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Moderný dizajn reprezentuje líniový 
tvar novej dlažby Voltana, v troch 
príjemných farebných prevedeniach 
a veľkoformátová dlažba City® XXL 
v dvoch rozmeroch. Pre ekologické 
spevnené plochy sme rozšírili našu 
zbierku o dlažbu Erba. Špeciálnu 
kombináciu jedinečnej estetiky 
s ušľachtilým povrchom, prinášame 
v prémiových terasovaných 
platniach Mystika, Granite, Casino 
a La Lina. Textúra dreva alebo 
bridlice sa objavuje v štýlovej línii 
terasových platní Madera a Divino. 
K novinkám sa pripája aj štiepaná 
palisáda Piccolo, ktorá pripomína 
drvený kameň a umožňuje dva 

spôsoby uloženia. Pre vytvorenie 
minimalistickej deliacej steny 
alebo plotu poslúži nový modulový 
plotový systém Moodul. Novinkou 
v našej ponuke sú aj melírované 
Parkové obrubníky s rovnou 
hranou, ktoré poslúžia na elegantné 
lemovanie chodníkov či terás a pre 
záhradnú vegetáciu uvládzme 
modernú svahovú tvárnicu Poliflor.

Nová ponuka produktov rozširuje 
možností kreatívneho stvárnenia 
moderných a štýlových priestorov 
a napomáha do nich vniesť pravú 
atmosféru.

Novinky  
v produktových  
líniách

  ☞

    peciálnym Dizajn Print 
povrchom získava terasová platňa 
Mystika osobitý vzhľad. Navyše 
ochranná vrstva M-Coat cháni 
povrch platní pred poškrabaním.

S radosťou vám  
predstavujeme  
nové produkty  

pre dom a záhradu
Naše produktové línie sú zladené vo farbe, 
v tvare a štruktúre povrchu, preto dokonale 
podporia harmóniu vášho priestoru od 
mestskej terasy až po vidiecky dom.

Style 

Podčiarkuje jedinečnosť 
miesta. Dotyk prírody, 
historická patina alebo 
závan Stredomoria. 
Milovníci štýlu si prídu 
na svoje. 

Klasik 

Overená klasika. Vyznačuje 
sa čistými líniami 
a jednoduchým, takmer 
základným tvarom. 

Technika 

Prvoradou úlohou je 
splnenie náročných 
funkčných a technických 
požiadaviek. 

PREMium

Exkluzívna dizajnová 
línia špičkovej kvality 

s jedinečným prevedením 
povrchovej úpravy.

Modern 

Dizajn podľa aktuálnych 
trendov. Čisté línie, 
moderné a trendovo 
pôsobiace povrchy. 

Legenda 

Línie

Pochôdzny  
Iba na pochôdzne plochy. 

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

Pre parkovacie miesta 
Vhodné na parkovisko 
a príjazdové cesty. 

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

Ekologický systém 
Vysoká priepustnosť vody. 
Produkty svojou špeciálnou 
formou zaisťujú vysokú 
absorpciu vody. 

Mrazuvzdornosť a CHRL 
Produkt je mrazuvzdorný 

a odolný voči chemickým 
rozmrazovacím látkam.

Mrazuvzdornosť 
Produkt je mrazuvzdorný, ale 
nie je odolný voči chemickým 
rozmrazovacím látkam.

Novinka 
Nové v našej ponuke. 

Špeciálna objednávka 
Tovar je na špeciálnu 
objednávku. Informujte sa 
u svojho dodávateľa. 

 

Dopredaj 
Tovar je dostupný iba do 
vyčerpania zásob. Informujte 
sa u svojho dodávateľa.

Spĺňa normy 
Výroba a kontrola našich 
produktov zodpovedá 
európskym normám. 

Hydrofobizácia 
Pri výrobe je do betónovej zmesi 
primiešaná vnútorná hydro-
fobizácia. 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.

M-Coat 
Ochranná povrchová vrstva, 

ktorá zaisťuje, že do povrchu 
nemôže vniknúť žiadna vlhkosť, 
mastnota alebo iné znečistenie.

