Vyrobené podľa STN EN 1338 triedy D, I, K

EUR / m²

Hrúbka dlažby
6 cm

20 x 20 cm

20 x 20 cm

Výrobné rozmery (mm)

198 x 198

Hmotnosť (kg/paleta)

198 x 198

1275

1275

25 (5 ks/bm)

25 (5 ks/bm)

9,6

9,6

žltá

51,36

51,36

červená

29,20

29,20

sivá

26,83

Približná spotreba (ks/m²)
Množstvo na palete (m²)

26,83

Ceny produktov sú vrátane 20% DPH

Predaj Iba na vrstvy, nie je možná dodávka jednotlivých prvkov.

Dlažba pre nevidiacich

Dlažba pre nevidiacich

Korzo®

Jednoduchá línia vyčarí prekvapujúce tvary
Elegantná dlažba, ktorá vynikne na terasách, chodníkoch, aj v mestských zónach. Kombinácia dvoch farieb a piatich formátov umožňuje
vytvoriť nespočetné množstvo vzorov a hladký povrch bez skosených
hrán, s jemne zvlneným okrajom zaručuje pohodlnú chôdzu. Päť vzájomne kombinovateľných tvaroviek umožňuje vytváranie peších zón,
chodníkov a parkovísk v historických aj moderných častiach mesta.
Povrch:
Štruktúra:
Hrúbka dlažby:
Hmotnosť:

Aj pri
hrúbke
dlažby 7
cm

štandard, bez skosenia hrán
dvojvrstvová, vibrolisovaná
7 cm
cca 167 kg/m²

zjazdná

Vyrobené podľa STN EN 1338 triedy D, I, K

Hrúbka dlažby
7 cm

12 x 12 cm

12 x 18 cm

18 x 18 cm

18 x 24 cm

24 x 24 cm

119 x 119

119 x 179

179 x 179

179 x 239

239 x 239

Hmotnosť (kg/paleta)

1700

1700

1280/1590*

1700

1510

Približná spotreba (ks/m²)

69,44

46,30

30,86

23,15

17,36

Množstvo na palete (m²)

10,37

10,37

7,77/9,72*

10,37

9,22

sivá

17,26

17,26

17,26

17,26

17,26

graﬁtová

19,28

19,28

19,28

19,28

19,28

Výrobné rozmery (mm)

Ceny produktov sú vrátane 20% DPH

Korzo®

EUR / m²

* Množstvá na palete si prosím vyžiadajte od Vášho dodávateľa.
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Haka® škárová/
bezškárová dlažba

Typický tvar a jednoduchá línia, dvojitý zámok
Haka® je dlažba určená pre obzvlášť namáhané plochy, komunikácie,
parkoviská, čerpacie stanice pohonných hmôt, priemyselné plochy,
atď. Je to dlažba, ktorá naozaj veľa znesie a je vhodná na strojové
kladenie. Bezškárová Haka® bez skosených hrán a pohľadových škár
umožňuje pohodlnú jazdu i chôdzu pre komunikácie a parkoviská nákupných centier.
Povrch:
Štruktúra:

štandardný s miernou fázou
dvojvrstvová vibrolisovaná so skosenou hranou resp.
ostrou hranou
Hrúbka dlažby: 6 cm, 8 cm a 10 cm
Hmotnosť:
Hrúbka dlažby 6 cm = cca 130 kg/m²
Hrúbka dlažby 8 cm = cca 180 kg/m²
Hrúbka dlažby 10 cm = cca 225 kg/m²
Vyrobené podľa STN EN 1338 triedy D, I, K

Hrúbka dlažby
6 cm

normál
20 x 16,5 cm

polovička
16,5 x 10 cm

začiatok
20 x 16,5 cm

Hmotnosť (kg/paleta)

1340

725/1190*

882

Približná spotreba (ks/m²)

35,71

71,43

Množstvo na palete (m²)

10,08

škárová

Haka® škárová/bezškárová dlažba

EUR / m²

Výrobné rozmery (mm)

sivá

červená

Hrúbka dlažby
8 cm

normál
20 x 16,5 cm

polovička
16,5 x 10 cm

Hmotnosť (kg/paleta)

1 510

685

835

32,79

Približná spotreba (ks/m²)

35,71

71,43

32,79

5,38/8,96*

6,59

Množstvo na palete (m²)

8,06

3,59

4,39

11,49

14,21

14,21

13,29

16,38

16,38

13,53

16,38

16,38

15,76

18,97

18,97

197 x 162

Hrúbka dlažby
6 cm
bezškárová

Výrobné rozmery (mm)

162 x 96

normál
20 x 16,5 cm
197 x 162

197 x 162

škárová

Výrobné rozmery (mm)

197 x 162

červená

Hrúbka dlažby
8 cm

normál
20 x 16,5 cm

bezškárová

Výrobné rozmery (mm)

197 x 162

Hmotnosť (kg/paleta)

1340

Hmotnosť (kg/paleta)

1 510

Približná spotreba (ks/m²)

35,71

Približná spotreba (ks/m²)

35,71

Množstvo na palete (m²)

10,08

Množstvo na palete (m²)

8,06

sivá

červená

11,74
13,91

197 x 162

sivá

13,91

sivá

16,07

červená

Ceny produktov sú vrátane 20% DPH

* Množstvá na palete si prosím vyžiadajte od Vášho dodávateľa.

Hrúbka dlažby
10 cm
len škárová

Výrobné rozmery (mm)
Hmotnosť (kg/paleta)
Približná spotreba (ks/m²)
Množstvo na palete (m²)

sivá

EUR / m²
normál
polovička
začiatok
20 x 16,5 cm 16,5 x 10 cm 20 x 16,5 cm
197 x 162

162 x 96

1880/2035*

1675

2045

35,71

71,43

32,79

8,06/8,74*

7,17

8,78

17,86

17,86

15,33

Ceny produktov sú vrátane 20% DPH
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Univerzál®

Osvedčená, nákladovo efek�vna, trvácna
Zámková dlažba Univerzál® je určená predovšetkým pre plochy s veľkým bodovým zaťažením. Vynikne na chodníkoch i parkoviskách a je
vhodná na strojové uloženie.
Povrch:
Štruktúra:
Hrúbka dlažby:
Hmotnosť:

štandardný so skosenou hranou
dvojvrstvová vibrolisovaná
6 cm, 8 cm
Hrúbka dlažby 6 cm = cca 130 kg/m²
Hrúbka dlažby 8 cm = cca 180 kg/m²

Vyrobené podľa STN EN 1338 triedy D,I,K

EUR / m²

škárová

Výrobné rozmery (mm)

Hrúbka dlažby
8 cm

normál

normál

škárová

22,5 x 11,25 cm

22,5 x 11,25 cm

Výrobné rozmery (mm)

222 x 109,5

222 x 109,5

Hmotnosť (kg/paleta)

1340

Hmotnosť (kg/paleta)

1520

Približná spotreba (ks/m²)

39,51

Približná spotreba (ks/m²)

39,51

Množstvo na palete (m²)

10,13

Množstvo na palete (m²)

8,10

sivá

červená

12,05
13,91
13,91

sivá

Ceny produktov sú vrátane 20% DPH

Univerzál®

Hrúbka dlažby
6 cm

Vulkano

Krása piatich rozmerov
Jedinečný zvrásnený povrch a zvlnené hrany dlažby VULKANO umožňujú vytvoriť elegantné plochy s prírodným vzhľadom. Päť rozmerových
formátov v dvoch farbách poskytuje neobmedzenú variabilitu vzorov
pri uložení. Výška 5 cm je vhodná pre pochôdzne plochy pre privátny
a verejný sektor. Dlažba je vhodná aj na strojové uloženie.
Povrch:
zvlnený, hrany bez skosenia
Štruktúra:
dvojvrstvová- vibrolisovaná
Hrúbka dlažby: 5 cm
Hmotnosť:
cca 116 kg/m2
Predaj iba na vrstvy, nie je možná dodávka jednotlivých prvkov.
Vyrobené podľa STN EN 1338 triedy D, I, K

EUR / m² kombiformát

Hrúbka dlažby
5 cm
Hmotnosť (kg/paleta)
Približná spotreba (vrstiev/m2)
Množstvo na palete (m²)

A: 98 x 198

B: 148 x 198

C: 198 x 198

D: 248 x 198

E: 298 x 198

1710
0,83 vrstvy/m2 (1 vrstva=1,20 m2)
14,4

12,91
sivá

14,87

Vulkano

Výrobné rozmery (mm)

Systém dlažby sa skladá z 5 rôznych formátov. Tie dodávame
zmiešané v jednej vrstve po 30 kusoch.

červená
Ceny produktov sú vrátane 20% DPH

Predaj iba na vrstvy, nie je možná dodávka jednotlivých prvkov.

Formáty: A: 10 x 20 x 5 cm, B: 15 x 20 x 5 cm, C: 20 x 20 x 5 cm, D: 25 x 20 x 5 cm, E: 30 x 20 x 5 cm
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Dlažby na špeciálnu objednávku:
Altiko®

Veľkoformátové samostatné dlaždice
Altiko® - dlažba je svojím charakteristickým protichodne prehnutým
tvarom prvkov pravou zámkovou dlažbou a zároveň je nadčasovo elegantná a funkčná.

Altiko®

Povrch:
Štruktúra:
Hrúbka dlažby:
Hmotnosť:

Hrúbka dlažby
8 cm

nepravidelne tvarované hrany
dvojvrstvová s povrchom z kamennej drviny
8 cm
Hrúbka 8 cm = cca 180 kg/m²

jeden a pol

normál

polovička

veľký kruh

malý kruh

25,0 x 16,5 cm

16,5 x 16,5 cm

16,5 x 8,0 cm

16,5 x 18,1 (10,8) cm

16,5 x 17 (5,1) cm

Forum®

Elegancia čistých línií
Veľkoplošná dlažba Forum® prináša na pešie zóny a chodníky eleganciu
a dotvára atmosféru námestí. Výber viacerých tvarov a farieb umožňuje vytvorenie zvýraznených línií, ale aj množstva vzorov.

Forum®

Povrch:
Štruktúra:
Hrúbka dlažby:
Hmotnosť:

Hrúbka dlažby
8 cm

15 x 30 cm

štandard
dvojvrstvová, vibrolisovaná
8 cm
184 kg/m²

20 x 30 cm

30 x 30 cm

45 x 30 cm

Uni-ek

Pevnosť a stabilita s viacnásobným zámkom

Uni-ek

Špeciálny tvar a kotvový spoj umožňujú vytvoriť plochu vhodnú aj na
najväčšie zaťaženie. Tvar a spoj ideálne rozložia hmotnosť. Je vhodný na
strojové uloženie.
Povrch:
Štruktúra:
Hrúbka dlažby:
Hmotnosť:

V prípade potreby polovičných a krajových prvkov je možné použiť
tvarovky Univerzál.

Hrúbka dlažby
6 cm
škárová
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štandardný, odolný voči mechan. a chemic. vplyvom
dvojvrstvová, vibrolisovaná
6, 8 alebo 10 cm
cca 130/180/237 kg/m²

Hrúbka dlažby
8 cm
škárová

Hrúbka dlažby
10 cm
škárová

Eko
program

Ekologické systémy Premac®
Ekologicky pôsobiace dláždené plochy umožňujú
presakovanie dažďovej vody cez spevnený povrch do
podložia. To sa realizuje rôznymi spôsobmi. Pomocou rozpier sa cielene rozšíri vzdialenosť medzi prvkami, aby mala povrchová voda dostatok priestoru

na vsakovanie. Napríklad dlažbový program Siko 20
má pevne formované rozpery. Pomocou voľných rozpier je možné ekologicky položiť prakticky ktorýkoľvek dlažbový systém. Poligono a TerrTurana svojou
zvláštnou formou zaisťujú vysoký výkon vsakovania.

Siko® 20
Rozmery:
Hrúbka dlažby:
Hmotnosť:
Ekologická plocha:

20 x 20 cm
8 cm
cca 170 kg/m²
~9,4% vsakovacej plochy
> 300 l/s.ha možný výkon vsakovania cez škáru
zodpovedá 24 mm = 24/l/m² za 10 min.

Vyrobené podľa STN EN 1338 triedy D,I,K

EUR / m² ekologicky vydláždenej plochy

Výrobné rozmery (mm)
Hmotnosť (kg/paleta)

20 x 20 cm
197 x 197 (vrátane rozpier)
1560

Množstvo na palete (m²)
Spotreba na m² ekologicky
vydláždenej plochy

sivá

9,6
cca 25 kusov

15,88

Ceny produktov sú vrátane 20% DPH

Viac informácií nájdete na adrese:

www.premac.sk/zahradne-a-terasove-platne/siko

Siko® 20

Hrúbka dlažby
8 cm

Veľkoformátová ekologická dlažba

VEGA

Rozmery:
Hrúbka dlažby:
Hmotnosť:
Ekologická plocha:

61 x 40,5 cm
8 cm
cca 110 kg/m²
~40%
> 400 l/s.ha možný výkon vsakovania cez škáru
Vyrobené podľa STN 736131;1996

EUR / m² ekologicky vydláždenej plochy

Hrúbka dlažby
8 cm
Hmotnosť (kg/paleta)
Množstvo na palete (m²)
Spotreba na m² ekologicky
vydláždenej plochy

sivá
Ceny produktov sú vrátane 20% DPH

Viac informácií nájdete na adrese:

609 x 404
1125
10
4,05 (ks)

13,38
Cena 3,30 EUR/ks

Vega

Výrobné rozmery (mm)

61 x 40,5 cm

www.premac.sk/zamkova-dlazba/ekologicka-dlazba/
zatravnovacie-tvarnice-zatravnovacky-vega
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terasové platne
Platne s vymývaným povrchom a čiernym kamenivom
Vymývané terasové platne Aqua ﬂair s opracovaným povrchom sú
„non plus ultra“, pokiaľ ide o elegantný dizajn terasy. Vymývaný povrch
dodáva dlažbe jej elegantný vzhľad. Štyri atraktívne farby je možné
harmonicky navzájom kombinovať a vytvoriť tak základ pre mnohé náročné varianty pokládky.
Povrch:
Štruktúra:
Hrúbka platne:
Hmotnosť:

vymývaný vodou, s jemnou fázou
dvojvrstvová, s povrchom z čiernej kamennej drviny
5 cm
cca 115 kg/m2

