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Protišmyk – vyjadruje protišmykové vlastnosti dlažby, stupnica R9, R10, R11, R12

Protišmyk bosou nohou – protišmykové vlastnosti dlažby, stupnica A,B,C

Kolísanie odtieňov – design série sa vyznačuje kolísaním odtieňov, reliéfu, či farieb 
v rámci jedného výrobku

Digitálna tlač – technológia umožňujúca prenos designu predlohy v tej najvyššej 
kvalite a vo všetkých jeho detailoch

Formáty (v cm)

Hrúbka črepu (v mm)

Prefarbený črep – rez dlaždicou sa vyznačuje rovnakou farbou ako jej povrch

Lappato – preleštený povrch

Rektifikácia – daný obkladový prvok je zrezaný na presný rozmer

Mat – povrch matný alebo neleštený

Technické doplnky – súbor doplnkov, ktoré vo väčšine prípadov majú rovnaké 
technické parameter ako základné obkladové prvky

Mozaika – súbor sklenených, kamenných alebo keramických prvkov lepených z opačnej 
strany na sieť alebo z prednej strany na papier

Dekorácia – doplnok k základným obkladom, u niektorých typov dekorácie je potrebná 
opatrnosť pri použití chemicky agresívnych alebo abrazívnych čistidiel

Dlažba – materiál je technicky vhodný na podlahu, ale samozrejme je možné použitie aj 
na obklad stien

Obklad – materiál, ktorý je určený iba na aplikáciu na steny z dôvodu nízkej pevnosti 
črepu, či nízkej odolnosti glazúry

Lesk – tlačová kvalita nedokáže lesk verne zobraziť, z tohoto dôvodu je tu pomocná 
značka

Mrazuvzdornosť – odolnosť voči dlhodobému pôsobeniu mrazu, vhodné do exteriéru

TECHNICKÉ VLASTNOSTI A PARAMETRE

DRUH OBKLADOVÉHO PRVKU

POPIS
PRODUKTU

VYSVETLIVKY

Obsah

* PEI oteruvzdornosť – odolnosť proti povrchovému opotrebeniu glazovaných materiálov, stupnica 2, 3, 4, 5

farba ►
rozmer a PEI* ►
kód produktu ►

◄ pôvodná maloobchodná cena s DPH
◄ akciová maloobchodná cena s DPH

Šedá xxx €/m2
30x60 / PEI xxx €/m2
AXB1111
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Skupina Florim (Floorgres, Rex, Cerim a Casa Dolce Casa) priniesla na trh gresové dlažby v najväčšom formáte 320x160 
cm. Jedna dlaždica má väčšiu výmeru ako 5 m2. Konkuruje tak jedinému výrobcovi týchto materiálov Iris Group – FMG, 
Graniti Fiandre a  Ariostea. Výhodou skupiny Florim nie je len farebná škála ponúkaných materiálov, ale predovšetkým 
formáty. Florim nadväzuje na úspešné série, ktoré vyrábali v mnohých formátoch a v hrúbke črepu 10 mm. Vďaka tomu 
dokážeme napr. v zaťažených priestoroch použiť na podlahu formát 60x120 cm/10 mm v matnom prevedení a na stenu 
použijeme leštené prevedenie vo formáte 320x160 cm, ktoré má hrúbku črepu 6 mm. Prírodné mramory v bielom prevedení 
sú v bežnej architektúre prakticky nepoužiteľné. Tento materiál je veľmi mäkký, má vysokú nasiakavosť a pri znečistení sa 
jedná o nevratné zmeny. Gresové dlažby s dizajnom mramoru majú výrazne lepšie technické parametre, vďaka tomu nie ste 
limitovaní pri ich použití. 
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Pre technické opracovanie materiálu využite ponuky výrobného závodu TechnoArt
(rezanie, kamenárske rohy, otvory pre vývody vody, elektriny a pod.) www.technoart.info

Kompletný sortiment série I Classici di Rex 
nájdete na www.katalogy-koupelny.cz KATALÓG 2016  3

I Classici di Rex

Statuario soft, R9 175,20 €/m2
160x320 ALY1B2A 157,68 €/m2
Statuario glossy 222,00 €/m2
160x320 ALY1B1A 199,80 €/m2

Cenník formátov série (v €/m2) 

⓯  160x320 80x240 120x240 160x160 120x120

SOFT R9 175,20 € 
157,68 €

114,00 € 
102,60 €

128,40 € 
115,56 €

175,20 € 
157,68 €

114,00 € 
102,60 €

GLOSSY 222,00 € 
199,80 €

142,80 € 
128,52 €

168,00 € 
151,20 €

222,00 € 
199,80 €

142,80 € 
128,52 €

Statuario open book A+B, soft, R9 175,20 €/m2
320x320 ALY1C2D 157,68 €/m2
Statuario open book A+B, glossy 222,00 €/m2
320x320 ALY1C1D 199,80 €/m2

Statuario chain A+B+C, soft, R9 128,80 €/m2
240x360 ALY1D2E 115,56 €/m2
Statuario chain A+B+C, glossy 168,00 €/m2
240x360 ALY1D1E 151,20 €/m2



made in italy

4 KATALÓG 2016

Výrobca Rex zo skupiny Florim má vo svojej ponuke dizajny „ozdobných“ kameňov. Jedným z jeho zástupcov sú I Travertini 
di Rex. V prírode nájdete väčšinu travertínov v béžovom prevedení. Priemyslová výroba však nemá limity, a vďaka tomu 
v sérii nájdete I Travertini Black. V roku 2015 sme boli veľmi úspešní pri predaji série Travertino od konkurenčného výrobcu 
FMG. Ten však ponúkal iba jednu béžovú farbu a  obmedzený počet formátov. Skupina Florim ponúka výrazne širšiu 
formátovú škálu a už z prvých predajov vidíme, že bude najúspešnejší formát 240x80 cm. Tento formát je veľmi vhodný 
pre kúpeľňu. Pri vertikálnej pokládke máte prakticky nulový prierez. Od zeme k stropu nie je jediná škára a pri šírke 80 cm 
pokladáte jednu dlaždicu za druhou. Pre obkladačov je to tiež oveľa jednoduchšie predovšetkým z pohľadu manipulácie. 
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160x320

Pre technické opracovanie materiálu využite ponuky výrobného závodu TechnoArt
(rezanie, kamenárske rohy, otvory pre vývody vody, elektriny a pod.) www.technoart.info

Kompletný sortiment série I Travertini di Rex 
nájdete na www.katalogy-koupelny.cz KATALÓG 2016  5

I Travertini di Rex

Travertino White matte R9 114,00 €/m2
80x240 ALX1A2A 102,60 €/m2
Travertino White glossy 142,80 €/m2
80x240 ALX1A1A 128,52 €/m2

Travertino Beige matte R9 114,00 €/m2
80x240 ALX2A2A 102,60 €/m2
Travertino Beige glossy 142,80 €/m2
80x240 ALX2A1A 128,52 €/m2

Travertino Black matte R9 114,00 €/m2
80x240 ALX4A2A 102,60 €/m2
Travertino Black glossy 142,80 €/m2
80x240 ALX4A1A 128,52 €/m2

Travertino Grey matte R9 114,00 €/m2
80x240 ALX3A2A 102,60 €/m2
Travertino Grey glossy 142,80 €/m2
80x240 ALX3A1A 128,52 €/m2

Cenník formátov série (v €/m2) 

⓯  160x320 80x240 120x240 160x160 120x120

MATTE R9 175,20 € 
157,68 €

114,00 € 
102,60 €

128,40 € 
115,56 €

175,20 € 
157,68 €

114,00 € 
102,60 €

GLOSSY 222,00 € 
199,80 €

142,80 € 
128,52 €

168,00 € 
151,20 €

222,00 € 
199,80 €

142,80 € 
128,52 €
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Séria La Roche bola predstavená v roku 2015 a vďaka svojmu výnimočnému dizajnu sa vo svojej kategórii stala „bestsellerom“. 
Ich predlohou bol „kostolný“ kameň, ktorý bol vytvorený na objednávku pri rekonštrukciách francúzskeho zámku La Roche 
na rieke Loira. Dnes sa snaží každý vyrábať materiály pre modernú architektúru a výrobcovia zabúdajú na to, že je mnoho 
nádherných historických stavieb, ktoré potrebujú údržbu alebo zásadnejšiu rekonštrukciu pri zmene účelu používania. 
Zámok La Roche bol napríklad prestavaný na hotel. Úspech série presvedčil výrobcu, ktorý ju vo výrobnom programe 2016 
zaradil do kategórie Magnum – teda veľkoformátových dlažieb. V najprestížnejších historických stavbách boli tiež používané 
veľké kamenné dosky. Formát 320x160 cm by bolo ťažké vyťažiť a problematická by bola i manipulácia. Preto si myslíme, 
že použitie tohoto materiálu v historickej budove by nezodpovedalo obdobným stavbám. Pro tieto objekty by sme skôr 
odporučili formát 160x160 cm, ktorý je tiež v ponuke tejto série. 
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160x320

Pre technické opracovanie materiálu využite ponuky výrobného závodu TechnoArt
(rezanie, kamenárske rohy, otvory pre vývody vody, elektriny a pod.) www.technoart.info

Kompletný sortiment série La Roche di Rex 
nájdete na www.katalogy-koupelny.cz KATALÓG 2016  7

La Roche di Rex

Grey smooth 175,20 €/m2
160x320 ALW2I2A 157,68 €/m2
 

Ecru smooth 175,20 €/m2
160x320 ALW3I2A 157,68 €/m2
 

Blanc smooth 175,20 €/m2
160x320 ALW1I2A 157,68 €/m2
 

Cenník formátov série (v €/m2) 

⓯  160x320 120x240 160x160 120x120

SMOOTH R9 175,20 € 
157,68 €

128,40 € 
115,56 €

175,20 € 
157,68 €

116,00 € 
102,60 €

Táto séria je vyrobená tiež v sile 10 mm v rozmere 80x80, ktorú odporúčame pre zaťaže-
né podlahy. Detaily nájdete na strane 23.
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Séria Ardoise má podobný príbeh ako La Roche na predchádzajúcej strane. Jednalo sa o novinku roku 2015 v klasickom 
formáte 40x80 cm a  menšom. Predlohou tejto série bola štiepaná bridlica, ktorá je krásna, ale má veľa technických 
problémov. Predovšetkým je materiál nestabilný a  odlupuje sa po vrstvách. Nemá veľkú mechanickú pevnosť, a  preto 
nemôže byť vo veľkých formátoch. Gresová dlažba žiadny z týchto problémov nemá, veľké formáty sú veľmi zaujímavé, 
materiál je dostatočne pevný a dobre čistiteľný. Úspech série v roku 2015 jej otvoril cestu medzi najprestížnejšie materiály 
Magnum. Vďaka tomu nájdete sériu Ardoise vo formáte 320x160 cm, ale tiež vo veľmi komerčnom formáte 240x80 cm. 
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160x320