Informácie



MULTIFORMÁT S OSTRÝMI LÍNIAMI    ———    

V modernej lineárnej  skladbe, dlažba Voltana s hladkým 
povrchom, ponúka do priestoru klasický líniový tvar alebo 

atraktívny divoký vzor vďaka niekoľkým formátom.

sivo-grafitová melír mocca

prírodná béžová

Voltana
Modern Dlažba – kombi Hladký povrch 54

8 24×16; 28×16; 32×16; 36×16; 
36×20; 40×20; 44×20; 36×28; 
40×28; 44×28

0,92 7,36

Hrúbka  
(cm)

Rozmery  
(cm)

Množstvo  
vo vrstve 
(m2)

Množstvo 
na palete 
(m2)

 

     

 

Pojazdná vozidlami nad 3,5 tony. 

Vyrobené podľa STN EN 1338 triedy 

D, I, K. 

Viac informácií nájdete v našom katalógu a na webe www.premac.sk:

Betónové dlažby > Voltana



ELEGANTNÝ XXL ROZMER ———    

Váš priestor dostane nový rozmer vďaka modernej a elegantne 
pôsobiacej dlažbe City® XXL. Veľkoformátová dlažba dostupná 

v dvoch formátoch ponúka skutočnú dizajnovú flexibilitu. 

sivo-biela melír mocca 

City® XXL
Modern Dlažba Hladký povrch 76

 

     

 

Pojazdná vozidlami do 3,5 tony. 

Vyrobené podľa STN EN 1339.

Viac informácií nájdete v našom katalógu a na webe www.premac.sk:

Betónové dlažby > City XXL

8 50×50 4 8

75×50 2,67 7,5

Hrúbka  
(cm)

Rozmery  
(cm)

Spotreba 
(ks/m2)

Množstvo 
na palete 
(m2)



MODERNÁ EKOLÓGIA ———    

Ekologický a moderný dizajn dlažby Erba kombinuje 
súčasné splynutie povrchu s prírodnou zeleňou.Erba

Modern Eko dlažba Hladký povrch 98

 

      

 

Pre parkovacie plochy vozidiel do 

3,5 tony. Ekologická dlažba. 

Viac informácií nájdete v našom katalógu a na webe www.premac.sk:

Betónové dlažby > Erba

sivá grafitová 

8 49,5×24,7 8 7,50

Hrúbka  
(cm)

Rozmery  
(cm)

Spotreba 
(ks/m2)

Množstvo 
na palete 
(m2)



PRE KAŽDÝ ARCHITEKTONICKÝ ŠTÝL ———     

Vďaka výraznému dizajnu terasová platňa Mystika premení každú 
terasu na príjemnú záhradnú oázu. Rovnako pekná je v tradičnej 

usadlosti ako aj v modernom štýle priemyselnej budovy. 

ferrum casa

cemento orient floresta

3 60×60 2,78 34

Mystika
PREMium Terasová platna 1110

 

Dizajn Print M-Coat povrch

      

 

Pochôdzna.  

Vyrobené podľa NBN EN 1339.

Viac informácií nájdete v našom katalógu a na webe www.premac.sk:

Terasové platne > Mystika

Hrúbka  
(cm)

Rozmery  
(cm)

Spotreba 
(ks/m2)

Množstvo 
na palete 
(ks)



PERFEKTNÁ JEDNODUCHOSŤ DO VAŠEJ ZÁHRADY ———     

Jemne brokovaná terasová platňa Granite v širokej škále farieb 
s unikátnou povrchovou vrstvou M-Coat pre bezstarostnú údržbu, 

je ideálna pre každého, kto sa rozhoduje pre perfektnú podlahu.
Granite
PREMium Terasová platna 1312

 

Brokovaný M-Coat povrch

      

 

Pochôdzna.  

Vyrobené podľa NBN EN 1339.

Viac informácií nájdete v našom katalógu a na webe www.premac.sk:

Terasové platne > Granite

carbono

griseo

ebur

perla

Hrúbka  
(cm)

Rozmery  
(cm)

Spotreba 
(ks/m2)

Množstvo 
na palete 
(ks)

4 40×40 6,25 56



NAJUŠĽACHTILEJŠÍ POVRCH PRE ELEGANTNÚ TERASU ———     

Ušľachtilý povrch terasovej platne Casino dotvorí elegantný 
vzhľad vášho príbytku. Je dokonale zladená a vysoký podiel 

prírodných detailov zaisťuje jej trvalú hodnotu.
Casino
PREMium Terasová platna 1514

 

Leštený a brokovaný povrch

     

 

Pochôdzna.  

