
POLIGONO®



Spoločnosť Premac, spol. 
s  r.o.  Vám prináša dlažbu 
POLIGONO®/v taliančine mno-
houholník/ - moderný, vyso-
kohodnotný systém, jedinečný 
na slovenskom trhu.

POLIGONO® je perfektná kom-
binácia prirodzeného vzhľadu 
a technických výhod betónu. 
Teplé tónované farebné od-
tiene a nepravidelné tvary 
jednotlivých prvkov vytvárajú 
dokonalú imitáciu lámaného 
prírodného kameňa. 
Nie je možné rozoznať konkrét-
ny vzor uloženia.



Každý prvok dlažbového sys-
tému POLIGONO® pôsobí ako 
unikát.

Vďaka prepracovanej poly-
gonálnej geometrii jednotli-
vých prvkov je pokládka dlažby 
POLIGONO® rovnako jednodu-
chá ako pokládka bežných dla-
žieb.
Optické pôsobenie špár je mož-
né ovplyvniť cieleným výberom 
farebných odtieňov špárova-
cieho materiálu. Tmavšie farby 
špár pôsobia výraznejšie, svet-
lé farby naopak viac decentne.





Prirodzený vzhľ ad – bez komPromisov, žiadne „ale...“, žiadne „čo ak...“





1. Pre vytvorenie okrajov sa dodávajú dva typy  krajových prvkov  
(krajový prvok A a krajový prvok B).

2. Na uzavretie pravouhlého vonkajšieho rohu na začiatku plochy 
sa použije krajový prvok B a to tak, že sa oddelí polovica z menšieho 
segmentu.

3. Vďaka šesťuholníkovému tvaru  je  uloženie základných prvkov veľmi 
jednoduché. Jednotlivé prvky  sa pokladajú k susednému prvku tak, 
že sa   pootočia o 120° (vľavo alebo vpravo). Tip: každé tri prvky 
vytvárajú podobu kvetu.

4. Dlažbu POLIGONO® je možné  zaťažovať ako bežnú betónovú 
dlažbu a je pojazdná.

5. Architektonicky  sa celá plocha dá zvýrazniť vytvorením kontrastných 
špár tmavou špárovacou hmotou.

6. Použitie decentnej svetlej špárovacej hmoty zjednotí celkový dojem 
dlažby ako celku.

Spôsob ukladania   dlažby POLIGONO®
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Povrch:  členitý reliéf, 
  jemnozrnná štruktúra 
Rozmer:  cca 36 x 26 cm
Hrúbka dlažby: 8 cm
Hmotnosť: cca 175 kg/m2
Spotreba: cca 15,5 ks/m2
Farby:  prírodná béžová

Základný prvok dlažby

Krajový prvok A Krajový prvok B

Dlažbový systém  POLIGONO®  pozostáva z dvanástich základných prvkov, ktoré majú 
síce všetky rovnaký základný tvar, ale majú rôzne rozmiestnené pohľadové špáry. Obrysy 
prvkov  vytvárajú šesťhranný formát.
Keď sa jednotlivé základné prvky k sebe priložia vždy v 120° uhle, vytvárajú uzavretú plo-
chu dlažby, v ktorej nie je možné rozoznať žiadny vzor uloženia.



 Stará Vajnorská 25, 832 17 Bratislava 
 tel.: 02/492 79 111, 492 79 128, 492 79 131
 492 79 105, 492 79 127
 fax: 02/492 79 147

 Lieskovská cesta 32, 018 41 Dubnica nad Váhom 
 tel.: 042/4459 911, 4459 920-22
 fax: 042/4459 912

 Lieskovská cesta 25, 960 01 Zvolen 
 tel.: 045/555 15 11, 555 15 40
 fax: 045/555 15 12

 Pri Krásnej 2, 040 12 Košice 
 tel.: 055/7206 212, 7206 216, 7206 224-5 
 tel./fax: 055/7206 215

 Nové Zámky
 mobil: 0905 268 420

 Komenského 18, 031 01 Liptovský Mikuláš
 tel./fax: 044/5514 277
 mobil: 0905 268 423

Infolinka 0850 111 110, infolinka@premac.sk, www.premac.sk
Stará Vajnorská 25, 832 17 Bratislava, tel.: 02/492 79 111, fax: 02/492 79 147, e-mail: premac@premac.sk