Pre technické opracovanie materiálu využite ponuky výrobného závodu TechnoArt
(rezanie, kamenárske rohy, otvory pre vývody vody, elektriny a pod.) www.technoart.info

Kompletný sortiment série Ardoise 
nájdete na www.katalogy-koupelny.cz KATALÓG 2016  9

Ecru matte 114,00 €/m2
80x240 ALP3J1A 102,60 €/m2

Blanc matte 114,00 €/m2
80x240 ALP1J1A 102,60 €/m2

Noir matte 114,00  €/m2
80x240 ALP6J1A 102,60 €/m2

Gris matte 114,00  €/m2
80x240 ALP4J1A 102,60 €/m2

Ardoise

Cenník formátov série (v €/m2) 

⓯  160x320 80x240 120x240 120x120

MATTE R10 175,20 € 
157,68 €

114,00 € 
102,60 €

128,40 € 
115,56 €

114,00 € 
102,60 €

Táto séria je vyrobená tiež v sile 10 mm v rozmere 80x80, ktorú odporúčame pre zaťaže-
né podlahy. Detaily nájdete na strane 25. 
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Na túto stránku sme zlúčili dve série Marmi a Alabastri. Tieto série sú na trhu 
veľmi dlho a v bežnom formáte ich nájdete na ďalších stránkach katalógu. Obe 
majú veľmi širokú farebnú škálu, ale v kategórii Magnum zaradil výrobca iba štyri 
najpredávanejšie farby. Prírodné materiály, ktoré boli predlohou pre tieto série, 
sú z  technického hľadiska najkomplikovanejšie materiály. Napríklad I  Marmi 
grey a brown sú vápencové usadeniny, ktoré sú veľmi mäkké a nasiakavé. Pri 
gresových dlaždiciach tieto problémy nemáte. Mňa osobne najviac zaujala 
farba Alabastri Bamboo glossy, ktorú posudzujem predovšetkým z technického 
hľadiska, a  stále som nedokázal pochopiť, ako výrobca dokázal vytvoriť na 
dlaždiciach hlbokú kresbu napodobňujúcu prírodný ónyx. Z  katalógu vám 
tento materiál nič nepovie, pokiaľ ho neuvidíte „naživo“. 
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160x320

Pre technické opracovanie materiálu využite ponuky výrobného závodu TechnoArt
(rezanie, kamenárske rohy, otvory pre vývody vody, elektriny a pod.) www.technoart.info

Kompletný sortiment série I Marmi & Alabastri di Rex 
nájdete na www.katalogy-koupelny.cz KATALÓG 2016  11

I Marmi & Alabastri di Rex

Alabastri Bamboo glossy 142,80 €/m2
80x240 / PEI 4 ALN1G1A 128,52 €/m2

I Marmi di Rex Marble Brown glossy 142,80 €/m2
80x240 / PEI 4 ALD2J2A 128,52 €/m2

Alabastri Madreperla glossy 142,80 €/m2
80x240 / PEI 4 ALN3G1A 128,52 €/m2

I Marmi di Rex Marble Gray glossy 142,80 €/m2
80x240 / PEI 4 ALD1J2A 128,52 €/m2

Cenník formátov série (v €/m2) 

⓯  160x320 80x240 160x160 120x240 120x120

GLOSSY (I Marmi di Rex) 222,00 € 
199,80 €

142,80 € 
128,52 €

222,00 € 
199,80 € – –

GLOSSY (Alabastri di Rex) 222,00 € 
199,80 €

142,80 € 
128,52 € – 168,00 € 

151,20 €
142,80 € 

128,52 €

Tieto série sú vyrábané tiež v sile 10 mm v rozmere 80x80, ktorú odporúčame pre 
zaťažené podlahy. Detaily pre sériu I Marmi nájdete na strane 31 a pre sériu Alabastri 
na strane 27.
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V  architektúre sa viac ako 4000 rokov používajú prírodné mramory vo veľkých doskách. Dôvodom bol nielen krásny 
dizajn, ale predovšetkým vďaka mäkkosti tohto materiálu jeho jednoduché opracovanie. Prvé dve farby sú zástupcami 
„novodobých“ materiálov. Predlohou im bol materiál, ktorý sa vyťaží a následne vyleští. Podobných materiálov nájdete na 
trhu mnoho, aj keď nie v tomto veľkom formáte. Ďalšie dve farby sú však ojedinelé – nie farbou, ale prevedením. Výrobca 
používa pre nás dosiaľ neznámu technológiu, ktorú si veľmi starostlivo chráni, a prístup do tejto zóny výrobného závodu je 
zakázaný. My teda poznáme iba výsledok. Obe farby série Stones napodobňujú známy mramor Calacatta a béžovú Navonu, 
ktorá však už, ako napríklad v Panteóne, ležala dve tisíc rokov. Vďaka tomu je na rôznych miestach prešliapaná, niekde je 
viac vyleštená, ako po nej po celé veky chodili veriaci a dnes turisti. Výsledný dizajn je neuveriteľne verný a väčšina z tých, 
kto ju videl, neveril, že sa jedná o dlaždice. 
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160x320

Pre technické opracovanie materiálu využite ponuky výrobného závodu TechnoArt
(rezanie, kamenárske rohy, otvory pre vývody vody, elektriny a pod.) www.technoart.info

Kompletný sortiment série I Bianchi di Rex / Stones & More 
nájdete na www.katalogy-koupelny.cz KATALÓG 2016  13

I Bianchi di Rex / Stones & More

I Bianchi di Rex Palissandro glossy 142,80 €/m2
80x240 / PEI 4 ALE2K2A 128,52 €/m2

Stones & More Marfil smooth 114,00 €/m2
80x240  AQA4A1A 102,60 €/m2

Stones & More Calacatta smooth 114,00 €/m2
80x240  AQA1A1A 102,60 €/m2

I Bianchi di Rex Sorrento glossy 142,80 €/m2
80x240 / PEI 4 ALE3K2A 128,52 €/m2

Cenník formátov série (v €/m2) 

⓯  160x320 80x240 120x240 160x160 120x120

GLOSSY (I Bianchi) 222,00 € 
199,80 €

142,80 € 
128,52 €

168,00 € 
151,20 €

222,00 € 
199,80 €

142,80 € 
128,52 €

SMOOTH R9 (Stones) 175,20 € 
157,68 €

114,00 € 
102,60 €

128,40 € 
115,56 €

175,20 € 
157,68 €

114,00 € 
102,60 €

Séria I Bianchi je vyrábaná tiež v hrúbke 10 mm v rozmere 80x80, ktorú odporúčame
pre zaťažené podlahy. Detaily pre sériu I Bianchi nájdete na strane 33.
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Séria Industrial je svojim dizajnom predurčená pre modernú architektúru. Dizajn betónu v  jednoduchých základných 
farbách nemá prakticky žiadnu kresbu. Je vhodný nielen na podlahy, ale i obklady stien. Z tohto materiálu sme realizovali 
aj niektoré fasády. Ako jeden z mála materiálov vo veľkom formáte je možné prezentovať ho iba pomocou malých vzoriek. 
Architekt nemá problém si podľa odrezku vybrať farbu. 

Tieto materiály nie je jednoduché pokladať a niektoré firmy s tým nemajú skúsenosti a ani vybavenie. Radi vám v tomto 
smere pomôžeme. Technické detaily ako napr. kamenické rohy, otvory pre elektriku alebo vodu, vetracie mriežky, a pod. 
– to všetko vám dokážeme predpripraviť v našom výrobnom závode TechnoArt. Je nebezpečné, aby vám niekto na stavbe 
z  takto drahého materiálu rezal sokel. Z ostatkov materiálov vám môžeme narezať nielen sokle, ale i  napr. mozaiky 
– www.technoart.info 
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Pre technické opracovanie materiálu využite ponuky výrobného závodu TechnoArt
(rezanie, kamenárske rohy, otvory pre vývody vody, elektriny a pod.) www.technoart.info

Kompletný sortiment série Industrial 
nájdete na www.katalogy-koupelny.cz KATALÓG 2016  15

Industrial

Ivory naturale 159,60 €/m2
160x320  A6V1O3A 151,62 €/m2

Taupe naturale 159,60 €/m2
160x320  A6V2O3A 151,62 €/m2

Moka naturale 159,60 €/m2
160x320  A6V3O3A 151,62 €/m2

Plomb naturale 159,60 €/m2
160x320  A6V6O3A 151,62 €/m2

Steel naturale 159,60 €/m2
160x320  A6V5O3A 151,62 €/m2

Sage naturale 159,60 €/m2
160x320  A6V4O3A 151,62 €/m2

Cenník formátov série (v €/m2) 

⓯  160x320 80x240 120x240 160x160 120x120

NATURALE R9 159,60 € 
151,62 €

99,60 € 
94,62 €

114,00 € 
108,30 €

159,60 € 
151,62 €

99,60 € 
64,62 €

Táto séria je vyrábaná tiež v hrúbke 10 mm v rozmere 80x80, ktorú odporúčame pre zaťažené podlahy. Detaily nájdete na strane
41. Séria je tiež k dispozícii v hrúbke črepu 2 cm (str. 69), ktorý je predovšetkým vhodný pre exteriéry – terasy, vjazdy a pod.
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Série Walks a Metal/style sú na trhu už dva roky vo formáte 60x120 cm a menších rozmeroch v hrúbke 10 mm. Tak ako 
výrobca Rex zo skupiny Florim predstavuje predovšetkým „ozdobné mramory“, tak naopak výrobca Floorgres z rovnakej 
skupiny ponúka „tvrdé kamene“ – žulu. Svojím dizajnom sú určené pre iné typy priestorov. Gresové dlažby strácajú 
oproti prírodným predlohám svoj hlavný argument – tvrdosť a minimálnu nasiakavosť, pretože predovšetkým žuly majú 
veľmi dobré technické parametre. Máme tu však iný argument a to je formát. Prírodní materiál by v tomto formáte musel 
mať hrúbku 5 cm a  hmotnosť dosky by presiahla 500 kg. Vďaka tomu by bola manipulácia s  týmto materiálom veľmi 
komplikovaná a pokládka by bola prakticky nereálna. Pri gresovej dlažbe je hmotnosť dosky 70 kg a vďaka tomu sme s ňou 
schopní realizovať nielen veľké plochy vo vstupných halách administratívnych budov, ale aj akýkoľvek priestor v rodinnom 
dome či byte. 
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Pre technické opracovanie materiálu využite ponuky výrobného závodu TechnoArt
(rezanie, kamenárske rohy, otvory pre vývody vody, elektriny a pod.) www.technoart.info

