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ČARO OTĹKANÝCH POVRCHOV
Produkty tvorené technológiou otĺkania v špeciálnych bubnoch majú veľmi prirodzený rustikálny vzhľad. 
Nepravidelne lomené hrany pôsobia vo výslednej realizácií historickým dojmom. Pre to sú produkty  
s touto povrchovou úpravou vhodné najmä do vidieckeho či stredomorského štýlu. 

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.

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

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

Legenda:
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INŠPIRÁCIE ŠTÝLOV
DO AKÉHO ŠTÝLU ZVOLIŤ PRODUKTY  

S OTĹKANÝM POVRCHOM

NA VIDIEKU
Prírodné materiály, jemné farby, 

dekorácie dotvárajúce priestor. Takto 
by sa dal v krátkosti definovať vidiecky 
štýl. Je však veľmi tvárny. Záleží len na 

vás, či sa vydáte cestou škandinávskeho 
minimalizmu, alebo francúzskej 

romantiky.
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AKO Z ROZPRÁVKY LETNÁ ROMANTIKA
Historický štýl dáva priestor kúskom, 
na ktorých sa už podpísal zub času. 
Zameriava sa na pôvodný, kvalitný 

nábytok s minulosťou, ktorý dopĺňa  
o nežné kvetinové vzory či jemné, 

tlmené farby. Jeho prvky sú vhodným 
doplnkom aj do iných štýlov.

Južanský štýl využíva prvky bežného 
života. Typickým je preňho jemná paleta 

prírodných farieb, jednoduché prvky  
a tvary. Dotváraný je detailom v podobe 
staršieho kusu nábytku alebo vhodne 

zvolenými doplnkami.
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OTĹKANÝ POVRCH A JEHO 
ŠPECIFICKÉ SPRACOVANIE

KOMBINÁCIA PRE DOSIAHNUTIE 
MAXIMÁLNEJ SÚHRY

Otĺkaný povrch vedie zaujímavú hru s časom. Už ako nový pôsobí antickým dojmom a produkty s touto 
povrchovou úpravou vynikajú svojím prirodzeným rustikálnym vzhľadom. Nepravidelné lomené hrany 
vznikajú technológiou otĺkania v špeciálnych bubnoch. Rôzna diverzita otlčenia hrán robí každý produkt 
jedinečným. 

+ +
GRANUBLOK® Plot GRANIKO® Dlažba GRANUM® Dlažba

GRANIKO® VS. GRANUM® 

HRÚBKA6 cm

14 x 14 cm
14 x 21 cm

zo všetkých strán horná plocha

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

8 cm

FORMÁTY

OTĹKANÝ
POVRCH

DVOJITÝ  
ZÁMOK

POJAZD
NÁKLADNÝCH

VOZIDIEL
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Granum®
Dlažba

ROMANTICKÝ CHARAKTER SO SILNÝM TELOM
Dokonale lámaná štruktúra hrán a historická patina na povrchu, predurčuje dlažbu Granum®  
pre vytvorenie rustikálnych miest s romantickým charakterom. Dvojitý zámok je svojimi 
vlastnosťami vhodný aj pre veľké zaťaženia.

Domov ako z rozprávky 

Uplatnenie nájde pri dláždených plochách so zvláštnymi požiadavkami na vzhľad aj architektonické 
stvárnenie. Betónové kocky s imitáciou prírodného kameňa sú vhodné predovšetkým do historických 
častí miest, nádvorí, kostolov, ideálna k historickým objektom, ale aj k chalupám a štýlovým rodinným 
domom. 

Dvojitý zámok funguje na princípe dištančných 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.

16,5 x 16,5 x 8

36

180

9,18

24

180

9,84

16,5 x 24,7 x 8

Farebné prevedenie

sivá okrová hnedá

Rozmery (cm)

Hmotnosť (kg/m2)

Množstvo na palete (m2)

Spotreba (ks/m2)

Formát 
Dva formáty použiteľné samostatne alebo v kombinácii.
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Graniko®
Dlažba

PRÍRODNÁ A UŠĽACHTILÁ
Dlažba Graniko® sa vďaka svojmu prírodnému vzhľadu s patinou hodí do štýlových priestorov 
s historickým nádychom. Dlažba, pri ktorej zapojením fantázie vznikajú jedinečné projekty  
a realizácie. 

Do každého priestoru
Dlažba Graniko® je vhodná pre rodinné domy a chalupy. Vyzdvihuje ich vzhľad a vytvára neobyčajný 
vidiecky šarm.

14 x 14 x 6

51

120

10,98

34

120

10,29

14 x 21 x 6

Farebné prevedenie

sivá grafitová hnedáokrová melír koloseum

Rozmery (cm)

Hmotnosť (kg/m2)

Množstvo na palete (m2)

Spotreba (ks/m2)

Nepravidelná lomená štruktúra všetkých hrán ponúka možnosť uloženia dlažby na všetky 
jej strany, vhodným riešením je použitie dlažby ako obklad schodiskových stupňov,  
výborne sa hodí na schody a ukladanie dlažby na bočnú hranu zas plní funkciu obrubníka.

Formát
Dva formáty použiteľné samostatne alebo v kombinácii. 
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Granublok® 
Plot

PRAVÝ NÁDYCH HISTÓRIE
Otĺkaný povrch s historickou patinou a nepravidelné lomené hrany, to sú hlavné esencie 
plota Granublok®. Povrchová úprava dodáva tvárniciam žiadaný vzhľad historického kameňa.  
Vo výsledku plot pôsobí veľmi prirodzene.

Jednoduchosť a tvárnosť
Jednoduchý plotový systém s minimálnym počtom stavebných prvkov zaisťuje rýchlu výstavbu. Vďaka 
piatim farebným variáciám, ktoré sa dajú navzájom kombinovať, zapadne plot Granublok® do každého 
exteriéru. 

Farebné prevedenie

sivá grafitová hnedáokrová melír koloseum

36 x 18 x 18

15,4

23

48

30,9 4,76 ks/bm

11,5 7,65

96 160

18 x 18 x 18 21 x 24 x 7Rozmery (cm)

Hmotnosť kusu (kg)

Množstvo na palete (ks)

Spotreba (ks/m2)

Formát 




