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Legenda: 

Pri výrobe je do betónovej zmesi primiešaná vnútroná hydrofobizácia. Tá 
výrazne redukuje nasiakavosť prvku voči dažďovej vode a zemnej vlhkosti, 
čím sa zamedzuje tvorbe výkvetov. Hydrofobizácia taktiež zlepšuje 
mrazuvzdornosť a odolnosť voči posypovým soliam.

Produkt je mrazuvzdorný a odolný voči chemickým rozmrazovacím látkam.

Výroba a kontrola našich produktov zodpovedá európskym normám.

Vysoká priepustnosť vody. Produkty svojim tvarom zaisťujú vysokú absorpciu 
vody do zeme.

Vhodné na parkovisko a príjazdové cesty vozidiel do 3,5 tony.

Na plochy pojazdné vozidlami s hmotnosťou do 3,5 tony.

Pre vysoko zaťažované plochy nákladnými vozidlami s hmotnosťou 
nad 3,5 tony.
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SYSTÉM DVOJITÉHO ZÁMKU 

Vyznačuje sa zvýšenou 
odolnosťou voči prítlačným 
silám a funguje na princípe 
spojovacích, dištančných 
a upevňovacích prvkov 
usporiadaných dookola,  
ktoré zaisťujú rovnomerný 
dezén škár a optimálne držanie 
dlažobných tvárnic. 

Táto technológia je vyvinutá 
s prihliadnutím na špeciálne 
požiadavky oblastí s vysokou 
frekvenciou dopravy a vyšším 
stupňom zaťaženia. 

DOPPELNOCKEN
Toto unikátne riešenie pre dlažby skupiny 
CRH vyšlo z dielne našej nemeckej sesterskej 
spoločnosti EHL.

žiadne olámanie hrán

žiadne zasekávanie hrán

žiadne deformácie

žiadne posuny
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SILA BEZ  
POVŠIMNUTIA

AKÉ VÝHODY V SEBE SKRÝVA  
DLAŽBA S DVOJITÝM ZÁMKOM 

Tento systém ponúka okrem funkčného riešenia aj veľmi estetické prevedenie dlažobných tvárnic. 
Po vyplnení škár nie je dvojitý zámok vôbec vidieť. Získate tak viac ako trojnásobne vyššiu absorpciu 
šmykovej sily bez povšimnutia. 

• Viac ako 3-krát vyššia 
odolnosť voči šmykovým 
silám. 

• Úplné spojenie  
na všetkých stranách. 

• Zabraňuje poškodeniu hrán. 

• Ochrana pred naklonením 
dlažobnej kocky. 

• Žiadny rozsiahly kontakt 
s okolitými dlažobnými 
kockami. 

• Trvalo stabilné spojenie. 

• Vysoká hospodárnosť  
pri pokládke. 

• Atraktívny vzhľad vďaka 
škárovému vzoru. 

• Vďaka vyplneniu škár nie 
sú dvojité zámky zvonku 
viditeľné. 
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Dlažba s dvojitým zámkom
DOPPELNOCKEN
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Produktové portfólio 

Z nášho portfólia si môžete vybrať dlažbu z individuálnych formátov 
alebo vkusné viacformátové uloženia s dodatočnou ochranou proti 
posunutiu, ktorá je zabezpečená dookola usporiadanými dištančnými 
a upevňovacími výstupkami.

Dlažby so systémom dvojitého zámku:  
• Dlažba - kombi Cavino .................................................................................8

• Dlažba - kombi City® .....................................................................................9

• Dlažba Intak .................................................................................................. 10

• Dlažba Intak aquaflair ................................................................................. 11 

• Dlažba Granum® ........................................................................................... 12 

• Dlažba Erba ................................................................................................... 13  
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Rozmery 

Farebné prevedenie 

Formát 
Vrstva = 0,90 m2; 3 formáty zmiešané po 35 ks  

Hladký povrch 
Základný betónový povrch bez ďalšieho 
opracovania. Jednoduché spracovanie  
je doplnené pestrou farebnou škálou. 

15,7 x 15,7 x 6 cm 15,7 x 7,7 x 6 cm 23,7 x 15,7 x 6 cm 

mušľová

melír Saharasivo-grafitová

Cavino  
Dlažba - kombi  
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Rozmery 

Farebné prevedenie 

Formát 
Vrstva = 0,80 m2; 3 formáty zmiešané po 30 ks 

Hladký povrch 
Základný betónový povrch bez ďalšieho 
opracovania. 16,5 x 16,5 x 6 cm 12,3 x 16,5 x 6 cm 24,7 x 16,5 x 6 cm 

City® 
Dlažba - kombi

melír moccasivo-grafitová
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Intak  
Dlažba  

Rozmery 

Farebné prevedenie 

Formát 
Dva formáty použiteľné samostatne alebo  
v kombinácii.

Hladký povrch 
Základný betónový povrch bez ďalšieho 
opracovania. 

16,5 x 16,5 x 8 cm 24,7 x 16,5 x 8 cm 

sivo-grafitová
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Intak aquaflair 
Dlažba

Rozmery 

Farebné prevedenie 

Formát 
Dva formáty použiteľné samostatne alebo  
v kombinácii.

Vymývaný povrch  
Jemne vymývaný povrch zo špeciálne zladených  
zŕn prírodného kameňa.    

16,5 x 16,5 x 8 cm 24,7 x 16,5 x 8 cm 

grafitový čadič

sivá žulabiely mramor
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Rozmery 

Farebné prevedenie 

Formát 
Dva formáty použiteľné samostatne alebo  
v kombinácii.

Otĺkaný povrch 
Nepravidelné lomené hrany s prirodzeným  
a rustikálnym vzhľadom. 

16,5 x 16,5 x 8 cm 16,5 x 24,7 x 8 cm 

Granum®  
Dlažba  

okrová

hnedásivá



13

Rozmery 

Farebné prevedenie 

Formát 
Jeden formát so 6 vsakovacími otvormi  
pre zatravnenie alebo drvené kamenivo.

Hladký povrch 
Základný betónový povrch bez ďalšieho 
opracovania. Jednoduché spracovanie je doplnené 
základnou farebnou škálou. 

49,5 x 24,7 x 8 cm 

Erba 
Dlažba

grafitová

sivá
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