Kompletný sortiment série Walks/1.0 & Metal/style 
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Walks/1.0 & Metal/style

Walks/1.0 white soft 99,60 €/m2
80x240 A6J3P2A 94,62 €/m2

Walks/1.0 grey soft 99,60 €/m2
80x240 A6J2P2A 94,62 €/m2

Metal/style_02 soft 99,60 €/m2
80x240 A612G1A 94,62 €/m2

Metal/style_03 soft 99,60 €/m2
80x240 A613G1A 94,62 €/m2

Cenník formátov série (v €/m2) 

⓯  160x320 80x240 120x240 160x160 120x120

SOFT R9 (Walks) 159,60 € 
151,62 €

99,60 € 
94,62 € – – –

SOFT R9 (Metal) 159,60 € 
151,62 €

99,60 € 
94,62 €

114,00 € 
108,30 €

159,60 € 
151,62 €

99,60 € 
94,62 €

Tieto série sú vyrábané tiež v hrúbke 10 mm, ktorú odporúčame pre zaťažené podlahy. 
Detaily pre sériu Walks v rozmere 60x120 nájdete na strane 43 a pre sériu Metal Style 
v rozmere 80x80 na strane 39. 
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Výrobca Cerim, ktorý patrí do skupiny Florim, bol vždy na okraji pozornosti. Zastarané technológie produkovali nezaujímavé 
materiály. V roku 2015 bol celý výrobný závod v talianskej Imole zbúraný a na jeho mieste postavil Florim podľa môjho 
názoru najmodernejšiu výrobu v Taliansku. V tomto katalógu nájdete mnoho zaujímavých výrobkov vrátane série Timeless. 
V tejto sekcii predstavujeme formát 240x80 cm v leštenom i matnom prevedení. Väčšina sérií má jeden dizajn v niekoľkých 
farbách. Dizajnéri pri sérii Timeless išli inou cestou. Každá farba má inú predlohu – iný typ prírodného materiálu. K sérii som 
si dal pracovný názov „multikultúrna“. Vďaka rozmanitosti tejto série je možné realizovať stavby rôznych architektonických 
štýlov. Tento formát je veľmi vhodný pre kúpeľňu. Pri vertikálnej pokládke máte prakticky nulový prierez. Od zeme 
k stropu nie je jediná škára a pri šírke 80 cm pokladáte jednu dlaždicu za druhou. Pre obkladača je tiež oveľa jednoduchší 
predovšetkým z pohľadu manipulácie. 



⓯

RET

r

digi
tisk

VAR

6

80x240

Pre technické opracovanie materiálu využite ponuky výrobného závodu TechnoArt
(rezanie, kamenárske rohy, otvory pre vývody vody, elektriny a pod.) www.technoart.info

Kompletný sortiment série Timeless of Cerim  
nájdete na www.katalogy-koupelny.cz KATALÓG 2016  19

Timeless of Cerim 

Calacatta naturale R9 88,80 €/m2
80x240  A729D1A 79,90 €/m2
Calacatta lucido 122,40 €/m2
80x240  A729D2A 109,90 €/m2

Bardiglio gray naturale R9 88,80 €/m2
80x240  A727D1A 79,90 €/m2
Bardiglio gray lucido 122,40 €/m2
80x240  A727D2A 109,90 €/m2

Ceppo di grè naturale R9 88,80 €/m2
80x240  A724D1A 79,90 €/m2
Ceppo di grè lucido 122,40 €/m2
80x240  A724D2A 109,90 €/m2

Amani grey naturale R9 88,80 €/m2
80x240  A726D1A 79,90 €/m2
Amani grey lucido 122,40 €/m2
80x240  A726D2A 109,90 €/m2

Cenník formátov série (v €/m2) 

⓯  80x240 80x80

NATURALE R9 88,80 € 
79,90 €

72,00 € 
65,90 €

LUCIDO 122,40 € 
109,90 €

97,80 € 
89,90 €

Táto séria je vyrábaná aj v hrúbke 10 mm v rozmere 60x120, ktorú odporúčame pre 
zaťažené podlahy. Detaily nájdete na strane 49 a 51.
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Ďalšie farby série Timeless sú tiež zaujímavé a  na predchádzajúcej stránke si môžete prečítať argumenty. Spomenul by 
som tu dve farby. Amani grey, ktorej predlohou bol prírodný kameň, ktorý používa Armani vo svojich predajniach (Bronze 
Armani Marble). Výrobca si nedovolil plný názov Armani z dôvodu ochrannej známky. Druhá zaujímavá farba Ceppo di grè 
si zvolila predlohu liateho terasa. Tento typ materiálu sa používa v architektúre zhruba 100 rokov, od doby vynálezu betónu 
a jeho výrazného rozšírenia. Aj v dnešnej dobe sa tento dizajn využíva v niektorých typoch modernej architektúry: vstupné 
haly administratívnych budov, domy s  prvkami funkcionalizmu a  pod. Liate teraso sa architektom páči preto, že nemá 
škáry. Na stavbách sa väčšinou používa lacnejšie prevedenie s malým zrnom. Predlohou pre dizajn tejto dlaždice však bol 
materiál s veľkými kusmi kameňa (veľké zrno) a pri pokládke na malú škáru, kde používame škárovaciu hmotu v rovnakej 
farbe ako je dlažba, je výsledný efekt fantastický. Materiál sme schopní dodať v matnom i leštenom prevedení. 
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Pre technické opracovanie materiálu využite ponuky výrobného závodu TechnoArt
(rezanie, kamenárske rohy, otvory pre vývody vody, elektriny a pod.) www.technoart.info

Kompletný sortiment série Timeless of Cerim  
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Timeless of Cerim 

Travertino naturale R9 88,80 €/m2
80x240  A723D1A 79,90 €/m2
Travertino lucido 122,40 €/m2
80x240  A723D2A 109,90 €/m2

Marfil naturale R9 88,80 €/m2
80x240  A722D1A 79,90 €/m2
Marfil lucido 122,40 €/m2
80x240  A722D2A 109,90 €/m2

Black deep naturale R9 88,80 €/m2
80x240  A728D1A 79,90 €/m2
Black deep lucido 122,40 €/m2
80x240  A728D2A 109,90 €/m2

Eramosa naturale R9 88,80 €/m2
80x240  A725D1A 79,90 €/m2
Eramosa lucido 122,40 €/m2
80x240  A725D2A 109,90 €/m2

Cenník formátov série (v €/m2) 

⓯  80x240 80x80

NATURALE R9 88,80 € 
79,90 €

72,00 € 
65,90 €

LUCIDO 122,40 € 
109,90 €

97,80 € 
89,90 €

Táto séria je vyrábaná aj v hrúbke 10 mm v rozmere 60x120, ktorú odporúčame pre 
zaťažené podlahy. Detaily nájdete na strane 49 a 51.
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Séria La Roche je napodobeninou tzv. „kostolnej kamennej dlažby“. Dizajn starého vychodeného kameňa s  patinou 
niekoľkých storočí je vhodný nie len pre rekonštrukciu historického objektu, ale svojím kontrastom môže pôsobiť ako 
zaujímavý a dynamický prvok i v modernom priestore. Väčšina výrobcov pri vývoji noviniek zabúda na historické budovy 
a štýlové priestory. Taliansky výrobca Rex má v tomto smere dlhodobú a úspešnú tradíciu a táto séria na ňu nadväzuje. 
Povrch Anticato s  protišmykom R10 zodpovedá novým európskym odporúčaniam pre verejné priestory. Zaujímavé sú 
i „zlomené okraje“. Keď sa veľmi vymyje škárovacia hmota, je škára úzka a rovná a vnímate zlomené rohy. Ak sa naopak 
škárovacia hmota nevymyje, tak je škára výrazne nepravidelná a  práve zlomené rohy sú vyplnené škárovacou hmotou. 
Vďaka tomu pôsobí podlaha rustikálnejšie. 
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Pre technické opracovanie materiálu využite ponuky výrobného závodu TechnoArt
(rezanie, kamenárske rohy, otvory pre vývody vody, elektriny a pod.) www.technoart.info

Kompletný sortiment série La Roche di Rex 
nájdete na www.katalogy-koupelny.cz KATALÓG 2016  23

Blanc anticato naturale 95,40 €/m2
80x80 ALW1C1A 69,90 €/m2

Grey anticato naturale 95,40 €/m2
80x80 ALW2C1A 69,90 €/m2

Mud anticato naturale 95,40 €/m2
80x80 ALW5C1A 69,90 €/m2

Ecru anticato naturale 95,40 €/m2
80x80 ALW3C1A 69,90 €/m2

Battiscopa B zaleštená
ant. naturale
8x80
12,20 €/ks (15,25 €/bm)

10,98 €/ks (13,73 €/bm)

Gradino
ant. naturale
40x80
28,53 €/ks

25,67 €/ks

Cenník formátov série (v €/m2) 20 20

⓯   
*

 RET 15,2x60,8 40x80* 80x80* 60x60* 60x120* 60x60* 40x120*

ANTICATO NATURALE R10, A 66,00 €
59,40 €

72,00 €
54,90 € 

95,40 € 
69,90 €

72,00 €
64,80 € 

103,20 € 
79,90 € – –

SMOOTH R9 – – 95,40 € 
69,90 € – – – –

STRUTTURATO NATURALE R11 66,00 €
59,40 €

72,00 €
64,80 € – – – – –

NATURALE R10 (Ecru, Grey) – – – – – 80,40 € 
69,90 €

112,80 € 
99,90 €

Schodový stupeň s hranou K2 35x120
vč. podstupnice 18x120 
ant. naturale
162,84 €/ks