Vyrobené podľa ÖNORM EN 1339

Viac informácií nájdete v našom katalógu a na webe www.premac.sk:

Terasové platne > Casino

biela žula grafitový čadič

Hrúbka  
(cm)

Rozmery  
(cm)

Spotreba 
(ks/m2)

Množstvo 
na palete 
(ks)

3,5 60×40 4,16 40

50×50 4 40



FUNKČNOSŤ SA STRETÁVA S DIZAJNOM ———    

Dizajnová terasová platňa La Lina je ideálnou kombináciou 
funkčnosti a čistého dizajnu. Zaujme moderným vzhľadom 
a diskrétne ladí s okolím, či už klasickým alebo moderným.

La Lina
PREMium Terasová platna 1716

 

Leštený a brokovaný povrch

     

 

Pochôdzna.  

Vyrobené podľa ÖNORM EN 1339

Viac informácií nájdete v našom katalógu a na webe www.premac.sk:

Terasové platne > La Lina

cromo

rosso nero

savana

grande

Hrúbka  
(cm)

Rozmery  
(cm)

Spotreba 
(ks/m2)

Množstvo 
na palete 
(ks)

3,5 40×40 6,25 60



OČARUJÚCA S JEMNÝM RELIÉFNYM EFEKTOM ———    

Terasová platňa Divino vďaka rafinovanej súhre jemnej reliéfnej štruktúry 
premení veľkorysé plochy na dokonalé pútače pozornosti. S farebnou 

paletou premenia každú terasu na očarujúci vonkajší priestor.
Divino

 

Štruktúrovaný povrch

     

 

Pochôdzna.  

Vyrobené podľa ÖNORM EN 1339

Viac informácií nájdete v našom katalógu a na webe www.premac.sk:

Terasové platne > Divino

Style Terasová platňa 1918

sivá béžová

grafitová platinová

Hrúbka  
(cm)

Rozmery  
(cm)

Spotreba 
(ks/m2)

Množstvo 
na palete 
(ks)

3,8 60×40 4,16 36



AKO UMELECKÉ DIELO PRÍRODY ———    

S jemným dizajnom drevitej štruktúry sa terasová 
platňa Madera štýlovo a elegantne hodí do každého 

prostredia, klasickej aj modernej architektúry. 
Madera

 

Štruktúrovaný povrch

     

 

Pochôdzna.  

Vyrobené podľa ÖNORM EN 1339

Viac informácií nájdete v našom katalógu a na webe www.premac.sk:

Terasové platne > Madera

Style Terasová platňa 2120

sivá platinová

Hrúbka  
(cm)

Rozmery  
(cm)

Spotreba 
(ks/m2)

Množstvo 
na palete 
(ks)

3,8 60×40 4,16 36



DEKORATÍVNY PRÍRODNÝ PRVOK ———    

Realistický vzhľad prírodného kameňa 
palisády Piccolo dotvorí každú záhradu.Piccolo

 

Štiepaný povrch

    

 

Vyrobené podľa DIN EN 13198.

Viac informácií nájdete v našom katalógu a na webe www.premac.sk:

Palisády > Piccolo

Style Palisáda 2322

sivo-grafitová melír latte

Výška 
(cm)

Rozmery  
(cm)

Množstvo  
na palete 
(ks)

30 10×10×30 168



INOVATÍVNY MODULOVÝ SYSTÉM ———    

Plot Moodul je o krok ďalej. Nie je len o vytvorení atraktívnej 
vertikálnej deliacej steny. Tento modulárny systém v nadčasovom 

dizajne inšpiruje k vytvoreniu originálnych záhradných prvkov.
Moodul

 

Hladký povrch

    

Viac informácií nájdete v našom katalógu a na webe www.premac.sk:

Ploty > Moodul

Modern Plot 2524

sivá grafitová

Hrúbka  
(cm)

Rozmery  
(cm)

Spotreba 
(ks/m2)

Množstvo 
na palete 
(ks)

9 60×30×9 (základný) 18,6 32

7,5 60×30×7,5 (krycia platňa) - 48

60x30x7,5 (krycia platňa)60x30x9 (základný)



 

Hladký povrch

Viac informácií nájdete v našom katalógu a na webe www.premac.sk:

Svah > Poliflor

26

Modern Vegetačná tvárnica

Parkový 
s rovnou hranou

Poliflor

 

Hladký povrch

    

 

Vyrobené podľa STN EN 1340.