Vyrobené podľa STN EN 1339

Hrúbka platne
5 cm

EUR / ks
40 x 40 cm

Výrobné rozmery (mm)

398 x 398

Hmotnosť ks/paleta (kg)

16,8 / 1235

Približná spotreba (ks/m²)
Množstvo na palete (ks)

6,16
72

3,09
sivá

3,89

Aqua ﬂair terasové platne

biela

3,46
graﬁtová

3,28
červená
Ceny produktov sú vrátane 20% DPH

Viac informácií nájdete na adrese:
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www.premac.sk/zahradne-a-terasove-platne/aqua-ﬂair
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Calimera® platne
Vkusná plošná dlažba s efek�vnou pokládkou
Rustikálna dlažba Calimera® si Vás získa svojím historickým vzhľadom.
Ten je spôsobený nepravidelnými hranami a rôzne poskladanými segmentmi. Podľa schémy pokládky sa stratí základný štvorcový tvar platne vďaka prekrývaniu sa nepravých škár. Vzniká riadková alebo divoká
väzba.
Povrch:
Štruktúra:
Hrúbka platne:
Hmotnosť:

štruktúrovaný, hrany mierne nepravidelne zaoblené
dvojvrstvová s povrchom z ušľachtilej drviny
6 cm
cca 130 kg/m²
Aj pri
hrúbke
dlažby 6
cm

Vyrobené podľa STN EN 1339

zjazdná

EUR / ks

Hrúbka platne
6 cm

40 x 40 cm

Výrobné rozmery (mm)

398 x 398

Hmotnosť ks/paleta (kg)

20,8 / 1525

Približná spotreba (ks/m²)

6,25

Prvkov vo vrstve

6

Množstvo na palete (ks)

72

4,59

mušľová

Calimera® platne

Ceny produktov sú vrátane 20% DPH

Viac informácií nájdete na adrese:

www.premac.sk/zahradne-a-terasove-platne/calimera
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Deka® platne
Platne z vymývaného betónu
Platne z vymývaného betónu s jemným dunajským štrkom vyniknú na
terasách, záhradných, parkových chodníkoch a v okolí bazénov. Je príjemná na chodenie a jej vlastnosti ju radia medzi protišmykové dlažby.
Exteriérové terasy sú pochôdzne a ľahko zaťažiteľné. Vrchná vrstva
dlažby je odolná voči mrazu a rozmrazovacím látkam - vhodná pre exteriérové terasy.
Povrch:
Štruktúra:
Hrúbka platne:
Hmotnosť:

vymývaný dunajský štrk FR 6/8 mm
dvojvrstvová-vibrolisovaná
4 cm
cca 94 kg/m²

Vyrobené podľa STN EN 1339 triedy D, T, I, K, L, P, R, 45

Deka® platne a schodiskové platne

EUR / ks

30

Hrúbka platne
4 cm

40 x 40 cm

50 x 50 cm

60 x 40 cm

Výrobné rozmery (mm)

398 x 398

498 x 498

600 x 400

Hmotnosť ks/paleta (kg)

15/865

23,4/1050

22,5/1285

6,16

4

4,16

56

44

56

3,18

5,05

4,83

Približná spotreba (ks/m²)
Množstvo na palete (ks)

vymývaný dunajský štrk
Upravená bočná hrana*

jedna upravená hrana

dve upravené hrany

jedna upravená hrana

dve upravené hrany

Hmotnosť ks/paleta (kg)

15/680

15/690

23,4/1060

23,4/1060

6,16

6,16

4

4

44

44

44

44

priemer 125 mm, výška 8mm

14,81

17,07

16,76

19,15

0,96

Približná spotreba (ks/m²)
Množstvo na palete (ks)

vymývaný dunajský štrk

Podkladná platnička

Ceny produktov sú vrátane 20% DPH

*Platne s upravenými bočnými hranami nie sú vhodné na použitie na exponované verejné vonkajšie schodiská.

Deka® schodiskové platne
Schodiskové platne z vymývaného betónu

Bezpečné, pevné a kvalitné betónové schodiskové platne na schody
s kamienkovým povrchom pre dokonalý prírodný vzhľad. Môžu tvoriť
schody do domu, alebo elegantne dotvárať vzhľad Vašej záhrady.
Povrch:
vymývaný dunajský štrk FR 6/8 mm,
Štruktúra:
dvojvrstvová-vibrolisovaná
Hrúbka platne: 4 cm
Hmotnosť:
cca 94 kg/m²
Vyrobené podľa STN EN 13198

EUR / ks

Hrúbka platne
4 cm

80,8 x 40 cm

100,5 x 40 cm

Výrobné rozmery (mm)

808 x 400

1005 x 400

Hmotnosť (kg/paleta)

29,2/910

49/890

Množstvo na palete (ks)
Upravená hrana*

29

22

čelná

čelná

hladká čelná hrana**

36,67

40,76

43,85

vymývaný dunajský štrk
* Platne s upravenými bočnými hranami nie sú vhodné na použitie na exponované verejné vonkajšie schodiská.
** Platne s hladkou čelnou hranou sú doporučené na použitie na exponované verejné vonkajšie schodiská.

Platňový
program

ESTER® platne
Funkčné pre akýkoľvek účel
Platne Ester® sa vyznačujú hlavne svojou vysokou funkčnosťou a ekonomickosťou. Vyrábajú sa v troch formátoch a troch klasických farbách a troch moderných melíroch, je možné ich použiť v privátnych ako
aj verejných priestoroch.
Povrch:
Štruktúra:
Hrúbka platne:
Hmotnosť:

rovný, s miernou fázou
dvojvrstvová-vibrolisovaná
5 cm
cca 105 kg/m²

Vyrobené podľa STN EN 1339
triedy D, T, I, K, L, P, R, 45

EUR / ks

Hrúbka platne
5 cm

40 x 40 cm

50 x 50 cm

60 x 30 cm

Výrobné rozmery (mm)

398 x 398

498 x 498

598 x 298

Hmotnosť ks/paleta (kg)

16,8 / 1235

26,5 / 1510

21/1020

6,16

4

5,56

72

56

48

2,78

4,02

–

3,15

4,70

–

3,28

4,94

–

3,15

4,70

3,46

3,28

4,94

3,65

3,15

4,70

3,40

Približná spotreba (ks/m²)
Množstvo na palete (ks)

sivá

graﬁtová

piesková

sivo-graﬁtová

mušľová

sivo-piesková

Ester® platne

Ceny produktov sú vrátane 20% DPH

Viac informácií nájdete na adrese:

www.premac.sk/zahradne-a-terasove-platne/ester
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Forte® platne
Jemná štruktúra povrchu
Jemná štruktúra kameniva a povrch zdrsnený brokovaním je elegantným riešením pre každú terasu aj reprezentatívny priestor pri dome.
Používajú sa hlavne ako terasové platne pri zhotovovaní chodníkov,
parkovísk, záhradných cestičiek, na záhradné terasy, dvory a malé parkovacie plochy. Záhradné platne Forte® sú vyrábané so skosením po
vrchnom obvode.
Povrch:
Štruktúra:

jemne brokovaný s jemnou fázou
dvojvrstvová s povrchom z kamennej
drviny FR 3/5 mm
Hrúbka platne: 4 cm
Hmotnosť:
cca 94 kg/m²

Vyrobené podľa STN EN 1339 triedy D,T,I, K, L, P, R, 45

Hrúbka platne
4 cm

EUR / ks
40 x 40 cm

Výrobné rozmery (mm)

398 x 398

Hmotnosť ks/paleta (kg)

15 / 865

Približná spotreba (ks/m²)
Množstvo na palete (ks)

6,16
56

3,92

sivá

4,94

biela

4,01

graﬁt

4,01

hnedá

4,01

koral

4,94

piesková

Forte® platne

Ceny produktov sú vrátane 20% DPH

Viac informácií nájdete na adrese:
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www.premac.sk/zahradne-a-terasove-platne/forte
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Giona® terasové platne

Hrubé platne so »štruktúrou«

Giona terasové platne asi najlepšie vystihuje výraz „príroda sama“. Systém platní sa totiž skladá zo šiestich rôzne upravených povrchových
štruktúr. Spojením s hrou farebných odtieňov nevyzerá žiadna platňa
ako tie ostatné. Prirodzene nepravidelný vzhľad v príjemných farebných odtieňoch prírodnej béžovej zaisťuje útulný a hrejivý pocit na
Vašej terase.
Povrch:
Štruktúra:
Hrúbka platne:
Hmotnosť:

nepravidelne štruktúrovaný
dvojvrstvová s povrchom z ušľachtilej drviny
5 cm
cca 115 kg/m²

Vyrobené podľa STN EN 1339

40 x 40 cm

Výrobné rozmery (mm)

398 x 398

Hmotnosť ks/paleta (kg)

18,4 / 1355

Približná spotreba (ks/m²)

6,25

Množstvo na palete (m²)

11,52 = 72 ks

3,57

prírodná béžová
Ceny produktov sú vrátane 20% DPH

Viac informácií nájdete na adrese:

www.premac.sk/zahradne-a-terasove-platne/giona

Giona®

Hrúbka platne
5 cm

EUR / ks

Longara® platne

Platne dlhého formátu s jemnou štruktúrou
Markantným znakom platne Longara je jej exkluzívny formát 60 x 30 x 5 cm.
Priateľské farebné tóny grafitovo - krémovej, pieskovo - béžovej a melíru Sahara, mierne nepravidelne štruktúrovaného povrchu zosilňujú
výraznú kresbu škár vydláždenej plochy.
Povrch:
mierne nepravidelne štruktúrované hrany
Štruktúra:
dvojvrstvová s povrchom z ušľachtilej drviny
Hrúbka platne: 5 cm
Hmotnosť:
cca 115 kg/m²
Vyrobené podľa STN EN 1339

60 x 30 cm

Výrobné rozmery (mm)

598 x 298

Hmotnosť ks/paleta (kg)

20,68/1020

Približná spotreba (ks/m²)
Množstvo na palete (m²)

5,56
8,64 = 48 ks

4,76
piesková béžová

4,76
krémová graﬁtová

4,76
melír Sahara
Ceny produktov sú vrátane 20% DPH

Viac informácií nájdete na adrese:

Longara®

Hrúbka platne
5 cm

EUR / ks

www.premac.sk/zahradne-a-terasove-platne/longara
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Linea® platne
Elegancia v pastelových farbách
Vymývané drobné kamenivo v pastelových farbách na povrchu dodáva
platniam Linea® exkluzívny vzhľad. Sú určené predovšetkým na terasy
a chodníky rodinných domov. Vymývaná dlažba je príjemná na chodenie. Svojou povrchovou úpravou sa radia medzi protišmykové dlažby.
Povrch:
Štruktúra:

vymývaný, s jemnou fázou
dvojvrstvová s povrchom z kamennej drviny
FR 3/5 mm
Hrúbka platne: 4 cm
Hmotnosť:
cca 94 kg/m²

Vyrobené podľa STN EN 1339, triedy D,T,I, K, L, R, 45

EUR / ks

Hrúbka platne
4 cm
Výrobné rozmery (mm)

398 x 398

Hmotnosť ks/paleta (kg)

15/685/865*

Približná spotreba (ks/m²)
Množstvo ks/paleta

4,26

biela

mix (biela + graﬁt)

4,26

NOVÁ NOVÁ

zelená1)

Linea® platne

4,26
4,39

koral

5,82

suroma

edel blau
Ceny produktov sú vrátane 20% DPH

1)

6,16
44/56*

4,39

žltá

5,82
* Množstvá na palete si prosím vyžiadajte od Vášho dodávateľa.

Na objednávku

Viac informácií nájdete na adrese:
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www.premac.sk/zahradne-a-terasove-platne/linea

Platňový
program

Opus® platne
Elegancia v pastelových farbách
Moderné platne Opus® s výraznou štruktúrou, farebnosťou, perfektným opracovaním a nenáročnou údržbou pre ideálne riešenie na terasy rodinných domov, prístupové a záhradné chodníky, parky, dvory, schody, zimné záhrady. Povrch s prísadou ušľachtilého kameniva,
upravený brúsením a brokovaním, získa nezameniteľný vzhľad a jemne
zdrsnenú štruktúru.
Povrch:
Štruktúra:

brúsený a jemne brokovaný, s jemnou fázou
dvojvrstvová s povrchom
z kamennej drviny
Hrúbka platne: 4 cm
Hmotnosť:
cca 94 kg/m²

Vyrobené podľa STN EN 1339, triedy D,T,I, K, L, P, R, 45

EUR / ks

Hrúbka platne
4 cm
Výrobné rozmery (mm)
Hmotnosť ks/paleta (kg)

40 x 40 cm

60 x 40 cm

398 x 398

598 x 398

15/710/865*

22,5/1055/1285*

Približná spotreba (ks/m²)
Množstvo ks/paleta

6,16

4,16

46/56*

46/56*

6,72

10,26

6,72

10,26

6,72

10,26

6,72

10,26

6,72

10,26

bernstein

zirkón

diamant

granát

ónyx
* Množstvá na palete si prosím vyžiadajte od Vášho dodávateľa.

Opus® platne

Ceny produktov sú vrátane 20% DPH

Viac informácií nájdete na adrese:

www.premac.sk/zahradne-a-terasove-platne/opus
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Premac® - šľapáky
Imitácia „letokruhov“ z betónu
Je potrebné sa pozrieť zblízka, aby ste rozoznali odrezky stromov
z betónu od pravého dreva. Rozmery, letokruhy a praskliny dreva sú
napodobené naozaj verne.
Povrch:

nepravidelne štruktúrovaný, napodobenina
dreva
3-4 cm
8-11 kg/kus

Premac® - šľapáky

Hrúbka :
Hmotnosť:

Vyrobené podľa smernice BGB

EUR / ks

Hrúbka platne
3-4 cm

Ø25 - 40 cm

Hmotnosť ks/paleta (kg)

10/970

Množstvo na palete (ks)

94

16,26

sivo hnedá
Ceny produktov sú vrátane 20% DPH

Premac® -Šľapáky sú odolné voči mrazu a nesmú byť aj
z ekologického hľadiska vystavené žiadnym rozmrazovacím prostriedkom!