146,56 €/ks

Mozaika Cubito 
30x30
W1H4A 
91,39 €/m2
73,11 €/m2
Cena výrobnej operácie

La Roche di Rex
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Série Ardoise bola predstavená talianskym výrobcom Rex ako novinka roku 2014. Štandardom tohto výrobcu je široká 
farebná škála a  množstvo formátov. Predlohou tejto série boli rôzne mutácie bridlice. Tento prírodný materiál je veľmi 
špecifický a jeho negatívna vlastnosť je nízka mechanická pevnosť. Ďalším negatívom je odlupovanie vrstiev a vznik ostrých 
hrán. Séria Ardoise je gresová dlažba, ktorá využíva dizajnovú predlohu prírodného materiálu, ale eliminuje všetky jeho 
negatívne vlastnosti. Reliéf na dlaždici je veľmi jemný, a  vďaka tomu je pri tomto materiály aj jednoduchá čistiteľnosť. 
Novinkou pre rok 2015 bol formát 60x120 cm a pre rok 2016 bola zaradená aj do výrobného programu vo formáte 320x160 
cm (nájdete na začiatku katalógu v kolekcii Magnum). Pre vernejší dizajn odporúčame použiť ďalšiu doplnkovú výrobnú 
operáciu M3 (mix rezaných formátov). 
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Pre technické opracovanie materiálu využite ponuky výrobného závodu TechnoArt
(rezanie, kamenárske rohy, otvory pre vývody vody, elektriny a pod.) www.technoart.info

Kompletný sortiment série Ardoise 
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Plombe naturale 79,20 €/m2
40x80 ALP5A1A 49,90 €/m2

Ecru naturale 79,20 €/m2
40x80 ALP3A1A 49,90 €/m2

Blanc naturale 79,20 €/m2
40x80 ALP1A1A 49,90 €/m2

Noir naturale 79,20 €/m2
40x80 ALP6A1A 49,90 €/m2

Gris naturale 79,20 €/m2
40x80 ALP4A1A 49,90 €/m2

Ivoire naturale 79,20 €/m2
40x80 ALP2A1A 49,90 €/m2

Schodový stupeň s hranou K2
naturale
33x80
64,89 €/ks

58,40 €/ks

Multiformát tretinový M3
naturale
40x80
68,97 €/m2

62,08 €/m2

Battiscopa B zaleštená
naturale
8x80
12,20 €/ks (15,75 €/bm)

10,98 €/ks (13,73 €/bm)

Gradino
naturale
40x80
28,53 €/ks

25,67 €/ks

Cenník formátov série (v €/m2)

⓯ 40x80 80x80 60x120

NATURALE R10 79,20 € 
49,90 €

95,40 € 
58,90 €

101,40 € 
74,90 €

GRIP R11, B 79,20 € 
49,90 €

95,40 € 
58,90 € –

Ardoise
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V uplynulých rokoch predstavil taliansky výrobca Rex série I Bianchi (2013) a I Marmi (2014), ktoré mu priniesli veľký úspech. 
Tento materiál veľmi dobre konkuroval prírodným predlohám, predovšetkým vďaka svojim technickým parametrom, ale 
nenašiel konkurenta ani medzi výrobcami keramických obkladov a  dlažieb. V  roku 2015 Rex pripravil sériu Alabastri vo 
formátovej škále od 80x80 cm až po 80x180 cm. Pre rok 2016 sa ponuka rozšírila o nové formáty 320x160 cm a menšie, ktoré 
sú z tohoto formátu rezané. Pre výrobu veľkého formátu však boli vybrané iba najpredávanejšie farby (nájdete na začiatku 
katalógu v kolekcii Magnum). 



⓯

RET

r

digi
tisk

VAR

10

Pre technické opracovanie materiálu využite ponuky výrobného závodu TechnoArt
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Kompletný sortiment série Alabastri di Rex 
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Cenník formátov série (v €/m2) BIG
SIZE

⓯ 60x120 80x80 80x180

LUCIDO 130,80 € 
94,90 €

116,40 € 
90,90 €

142,80 € 
115,90 €

NATURALE (iba vo farbe Bianco), R9 130,80 € 
94,90 €

116,40 € 
90,90 €

142,80 € 
128,52 €

Bamboo lucido 130,80 €/m2
60x120 / PEI 4 94,90 €/m2
ALN1C1A

Ambra lucido 130,80 €/m2
60x120 / PEI 4 94,90 €/m2
ALN6C1A

Fumé lucido 130,80 €/m2
60x120 / PEI 4 94,90 €/m2
ALN8C1A

Zaffiro lucido 130,80 €/m2
60x120 / PEI 4 94,90 €/m2
ALN7C1A

Alabastri di Rex
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Kresba série vychádza z predlôh prírodných ónyxov, čo je v odbore keramických obkladov a dlažieb najťažšia úloha. Výsledok 
môžete posúdiť sami. Gresový materiál samozrejme eliminuje všetky problémy prírodných ónyxov, a  to predovšetkým 
jeho nasiakavosť a  mäkkosť, ktoré zásadným spôsobom limitujú jeho použitie v  architektúre. Séria Alabastri technické 
limity prakticky nemá. Musím povedať, že sa dnes na trhu nájdu materiály, ktoré majú „hlbšiu kresbu“. Výrobca Rex zaradil 
najúspešnejšie farby aj do kolekcie Magnum a vďaka tomu, že sú vyrábané na najmodernejších strojoch, je výsledný dizajn 
lepší (nájdete na začiatku katalógu v kolekcii Magnum). 
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Alabastri di Rex

Madreperla lucido 130,80 €/m2
60x120 / PEI 4 94,90 €/m2
ALN3C1A

Bianco lucido 130,80 €/m2
60x120 / PEI 4 94,90 €/m2
ALN2C1A

Miele lucido 130,80 €/m2
60x120 / PEI 4 94,90 €/m2
ALN5C1A

Smeraldo lucido 130,80 €/m2
60x120 / PEI 4 94,90 €/m2
ALN4C1A

Cenník formátov série (v €/m2) BIG
SIZE

⓯ 60x120 80x80 80x180

LUCIDO 130,80 € 
94,90 €

116,40 € 
90,90 €

142,80 € 
115,90 €

NATURALE (iba vo farbe Bianco), R9 130,80 € 
94,90 €

116,40 € 
90,90 €

142,80 € 
128,52 €
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Séria známeho talianskeho výrobcu Rex (predstavená v roku 2014) je zaujímavá nielen svojou technológiou, ale aj dizajnom. 
Ide o  gresovú, glazovanú, rektifikovanú dlažbu, kde je kresba vytvorená digitálnou tlačou. Predlohou boli výnimočné 
vápencové usadeniny, ktoré sú v prírodnom „prevedení“ veľmi mäkké a nasiakavé. I Marmi di Rex tieto nedostatky nemá, 
preto je možné ich použiť ako v kúpeľniach na steny, tak i na podlahy iných interiérov, viď fotografia. Najväčší formát 80x180 
cm dlaždicu už nepripomína. Dokážete z nej vytvoriť tie najprestížnejšie priestory. Samozrejme je pri týchto materiáloch 
veľmi dôležitá kvalita pokládky, napr. u obkladov stien je nutné dodržať, aby v rohoch (vonkajších aj vnútorných) prebiehala 
kresba. Tieto detaily posunú výsledný efekt o  niekoľko stupňov vyššie. Príkladom môže byť realizácia hotelu Thermal 
v Karlových Varoch. Novinkou pre rok 2016 je formát 320x160 cm pre dve najpredávanejšie farby I Marmi grey a brown 
(nájdete na začiatku katalógu v kolekcii Magnum). 
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Marble Gray lucido 112,80 €/m2
60x120 / PEI 4 ALD1A2A 88,90 €/m2

Marble Brown lucido 112,80 €/m2
60x120 / PEI 4 ALD2A2A 88,90 €/m2

Marble Black lucido 112,80 €/m2
60x120 / PEI 3 ALD4A2A 88,90 €/m2

Marble Gold lucido 112,80 €/m2
60x120 / PEI 4 ALD3A2A 88,90 €/m2

Schodový stupeň s hranou K2 35x120
vr. podstupnice 18x120
naturale/lucido
162,84 €/ks

146,56 €/ks

Battiscopa B zaleštená
naturale/lucido
8x80
13,43 €/ks (16,79 €/bm)

12,08 €/ks (15,10 €/bm)

Cenník formátov série (v €/m2) BIG
SIZE

⓯ 60x60 60x120 80x80 80x180

LUCIDO 97,80 €
88,02 €

112,80 €
88,90 €

100,20 €
79,90 €

142,80 €
119,90 €*

NATURALE R9 81,60 €
64,90 €

96,60 €
86,94 €

85,20 €
76,68 €

114,90 €
102,60 €

*Iba farby Brown a Gray.

I Marmi di Rex
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V roku 2014 bola predstavená séria I Bianchi, ktorá sa v tej dobe stala materiálom číslo jedna v odbore. Nová technológia 
výrobcu Rex v  Maranelle (vedľa výrobného závodu Ferrari) mala v  danej dobe najväčší lis na keramické dlažby, který 
umožňoval výrobu formátu 80x180 cm. Následne, pomocou digitálnej tlače, bolo možné vytvoriť kópie známych talianskych 
mramorov, ktoré sú v prírodnom „prevedení“ veľmi mäkké a nasiakavé. Gresové dlažby tieto nedostatky nemajú. Je možné 
ich použiť ako na steny v  kúpeľniach, tak i  na podlahy iných priestorov. Dizajn mramoru sa v  architektúre používa viac 
ako 4 000 rokov a  jeho nadčasovosť sa nedá spochybniť. Najväčší formát 80x180 cm dlaždicu už nepripomína. Cenové 
porovnanie s prírodným materiálom je jednoznačné v prospech série I Bianchi. Za dva roky, odkedy je táto séria na trhu, 
bolo realizované mnoho prestížnych priestorov, väčšinou pre súkromných investorov. Úspech série určite podporí aj nový 
formát 320x160 cm. 
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Calacatta lucido 128,40 €/m2
60x120 / PEI 4 ALE1B2A 94,90 €/m2

Palissandro lucido 128,40 €/m2
60x120 / PEI 4 ALE2B2A 94,90 €/m2

Paonazzetto lucido 128,40 €/m2
60x120 / PEI 4 ALE4B2A 94,90 €/m2

Sorrento lucido 128,40 €/m2
60x120 / PEI 4 ALE3B2A 94,90 €/m2

Schodový stupeň s hranou K2 35x120
vr. podstupnice 18x120
naturale/lucido
162,84 €/ks