Viac informácií nájdete v našom katalógu a na webe www.premac.sk:

Obrubníky > Parkový

Klasik Obrubník

sivo-grafitová

sivá

mušľová

Výška 
(cm)

Rozmery  
(cm)

Množstvo  
na palete 
(ks)

20 100×5×20 48 

Hrúbka  
(cm)

Rozmery  
(cm)

Spotreba 
(ks/m2)

Množstvo  
na palete 
(ks)

23 80×35×23 6 15

Informácie a kontakty

Informácie o objednávkach, faktúrach a technická 
podpora v pracovných dňoch od 8:00 do 15:00.  
 

Infolinka: 02/492 79 111
E-mail: premac@premac.sk

Všetky dôležité informácie nájdete 
aj na našej webovej stránke: 

www.premac.sk

Bratislava  
Stará Vajnorská 25, 832 17 Bratislava 
 
Zvolen  
Lieskovská cesta 25, 960 01 Zvolen 

Košice  
Pri Krásnej 2, 040 12 Košice

Výstavné plochy

Širokú ponuku produktov si môžete pozrieť na 
výstavných plochách, ktoré sú otvorené po celý rok.

Bratislava, Malacky, 
Pezinok, Senec
+421 905 268 421

Dunajská Streda, Galanta, 
Komárno, Levice, Nitra, 
Nové Zámky, Šaľa, Trnava, 
Zlaté Moravce
+421 905 268 420 
 
Bánovce nad Bebravou, 
Hlohovec, Ilava, Myjava, 
Nové Mesto nad Váhom, 
Partizánske, Piešťany, 
Považská Bystrica, 
Prievidza, Púchov, Senica, 
Skalica, Topoľčany, Trenčín 
+421 905 268 422

Bytča, Čadca, Dolný Kubín,  
Kysucké Nové Mesto, 
Liptovský Mikuláš, Martin, 
Námestovo, Poprad, 
Ružomberok, Turčianske 
Teplice, Tvrdošín, Žilina 
+421 905 268 423
 
Banská Bystrica, Banská 
Štiavnica, Brezno, Detva, 
Krupina, Lučenec, Poltár, 
Revúca, Rimavská Sobota, 
Veľký Krtíš, Zvolen, 
Žarnovica,  
Žiar nad Hronom
+421 905 268 419

Gelnica, Košice, Košice 
okolie, Michalovce, 
Rožňava, Sobrance, 
Spišská Nová Ves, 
Trebišov 
+421 908 731 451
 
Bardejov, Humenné, 
Kežmarok, Levoča, 
Medzilaborce, Prešov, 
Sabinov, Snina, 
Stará Ľubovňa, Stropkov, 
Svidník, Vranov nad 
Topľou 
+ 421 905 352 413

Rakúsko
+43 67 64 64 64 29 
 
Maďarsko 
+421 905 268 420 
 
Česko
+421 905 268 422

Regionálni obchodní zástupcovia:

Slovenská republika Zahraničie

Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto publikácie nesmie byť žiadnym spôsobom reprodukovaná  (tlačovo, elektronicky 

alebo mechanicky) bez písomného súhlasu Premac spol. s r. o.. © Premac spol. s r. o. 2021

Dovidenia



Už 30 rokov vyrábame kvalitné betónové 
produkty pre Vaše jedinečné miesta

Sledujte nás:
facebook/premac 
instagram/premac_sk 

Navštívte náš web:
www.premac.sk 

Vydanie prvé | Marec 2021

Online katalóg 
Všetky produkty vrátane 
informácií si z pohodlia 
domova prehliadnete 
v online katalógu, ktorý 
je dostupný na našej 
webovej stránke.