Premac® - železničné podvaly
Imitácia dreva so všetkými výhodami z betónu

Premac®
- železničné podvaly

Hrubá štruktúra drevených vlákien, zvetraný, strohý, slnkom vyblednutý povrch, praskliny, vrúbky, diery od klincov, triesky - to musia byť
staré železničné podvaly, vyrobené možno pred mnohými rokmi, položené do koľajiska a teraz znovu objavené ako dekoračný element.
Ak je toto Váš prvý dojem z Premac® - železničných podvalov, potom
sme svoju prácu urobili dobre. Pretože Premac® - železničné podvaly
sú z betónu a majú aj všetky výhody betónu. Prvky sú vhodné na nespočetné množstvo účelov použitia v záhrade a pri úprave exteriérov,
alebo ak sa to hodí, aj interiérov.
Povrch:
Hrúbka platní:
Hmotnosť:

Vyrobené podľa smernice BGB

EUR / ks

Hrúbka platne
3-4 cm
Hmotnosť ks/paleta (kg)

67 x 23 cm
15/1020

Približná spotreba (ks/m²)

6,3

Množstvo na palete (ks)

66

22,68
sivo hnedá
Ceny produktov sú vrátane 20% DPH
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nepravidelný, štruktúrovaný, imitácia dreva
3 - 4 cm
cca 15 kg / kus

Premac - Železničné podvaly sú odolné voči mrazu a nesmú byť aj z ekologického
hľadiska vystavené žiadnym rozmrazovacím prostriedkom!

Obrubníky
a doplnky

Obrubník parkový
• pohľadová hrana s perodrážkou

100 x 5 x 20

50 x 5 x 20

Hmotnosť ks/paleta (kg)

23,5 / 1155

11,8 / 1155

48

96

2,35

1,42

2,97

–

3,52

–

2,97

–

Množstvo ks/ paleta

sivá

hnedá

piesková

červená
Dĺžka x šírka x výška (cm)

100 x 5 x 25

50 x 5 x 25

Hmotnosť ks/paleta (kg)

29,5 / 1355

14,7 / 1355

45

90

3,09

1,85

3,71

–

Množstvo ks/ paleta

sivá

graﬁt
Ceny produktov sú vrátane 20% DPH

Obrubník parkový
• so skosením

EUR / ks
Dĺžka x šírka x výška (cm)

100 x 8 x 25

50 x 8 x 25

Hmotnosť ks/paleta (kg)

47 / 1435

23,5 / 1435

30

60

4,88

2,53

Množstvo ks/ paleta

sivá
Ceny produktov sú vrátane 20% DPH

Obrubník parkový s rovnou
hranou
EUR / ks
Dĺžka x šírka x výška (cm)

100 x 5 x 20

Hmotnosť ks/paleta (kg)

23,5 / 1155

NOVÝ

Množstvo ks/ paleta

sivá

48

2,35

Obrubníky pre záhradnú a krajinnú úpravu

EUR / ks
Dĺžka x šírka x výška (cm)

Ceny produktov sú vrátane 20% DPH
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Obrubníky
a doplnky

Obrubník palisádový
EUR / ks

Dĺžka x šírka x výška (cm)

55 x 8 x 25

Hmotnosť ks/paleta (kg)

26 / 1065

Množstvo ks/ paleta

40

3,83
sivá

4,57

Obrubníky pre záhradnú a krajinnú úpravu

graﬁt

38

4,57
mocca
Ceny produktov sú vrátane 20% DPH

Obrubník záhradný 15
EUR / ks

Dĺžka x šírka x výška (cm)

50 x 5 x 15

Hmotnosť ks/paleta (kg)

8,75 / 860

Množstvo ks/ paleta

96

1,85
sivá

2,04
graﬁt
Ceny produktov sú vrátane 20% DPH

Obrubníky
a doplnky

Duopal

Palisádové dvojičky - rýchle a efek�vne
Povrch:
Spotreba:

štandard
10 ks/bm

6 cm

EUR / ks

10 cm

10 x 6 cm

Výška cm

25

Hmotnosť ks/paleta (kg)

2,7/555

Množstvo na palete (ks)

196

0,92
sivá

1,04
hnedá
Ceny produktov sú vrátane 20% DPH

Palibord
výroba podľa STN EN 1340

EUR / ks
Dĺžka x šírka x výška (cm)

50 x 6 x 25

Hmotnosť ks/paleta (kg)

14/ 1035

Množstvo ks/paleta

72

5,02
sivá

5,51
hnedá
Ceny produktov sú vrátane 20% DPH

Trávnikový lem
výroba podľa STN EN 13198

EUR / ks
Dĺžka x šírka x výška (cm)
Hmotnosť ks/paleta (kg)
Množstvo ks/paleta

sivá

hnedá

červená

graﬁt

24 x 12 x 4,5

33 x 16 x 5

3/ 1105

6/ 1465

360

240

0,84

1,08

0,90

1,14

0,90

–

0,90

–

Obrubníky pre záhradnú a krajinnú úpravu

výroba podľa
STN EN 13198

Ceny produktov sú vrátane 20% DPH
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Obrubníky
a doplnky

Obrubníky pre záhradnú a krajinnú úpravu
EUR / ks
dĺžka

Rozmery v cm
šírka

výška

100/26/15

100

15

26

85/1550

18

5,63

33/26/15

33

15

26

28,3/1550

54

2,94

100/20/10

100

10

20

48/1560

32

4,47

100/26/15

100

15

26

90/1640

18

5,80

100/15(10)/20

100

20

15(10)

65/1320

20

7,36

100/15(26)/20

100

20(15)

15(26)

84,8/1040

6+6

18,83

Hmotnosť kg Množstvo
ks/paleta
ks/paleta

OBRUBNÍK CESTNÝ
SO SKOSENÍM

Obrubníky pre záhradnú a krajinnú úpravu

skosenie: 12/4 cm

40

sivá

skosenie: 1,5/1,5 cm

OBRUBNÍK CESTNÝ
BEZ SKOSENIA

OBRUBNÍK CESTNÝ NÁBEHOVÝ

OBRUBNÍK PRECHODOVÝ
ĽAVÝ — PRAVÝ

Ceny produktov sú vrátane 20% DPH

Príklad uloženia nábehového obrubníka s prechodovým:

ľavý prechodový obrubník

cestný nábehový obrubník

pravý prechodový obrubník

Obrubníky
a doplnky

Obrubníky a žľabové prvky
pre cestnú a krajinnú úpravu
EUR / ks
Rozmery v cm
dĺžka

šírka

výška

sivá

Hmotnosť kg Množstvo
ks/paleta
ks/paleta

OBRUBNÍK CESTNÝ OBLÚKOVÝ
vonkajší polomer:

0,5 m

55,1/850

15

15,23

4

1,0 m

60,4/930

15

15,23

8

2,0 m

63/1160

18

15,23

16

63,9/1170

18

15,23

24

4,0 m

64,4/1180

18

15,23

32

5,0 m

64,6/1180

18

15,23

40

8,0 m

65/1190

18

15,23

64

3,0 m

78

15/11

26

PRIEKOPOVÁ TVÁRNICA

TBM 1-60
62/30/15,45

62

30

15,45
(7,5)

34/840

24

3,00

–

50/20/8

50

20

8
(5,5)

15,8/1160

72

5,70

–

ŽĽABOVKA PLYTKÁ

Ceny produktov sú vrátane 20% DPH

Obrubníky a žľabové prvky

kusov/kruh
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Blokové schody Premac®

Svah
a stena

Blokové schody Premac®
Schody s hladkou strojovou úpravou
Vyrobené podľa STN EN 13198

EUR / ks

Šírka nástupnice
35 cm
strojová úprava hladká, výška schodu 15 cm
50

75

100

Hmotnosť ks/paleta (kg)

65/1590

97/1190

130/1585

Množstvo na palete (ks)

24

12

12

14,93

21,97

26,99

16,65

24,36

29,99

17,20

25,09

30,91

Dĺžka cm

sivá

Viac informácií nájdete
na adrese:
www.premac.sk/exterieroveschody/premac-blokove-schody

hnedá

graﬁtová
Ceny produktov sú vrátane 20% DPH

blokové schody

ﬂair blokové schody

Program schodov flair: ideálny doplnok k programu dlažby flair, nakoľko farby a povrchy
sú starostlivo zladené. Atraktívne a súčasne funkčné prvky takto vytvárajú vydarený dizajn - až do posledného detailu.
Povrch:
Šírky nástupnice:
Výška schodu:

Vyrobené podľa STN EN 13198

EUR / ks

Šírka
nástupnice
35 cm
základný diel

Roh 135°

75

100

50

50

Hmotnosť ks/pal. (kg)

65/1590

97/1190

130/1585

81/835

108/1105

Množstvo na pal. (ks)

24

12

12

10

10

46,63

61,51

71,73

77,05

96,94

52,02

68,67

80,05

77,05

96,94

52,02

68,67

80,05

77,05

96,94

sivá žula

Viac informácií nájdete
na adrese:

Roh 90°

50

Dĺžka cm

www.premac.sk/exterieroveschody/blokove-schody-ﬂair
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kamenná drvina, celý povrch brokovaný
35 cm
15 cm

graﬁtový čadič

lávová hnedá

Ceny produktov sú vrátane 20% DPH

Svah
a stena

Uholníky Premac®-ELKO
Vlastnosti:
Povrch:
Hrúbka steny:

Šírka 50 cm

všetky viditeľné hrany fazetované so statickým posudkom
vyhotovenie z pohľadového betónu
12 cm, zaťažovací stav 1

Výroba podľa STN EN 15258, STN EN 206 - 1, DIN 1045-2 a DIN 1045-4

EUR / ks, pohľadový betón – zaťažovací stav 1
Konštrukčná Dĺžka päty
výška v cm
v cm

základný diel,
šírka 50 cm

55

30

108/825

45,86

80

50

168/1370

59,51

105

60

218/1745

75,27

130

70

265/2145

91,83

155

85

320/1325

111,92

Ceny produktov sú vrátane 20% DPH

Uholník vonkajší roh 90°

EUR / ks, pohľadový betón – zaťažovací stav 1

Vyrábajú sa nasledujúce varianty
uholníkov Premac®-ELKO:

Uholníky Premac®-ELKO vystužené
pre všetky zaťažovacie stavy
Oceľová výstuž a dĺžka päty prvku sa určí podľa statického výpočtu. Sériovo sa uholníky Premac®-ELKO
vyrábajú vo výškach 55 cm až 155 cm.
V týchto prípadoch zaťaženia platia predpoklady:

V statických posudkoch boli zohľadnené:
STN EN 1991-Eurokód 1
STN EN 1992-Eurokód 2
STN EN 1997-Eurokód 7

Šírka 50 cm

Konštrukčná Dĺžka päty
výška v cm
v cm

Hmotnosť
cca ks/pal.
(kg)

jednodielny
1x 90°

55

30

145/605

92,22

80

50

215/885

116,07

105

50

280/1145

152,64

130

50

345/1405

184,44

155

50

410/1665

222,60

Ceny produktov sú vrátane 20% DPH

45,72

60,30

70,32

75,54

95,04

51,00

67,32

78,48

75,54

95,04

51,00

67,32

78,48

75,54

95,04

Uholníky Premac®-ELKO

Realizácia, farba sivý pohľadový betón

Hmotnosť
cca ks/pal.
(kg)

43

Svah
a stena

Uholníky Premac®-ELKO Šírka 100 cm
Vlastnosti:
Povrch:
Hrúbka steny:

všetky viditeľné hrany fazetované so statickým posudkom
zhotovené z pohľadového betónu
12 cm

Výroba podľa STN EN 15258, STN EN 206 - 1, DIN 1045-2 a DIN 1045-4

EUR / ks, zaťažovací stav 1
Konštrukčná Dĺžka päty
výška v cm
v cm

Hmotnosť
cca ks/pal.
(kg)

šírka 100 cm

55

30

215/825

70,27

80

50

335/1370

97,03

105

60

435/1745

124,22

130

70

530/2145

152,83

155

85

640/1325

186,20

Realizácia, farba sivý pohľadový betón

Uholníky Premac®-ELKO

Ceny produktov sú vrátane 20% DPH
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V prípade špeciﬁckých objektov a objednávok je
možná dodávka nasledujúcich variantov
Možnosti realizácie oporných uholníkov
pre špecifické objekty, informácia o cene na vyžiadanie
• Zaťažovací stav 1, 3, 3A, SLW 30, SLW 60, 5B, 6
• Ďalšie konštrukčné výšky
• Hrúbka steny 12 cm
• Päta na viditeľnej strane (strana päty hladká) do výšky 155 cm
• Vnútorné rohy / tupouhlé vonkajšie rohy
• Závitové oká s transportnými slučkami
• Individuálne lícujúce a špeciálne diely
• Výstuž spojov
Realizácia, farba sivý pohľadový betón

Dôležité odporúčania pre všetky vonkajšie rohy
Pre vystuženie rohu je nutné veľkoplošne stabilizovať rohovú plochu
vrstvou betónu

Viac informácií nájdete
na adrese:
www.premac.sk/svahovetvarnice-a-elko/premac-elko

Pre naviazanie vonkajšieho rohu je vždy potreba toľko prvkov so
skrátenou pätou, aká je dĺžka päty prvku.
Napríklad s 50 cm širokými prvkami:
dĺžka päty 85 cm = 2 prvky so skrátenou pätou (vrátane rohového dielu)

Svah
a stena

Uholníky Premac®-ELKO
Tech. pomoc:
Povrch:
Hrúbka steny:
Šírka prvkov:

so statickým posudkom
kamenná drvina, viditeľné strany, horná časť a zadná strana
brokovaná
12 cm
50/100 cm

EUR / ks – Zaťažovací stav 1
Výška
v cm

Dĺžka päty Hmotnosť
v cm
ks (kg)
Šírka 50 cm

sivá žula

lávová hnedá

64,38

109,62

80

50

168

84,42

123,00

105

50

215

105,90

157,50

130

50

265

128,64

190,50

155

50

325

158,16

232,50

Šírka 100 cm

55

30

200

115,74

80

50

335

149,82

105

60

430

182,70

130

70

530

220,50

155

85

650

272,88
Šírka 50 cm

50/50 cm

55

30

100

67,14

121,80

80

50

168

92,10

138,00

105

60

215

115,80

177,00

130

70

265

139,50

214,50

155

85

325

172,38

161,00

Šírka 100 cm

55

30

200

124,26

80

50

335

154,74

105

60

430

202,20

130

70

530

244,86

155

85

650

303,30

Ceny produktov sú vrátane 20% DPH

Zaťažovacie stavy: viď strana 43

www.premac.sk/svahove-tvarnice-a-elko/premac-elko

50/50 cm

100

Šírka 100 cm

Viac informácií nájdete na adrese:

Šírka 50 cm

30

Šírka 50 cm
graﬁtový čadič

Rohový
prvok 90°
jednodielny

55

Šírka 100 cm

ďalšie farby, výšky,
varianty a zaťažovacie
stavy na vyžiadanie

Základný
prvok

Uholníky Premac®-ELKO ﬂair

Výroba podľa
STN EN 15258,
STN EN 206 - 1,
STN 1045-2 a
STN 1045-4

45

Svah
a stena

Možnosti realizácií uholníkov Premac-ELKO
• Súkromné stavby - schodištia, terasové obrubníky, záhrady,
príjazdové cesty, vstupy, parkoviská, svetlíky
• Verejné stavby – ulice, chodníky, parky, nástupištia, bezbariérové vstupy, oporné múry, schody, štadióny

Možnosti realizácií uholníkov Premac-ELKO

• Priemyselné stavby - ohrady, sklady sypkých hmôt, nakladanie / vykladanie, príjazdové cesty, zaisťovanie svahov, bezbariérové vstupy, vstupy do pivníc

46

Bližšie informácie a odborné poradenstvo Vám ochotne
poskytne naša technická kancelária.