146,56 €/ks

Battiscopa B zaleštená
naturale/lucido
8x80
13,43 €/ks (16,79 €/bm)

12,08 €/ks (15,10 €/bm)

Cenník formátov série (v €/m2) BIG
SIZE

⓯ 60x60 60x120 80x80 80x180

LUCIDO 110,40 € 
99,36 €

128,40 € 
94,90 €

114,00 € 
79,90 €

142,80 € 
119,90 €

NATURALE R9 94,20 € 
69,90 €

112,80 € 
101,52 €

97,80 € 
88,02 €

114,00 € 
102,60 €

I Bianchi di Rex
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Kópia dizajnu dreva sa na trhu objavuje už minimálne 15 rokov. Španielske lesklé dlaždice napodobňujúce parkety boli 
naozaj odstrašujúcim prvkom aj v  ekonomických stavbách. Nové technológie posledných 3 rokov však priniesli na trh 
výnimočné dizajny, ktoré získavajú stále väčšiu obľubu. Úlohou týchto gresových dlažieb ale nie je suplovať teplé drevené 
podlahy napríklad v detskej izbe. Sú určené predovšetkým pre vysoko zaťažené priestory (reštaurácie, butiky, hotelové izby 
a pod.). Pre tieto priestory materiál spĺňa požiadavky na celkový dizajn interiéru a súčasne nie je potrebné mať obavy, že 
budete musieť podlahu po roku alebo dvoch meniť. Výnimočnosťou tejto série je formát 20x180 cm a veľmi zaujímavá je 
kombinácia dvoch formátov 20x120 cm a 20x180 cm. V dnešnej dobe sa jedná o najluxusnejší materiál s týmto dizajnom, 
ktorý je možné porovnávať iba s MaxFine – Wood 180 od známeho výrobcu Iris-FMG. Tu je možno nájsť rozmer až 21,6x180 
cm. Cenu radšej porovnávať nebudeme. 
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Schodový stupeň s hranou K2
naturale
20x120
97,54 €/ks

87,79 €/ks

Battiscopa B zaleštená
naturale
8x120
20,37 €/ks (16,98 €/bm)

18,33 €/ks (15,28 €/bm)

* Iba farby Amber a Grey. 
Pri tejto sérii odporúčame pokládku z kombinácie formátov 20x120 (2/3) a 20x180 (1/3).

Cenník formátov série (v €/m2) BIG
SIZE 20 20

⓯ 15x90 15x120 20x120 20x180 60x60* 40x120*

NATURALE R9 79,20 € 
71,28 €

95,40 € 
85,86 €

95,40 € 
69,90 €

128,40 € 
99,90 € – –

STRUTTURATO R11, C 79,20 € 
69,90 € – – – 80,40 € 

69,90 €
112,80 € 

99,90 €

Gray Oak naturale 95,40 €/m2
20x120 ALO6A1A 69,90 €/m2

Black Oak naturale 95,40 €/m2
20x120 ALO3A1A 69,90 €/m2

Amber Oak naturale 95,40 €/m2
20x120 ALO4A1A 69,90 €/m2

Brown Oak naturale 95,40 €/m2
20x120 ALO1A1A 69,90 €/m2

White Oak naturale 95,40 €/m2
20x120 ALO5A1A 69,90 €/m2

Cream Oak naturale 95,40 €/m2
20x120 ALO2A1A 69,90 €/m2

Selection Oak
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Výrobca tento materiál dominantne používa v kombinácii so sériou Styletech/Metal, ktorá je vidieť na nasledujúcej strane. 
Myslíme si, že Styletech/Wood môže byť zaujímavý aj pri samostatnom použití. Na trhu nájdete veľa materiálov s dizajnom 
dreva, ktoré však chcú byť vernou kópiou plávajúcich podláh. Styletech/Wood čerpal inšpiráciu z podláh, ktoré boli tvorené 
zo starých lakovaných alebo inak farbených a následne niekoľkokrát prebrusovaných dosiek. Z detailu fotografie je vidieť 
zaujímavý povrch. V prasklinách je vidieť pôvodnú farbu dosky. Tento štýl prišiel z USA, kde v moderných priestoroch začali 
používať architekti v kazetách kombináciu kameňa a tohto recyklovaného dreva z pôvodných drevených stavieb. U tejto 
dlažby nepredpokladáme tak vysoké predajné čísla ako u klasických dizajnov dreva, ale určite tým, ako je „iná“, uspeje 
predovšetkým pri realizácii atypických moderných projektov. Nechajme sa prekvapiť… 
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Schodový stupeň s hranou K2
naturale
20x120
97,54 €/ks

87,79 €/ks

Battiscopa B zaleštená
naturale
8x120
20,37 €/ks (16,98 €/bm)

18,33 €/ks (15,28 €/bm)

Cenník formátov série (v €/m2) BIG
SIZE

⓯ 20x120 20x180

NATURALE R10, B 87,60 € 
69,90 €

128,40 € 
99,90 €

Wood/style_05 naturale 87,60 €/m2
20x120 A625A1A 69,90 €/m2

Wood/style_04 naturale 87,60 €/m2
20x120 A624A1A 69,90 €/m2

Wood/style_03 naturale 87,60 €/m2
20x120 A623A1A 69,90 €/m2

Wood/style_02 naturale 87,60 €/m2
20x120 A622A1A 69,90 €/m2

Wood/style_01 naturale 87,60 €/m2
20x120 A621A1A 69,90 €/m2

Wood/Style
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Styletech/Metal bol novinkou pre rok 2015. Základný dizajn, vychádza z predlôh prírodných „tvrdých“ kameňov, má zvláštne 
metalické efekty. Získali sme veľmi dobré ceny na formáty 80x80 cm a 60x120 cm, ktoré v súčasnej dobe považujeme za 
základné formáty pre nadštandardné interiéry. Formát 60x60 cm dnes nájdete ako základný formát akéhokoľvek nového 
obchodného centra alebo predajne. Napriek tomu je materiál určený predovšetkým pre realizáciu moderných priestorov – 
butiky, reštaurácie, kancelárie a pod., bude zaujímavý aj v kúpeľni, predovšetkým pri použití formátu 60x120 cm s úpravou 
M3 (mix rezaných formátov). Pozrite sa na kombináciu tohto materiálu so sériou Wood/Style. Farby Metal a Wood sú práve 
pre kombináciu odtieňovo zladené. Realizácia kúpeľne, ktorá kombinuje obe série, je naozaj zaujímavá. 
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Mozaika Muro Z
soft
30x60
150,60 €/m2 (27,11 €/ks)

135,54 €/m2 (24,40 €/ks)

Schodový stupeň s hranou K2 35x120
vr. podstupnice 18x120
soft
162,84 €/ks

146,56 €/ks

Battiscopa B zaleštená
soft
8x80
12,20 €/ks (15,25 €/bm)

10,98 €/ks (13,73 €/bm)

Multiformát M3
40x80, 60x120
W1I1A
11,42 €/m2

9,14 €/m2
Cena výrobnej operácie

Cenník formátov série (v €/m2) BIG
SIZE

⓯ 40x80 60x60 60x120 80x80 80x180

SOFT R9 64,80 € 
61,56 €

64,80 € 
61,56 €

91,80 € 
79,90 €

85,20 € 
69,90 €

114,00 € 
99,90 €

Metal/style_03 soft 91,80 €/m2
60x120 A613B1A 79,90 €/m2

Metal/style_02 soft 91,80 €/m2
60x120 A612B1A 79,90 €/m2

Metal/style_01 soft 91,80 €/m2
60x120 A611B1A 79,90 €/m2

Metal/Style
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Séria Industrial svojim menom trochu odpudzuje. Táto novinka roku 2014 chcela svojim názvom naznačiť, že sa jedná 
o  technologicky najvyspelejší produkt súčasnej doby. „Trendy farby“ nájdete aj u  iných výrobcov. Industrial má však 
neuveriteľnú formátovú škálu začínajúcu rozmerom 20x60 cm a  končiacu výnimočným rozmerom 320x160 cm. V  tejto 
sérii nájdete tiež produkty s hrúbkou 6 mm (vo formáte 320x160 cm) alebo 2 cm (vo formáte 60x60 cm). Architektovi tak 
umožňuje zvoliť si odtieň, ktorý potrebuje, súčasne s formátom a jeho využitím na stavbe: vonkajšie priestory s príslušným 
protišmykom, terasa uložená na terče, veľké formáty vo vstupných halách, alebo 6 mm črep na fasáde či veľkej pohľadovej 
stene, doska za kuchynskou linkou, ale aj kúpeľňa nie je výnimkou. Optimálny materiál pre modernú architektúru. Predaje 
roku 2015 úspešnosť série Industrial potvrdili. 
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Battiscopa A s fazetou
soft/bocciardato
8x60x1/8x60x2
6,90/7,31 €/ks

6,21/6,57 €/ks

Schodový stupeň s hranou K0
soft
30x120
60,81 €/ks

54,73 €/ks

Gradino
soft
40x80
32,61 €/ks

29,35 €/ks
Mozaika Cubito
soft
30x30
14,24 €/ks (158,22 €/m2)

12,82 €/ks (142,44 €/m2)