Svah
a stena

Altiko palisády 12
Ideálne doplnenie programu Altiko
Spotreba: cca 6 ks/bm

16,5 cm

EUR / ks

12 cm

výroba podľa
STN EN 13198
Výška cm

Altiko palisády 12
40

60

80

100

Hmotnosť ks/paleta (kg)

19/1550

30/1465

38/1550

48/1465

Množstvo na palete (ks)

80

48

40

30

7,36

8,24

12,79

15,72

7,74

8,86

13,54

16,60

7,74

8,86

13,54

16,60

sivá

graﬁtová

hnedá
Ceny produktov sú vrátane 20% DPH

Altiko palisády 16
Dôsledný doplnok štýlového dizajnu
Spotreba: cca 6 ks/bm

16,5 cm

EUR / ks

Výška cm

Altiko palisády 16
40

60

90

120

Hmotnosť ks/paleta (kg)

27/1540

38/1240

60/1710

76/1240

Množstvo na palete (ks)

56

32

28

16

8,67

10,92

13,29

20,90

9,30

11,67

14,41

22,28

9,30

11,67

14,41

22,28

sivá

graﬁtová

hnedá
Ceny produktov sú vrátane 20% DPH

Viac informácií nájdete na adrese:

!

Palisády môžu v dôsledku výrobných postupov
vykazovať miernu kónicitu.
Pri osadzovaní je nutné ich uložiť tak, aby lícovali.

!

Altiko palisády

16,5 cm

výroba podľa
STN EN 13198

www.premac.sk/palisady-a-obrubniky/palisady-altiko
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Svah
a stena

Palisády pre rustikálne prostredie

Spotreba:

horný povrch a dve bočné protiľahlé
strany nepravidelne štiepané
cca 8,3 ks/bm

12 cm

Povrch:

12 cm

výroba podľa STN EN 13198

EUR / ks
Výška cm

40

60

80

Hmotnosť ks/paleta (kg)

14/1040

21/1040

28/920

Množstvo na palete (ks)

72

48

32

11,22

12,54

18,54

11,22

12,54

18,54

11,22

12,54

18,54

Bossapal®

graﬁtová

mušľová

svetlá žula
Ceny produktov sú vrátane 20% DPH

Viac informácií nájdete na adrese:
www.premac.sk/palisady-a-obrubniky/palisady-bossapal

City palisády

Ideálne doplnenie programu City
16,5 cm

Spotreba: cca 6 ks/bm
12 cm

výroba podľa STN EN 13198

EUR / ks

City palisády

Výška cm

48

40

60

80

100

Hmotnosť ks/paleta (kg)

19/1545

30/1465

38/1545

48/1465

Množstvo na palete (ks)

80

48

40

30

5,89

8,89

11,71

14,26

6,47

9,68

12,43

15,04

6,47

9,68

12,43

15,04

sivá

graﬁtová

hnedá
Ceny produktov sú vrátane 20% DPH

Viac informácií nájdete na adrese:
www.premac.sk/palisady-a-obrubniky/city-palisady

!

Palisády môžu v dôsledku výrobných postupov vykazovať miernu kónicitu. Pri osadzovaní je nutné ich uložiť tak, aby lícovali.

!

Svah
a stena

Minipalisády

Malý formát pre veľké stvárnenia
Spotreba:

8,7 ks/bm

11,5 cm

EUR / ks

výroba podľa
STN EN 13198

11,5 cm

minipalisády
35

Výška cm
Hmotnosť ks/paleta (kg)

9,3/620

Množstvo ks/paleta

2,77

sivá

3,15

červená

Viac informácií nájdete
na adrese:
www.premac.sk/palisady-aobrubniky/minipalisady

Minipalisády

64

3,15

hnedá

3,15

piesková
Ceny produktov sú vrátane 20% DPH

Zámkové palisády
11 cm - Ø 11/10 cm

Šírka uloženia: 10 cm
Spotreba: cca 10 kusov/bm

11 cm

Zámkové palisády 11 cm

EUR / ks

10 cm

výroba podľa
STN EN 13198
Výška cm
Hmotnosť ks/paleta (kg)
Množstvo ks/paleta

sivá

červená

Viac informácií nájdete
na adrese:
www.premac.sk/palisady-a-obrubniky/zamkove-palisady-11-cm

!

hnedá

piesková

palisády 11 cm

40

60

9/1030

14/1200

112

84

2,93

4,37

3,31

4,99

3,37

5,05

3,43

5,18

Ceny produktov sú vrátane 20% DPH

Palisády môžu v dôsledku výrobných postupov vykazovať miernu kónicitu. Pri osadzovaní je nutné ich uložiť tak, aby lícovali.

!
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Svah
a stena

City

oplotenie

Plotové tvárnice pre exkluzívne stvárnenia
Veľmi ušľachtilý flair povrch, elegantné farby, rýchla výstavba - to sú vlastnosti plotového systému pre dom, dvor aj záhradu. Na bokoch tvárnic sú vytvorené perá a drážky,
ktoré slúžia na prepojenie jednotlivých prvkov a umožňujú rýchlu výstavbu okrasných
múrov alebo kompletného oplotenia pozemku. Jednotlivé prvky plotu je možné zakončiť
krycími platňami alebo podľa vkusu zasadiť rastliny. Špeciálne pilierové tvárnice a príslušné krycie platne doplňujú plotový systém Cityflair a zaisťujú neobmedzený priestor
pre kreativitu.
V prípade záujmu Vám radi poskytneme bližšie informácie. Využite bezplatné poradenstvo našej technickej kancelárie.

Vyrobené podľa smernice BGB „Nenormované betónové produkty“

EUR / ks
Základné tvárnice

normál

začiatok / koniec začiatok / koniec
normál
1/2

pilierová
tvárnica

krycia platňa
pilierová

50

50

25

50

32,5

40

Šírka cm

25

25

25

35

32,5

40

Výška cm

20

20

20

6

20

6

Spotreba

10 ks/m
plochy steny

2,5 ks/m
výšky steny

2,5 ks/m
výšky steny

2 ks/bm

5 ks/m
výšky piliera

1 ks/pilier

26/961

25/925

15/1105

20/745

21/1159

22/817

36

36

72

36

54

36

10,38

10,74

7,32

12,84

9,54

13,08

10,38

10,74

7,32

12,84

9,54

13,08

2

Množstvo ks/paleta

biely mramor

graﬁtový čadič
Ceny produktov sú vrátane 20% DPH

so špeciálnym systémom pera a drážky

Viac informácií nájdete na adrese:
www.premac.sk/betonove-ploty-z-tvarnic/ploty-cityﬂair

50

krycia platňa
soklová

Dĺžka cm

Hmotnosť ks/paleta (kg)

Cityﬂair® oplotenie

Doplnkové tvárnice

Svah
a stena

Granublok
Plot s antickou patinou
Oplotenie Granublok rozšírilo ponuku oplotení Premac smerom k antike. Špeciálna technika „ostarenia“ dodáva tomuto plotu nádych histórie. Ideálny je v kombinácii s dlažbou
Graniko alebo Granum, čím získa váš domov jednotný vzhľad.
Plot je možné doplniť zámočníckym kovaním, resp. drevenou výplňou
V prípade záujmu Vám radi poskytneme bližšie informácie. Využite bezplatné poradenstvo našej technickej kancelárie.

EUR / ks

normál

1/2

krycia platňa

Dĺžka cm

36

18

21

Šírka cm

18

18

24

Výška cm

18

18

7

15,4

30,9

19,8

24,5/1200

12,5/1220

10/1620

48

96

160

Približná spotreba (ks/m² plota)
Hmotnosť ks/paleta (kg)
Množstvo ks/paleta

4,77

3,86

3,55

4,96

4,04

3,67

4,96

4,04

3,67

4,96

4,04

3,67

sivá

graﬁtová

oker

hnedá

Granublok

Ceny produktov sú vrátane 20% DPH

Viac informácií nájdete na adrese:

www.premac.sk/betonove-ploty-z-tvarnic/granublok
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Svah
a stena

Maclit® oplotenie
Plotové tvárnice so štiepaným povrchom
Povrch upravený technológiou štiepaného betónu dodáva plotovým tvárniciam Maclit®
žulový vzhľad. Skosené hrany vytvárajú pohľadový raster pripomínajúci klasickú bosáž.
Plot v uličných zónach je možné „odľahčiť“ drevenou výplňou alebo zámočníckym kovaním. Bez údržby si zachováva elegantný vzhľad a pocit bezpečia.

V prípade záujmu Vám radi poskytneme bližšie informácie. Využite bezplatné poradenstvo našej technickej kancelárie.

obec Topoľníky

EUR / ks

normál

1/4

3/4

obklad

Dĺžka cm

39,6

9,3

29,3

39,6

Šírka cm

19

19

19

5

Výška cm

14,8

14,8

14,8

14,8

Približná spotreba (ks/m² plota)
Hmotnosť ks/paleta (kg)
Množstvo ks/paleta

sivá

hnedá

oker

Maclit® oplotenie

mušľová

sivograﬁtová

graﬁt

biela

17,06

–

–

17,06

19/1170

5/750

14,5/1190

6,5/1390

60

144

80

210

4,01

2,42

3,37

0,60

5,60

3,31

4,45

0,60

5,60

3,31

4,45

0,60

5,91

3,37

4,64

0,60

5,60

3,31

4,45

0,60

5,60

3,31

4,45

0,60

5,98

3,63

5,22

0,60

Ceny produktov sú vrátane 20% DPH

Viac informácií nájdete na adrese:
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www.premac.sk/betonove-ploty-z-tvarnic/ploty-maclit

Svah
a stena

Preblok oplotenie
Plotové tvárnice Preblok vytvoria svojím hladkým povrchom a pohľadovou škárou, ako
aj jednoduchou montážou, atraktívny plot alebo múr. Tvárnice možno použiť na jednoduché plotové systémy s klasickou polovičnou väzbou. Skosené hrany dodávajú múru
zaujímavý vzhľad. Ploty môžu byť plné alebo pilierové s drevenou alebo zámočníckou
výplňou. Plné múry môžu tvoriť aj oporné svahové systémy v členitých terénoch, nenáročných na údržbu.

EUR / ks

Dĺžka x šírka x výška cm

40 x 20 x 20

Približná spotreba (ks/m² plota)

12,5

Hmotnosť ks/paleta (kg)

21/1285

Množstvo ks/paleta

60

Vlastnosti
Tvárnice Preblok sú dodávané kombinovane, pričom v jednej vrstve je 8 ks základných
tvárnic, 2 ks pilierových tvárnic a 2 ks polovičkových tvárnic, spolu 12 ks.
Na jednej palete je 5 vrstiev, spolu 60 ks
tvárnic.

2,62
sivá

3,43
graﬁt
Ceny produktov sú vrátane 20% DPH

Polovičkovú tvárnicu je možné rozdeliť na
dve časti a spolu s pilierovou tvárnicou použiť na vytvorenie začiatku plota.

Viac informácií nájdete na adrese:
www.premac.sk/betonove-ploty-z-tvarnic/ploty-preblok

Preblok oplotenie

Plotové tvárnice

Krycie a pilierové platne
Vhodné pre plotové systémy Maclit®, Preblok

EUR / ks

Dĺžka x šírka x výška cm

krycia platňa
hladká
brokovaná

pilierová platňa
hladká
brokovaná

40 x 26 x 5,5

40 x 26 x 5,5

46 x 26 x 5,5

2,5

2,5

–

–

10,3/850

10,3/850

11,84/975

11,84/975

80

80

80

80

4,70

8,65

6,67

12,85

5,93

9,64

7,42

14,09

5,93

9,64

7,42

14,09

5,93

9,64

7,42

14,09

5,93

9,64

7,42

14,09

Spotreba ks/bm
Hmotnosť ks/paleta (kg)
Množstvo ks/paleta

46 x 26 x 5,5

graﬁt

biela

Vlastnosti
Krycie platne 40 x 26 x 5,5 cm:
• hladké alebo brokované
• upravené dve pohľadové strany
Krycie platne majú tvar striešky
Pilierové platne 46 x 26 x 5,5 cm:
• hladké alebo brokované
• upravené štyri pohľadové strany

hnedá

oker
Ceny produktov sú vrátane 20% DPH

Viac informácií nájdete na adrese:

Krycie platne

sivá

www.premac.sk/betonove-ploty-z-tvarnic/krycie-platne
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Svah
a stena

- úspešný
Vlastnosti: - bezpečný spojovací žliabok
- dá sa prispôsobiť svahu
- obzvlášť vhodné do oblúka

Hangﬂor®

EUR / ks

Hangﬂor

Hangﬂor-MIN

prierez 50/40 cm,
šírka uloženia 40 cm

prierez 35/28 cm,
šírka uloženia 28 cm

Výška cm
Spotreba ks/m² plochy svahu
Hmotnosť ks/paleta (kg)
Množstvo ks/paleta

30
8,3
40/665
16

20
17,8
15/835
54

6,18

3,52

6,61

3,96

sivá

hnedá
Ceny produktov sú vrátane 20% DPH

- úsporný
Vlastnosti: - jednoduchá, rýchla montáž
- spevnenie a zazelenenie menších svahov, optické oddelenie priestoru
- výnimočne ekonomický, vhodný aj do oblúkov

EUR / ks

Miniﬂor®

Miniﬂor

šírka uloženia
55 a 35 cm

Dĺžka x šírka cm
Výška cm
Spotreba ks/m² plochy svahu
Hmotnosť ks/paleta (kg)
Množstvo ks/paleta

55 x 47
17
6,54
38/780
20

4,33

sivá
Ceny produktov sú vrátane 20% DPH

- ľahký
Vlastnosti: - obzvlášť ľahký a praktický
- spevnenie a zazelenenie menších svahov
- výnimočne ekonomický

Parkﬂor®

EUR / ks

Parkﬂor

Parkﬂor-MAX

prierez 36/41cm,
šírka uloženia 41 cm

prierez 43/50 cm,
šírka uloženia 50 cm

Výška cm
Spotreba ks/m² plochy svahu
Hmotnosť ks/paleta (kg)
Množstvo ks/paleta

sivá

hnedá
Ceny produktov sú vrátane 20% DPH
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20
12 bežné kladenie
22/820
36

25
8 bežné kladenie
35/720
20

5,01

7,05

5,44

7,66

Svah
a stena

- krea�vny
Vlastnosti: - možnosť mnohostranných individuálnych variantov výstavby
- rýchle a finančne nenáročné osadenie vďaka praktickému hranatému tvaru
- varianty výstavby podľa potreby rastlín vďaka rôzne veľkým balkónom na rastliny
a priebežnému zásypu
- možná stenová väzba vďaka kombinovanej výstavbe

EUR / ks
Rasterﬂor

Rasterﬂor-MIN

Dĺžka cm

60

30

Šírka cm

40

40

Výška cm

25

25

Spotreba ks/m² plochy
svahu

6,7

(pri hrúbke steny 40 cm)

10

(pri hrúbke steny 30 cm)

Hmotnosť ks/paleta (kg)

48/990

30/1380

20

45

8,47

5,38

9,46

6,12

9,64

6,24

Množstvo ks/paleta

sivá

hnedá

graﬁtová
Ceny produktov sú vrátane 20% DPH

Rasterﬂor®

Vyrobené podľa smernice
BGB „Nenormované
betónové produkty“

- variabilný
Vlastnosti: - staticky bezpečná výstavba pre náročné spevnenie svahu a steny
- možná variabilná výstavba (zatvorená, odsadená)
- vysoko absorbčná vizuálna, vetrová a hluková bariéra

EUR / ks
Varioﬂor-dno

Vyrobené podľa smernice BGB
„Nenormované betónové
produkty“

Výška cm

30

–

Spotreba ks/m² plochy svahu

7

1 kus/balkón pre rastliny

Hmotnosť ks/paleta (kg)
Množstvo ks/paleta

sivá

58/955

–

16

192

8,53

0,74

Ceny produktov sú vrátane 20% DPH

Viac informácií nájdete na adrese:

Varioﬂor®

Varioﬂor

prierez 66/47cm,
šírka uloženia 47 cm

www.premac.sk/svahove-tvarnice-a-elko

55

Hrubá
stavba

MUROVACIE TVÁRNICE
BYTBLOKY
EUR / ks
BB25

Bytbloky

Šírka cm

BB30

25

30

Dĺžka / Výška

37,5/23,8 cm

37,5/23,8 cm

Približná spotr. (ks/m² steny)

10,67 ks/m²

10,67 ks/m²

Hmotnosť ks/paleta (kg)

28/1705

31/1420

Množstvo ks/paleta

60

45

Spotreba malty
litrov/m²

14

17

2,04

2,60

sivá

Ceny produktov sú vrátane 20% DPH

DEBNIACE TVÁRNICE
EUR / ks

Šírka cm

DT15

DT20

DT25

DT30

DT40

15

20

25

30

40

Dĺžka / Výška

Debniace
tvárnice

Približná spotr. (ks/m² steny)

DTP25 DTP30
25

30

50/25 cm

25/25

30/25

8 ks/m²

16

13,3

Hmotnosť ks/paleta (kg) 19/1545 21/1285 23/1175 26/1065 30/925 16/1225 21/1285
Množstvo ks/paleta

80

60

50

40

30

75

60

Spotreba výplňového
betónu litrov/m²

77

120

158

194

283

144

152

sivá

1,61 1,79 1,98 2,53 2,78 1,55 2,04
STN EN 15435

Ceny produktov sú vrátane 20% DPH

PRIEČKOVÉ TVÁRNICE

Priečkové tvárnice

EUR / ks
PT10
Šírka cm
Dĺžka / Výška

56

Približná spotr. (ks/m² steny)

8 ks/m²

Hmotnosť ks/paleta (kg)

18/1820

Množstvo ks/paleta
Spotreba malty
litrov/m²

sivá

Ceny produktov sú vrátane 20% DPH

Viac informácií nájdete na adrese:

10
50/23,8 cm

www.premac.sk/prvky-hrubej-stavby

100
4

1,55
STN EN 771-3

Hrubá
stavba

Max.
Dĺžka
svetlá
nosníkov
vzdialenosť
m
m

1,00

0,80

1,20

1,00

1,40

1,20

1,60

1,40

1,80

1,60

2,00

1,80

2,20

2,00

2,40

2,20

2,60

2,40

2,80

2,60

3,00

2,80

3,20

3,00

3,40

3,20

3,60

3,40

3,80

3,60

4,00

3,80

4,20

4,00

4,40

4,20

4,60

4,40

4,80

4,60

5,00

4,80

5,20

4,99

spotreba výplňového betónu C20/25

5,40

5,18

Strop
bez
s tvárnicami nadbetónu

5,60

5,37

5,80

5,55

6,00

5,75

6,20

5,94

6,40

6,14

6,60

6,33

6,80

6,50

7,00

6,70

7,20

6,89

7,40

7,08

7,60

7,28

7,80

7,48

8,00

7,68

8,20

7,88

8,40

8,08

- vzdialenosti podpôr: určí výkres skladby
- transportná hmotnosť:
strop z tvárnic ST20 » 170 kg/m2
strop z tvárnic ST25 » 190 kg/m2
- potreba výplňového betónu, nadbetónu a prídavnej
výstuže je uvedená vo výkrese skladby, ktorý Vám
bezplatne pripraví naša Technická kancelária
- pre tento stropný systém nie je v cene zahrnutá
vencová, prídavná, rozdeľovacia, priečna a horná
koncová výstuž

cena za m stropu je len orientačná
2

Hmotnosť nosníka

12 kg/bm

Rozmer betónovej pätky

12 x 4 cm

Orientačná spotreba nosníkov

1,43 bm/m2

Orientačná spotreba zdvojených nosníkov
(pri ST 25 + 5 od dĺžky nosníka 760 cm vrátane) 2,44 bm/m²

ST20
ST25

0,06 m /m
3

2

nadbetón
4 cm

nadbetón
5 cm

0,100 m /m 0,110 m /m
3

2

3

2

0,074 m3/m2 0,114 m3/m2 0,124 m3/m2

*EUR / m2
Strop
s tvárnicou

ST20
22,94
22,94
22,94
22,94
23,56
23,56
23,56
24,26
24,26
24,26
24,26
24,26
24,97
24,97
24,97
26,29
26,29
26,29
28,42
28,42
29,65
29,65
31,78
31,78
31,78
31,78
32,40
32,40
32,40

7,42
7,42
7,42
7,42
7,85
7,85
7,85
8,34
8,34
8,34
8,34
8,34
8,84
8,84
8,84
9,76
9,76
9,76
11,25
11,25
12,11
12,11
13,60
13,60
13,60
13,60
14,03
14,03
14,03
15,02
15,02
15,02
15,02
15,02
15,02
15,02
15,02
15,02

Ceny produktov sú vrátane 20% DPH

Strop
s tvárnicou

ST25
24,71
24,71
24,71
24,71
25,33
25,33
25,33
26,03
26,03
26,03
26,03
26,03
26,74
26,74
26,74
28,06
28,06
28,06
30,19
30,19
31,42
31,42
33,55
33,55
33,55
33,55
34,14
34,14
34,14
35,58
35,58
35,58
35,58
50,75
50,75
50,75
50,75
50,75

strop 25+5
s tvárnicami ST25
so ZDVOJENÝMI
NOSNÍKMI

VYUŽITE SLUŽBY NAŠEJ TECHNICKEJ KANCELÁRIE.
*informa�vna cena stropu Premaco.

EUR / ks
UH19

ST25

ST20

DP70

STN EN 15037-2
Výška cm
Šírka x Dĺžka cm
Približná spotr. (ks/m²)

20

25

19

9

62 x 25

62 x 25

30 x 25

62 x 25

5,71

5,71

10,53

5,71

Hmotnosť ks/paleta (kg)

29 / 1470

33 / 1340

13 / 1190

21 / 1540

Množstvo ks/paleta

50 / 10*

40 / 5*

90 / 15*

72

2,16

2,47

1,42

1,86

Ceny produktov sú vrátane 20% DPH

Stropný systém PREMACO®

- Stropné nosníky, tvárnice

EUR / bm

Stropný
nosník

Stropné tvárnice
PREMACO®

STROP PREMACO® EN

*Tvárnice s plnou bočnou stenou
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VOPRED vidieť, ako to bude POTOM
Premac® DigiSolution

Premac® DigiSolution - profesionálny servis

- profesionálny servis

58

DigiSolution je so�vér pre fotorealistické stvárnenie našich produktov do existujúceho dvojrozmerného obrazu. S DigiSolution môžete už vopred vidieť efekt našich
výrobkov vo Vašom vonkajšom priestore. Naša služba
Vám uľahčuje sa rozhodnúť, ktorý z našich produktov sa
najlepšie hodí pre Váš exteriér, môžete totiž získať vizuál Vášho nového resp. renovovaného domova, ktorý má
byť realizovaný pomocou našich výrobkov. Takže môžete
vidieť už vopred, ako to bude pôsobiť potom.

Ako môžete túto službu využiť?

Potrebujeme od Vás fotografiu alebo plánik plochy, kam
by ste chceli navrhnúť dlažbu. Do jeho kópie vložíme
naše produkty podľa Vašich predstáv. Pokiaľ vďaka širokej škále farebných variant a možností nemáte jasnú
predstavu akú dlažbu vybrať, žiadny problém, náš tím
Vám vytvorí návrh aj bez konkrétnej predlohy.
Ideálny čas na náš poradenský servis je počas Poradenských dní v jednom z našich výrobných závodov v blízkosti Vášho bydliska. Naši odborní poradcovia si na Vás
nájdu čas a prediskutujú s Vami Vaše individuálne riešenia.
Jednoducho nám pošlite Vaše fotografie, požiadavky
a výber materiálov a my Vám ich po spracovaní pošleme späť na Vašu poštovú adresu, v prípade želania na
E- mailovú adresu.

Predtým

Predtým

Výstavné plochy sú pre Vás denne otvorené aj mimo poradenských dní. Spojte možnosť prezrieť si produkty na
vlastné oči, ich farby, povrchy a možnosť odovzdať nám
Vaše fotografie, pamäťové karty a CD-ROM, prípadne
prediskutovať Vaše požiadavky.
Výstavné plochy nájdete v našich závodoch v Bratislave,
Zvolene a Košiciach. Samozrejme sú Vám k dispozícii aj
naši partneri, stavebniny, v ktorých Vám tiež radi poradia, prevezmú od Vás pripravené fotografie a požiadavky.

Čo môžete od DigiSolution očakávať?

DigiSolution by Vám malo pomôcť vytvoriť si lepšiu predstavu o vzhľade okolia stavby s našimi produktmi. Nie je
to profesionálny so�vér a nenahrádza profesionálnu
podporu architekta alebo záhradníka. Ideálne je skombinovať skúsenosti odborníkov na stavbe s naším servisom.

Internetový online servis

Vaše fotografie, požiadavky a priania môžete samozrejme poslať z pohodlia Vášho domova prostredníctvom
online formulára, ktorý nájdete na našich stránkach
www.premac.sk

Predtým

Informácie k pokládke dláždených plôch
Správny podklad je dôležitý
Betónové dlažbové prvky – ak sú správne
položené - sa dostávajú cez výplň škáry do
elastickej väzby so susednými prvkami. Individuálne pôsobiace zaťaženie z prejazdu
na dláždenie sa tak plošne prenáša na podklad. Preto platí staré pravidlo:
Dlažba môže byť len taká dobrá, ako dobrý
je jej podklad. Pretože zlyhanie nosnej vrstvy musí mať automaticky vplyv na dlažbu.
Elastická väzba cez intaktnú škáru síce
zvyčajne zabraňuje zničeniu podkladu, ale
možné deformácie podkladu sa i na-priek
tomu môžu na dlažbe prejavovať. Podklad
sa ukladá v tzv. mrazuvzdornej vrstve na vopred zhutnený základ a mal by sa pri zhotovovaní chrániť pred mrazom.
Hrúbka podkladu závisí okrem základu (prí-

rodnej pôdy) predovšetkým tiež od pôsobenia mrazu a očakávaného dopravného
zaťaženia. Pre spevnenie chodníkov alebo
povrchov v súkromnej sfére má hrúbka cca
20 cm všeobecne dostatočnú nosnú kapacitu. Pri silnejšie zaťažených dopravných
plochách sa zvyčajne vyžaduje hrúbka podkladu 30-40 cm.
Mal by byť použitý mrazuvzdorný materiál,
vytriedený podľa zrnitosti 0-32 mm zo štrku, kameniva, atď. Tento materiál je treba
naniesť v jednej výške a v rovnakej rovine
a sklone, akú má mať navrhovaná dlažba,
a stabilne zhutniť.

Najvhodnejšie zhotovenie dlažbového lôžka
Na spevnený podklad sa nanesie podložie
hrubé 3-5 cm - drevené kamenivo frakcie
4-8 mm. Podložie sa pomocou profilov
stiahne takým spôsobom, že sú dlažbové
prvky pred osadením asi 1 cm nad plánovanou výškou spevneného povrchu. Podložie zostane najprv nezhutnené, aby sa
tolerancie súvisiace s výrobou dlažbových
prvkov pri neskoršom zhutňovaní povrchu

mohli kompenzovať. Dlažbové lôžko musí
vykazovať rovnakú hrúbku. Výškové rozdiely v podklade sa musia najprv vyrovnať
nemrznúcim materiálom.