Cenník formátov série (v €/m2) 20

⓯ 40x80 80x80 60x60 60x120 60x60

SOFT R9 64,80 € 
61,56 €

86,40 € 
69,90 €

64,80 € 
61,56 €

97,80 € 
79,90 € –

NATURALE R10, B 58,80 € 
55,86 €

81,60 € 
69,90 €

58,80 € 
55,86 €

91,80 € 
69,90 € –

BOCCIARDATO R11, C – – – – 95,40 € 
69,90 €

Industrial

Ivory naturale 91,80 €/m2
60x120  A6V1E3A 69,90 €/m2

Steel naturale 91,80 €/m2
60x120  A6V5E3A 69,90 €/m2

Taupe naturale 91,80 €/m2
60x120  A6V2E3A 69,90 €/m2

Moka naturale 91,80 €/m2
60x120  A6V3E3A 69,90 €/m2

Sage naturale 91,80 €/m2
60x120  A6V4E3A 69,90 €/m2

Plomb naturale 91,80 €/m2
60x120  A6V6E3A 69,90 €/m2
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Séria Walks/1.0 od talianskeho výrobcu Floorgres je dokonale prepracovaný produkt. Na trhu sa objavilo mnoho materiálov, 
ktoré sú inšpirované prírodnou žulou alebo bridlicou. Séria Walks/1.0 ich však prekonala vernosťou kresby. Široká škála 
formátov, ktoré je možné kombinovať, sa výrazným spôsobom blíži dizajnu skutočného prírodného kameňa. Rôzne 
povrchy umožňujú aplikáciu ako v interiéroch (R9), tak v exteriéroch (R11). Prakticky nulová nasiakavosť napomáha veľmi 
jednoduchej čistiteľnosť – ďalšia výhoda oproti prírodným materiálom. Ľahké odlesky sľudy podtrhujú realitu dizajnu. 
Výrobca úspešnú sériu rozšíril o  nový formát 60x120 cm, formát M3, zaujímavé mozaiky a nové typy schodových stupníc. 
V roku 2016 nájdete aj dve najúspešnejšie farby vo formáte 320x160 cm. 
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Battiscopa A s fazetou
soft/naturale
8x60x1/8x60x2
6,08/7,31 €/ks

5,47/6,57 €/ks

Schodový stupeň s hranou K2 
soft
33x80
64,89 €/ks

58,40 €/ks

Black soft 69,60 €/m2
40x80 A6J4A2A 49,90 €/m2

Gray soft 69,60 €/m2
40x80 A6J2A2A 49,90 €/m2

Beige soft 69,60 €/m2
40x80 A6J1A2A 49,90 €/m2

White soft 69,60 €/m2
40x80 A6J3A2A 49,90 €/m2

Cenník formátov série (v €/m2) 20 20

⓯ 30x60 40x80 60x60 60x120 60x60* 40x120*

SOFT R9 58,80 € 
49,90 €

69,60 € 
49,90 €

69,60 € 
54,90 €

96,60 € 
74,90 € – –

NATURALE R11, C 58,80 € 
49,90 €

69,60 € 
49,90 €

69,60 € 
54,90 €

96,60 € 
74,90 €

95,40 € 
69,90 €

124,80 € 
99,90 €

* Iba farby White a Gray.

Walks/1.0
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Material Stones talianskeho značkového výrobcu Cerim, ktorý patrí do skupiny Florim Group, bol novinkou roku 2015. 
Tento materiál je veľmi zložité predávať. Rozdielnosť jednotlivých dlaždíc je tak veľká (parameter V4), že sa nedá vystaviť 
len jednu dlaždicu a na základe tohto dizajnu ju zákazníkovi predať. Je nutné vystaviť pomerne veľkú plochu, aby si človek 
jasne predstavil výsledný efekt. Táto rozdielnosť jednotlivých dlaždíc zvýrazňuje realitu dizajnu materiálu. Myslíme si, že 
Material Stones je jedna z najpodarenejších sérií, ktoré boli predstavené na Cersai v Bologni. Táto séria okrem toho, že je 
krásna, má i veľmi zaujímavú cenu. Realizovali sme z nej veľa zaujímavých projektov od súkromných kúpeľní, cez hotely, iné 
verejné priestory, ale tiež aj terasy, bazény, sauny a pod. Univerzálnosť tejto série je výnimočná. 
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Material 01 naturale 66,00 €/m2
60x120 / PEI 4  A7W1A1A 52,90 €/m2

Material 02 naturale 66,00 €/m2
60x120 / PEI 4  A7W2A1A 52,90 €/m2

Material 05 naturale 66,00 €/m2
60x120 / PEI 3  A7W5A1A 52,90 €/m2

Material 04 naturale 66,00 €/m2
60x120 / PEI 4  A7W4A1A 52,90 €/m2

Material 03 naturale 66,00 €/m2
60x120 / PEI 4  A7W3A1A 52,90 €/m2

Material Stones

Cenník formátov série (v €/m2) 

⓯  30x60 60x60 60x120

NATURALE R9 43,80 €  
39,42 € 

50,40 €  
45,36 € 

66,00 €  
52,90 € 

GRIP R11, B 43,80 €  
39,42 € – – 
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Na predchádzajúcej stránke sme viac popísali túto výnimočnú sériu. K tomu, aby ste ju naozaj pochopili, je nutné vidieť 
väčšiu položenú plochu. Vďaka tomu, že séria má 9 farieb, tak na máloktorej vzorkovni nájdete všetky farby v  ploche. 
Druhým problémom samozrejme je, že pri novinke nie je dostatok referenčných fotografií. Je teda nutná trochu väčšia 
predstavivosť. Výhodou tejto série je, že výrobca čerpal inšpiráciu z  najzaujímavejších prírodných materiálov, ktoré sú 
ťažené na území Talianska. 
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Gradino
naturale
30x60
18,32 €/ks

16,49 €/ks

Material 06 naturale 66,00 €/m2
60x120 / PEI 3  A7W6A1A 52,90 €/m2

Material 07 naturale 66,00 €/m2
60x120 / PEI 4  A7W7A1A 52,90 €/m2

Material 09 naturale 66,00 €/m2
60x120 / PEI 4  A7W9A1A 52,90 €/m2

Material 08 naturale 66,00 €/m2
60x120 / PEI 4  A7W8A1A 52,90 €/m2

Battiscopa B zaleštená
naturale
8x60
8,12 €/ks (13,53 €/bm)

7,31 €/ks (12,18 €/bm)

Material Stones

Cenník formátov série (v €/m2) 

⓯  30x60 60x60 60x120

NATURALE R9 43,80 €  
39,42 € 

50,40 €  
45,36 € 

66,00 €  
52,90 € 

GRIP R11, B 43,80 €  
39,42 € – – 
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Výrobca Cerim, ktorý patrí do skupiny Florim, bol vždy na okraji pozornosti. Zastarané technológie produkovali nezaujímavé 
materiály. V  roku 2015 bol celý výrobní závod v  talianskej Imole zbúraný a  na jeho mieste vystaval Florim podľa môjho 
názoru najmodernejšiu výrobu v Taliansku. V tomto katalógu nájdete veľa zaujímavých výrobkov vrátane série Timeless. 
V tejto sekcii predstavujeme formát 60x120 cm v hrúbke 10 mm v leštenom i matnom prevedení. Väčšina sérií má jeden 
dizajn v niekoľkých farbách. Dizajnéri pri sérii Timeless išli inou cestou. Každá farba má inú predlohu – iný typ prírodného 
materiálu. K  sérii som si dal názov „multikultúrna“. Vďaka rozmanitosti tejto série je možné realizovať stavby rôznych 
architektonických štýlov. Tento formát je veľmi vhodný pre kúpeľňu. Vďaka tomu, že Timeless má dizajn kameňa, snažíme 
si ju položiť v štýle pokládky prírodného kameňa. Používame náhodnú, nepravidelnú väzbu, často i multiformát M3, kde 
kombinujeme tri formáty 120x20, 120x40, 120x60 cm. 
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Timeless of Cerim 

Ceppo di grè naturale R9 69,60 €/m2
60x120  A724A1A 52,90 €/m2
Ceppo di grè lucido 84,00 €/m2
60x120  A724A2A 65,90 €/m2

Calacatta naturale R9 69,60 €/m2
60x120  A729A1A 52,90 €/m2
Calacatta lucido 84,00 €/m2
60x120  A729A2A 65,90 €/m2

Bardiglio gray naturale R9 69,60 €/m2
60x120  A727A1A 52,90 €/m2
Bardiglio gray lucido 84,00 €/m2
60x120  A727A2A 65,90 €/m2

Amani grey naturale R9 69,60 €/m2
60x120  A726A1A 52,90 €/m2
Amani grey lucido 84,00 €/m2
60x120  A726A2A 65,90 €/m2

Gradino
naturale
30x60
18,32 €/ks

16,49 €/ks

Battiscopa A s fazetou
naturale
8x60
5,67 €/ ks

5,11 €/ks
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Ďalšie farby série Timeless sú tiež zaujímavé a  na predchádzajúcej stránke si môžete prečítať argumenty. Spomenul by 
som tu dve farby. Amani grey, ktorej predlohou bol prírodný kameň, ktorý používa Armani vo svojich predajniach (Bronze 
Armani Marble). Výrobca si nedovolil plný názov Armani z dôvodu ochrannej známky. Druhá zaujímavá farba Ceppo di grè 
si zvolila predlohu liateho terasa. Tento typ materiálu sa používa v architektúre zhruba 100 rokov, od doby vynálezu betónu 
a jeho výrazného rozšírenia. Aj v dnešnej dobe sa tento dizajn využíva v niektorých typoch modernej architektúry: vstupné 
haly administratívnych budov, domy s  prvkami funkcionalizmu a  pod. Liate teraso sa architektom páči preto, že nemá 
škáry. Na stavbách sa väčšinou používa lacnejšie prevedenie s malým zrnom. Predlohou pre dizajn tejto dlaždice však bol 
materiál s veľkými kusmi kameňa (veľké zrno) a pri pokládke na malú škáru, kde používame škárovaciu hmotu v rovnakej 
farbe ako je dlažba, je výsledný efekt fantastický. Materiál sme schopní dodať v matnom i leštenom prevedení. 
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Timeless of Cerim 

Black deep naturale R9 69,60 €/m2
60x120  A728A1A 52,90 €/m2
Black deep lucido 84,00 €/m2
60x120  A728A2A 65,90 €/m2

Travertino naturale R9 69,60 €/m2
60x120  A723A1A 52,90 €/m2
Travertino lucido 84,00 €/m2
60x120  A723A2A 65,90 €/m2

Marfil naturale R9 69,60 €/m2
60x120  A722A1A 52,90 €/m2
Marfil lucido 84,00 €/m2
60x120  A722A2A 65,90 €/m2

Eramosa naturale R9 69,60 €/m2
60x120  A725A1A 52,90 €/m2
Eramosa lucido 84,00 €/m2
60x120  A725A2A 65,90 €/m2