Už v priebehu dodávky by sa dodané prvky
mali skontrolovať, či sú v súlade s objednávkou, resp. údajmi v dodacom liste. Pri
údajoch o spotrebe materiálu z výroby je
zahrnutý škárový rozostup 3-5 mm, ktorý
je bežný v zmysle pokynov pre pokládku
(škárovací materiál frakcie 0/2-4 mm). Dodávku je treba skontrolovať, či nevykazuje
poškodenie prepravou, vizuálne chyby
a pod. Sťažnosti kvôli viditeľným chybám
po pokládke nemožno prijať. Pokládka
dlažby sa v zásade vykonáva ponad hlavu,
t. j. z už položenej plochy tak, že sa na podložie pritom nevstupuje.
Dôležité:
Tam, kde sa vyskytuje väčšie dopravné zaťaženie, je potrebná pokládka do kríža. Pri
pokládke jednotlivých dlažbových prvkov je
treba dodržiavať škárový rozostup s veľkos-

ťou rastra 3-5 mm. Kladač na stavenisku je
zodpovedný za to, že vyššie uvedené škáry
budú dodržané. Ani z výroby vytvarované
dištančné telieska na dlažbových prvkoch
nie sú náhradou za normálny rozmer škár.
Tieto sú navrhnuté tak, aby sa zabránilo dosadnutiu jednej dlaždice na druhú a tým aj
nadmernému opotrebeniu hrán. Lícovaný
priebeh dlažbových prvkov by mal byť pravidelne kontrolovaný pomocou šnúry alebo
pravítka a v prípade potreby korigovaný.
Okrem toho platí základné pravidlo: vždy
klásť dlaždice zmiešané z cca 3 paliet. Je
to jediný spôsob, ako sa vyhnúť výrazným
rozdielom vo farbe, pretože na základe ich
prírodnej suroviny zostanú dlažbové prvky prírodným produktom a tým prirodzene podliehajú určitým zmenám vo farbe.
Odtiene aj pri jednofarebných povrchoch
vplývajú na oživenie plochy.

Vibrovanie spevneného povrchu, výplňový materiál
Vibrovanie dlažby môže byť vykonané iba
na suchom povrchu a pred jeho použitím.
Pred vibrovaním majú byť medzery úplne vyplnené a dlažba dôkladne vyčistená.
Celý povrch dlažby sa potom rovnomerne
vibruje na požadovanú stabilitu pomocou
vibrátora s gumovou podložkou. Ak neexistuje bočné lemovanie obrubníkmi, musí sa
Tvárnica
s toleranciou +

spevnená plocha v každom prípade zaistiť
pred vibrovaním proti bočnému zosuvu.
Po vibrovaní môže byť potrebné doplniť
medzery opätovným vtieraním vhodného materiálu, prípadne nasýtením vodou.
V žiadnom prípade by nemal byť vyplňovací materiál ponechaný na povrchu dlažby.

Tvárnica
s toleranciou -

Dlažbové lôžko

Dlažbové lôžko

Podklad

Podklad

Položené betónové dlaždice na nanesenom podloží.

Položené a vibrované betónové dlaždice

Pokládka dláždených plôch

Pokládka dlažby
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Dlažbové škáry a výška dlažbových prvkov

Dlažbové škáry, Optimalizácia statiky

Pre statiku dlažbovej vrstvy je škára rozhodujúca.
Poškodenie dlažby je treba často pripisovať porušeným škáram. Dlaždica sa pod dopravou dostáva
prostredníctvom škáry do elastického kontaktu so
svojimi susedmi. Dlažba sa takto stáva stabilnou nosnou konštrukciou, ktorá jednotlivé zaťaženia prenáša
plošne na podložie. Ak je dlažba držaná bočne okolitými prvkami, potom sa celá dlažbová väzba prakticky
vystuží ako pri nejakej klenbe. Predpokladom je, že
škáry v dlažbe sú dobre vyplnené. Ak tomu tak nie
je, môže to viesť k posunom a pohybom, ktoré môžu
obmedziť jej používanie.
Čím väčšia je hrúbka dlaždíc (výška škáry), tým je prirodzene lepší aj prenos sily. Efektívne škáry sú teda
predpokladom pre fungujúce dlažby. Olámanie hrán
v hornej oblasti je typickým poškodením betónových
tvárnic z dôvodu nevyplnenia šírky škár. Navyše sú
štandardne vyhotovené škáry nevyhnutné pre udržanie rastrového rozmeru dlažbového systému. Pretože betónové dlažby vyhotovené v súlade s normou
STN EN 1338 môžu mať výrobné tolerancie, ktoré sa
musia pri pokládke kompenzovať štandardizovanými
škárami v rámci rastrových rozmerov.
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Škárovací materiál musí proti materiálu podložia
zabezpečovať filtráciu, nemal by obsahovať žiadne
prísady a mal by byť tak stabilný, aby zaisťoval prenos
zaťaženia z prvku na prvok. Ako vhodné materiály je
možné použiť čistý piesok 0/2 alebo 0/4, kamenivo
1/3 alebo štrkopieskové zmesi 0/5 mm, ktoré však
musia byť samozrejme upravené pre šírku škáry. Povrch dlažby je, samozrejme, funkčný len s kompletne
vyplnenou škárou. Vyplňovací materiál je teda treba
úplne, prípadne aj viackrát, aplikovať alebo nasýtiť
vodou. V žiadnom prípade by sa nemali nechať zvyšky
malty na povrchu dlažby, nakoľko tu vzniká možnosť
poškodenia vzhľadu v dôsledku depozície jemných
čiastočiek na povrchu.

Optimalizácia statiky prostredníctvom
vhodnej väzby dlažby

Plošný rozklad jednotlivých, predovšetkým prejazdových
zaťažení je možné rozhodujúcim spôsobom ovplyvniť
samotným usporiadaním, t. j. väzbou dlažbových prvkov. Práve prejazd predstavuje skutočné zaťaženie dlažby.
Tieto dynamické zaťaženia pôsobia na individuálny dlažbový prvok a pokúšajú sa ho nakloniť v smere prejazdu.
Dlažbové prvky odolávajú tomuto rotačnému pohybu
opretím sa o susedný prvok cez škáru dláždenia. Dlažbové kocky, ktoré sú v radoch kolmo na hlavný smer jazdy,
vedú tieto sily odporu proti prevráteniu dvomi stranami
dlaždice. Pritom sú aktivované pre prenos energie len
dve škáry prvku. Ak sú však dlažbové prvky usporiadané
diagonálne k smeru jazdy, potom môžu byť zaťaženia
pôsobiace proti rotácii zachytené na všetkých štyroch
stranách dlažby. Takže všetky 4 škáry dlažby sú aktivované
pre prenos zaťaženia. V praxi to znamená, že diagonálna
pokládka zvyčajne predstavuje stabilnejší povrch plochy.
Tu je najmenej presunov jednotlivých vrstiev dlažby. Alebo naopak: pri kolmo vyhotovených škárach dlažby je v
ešte väčšej miere dôležité zabezpečiť dobrú výplň, aby
sa zabezpečil stabilizovaný povrch dlažby aj pri zaťažení.
Diagonálne usporiadanie radov dlažby má okrem zvýšenia stability tiež vplyv na veľmi nízky hluk z prejazdu.
Jedným smerom vydláždená dlažba s výrazne priamočiaro prebiehajúcimi škárami je tiež jednou zo zásadných
otázok architektúry. Na rozdiel od cyklotrás a ciest môže
byť preto pri navrhovaní veľkých a malých plôch užitočné
použiť zmiešané dlažbové väzby bez zámeru zdôraznenia
smeru. Na dosiahnutie dojmu plochy príjemnej na prechod odporúčame v tomto prípade z optických a praktických dôvodov použiť zmiešané väzby s 3-5 rôznymi
veľkosťami dlažby.

Informácie k pokládke terasových platní

Zhotovenie vrchnej nosnej vrstvy
Na porastenú alebo dostatočne
spevnenú zemnú pláň (tvorí spodnú nosnú vrstvu) s pozdĺžnym
sklonom min. 0,5% a priečnym
sklonom min. 2-3% zhotovte nezámrznú nosnú vrstvu z ťaženého kameňa alebo štrkovej drviny
(zrnitosť 0/32 mm) a zhutnite.
Hrúbka je podľa miestnych podmienok a predpokladaného zaťaženia. Potom zhotovte jemnú

vrstvu zo štrkovej drviny (zrnitosť
0/16 mm), ktorá musí byť veľmi
dôkladne zhutnená, aby sa zabránilo neskoršiemu sadaniu povrchu. Jej výškový rozdiel je ± cm
pri hrúbke cca 10 cm. Vrchná
nosná vrstva môže byť ukončená
tiež betónovou vrstvou hrúbky
10 cm z prostého alebo vystuženého betónu, v závislosti od
rozsahu zaťaženia.

Uloženie do štrkového lôžka
Na vrchnú nosnú vrstvu naneste
drvené alebo ťažené kamenivo
(zrnitosť 4/8 mm) v hrúbke 3 až
5 cm.
Platne ukladajte vždy od kraja
v smere hotovej plochy. Doklepávaním gumovým kladivom dosiahnete výškové zrovnanie platní. Platne neukladajte na doraz,
dodržujte škáru min. 3 mm (používajte škárovacie kríže). Škáry

vyplňte škárovacím pieskom
(nie maltou) a následne platne
dôkladne vyčistite. Pre dažďovú
resp. povrchovú vodu, ktorá cez
škáry presiakne do podložia, musíte vytvoriť zodpovedajúce odvodnenie (priesakovou vrstvou
resp. odvodnením mimo plochu). Dláždená plocha je ihneď
pripravená k používaniu.

Maltové lôžko (piesok zrnitosti
0/8 mm s cementom v pomere
4:1) zhotovte s hrúbkou 3 až 5
cm. Platne musíte vkladať do
nestvrdnutej malty. Šírka škár je
min. 3 mm. Pri plochách väčších

ako 20 m2 je potrebné zhotoviť
dilatačné škáry. Škáry po uložení vyplňte škárovacou maltou
a platne ihneď vyčistite. Plochu
nezaťažujte min. 3 dni!

Uloženie na podkladové platničky
Podkladové platničky rozložte na
rovný podkladový betón, umiestnite ich do rohov podľa rozmerov
použitých platní. Platne sa musia
uložiť presne a natesno. Škáry sa
neuzatvárajú! Povrchová voda,
ktorá cez škáry pretečie, je po
Pre dosiahnutie dokonalého efektu dláždenej plochy je potrebné u melírovaných výrobkov zohľadniť nasledovné pravidlo:
Kladenie platní je potrebné vždy zmiešane z cca
3 paliet – dosiahne sa tým rovnomerné rozptýlenie farebných odtieňov do dláždenej plochy.
Pred výberom platní je vhodné si ich pozrieť „naživo“, nerozhodovať sa na základe obrázkov a fo-

povrchu betónu odvádzaná do
odvodňovacieho systému. Plocha je ihneď použiteľná.
Veľkoformátové platne, ktorých
jeden z rozmerov presahuje
50 cm, neodporúčame ukladať
na podkladové platničky.

tografií. Farebné rozdiely v propagačných materiáloch vzniknuté technológiou tlače nedokážeme
ovplyvniť, eliminovať ich môžete návštevou výstavných plôch Premac v Bratislave, Zvolene a Košiciach, alebo u vybraných obchodných partnerov,
resp. v zmluvných stavebninách, ktorých aktuálny
zoznam nájdete na
www.premac.sk/predajcovia

Pokládka terasových platní

Uloženie do maltového lôžka

61

Informácie k realizácii oplotenia

PRACOVNÝ POSTUP
1. Zhotovenie základu

Základová škára musí ležať v nezámrznej hĺbke (podľa miestnych pomerov,
min. však 80 cm), aby sa zabránilo poškodeniu základu vodou a mrazom.
Šírka výkopu (resp. základu) musí byť väčšia ako šírka plotu, min. 25 cm.
V prípade sypkej zeminy, ak nie sú možné zvislé steny výkopu, použite na
debnenie debniace tvárnice firmy PREMAC. Podľa miestnych pomerov základovej pôdy je potrebné základ naprieč dilatovať napr. vložením 10 mm
polystyrénu. Na zabezpečenie základu proti nerovnomernému sadaniu je
vhodné do betónu vložiť 2 až 4 prúty výstuže (min. ø8). Základ vyplňte betónom tak, aby vrchná plocha zostala vodorovná a hladká. Do čerstvého betónu zasuňte prúty výstuže tak, aby boli na kotevnú dĺžku ukotvené v betóne
a vyčnievali 50 cm s odstupom 40 cm (prípadne v súlade s projektom). V prípade existujúceho základu je nutné výstuž ukotviť do vyvŕtaných otvorov.

Zhotovenie oplotenia Maclit

2. Ukladanie tvárnic
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Na pripravený základ začnite tvárnice ukladať do maltového lôžka a to
žliabkom na okraji tvárnice nahor. Najmä prvý rad musí byť uložený
čo najpresnejšie. Ak výška plotu nepresahuje 1 m, ďalšie rady tvárnic
ukladajte nasucho, pri plotoch vyšších ako 1 m ukladajte tvárnice na
mrazuvzdorné cementové lepidlo. Tvárnice sa osadzujú s presahom
1/2 dĺžky (otvory tvárnic musia byť v radoch vždy nad sebou). Jednotlivé rady ukončite 1/4 alebo 3/4 tvárnicami. Nezabudnite vyskladať
priestor na listovú schránku, príp. dorozumievacie zariadenie.
Upozornenie:
Ploty s výškou nad 1 m je potrebné staticky posúdiť!

3. Zalievanie výplňovým betónom

Presne uložené a vyrovnané tvárnice vyplňte betónom (min. C16/20).
Zalievajte vždy max. 3 rady, uložte ďalšie tvárnice a s vypĺňaním pokračujte. Betón opatrne zhutnite prepichovaním. Zásadne nebetónujte pri
teplotách nižších ako 5°C. Znečistené pohľadové plochy ihneď očistite
vodou!
Spotreba betónu je 45 l/m2 steny.