Gradino
naturale
30x60
18,32 €/ks

16,49 €/ks

Battiscopa B zaleštěná
naturale
8x60
8,12 €/ ks

7,31 €/ks



made in italymade in italy

52 KATALÓG 2016

Každý výrobca hľadá stále nové dizajny, ktoré by zaujali. Dizajny nevznikajú samostatne, nezávisle na trendoch architektúry 
a  vybavení interiérov. Výrobcovia dlaždíc navštevujú význačné veľtrhy, a  tak ako sa vyvíja interiérový dizajn, snaží sa 
prispôsobiť týmto trendom svoje materiály. Moderná architektúra stále viac používala stierky, ktoré napodobovali betón. 
Tento spôsob realizácie podláh má však mnoho negatív. Nasiakavosť materiálu spôsobuje časté znečistenie podláh, ktoré 
je nezvratné. Betón aj stierky majú nízku tvrdosť, vo väčšine prípadov 5 stupňov Mohs. Preto sú často podlahy poškrabané 
a sú aj vyšliapané cestičky, kde je väčšia frekvencia pohybu. Nečistoty v našich zemepisných šírkach (prach a kamienky 
zo žuly) majú tvrdosť 7 Mohs. Gresové dlažby majú vyšší tvrdosť – 8 Mohs, a  vďaka tomu ju aj  vo vysoko zaťaženom 
priestore nedokážete poškrabať. Séria Maps of Cerim si zvolila predlohu betónu a pri pokládke na minimálnu škáru (1 mm) 
a následnom škárovaní rovnakou farbou získate fantastický dizajn. 
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Maps of Cerim

Maps White naturale 69,60 €/m2
60x120  A732A1A 52,90 €/m2

Maps Beige naturale 69,60 €/m2
60x120  A735A1A  52,90 €/m2

Maps Graphite naturale 69,60 €/m2
60x120  A734A1A 52,90 €/m2

Maps Dark Grey naturale 69,60 €/m2
60x120  A733A1A 52,90 €/m2

Maps Light Grey naturale 69,60 €/m2
60x120  A731A1A 52,90 €/m2

Gradino
naturale
30x60
18,32 €/ks

16,49 €/ks

Battiscopa B zaleštěná
naturale
8x60
8,2 €/ ks

7,31 €/ks
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Tato séria, rovnako ako predchádzajúca, si zvolila predlohu v  betónu. 
Predchádzajúca séria Maps má však dizajn nového betónu. Séria 
Contemoporary Stone naopak kopíruje starý poškodený betón, kde je vidieť 
dlhodobé opotrebenie. Sú znateľné odlúpnuté vrstvy vrchných cementových 
plôch, rôzne praskliny a  tiež farebné rozdielnosti, ktoré vznikali pôsobením 
vody, čistením a pod. Neznamená to však, že materiál je vhodný pre historické 
budovy, ale práve naopak môže byť zaujímavým kontrastom v  moderných 
budovách, reštauráciách, butikoch a pod. 
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Contemporary Stone

Anthracite naturale  66,00 €/m2
60x120  A7Z4A1A 52,90 €/m2

White naturale  66,00 €/m2
60x120  A7Z2A1A 52,90 €/m2

Grey naturale  66,00 €/m2
60x120  A7Z3A1A 52,90 €/m2

Taupe naturale  66,00 €/m2
60x120  A7Z1A1A 52,90 €/m2

Gradino
naturale
30x60
18,32 €/ks

16,49 €/ks

Battiscopa B zaleštěná
naturale
8x60
8,12 €/ ks

7,31 €/ks

Battiscopa A s fazetou
naturale
8x60
5,67 €/ ks

5,11 €/ks
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Ďalší zástupca dreva? Prečo? Tieto otázky by mohli napadnúť každého. Sériu zavádzame z toho dôvodu, že realita kresby 
bola podľa nášho názoru jedna z  najlepších. V  kombinácii s  cenou na formát 30x120 cm a  rektifikovaným prevedením 
považujeme túto dlažbu za najlepšiu vzhľadom k pomeru kvality, dizajnu/ceny. Veríme, že aj vás táto séria zaujme a využijete 
ju do nových realizovaných priestorov. 



⓯

RET

R9

digi
tisk

VAR

10

❹

Pre technické opracovanie materiálu využite ponuky výrobného závodu TechnoArt
(rezanie, kamenárske rohy, otvory pre vývody vody, elektriny a pod.) www.technoart.info

Kompletný sortiment série Details Wood 
nájdete na www.katalogy-koupelny.cz KATALÓG 2016  57

Schodový stupeň s hranou K2
naturale
30x120
93,46 €/ks

84,11 €/ks

Battiscopa B zaleštená
naturale
8x120
18,32 €/ks (15,27 €/bm)

16,49 €/ks (13,74 €/bm)

Brown 60,00 €/m2
30x120 / PEI 3 A7V4A1A 45,90 €/m2

Taupe 60,00 €/m2
30x120 / PEI 3 A7V5A1A 45,90 €/m2

White 60,00 €/m2
30x120 / PEI 4 A7V1A1A 45,90 €/m2

Beige 60,00 €/m2
30x120 / PEI 3 A7V3A1A 45,90 €/m2

Gray 60,00 €/m2
30x120 / PEI 4 A7V2A1A 45,90 €/m2

Details Wood

Multiformát M3
30x120
W1I1A
11,42 €/m2

9,14 €/m2
Cena výrobnej operácie
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Obrázok č. 1 – Terasy, balkóny 
Realizácia balkónov a  terás klasickým lepením 9–10 mm hrubých dlažieb prináša po rokoch mnoho problémov. Vďaka 
veľkému rozdielu teplôt medzi jednotlivými ročnými obdobiami prichádzalo k popraskaniu škár a odtrhnutiu dlažieb od 
podkladu. Dlažby s hrúbkou 2 cm umožňujú inú technológiu montáže. Na balkónoch je možné klásť dlažbu iba na gumové 
podložky. U väčších terás, kde chcete, aby dlažba bola v rovine, sa používajú nastaviteľné terče. Pod dlažbou môžete mať 
rozvody vody na zavlažovanie, odpad z  vírivky na terase alebo elektrické káble. Na terasách je možné urobiť kvalitnú 
izoláciu, ktorú dlažba chráni proti poškodeniu, UV žiareniu a je kedykoľvek prístupná ku kontrole alebo prípadné opravy. 

Obrázok č. 2 – Zaťaženie vonkajšej dlažby 
Po veľkom množstve reklamácií nedoručujeme montáže klasických 9 mm hrubých dlažieb na príjazdové priestory, vjazdy 
do garáží, a  pod. Na jednej strane sú dlažby zaťažované veľkými teplotnými rozdielmi, vlhkosť zeme často preniká do 
lepidla, ktoré sa v priebehu niekoľkých rokov „rozdrobia“ a následne „dutá“ dlaždica praskne. 2 cm hrubé dlaždice majú 
výrazne vyššiu mechanickú pevnosť a  neprasknú, ani keby boli položené iba na betóne alebo piesku. Spôsob pokládky 
tohto materiálu môže byť zhodný ako u prírodného kameňa, ktorý sa kladie do čerstvého betónu. Najlepšie tým dokážete 
vytvoriť rovinu bez vysokých vyrovnávacích vrstiev lepidla, ktoré bolo vždy základom budúcej reklamácie. 

Gresová dlaždica má výrazne väčšiu mechanickú pevnosť ako prírodné materiály. Vďaka homogénnej 
štruktúre materiálu sa pri zaťažení v ohybe rozloží sila rovnomerne. Pri prírodných materiáloch sa naopak 
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Použitie dlažieb s hrúbkou 2 cm

Obrázok č. 3 – Dlažby v tráve 
V  dnešnej dobe je mnoho materiálov, ktoré sú pre tieto „chodníčky“ vhodné. Vo väčšine prípadov sa jedná o  zvyškový 
maloformátový kameň alebo betónové dosky. Nájdete ich vo všetkých obchodných reťazcoch a  stavebninách. Tieto 
materiály sa z  môjho hľadiska najviac hodia na chalupy a  vidiecku architektúru. Ak ale máte moderný dom s  prvkami 
funkcionalizmu, záhrady s pravidelnými rysmi, môže byť tento materiál ďalším doplňujúcim prvkom. Stačí len vyrovnať 
podklad a dlažbu položiť iba do piesku. Odporúčame pod dlažbu dať fólie, ktoré zabránia prerastaniu buriny. 

Obrázok č. 4 – Príjazdové cesty 
Gresová dlažba s hrúbkou 2 cm vydrží naozaj vysoké zaťaženie. Je možné ju použiť i na príjazdovú cestu. Je nutné však 
vytvoriť kvalitný podklad, ktorý dostatočne prepúšťa vodu a nebude sa v budúcnosti prepadať. Po skladbe rôznych frakcií 
štrku stačí finálnu vrstvu vyrovnať jemnejším posypom, na ktorý priamo kladiete dlažbu. Pre jednoduchosť pokládky je 
nutné použiť distančné krížiky hrúbky okolo 5 mm. Následne dlažbu len dosypete pieskom alebo jemnou drťou a rozmetáte. 
Je vhodné raz za rok ľahko dosypať. 

sila koncentruje do zóny s  nejakou štrukturálnou chybou a  najmenšou pevnosťou. Gresová dlažba 
s hrúbkou 2 cm má rovnakú pevnosť v ohybe ako 6 cm hrubá žula...



60 KATALÓG 2016

Dlažby s hrúbkou 2 cm, ktoré je možné používať na terče, boli predstavené ako novinka pre rok 2015. Architekti ani stavebné 
firmy nemajú s touto typológiu materiálov veľké skúsenosti a väčšina stavieb bola projektovaná niekoľko rokov predtým, 
ako sa realizuje. Vďaka častým reklamáciám terás a balkónov sa v súčasnej dobe používajú tzv. drevené rošty. Tento typ 
podláh má tiež svoje úskalia. Pri použití nekvalitných materiálov je veľmi nízka životnosť, farebná nestálosť a pokrivkáva aj 
dizajn. U kvalitného prevedenia naopak bojujete s veľmi vysokou cenou. Pri vákuovej impregnácii dokážete zvýšiť životnosť 
tohto materiálu, ale vo väčšine prípadov sa na stavbe materiál upravuje na rozmer, vŕta, brúsi a pod. Tým opäť materiál 
„otvoríte“ a v okolí škrobov alebo pri reze začne materiál čerpať a zahnívať. 