4. Ukladanie pilierov

Ak váš plot pozostáva zo spodného sokla a pilierov, tieto začnite ukladať v určenom mieste navliekaním na 2, 4 prúty ø10 zakotvené v spodnej stene alebo v základe. Pri ukladaní stále kontrolujte, či vodorovné
a zvislé škáry prebiehajú v jednej rovine.
Upozornenie:
Piliere je potrebné staticky posúdiť! Pilierové prvky ukladáme do
mrazuvzdorného lepidla.

5. Kladenie soklových a pilierových platní

Posledný rad tvárnic vyplňte betónom až tesne pred ukladaním soklových a pilierových platní. Výplňový betón zabezpečí pevné spojenie
platní s konštrukciou plota. Krycie platne môžete tiež uložiť do lôžka
z malty resp. mrazuvzdorného lepidla.
Poznámka:
Po predložení nákresu s rozmermi Vášho plotu, pre Vás vypracujeme kladačský plán spolu s konkrétnymi množstvami
použitých prvkov.

Informácie k realizácii oplotenia City ﬂair
STRUČNÝ POPIS
Pred zahájením prác sa presvedčite či dĺžky oplotenia udané v projektovej dokumentácii zodpovedajú rozmeru rastra 50 cm (resp.
25 cm). Ak nie, tvárnice budete upravovať rezaním. Pri stanovení
výšky oplotenia je potrebné zohľadniť výškový raster 20 cm.

PRACOVNÝ POSTUP DO VÝŠKY MÚRU
NAD 1,20 METRA

STENA

PRACOVNÝ POSTUP DO VÝŠKY MÚRU
1,20 METRA

Výstavba
Po položení spodného radu sa tvárnice osadzujú v múrovej väzbe.
Pritom sa musí medzi jednotlivými prvkami pre kompenzáciu
tolerancií z výroby zachovať škára 2 až 3 mm. Menšie výškové
rozdiely sú kompenzované vypodložením pieskom alebo maltou.
Na konci múru sa používajú začiatočné, resp. ukončovacie tvárnice, pričom strana bez ozubenia tvorí ukončenie. Potom sa stena
vyplní. Murovacie tvárnice sa v podstate vypĺňajú vo vrstvách s
nemrznúcou zmesou štrku alebo kameniva.
Spotreba výplňového materiálu je 130 l/m2 steny.

Pri viacvrstvových múroch, pri ktorých sa ukončenie realizuje pomocou krycích platní, sa musí pri pokládke múru bezpodmienečne
dbať na to, aby sa medzi škárou krycej platne a škárou múrovej
tvárnice vytvorilo predsadenie.
Výstavba pilierov
Pre výstavbu pilierov je k dispozícii špeciálny pilierový prvok vo
formáte 32,5 x 32,5 cm. Tento sa kladie k múru na tupo. Pre
ukotvenie sa tak pri výstavbe priliehajúceho múru ako aj piliera
do každej vrstvy vloží syntetická tkanina (k dostaniu v obchodoch
so stavebninami). Výplň je analogická ako pri múre.

PILIER

Ukončenie
Pre ukončenie
múru sú k dispozícii krycie platne
múru a krycie
platne pilierov.
Ako alternatíva k zakončeniu
múru sa môže
horný rad vysadiť.
S týmto cieľom
sa horná vrstva
vyplní namiesto
kamenivom vhodnou zeminou pre
pestovanie rastlín.

Položenie základov pre výšky nad 1,20 m
Základová škára by mala ležať v nezámrznej hĺbke (podľa miestnych pomerov, min. 80 cm), aby sa zabránilo poškodeniu základu
vodou a mrazom. Šírka výkopu (resp. základu) musí byť väčšia
ako šírka plotu, min. 30 cm. Základ je potrebné každých cca 6 m
dilatovať napr. vložením 10 mm polystyrénu naprieč základom. Na
zabezpečenie základu proti nerovnomernému sadaniu je vhodné
do betónu vložiť 2 – 4 prúty výstuže. Základ vyplňte betónom
tak, aby vrchná plocha zostala vodorovná a hladká. Ak to postup
výstavby umožňuje, do čerstvého betónu zasuňte prúty rebrovanej výstuže podľa statického výpočtu. V prípade existujúceho
základu je nutné
výstuž ukotviť do vyvŕtaných otvorov.
Ukladanie tvárnic
Na pripravený základ začnite ukladať tvárnice do maltového lôžka
žliabkom na okraji vždy nahor. Najmä prvý rad musí byť uložený
čo najpresnejšie. Pritom sa musí medzi jednotlivými prvkami pre
kompenzáciu tolerancií z výroby zachovať škára 2 až 3 mm.
Ďalšie rady tvárnic ukladáme nasucho. Tvárnice sa osadzujú s presahom 1/2 dĺžky (otvory tvárnic musia byť v radoch vždy nad sebou). Jednotlivé rady ukončite tvárnicami začiatok/koniec normál
alebo začiatok/koniec 1/2. Tento postup opakujte v každom rade.
Nezabudnite vyskladať priestor na listovú schránku, zvonček, príp.
dorozumievacie zariadenie.
Zalievanie výplňovým betónom
Presne uložené a vyrovnané tvárnice vyplňte betónom. Zalievajte
vždy max. 3 rady, uložte ďalšie tvárnice a s vypĺňaním pokračujte.
Betón zhutnite opatrne prepichovaním. Trieda výplňového betónu musí byť vždy min. C16/20. Znečistené pohľadové plochy ihneď
očistite vodou!
Zásadne nebetónujte pri teplotách nižších ako 5°C.
Spotreba výplňového betónu je 130 l/m2 steny.
Výstavba pilierov
Pre výstavbu pilierov je k dispozícii špeciálny pilierový prvok vo
formáte 32,5 x 32,5 cm. Tento sa kladie k múru natupo. Začnite
ukladať v určenom mieste, navliekaním na 4 prúty ø10 zakotvené v základe. Neustále kontrolujte presnosť v horizontálnom aj
vertikálnom smere.
Zalievanie výplňovým betónom je analogické ako pri múre. Spotreba
výplňového betónu je 11.5 l/m výšky piliera.
Ukončenie
Pre ukončenie múru sú k dispozícii krycie platne múru a krycie
platne pilierov. Ako alternatíva k zakončeniu múru sa môže horný
rad vysadiť. S týmto cieľom sa horná vrstva vyplní vhodnou zeminou
pre pestovanie rastlín.
Kladenie krycích a soklových platní
Posledný rad tvaroviek vyplňte betónom až tesne pred ukladaním
soklových a pilierových platní. Výplňový betón zabezpečí pevné
spojenie platní s konštrukciou plota. Krycie platne môžete tiež uložiť
do lôžka z malty resp. lepidla. Tu taktiež dbajte na rovnosť a rozmer
škár! Krycie platne dotvárajú celkový architektonický výraz plota.

City ﬂair oplotenie – výstavba

Položenie základov do výšky múru 1,20 m
Pri výške až do 1,20 m sa múr v najspodnejšom rade osadí na
vytvrdený, 20 cm hrubý betónový pás, umiestnený do 5 cm hrubého maltového podložia a vo vodorovnej polohe sa zarovná. Ak
chcete mať pripojovaciu škáru k susedným plochám neviditeľnú,
musí byť spodný okraj prvého radu 3 - 5 cm pod horným okrajom
nadväzujúcej dlažby alebo kvetinového záhonu.

Ďalšie informácie nájdete na http://www.premac.sk/ betonove-ploty-z-tvarnic/ploty-cityflair/tabs_na-stiahnutie
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Technické poznámky · Svahové/ Vegetačné tvárnice

Technické poznámky · Svahové/ Vegetačné tvárnice
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Odporúčania pre výstavbu
Svahové tvárnice Premac® predstavujú systém betónových
prstencov z vysokokvalitného betónu. Sú atraktívne svojou
pórovitou betónovou štruktúrou a tvarovaným povrchom.
Sú prakticky orientované vzhľadom na svoje mnohoraké
dizajnové možnosti, šetrné k životnému prostrediu s jednoduchou manipuláciou. S pomocou výsadbových tvárnic
Premac® sa betónové prvky spájajú ľahkým spracovaním do
kompaktného múru a naplnia sa zeminou nachádzajúcou
sa zvyčajne priamo na mieste. Tým nadobúdajú funkčnosť,
majú také parametre statiky, ako sú oporné múry alebo
stabilizácia svahu s vysokou hmotnosťou, alebo sa získa
masívny, výsadbový múr ako vizuálna alebo zvuková bariéra.
Svahové tvárnice Premac® vyplnené vhodným materiálom
umožňujú, aby korene rastlín voľne prerastali cez jednotlivé tvárnice, až kým sa nespoja s priľahlou pôdou. Tým
sa dodá múru dodatočná pevnosť.
So systémom svahových tvárnic Premac® sa realizovala
určitá idea. Naším cieľom bolo vytvoriť atraktívne štruktúrovaný systém, ktorý sa hodí ku vzhľadu našej krajiny
a pritom je funkčný, efektívny a staticky bezpečný.
So systémom svahových tvárnic Premac® sa nám to podarilo
naplniť. Možnosti mnohorakého dizajnu utváraného z betónových prvkov spĺňajú vytýčené ciele vo vysokej miere.
Položenie základov
Pre výstavbu svahových tvárnic Premac® stačí vo všeobecnosti jednoduchá príprava priamo na mieste podľa
nasledovného: výkop do hĺbky cca 40 cm a nanesenie, ako
aj zhutnenie cca 15 cm hrubej vrstvy odolnej voči mrazu.
Spodný rad prvkov by mal zasahovať asi na polovicu do
zeme a potom sa výškovo a lícovo zarovnaný osadí na
10 cm hrubú vrstvu vlhkého betónu. Pri nevyhovujúcom
stavebnom pozemku so slabou nosnosťou alebo pri stavebných výškach nad 1,00 m sa zásadne vyžaduje položenie
mrazuvzdorných základov. Hĺbka základu je potom 80 cm
a podkladový betón by mal byť aspoň 20 cm. Hĺbka základu
a hrúbka podkladu sa musí overiť statickým výpočtom
podľa daností na mieste stavby.

Dôležité: Spojené tvárnice sa môžu stavať na seba jednoducho otočením ako uzavretý alebo vegetačný múr.
Vyplnenie a vysypanie zozadu
Vegetačné tvárnice Premac® sú vzhľadom na svoj materiál odolné voči mrazu a posypovej soli. Avšak, ak by sa
v tvárnici t. j. v plniacom materiáli tvárnice zachytávala
voda, mohol by mráz spôsobiť jej poškodenie. Preto je
nevyhnutné spojené tvárnice naplniť až do 1/3 výšky lávou
alebo štrkom. Zvyšok sa potom zasype vhodnou zeminou.
V prípade voľne stojaceho múru z výsadbových tvárnic
Premac® môže byť použitá ďalšia prísada pre reguláciu v
nej obsiahnutej vody (napr. Hygromull). Zásyp zozadu pre
oporné múry alebo stabilizáciu svahu musí byť vyrobený
z mrazuodolného materiálu, vysypaný vo vrstvách a pevne
zhutnený. Primerane tomuto účelu sa má plniť a vysypávať
po každej rade tvárnic. Tým sa pri sypaní zozadu dosiahne
vysoký stupeň zhutnenia a zabráni sa vytváraniu dutín vo
výsadbových tvárniciach.

Osadenie
Spodný rad sa účelne osadí na podložie z vlhkého betónu
a výškovo sa zarovná. S cieľom kompenzácie rozmerových
tolerancií súvisiacich s výrobou je treba pri osadzovaní
zachovávať medzery aspoň 5 mm.

Systém Varioflor je tiež obzvlášť vhodný pre výstavbu veľmi
strmých alebo zvislých múrov. Ak sa tieto múry vystavané
pomocou otáčania výsadbových tvárnic majú vysadiť, musia
byť voľne vyčnievajúce "výsadbové balkóny" naspodku
uzavreté vložením základovej dosky-dna.

Nasledujúce rady sa potom osadzujú na sucho jeden na
druhý. Eventuálne rozdiely vo výške je treba vyplniť pieskom
alebo maltou. Spojené tvárnice sa osadzujú jedna vedľa
druhej tak, že spojovacie vyhrdlenia zasahujú do seba.
Tým je pevne držaný zakaždým celý rad tvárnic. Predĺženia
a oblúky pritom nie sú žiadny problém, pretože každá
výsadbová tvárnica sa zo spojovacieho vyhrdlenia môže
ľahko vytočiť.

Systém Rasterflor je obzvlášť mnohoraký pre vytváranie
múrov. Okrem rôznych hrúbok stien, odsadení, ník, atď. sú
tiež možné tzv. výsadbové balkóny. Tie sa tiež uzatvárajú
základovými doskami-dno. Na každý výsadbový balkón je
potrebné jedno dno.
Pri plánovaní a statickej analýze Vám poradíme ochotne
a bez akéhokoľvek záväzku.

Betónové palisády Premac sú komponenty pre tie najvšestrannejšie, rozmanité aplikácie.
• oporné múry a obrubníky
• zaistenie a upevnenie svahov
• olemovanie kruhov okolo stromov, výsadbových terás,
vyvýšených záhonov
• schodiskové konštrukcie a pozemkové schodiská
• pre pieskoviská a preliezacie hrady a mnoho ďalších
aplikácií v súkromnom alebo verejnom sektore.

po jej stranách betónovú zmes v sklone cca 45° pre vytvorenie bočnej podpory. Betónovú zmes ihneď zhutnite
prepichovaním, aby sa dosiahlo jeho spojenie s lôžkom
a priľnutie na palisádu.

Betónové palisády Premac spĺňajú tieto rozličné požiadavky z technického a konštrukčného aspektu v plnej
miere.
Vyrobené z vysoko kvalitného betónu, na špeciálnych
strojoch vyvinutých pre tento účel, sú ako z jedného
kusu. Iba takto je možné dosiahnuť prirodzený drsný
povrch, ktorý umožňuje atraktívny vzhľad "slonej kože".
Tento tiež robí palisády Premac veľmi robustnými a odolnými voči znečisteniu.

Pokyny pre zabudovanie palisád
Vrchná nosná vrstva
Na rastlú alebo dostatočne spevnenú zemnú pláň zhotovte nezámrznú nosnú vrstvu z ťaženého kameňa alebo štrku (zrnitosť 0/32 mm) a zhutnite. Hrúbka je podľa
miestnych podmienok a očakávaného zaťaženia.
Betónové lôžko
Na vrchnú nosnú
vrstvu zhotovte
betónové lôžko
(min. C16/20), zrnitosť 0/8 – 0/16,
konzistencie K1
a zarovnajte do
roviny zodpovedajúcej plánovanej úrovni vrchnej
plochy palisády
pri zohľadnení jej
výšky.
Uloženie palisád
Ukladanie musí byť vykonané tak, aby plocha betónového lôžka bola zaťažovaná rovnomerne. Kontaktná plocha
palisád musí byť pred uložením dôkladne navlhčená. Pri
ukladaní je potrebné zabezpečiť aby sa celá spodná plocha palisády dôkladne spojila s betónom lôžka. Použite
prísadu do betónu na zlepšenie priľnavosti.
Palisády uložte výškovo, smerovo zvisle do lôžka. Na vyrovnanie do požadovanej nivelety – použite smerovú
šnúru, drevené, resp. gumové kladivo spolu s dreveným
poklepovým klinom. Ihneď po zrovnaní palisády naneste

Dôležité upozornenie! Vrchnú plochu palisád je potrebné pri doprave, manipulácii a kladení dôsledne chrániť
pred mechanickým poškodením.
Škárovanie
Palisády sa ukladajú v zásade bez škár na doraz. Vzhľadom na materiálové a tvarové tolerancie sa vždy vytvorí
škára cca 3 - 5 mm, ktorá ale nebráni riadnemu užívaniu
a funkcii palisád.
Čistenie a údržba
Povrch palisád čistiť a udržiavať suchým resp. mokrým
spôsobom. Prípadne výlupky vzniknuté neprimeraným
zaťažením ihneď sanujte.
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Tvarovky vo svojich mnohorakých tvaroch, farbách
a štruktúrach sú trvalo odolné a ľahko sa čistia. I tak sa
však môže vyskytnúť celý rad znečistení, ktoré viac či
menej výrazne ovplyvňujú optický efekt našich tvaroviek, ako je napríklad prírodné znečistenie (vtáčí trus, listy, zeleň), ale aj presakovanie z auta, olejové škvrny alebo zvyšky malty alebo znečistenie zvyškami laku. Ďalej
sú uvedené praktické informácie, ako sa dajú jednotlivé
kontaminanty na základe praktických skúseností najľahšie odstrániť.

používanie čističa kameňa potrebnejšie. Vyššie uvedené
nečistoty vznikajú najčastejšie, čiastočne a najlepšie sa
čistia pomocou kefy alebo ručného zmetáku. Pred použitím čistiacich prostriedkov obsahujúcich kyselinu je
nevyhnutné myslieť na ochranu rúk, očí a oblečenia. Venujte, prosím, pozornosť bezpečnostným odporúčaniam
výrobcu. Podobne môže dôjsť k poškodeniu susediacich
sklenených plôch, trávy a kvetov, a preto by sa mali urobiť primerané bezpečnostné opatrenia, napríklad tým,
že sa tieto plochy prikryjú.

3. Znečistenie olejom a mastnotou
1. Konvenčná, bežná špina
Konvenčná, bežná špina, napr. vtáčí trus alebo zvyšky
machu, prachu a pôdy sa odstraňujú obvyklými ručne použiteľnými nástrojmi na čistenie, ako je napríklad
zmeták alebo kefa. Do vody sa bez váhania môžu pridať
čistiace prostriedky pre domácnosť s hodnotou pH 5-9.
Podobne je prakticky neškodné použitie komerčne dostupných tlakových umývačiek na povrchu tvaroviek. Avšak je treba dbať na to, aby sa v oblasti škár postupovalo
s opatrnosťou, pretože tieto sú vonku väčšinou otvorené
a potom môžu byt vysokým tlakom vyplavené.

2. Pevne usadené nečistoty
Ak sa pomocou vyššie popísaných variant nečistoty
nedajú odstrániť, čo môže nastať v prípade hrdze, rias
alebo aj tuku po grilovaní, musí sa na čistenie použiť
čistič na betón. Čím je povrch hrubší a drsnejší, tým je

Ide o najodolnejšie typy znečistenia na povrchu betónových tvaroviek.
Znečistenie farbou, lakom, asfaltom sa musí za určitých
okolností odstraňovať čistiacimi prostriedkami na báze
rozpúšťadla. V obchodoch sa pre to ponúka široký sortiment výrobkov určených na čistenie a údržbu betónových tvaroviek.

4. Umelý kameň v zime
Tvarovkové prvky sa ľahko udržujú a ich pôvodný vzhľad
vydrží i niekoľko desaťročí. To si však vyžaduje správne
zaobchádzanie, a to najmä v zime. Pri mraze a ľade by sa
preto malo v ideálnom prípade, ale tiež najmä z hľadiska
životného prostredia posýpať s pieskom (napr. zrnitosť
1 - 4 mm). V mnohých špecializovaných obchodoch je
k dispozícii zmes kameniva a piesku, ktorá slúži na rovnaký účel ako cestná soľ, teda pre zabezpečenie spoľahlivosti pohybu na zamrznutých ľadových plochách.
V extrémnych prípadoch sa alternatívne tiež môžete
spoľahnúť na tradičný rozpúšťací prostriedok. Vylúčené sú z toho dlažobné kocky so štruktúrou z betónu Klimapor, pretože podľa smernice pre vodopriepustné systémy dlažieb z pórovitého betónu sú tieto mrazuvzdorné
sami o sebe a nesmú sa vystavovať žiadnym rozpúšťacím
prostriedkom na údržbu ciest.

Aby sme zabránili nedorozumeniam
a zamedzili zbytočným reklamáciám,
prosíme všimnúť si nasledovné upozornenia a rady:

Výkvety
Výkvety – nepríjemný problém,
ktorý pominie

Keď sa na čerstvo vyrobenej alebo
uloženej betónovej dlažbe už po krátkom čase objaví biely povlak alebo sa
na nej objavia škvrny – v odbornom
žargóne sa im hovorí výkvety – je to
nepríjemná situácia, ktorá po určitom
čase sama od seba pominie, ale nepredstavuje žiadny zásadný problém,
lebo:

Výkvety sú prirodzeným
prejavom materiálu

Výkvety sú biele vápenaté zrazeniny,
ktoré sa vytvárajú na povrchu betónových výrobkov. Vznikajú vplyvom
chemických reakcií v betóne pri nízkej
teplote a vysokej vlhkosti . Tento jav je
prirodzený a nakoľko sa betón skladá
výlučne z prírodných materiálov, musíme s určitým výskytom výkvetov vždy
počítať. V žiadnom prípade však neovplyvňujú úžitkové a mechanické vlastnosti betónových produktov. Skúsenosti
dokazujú, že sa všetky výkvety pri bežnom používaní plôch postupne strácajú.
Zámková dlažba sa vyrába z betónu.
Betón pozostáva z kameniva, vody
a cementu (základné suroviny cementu: oxid hlinitý a vápenec), takže
zámkovú betónovú dlažbu môžeme
označiť za prírodný produkt. Príčina
výkvetov spočíva v jednej zo základných látok – vo vápne. Pri vytvrdzovaní betónu sa nenaviaže celé vápno,
čo zapríčiní, že napr. účinkom dažďa
pôsobiaceho zhora alebo nahromadenej vody pôsobiacej zdola, prenikne
do kapilár kocky voda a uvoľní nadbytočné vápno. Takým spôsobom sa
vápno po reakcii s oxidom uhličitým
zo vzduchu zachytí v podobe ťažko
rozpustného vápenca na povrchu betónovej dlaždice. Reakcia sa zviditeľní
na zámkovej dlažbe v podobe nepekných bielych škvŕn. Výkvety samozrejme spôsobuje aj počasie: pričinením
poveternostných vplyvov – dažďa,
hmly, snehu, prievanu, horúčavy, zimy
– vznikajú slabšie a silnejšie výkvety.
Zvlášť náchylné na tvorbu výkvetov sú
trvalo podmáčané plochy zrážkovou
vodou vo svahu a na jeho úpätí, prípadne plochy v trvalom tieni, s pomalým odpadom a nedostatočne odvodneným podložím.

Keďže každá dávka betónovej zmesi
obsahuje nadbytočné vápno, neexistuje betónový prvok, ktorý nie je
náchylný na vytváranie výkvetov. Ich
výskyt je teda prirodzený.

Výkvety – problém, ktorý
„odkvitne“

Počasie na jednej strane spôsobuje
problém s výkvetmi, na druhej strane sa však postará aj o ich zmiznutie.
Vápenec, ktorý sa usadil na povrchu
dlažby, sa účinkom dažďa a iných poveternostných vplyvov postupne zoderie – výkvety sa zase stratia.

Žiadny betón nekvitne večne.

Výkvety dážď spravidla zmyje za jeden
až dva roky. Kto nechce tak dlho čakať,
môže urobiť nápravu ihneď pomocou
tlakovej vody, prípadne použitím komerčných čistiacich prípravkov (pozor,
mnohé obsahujú kyseliny). Dlažbu je
potrebné najprv zvlhčiť vodou, nechať postáť a potom povrch umyte
a fľaky dočistite čistiacim roztokom.
Pri silnejšom znečistení môžete použiť
zriedenú kyselinu soľnú (1 diel kyseliny soľnej, 2 diely vody. Pozor! kyselinu
vždy lejeme do vody. Je nutné používať ochranné okuliare a rukavice). Má
to aj tú výhodu, že z najvrchnejších
vrstiev betónu sa zároveň vymyje vápno. Po čistení treba povrch dôkladne
opláchnuť najlepšie mäkkou vodou.
Výkvety treba pochopiť ako niečo, čím
skutočne sú - životné prejavy výrobku
zhotoveného z prírodných surovín.

Odporúčanie

Po uložení zámkovej dlažby by sa mal
materiál na vyplnenie škár ponechať
na povrchu v podobe tenkej vrstvy
v nasledujúcich troch až štyroch mesiacoch. Po prvé treba dbať na to, aby
boli škáry stále správne vyplnené a po
druhé škárovací piesok podporuje
odstraňovanie výkvetov. Výkvety sa
preto nedajú uznať ako dôvod na reklamáciu.
Informácie o možnostiach ako sa s výkvetmi do značnej miery vysporiadať,
konkrétne postupy pri ich odstraňovaní a rady pre čistenie betónovej dlažby
Vám v prípade záujmu poskytnú naši
pracovníci predaja.

Farebné odchýlky

Farebné zámkové dlažby a betónové
výrobky sa vyrábajú z prírodných materiálov, preto sa u nich môžu vyskytnúť menšie alebo väčšie rozdiely vo
farebnosti. Spôsobuje ich kamenivo,
ktoré v prírode nie je vždy rovnaké.

Odchýlky vo farebnosti podčiarkujú
prirodzený vzhľad výrobkov a súčasný
stav techniky nedáva možnosť, ako sa
im vyhnúť.
Okrem toho na výrobkoch rovnakého
druhu zhotovených podľa rozličných
výrobných postupov, resp. podľa rovnakých postupov, ale nie v rovnakom
čase, sa môžu prejaviť rozdiely vo farebnosti.
Napriek automatizovaným postupom
pri výrobe zmesi, sa môžu vyskytnúť
farebné odchýlky v rámci výrobkov,
resp. skupín výrobkov práve na základe rozdielnych výrobných postupov,
času výroby, ako aj minimálnej zmeny
vlastností východiskových materiálov.
Rozdiely nie sú podstatné z hľadiska úžitkovej hodnoty, lebo rozdiely
vo svetlosti sa používaním výrobkov
a pod vplyvom bežných poveternostných vplyvov zvyčajne vyrovnajú. Pri
pokládke zámkovej dlažby doporučujeme použiť dlaždice z viacerých paliet
súčasne.
Pôsobením rôzneho denného svetla
sa môžu dlažby a betónové výrobky
javiť v jemnej farebnej odlišnosti.
K rozdielom dochádza aj porovnaním
skutočných výrobkov s fotografiami
v katalógu. Preto Vám pri konečnom
rozhodovaní odporúčame pozrieť si
naše produkty naživo, pri dennom
svetle, na našej výstavnej ploche v Bratislave, vo Zvolene alebo v Košiciach.
Zároveň sa môžete oboznámiť s celým
naším sortimentom a pri výbere Vám
poradia naši pracovníci predaja.
Farebné odchýlky sa preto nedajú
uznať ako dôvod na reklamáciu.

Odlupovanie hrán

Ak sa betónová dlažba ukladá na doraz, vznikajú veľmi úzke škáry, a ak
spodná vrstva podložia nie je dostatočne zhutnená, vzniká nebezpečie, že
pri vibrovaní a následnom zaťažovaní
plochy budú hrany dlaždíc vystavované veľkým tlakom, ktorým ani betóny
najvyšších tried a kvalít nie sú schopné odolať. Výsledkom je potom odlupovanie hrán, čo nie je chyba výrobku,
ale chyba pokládky, resp. podložia.
Dlaždice sa musia pokladať podľa návodu a technických údajov výrobcu.

Vizuálne posudzovanie dlažby

Vizuálne posudzovanie dlažby sa robí
v podmienkach prirodzeného svetla,
pozorovateľ musí stáť vo vzdialenosti
2 m od posudzovaného výrobku, ktorý
je uložený na podlahe. Posúdenie plochy na ktorej sa objavia trhliny, odlúpenia resp. farebná nezhoda musí byť
zo všetkých štyroch strán.
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Premac, spol. s r. o. je slovenský výrobca s viac
ako 26 ročnou tradíciou na slovenskom trhu ako
aj v zahraničí. Prináša inovácie, trendy v oblasti
betónových prvkov záhradnej architektúry
a stavebných materiálov.
Od roku 2003 je členom skupiny CRH.

Sme Vám nablízku:
Premac®, spol. s r. o.
Stará Vajnorská 25 , 832 17 Bratislava
tel.: 02/ 492 79 111
fax: 02/492 79 147
Premac®, spol. s r. o.
Lieskovská cesta 25, 960 01 Zvolen
mobil: 0911 175 291
tel.: 045/ 555 15 11
fax: 045/ 555 15 12
Premac®, spol. s r. o.
Pri Krásnej 2, 040 12 Košice
mobil: 0905 218 916
tel.: 055/ 7206 212
fax: 055/7206 215
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