Rovnako ako na hornej fotografii sa jedná o  realizáciu bytového domu českého developera Central Group – Rezidencia 
Nikolajka. Tento najväčší český developer sa snaží prinášať na trh kvalitné byty a neustále vyhľadáva nové materiály, nové 
technológie a aplikuje ich vo svojich stavbách. Snaží sa tak byť vždy o krok pred svojou konkurenciou. S týmto developerem 
sme realizovali aj ďalší jeho projekt Rezidencia Římská pri Národnom múzeu, kde tiež použil 2 cm dlažby na všetkých terasách. 
Iba v týchto dvoch projektoch bolo použité cez 3.000 m2 dlažieb a 12.000 ks nastaviteľných terčov v rôznych výškach. 

Bytový dom Nikolajka, Praha, realizácia 2015

Bytový dom Nikolajka, Praha, realizácia 2015
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Názov výrobku kód MOC A (ks) MOC B (ks) Názov výrobku kód MOC A (ks) MOC B (ks)

Závěsná lišta 15 mm, dĺžka 270 cm L1481AC 67,88 € 44,12 € Krycí límec 60 mm, dĺžka 270 cm L1482B2 50,22 € 32,64 €
Závěsná lišta 20 mm, dĺžka 270 cm L1481A1 71,12 € 46,23 € Krycí límec 80 mm, dĺžka 270 cm L1482BE 58,32 € 37,91 €
Závěsná lišta 25 mm, dĺžka 270 cm L1481AD 74,36 € 48,34 € Krycí límec 100 mm, dĺžka 270 cm L1482BF 65,62 € 42,65 €

Dlažby s hrúbkou 2 cm – Nastaviteľné terče 

Terč nastaviteľný s výkyvnou hlavou 35–55 mm
L1483C3
5,34 €/ks
3,47 €/ks

Terč nastaviteľný s výkyvnou hlavou 55–70 mm
L1483C4
5,64 €/ks
3,67 €/ks

Terč nastaviteľný s výkyvnou hlavou 70–110 mm
L1483C5
6,42 €/ks
4,17 €/ks

Terč nastaviteľný s výkyvnou hlavou 110–150 mm
L1483C6
7,14 €/ks
4,64 €/ks

Terč nastaviteľný s výkyvnou hlavou 150–170 mm
L1483C7
10,20 €/ks
6,63 €/ks

Terč nastaviteľný s výkyvnou hlavou 170–200 mm
L1483C8
10,80 €/ks
7,02 €/ks

Nastaviteľné rozperné jazýčky
L1484C9
1,56 €/ks
1,01 €/ks

Protišmyková a protihluková gumová podložka
L1485D0
1,44 €/ks
0,94 €/ks

Poistný krúžok
L1486CA
1,44 €/ks
0,94 €/ks

Regulační klíč
L148A
14,40 €/ks
9,36 €/ks

Na vyžiadanie je možné objednať terče s nastaviteľnosťou až do 500 mm.

Závesná lišta
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Široká farebná škála série Material Stones sa ponúka iba v klasickej hrúbke črepu. V špeciálnej hrúbke 2 cm 
je vyrábané len päť odtieňov, ktoré sú pre exteriérovú architektúru vhodné. Protišmykové prevedenie R11 je 
optimálnym riešením pre exteriér – dostatočný protišmyk a  pritom stále ešte zachováva dobrú čistiteľnosť. 
Formát 60x60 cm, ktorý je vhodný pre klasickú pokládku, je doplnený formátom 40x120 cm, ktorý naopak 
využívame pro výrobu schodov, parapetov alebo horné zakončenie vonkajších stien. 
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Pre technické opracovanie materiálu využite ponuky výrobného závodu TechnoArt
(rezanie, kamenárske rohy, otvory pre vývody vody, elektriny a pod.) www.technoart.info

Kompletný sortiment série Material Stones 
nájdete na www.katalogy-koupelny.cz KATALÓG 2016  63

Cenník formátov série (v €/m2) 20 20

⓯ 60x60 40x80

BOCCIARDATO R11, B 74,40 € 
59,90 €

74,40 € 
64,90 €

Material Stones

Material 09 bocciardato 74,40 €/m2
60x60 / PEI 4  A7W9B2A 59,90 €/m2

Material 07 bocciardato 74,40 €/m2
60x60 / PEI 4  A7W7B2A 59,90 €/m2

Material 01 bocciardato 74,40 €/m2
60x60 / PEI 4  A7W1B2A 59,90 €/m2

Material 08 bocciardato 74,40 €/m2
60x60 / PEI 4  A7W8B2A 59,90 €/m2

Material 03 bocciardato 74,40 €/m2
60x60 / PEI 4  A7W3B2A 59,90 €/m2
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Terasy často nadväzujú na obytné priestory. V  obývacej izbe máte napr. plávajúce podlahy a  chceli by ste spojiť dizajn 
interiéru s exteriérom. Ďalším motívom môže byť zladenie obkladu fasády s materiálmi na podlahe alebo len máte radi 
dizajn dreva. To bol dôvod, prečo výrobca Cerim rozšíril pre rok 2016 svoju ponuku 2 cm dlažieb o túto sériu. Realita dizajnu 
je prekvapujúca, napriek tomu že dlažba je vo formáte 60x60 cm, tak zákazníci na vzorkovni siahajú na škáru a premýšľajú, 
ako je drevo spojené. Odporúčame pokladať dlažbu s otočením o 90°. Výsledný dizajn vyzerá ako kazeta. Pokiaľ dlažbu 
neotáčate, pôsobí veľmi neprirodzene a škára je rušivým prvkom. 
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Pre technické opracovanie materiálu využite ponuky výrobného závodu TechnoArt
(rezanie, kamenárske rohy, otvory pre vývody vody, elektriny a pod.) www.technoart.info

Kompletný sortiment série Details Wood 
nájdete na www.katalogy-koupelny.cz KATALÓG 2016  65

Cenník formátov série (v €/
m2) 20 20

⓯  60x60 40x80

GRIP R11, B 74,40 € 
59,90 €

74,40 € 
64,90 €

Details Wood

White grip 74,40 €/m2
60x60   A7V1D2A 59,90 €/m2

Gray grip 74,40 €/m2
60x60   A7V2D2A 59,90 €/m2

Beige grip 74,40 €/m2
60x60   A7V3D2A 59,90 €/m2
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Séria Tech a  séria Walks sú zástupcami pevnostných dlažieb s  hrúbkou 2 cm. Využitie tohto materiálu je práve vďaka 
hrúbke črepu veľmi špecifické. Vysoká pevnosť umožňuje pokládku dlažieb na nespevnené povrchy, ako napr. nášľapné 
kamene v záhrade, rôzne chodníčky uložené do piesku atď. Cieľom výrobcu bolo vyrobiť predovšetkým materiál, ktorý by 
bolo možné pokladať na terče na terasy. V súčasnej dobe sa používajú betónové dlažby s rôznym povrchom. Je u nich ale 
veľmi ťažké dosiahnuť dobrý dizajn. Aj rozmery betónových dlažieb sú problematické – formát 30x30 cm je vyrábaný v 2 
cm hrúbke, ale napr. formát 60x60 cm je už v hrúbke 4 cm (z dôvodu nižšej pevnosti betónu). Jeho použitím na strešných 
terasách zbytočne preťažujeme konštrukciu strechy. Všetky tieto negatíva nová keramická dlažba odstraňuje. Novinkou pre 
rok 2016 je formát 40x120 cm a rozšírenie o ďalšie farby. Formát 40x120 cm je predurčený pre výrobu schodových stupňov 
(www.technoart.info). 
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Pre technické opracovanie materiálu využite ponuky výrobného závodu TechnoArt
(rezanie, kamenárske rohy, otvory pre vývody vody, elektriny a pod.) www.technoart.info

Kompletný sortiment série Walks/1.0, Tech#2 
nájdete na www.katalogy-koupelny.cz KATALÓG 2016  67

Pre pokládku na pevný a rovný podklad odporúčame gumené vymedzovacie terče. Bližšie informácie vám poskytne náš odborný 
predajca.

Cenník formátov série (v €/m2) 20 20

⓯ 60x60 40x120

WALKS/1.0 NATURALE R11, C 95,40 € 
69,90 €

124,80 € 
99,90 €

TECH#2 NATURALE R12, C. 80,40 € 
69,90 €

112,80 € 
99,90 €

Tech grey 80,40 €/m2
60x60 A6U1A1A 69,90 €/m2

Tech light grey 80,40 €/m2
60x60 A6U2A1A 69,90 €/m2

Walks/1.0 grey 95,40 €/m2
60x60 A6J2O3A 69,90 €/m2

Walks/1.0 white 95,40 €/m2
60x60 A6J3O3A 69,90 €/m2

Walks/1.0, Tech#2
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Séria Industrial patrí do rodiny tzv. „2 cm“, ktoré popisujeme na predchádzajúcej strane. Dizajn ju predurčuje predovšetkým 
pre terasy alebo balkóny moderných domov. Referenčné fotografie z južného Talianska nezobrazuje typické použitie tejto 
série. Naopak je určená hlavne pre severské krajiny, kde veľké teplotné rozdiely často narušujú štruktúru balkónov alebo 
rovných striech. Nové technologické postupy a  izolačné hmoty nám samozrejme tieto problémy eliminujú, je len nutné 
zaistiť nášľapnú vrstvu v dizajne, ktorý nepoškodí architektúru domu. Napriek tomu, že série Tech a Walks z predchádzajúcej 
stránky majú rovnaké technické parametre ako séria Industrial, nie sú dizajnovo vhodné pre terasu moderného domu. Budú 
však zaujímavé pri použití v záhrade alebo v okolí bazéna. Na terasách, ktoré budú frekventované aj v lete, neodporúčame 
používať tmavé farby. Pre bosú nohu sú počas horúcich dní nepríjemné. 
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(rezanie, kamenárske rohy, otvory pre vývody vody, elektriny a pod.) www.technoart.info

Kompletný sortiment série Industrial 
nájdete na www.katalogy-koupelny.cz KATALÓG 2016  69

Pre pokládku na pevný a rovný podklad odporúčame gumené vymedzovacie terče. Bližšie informácie 
vám poskytne náš odborný predajca.

Cenník formátov série (v €/m2) 20

⓯ 60x60

BOCCIARDATO R11, C 95,40 € 
69,90 €

Industrial

Steel 95,40 €/m2
60x60 A6V5A1A 69,90 €/m2

Plomb 95,40 €/m2
60x60 A6V6A1A 69,90 €/m2

Moka 95,40 €/m2
60x60 A6V3A1A 69,90 €/m2

Ivory 95,40 €/m2
60x60 A6V1A1A 69,90 €/m2

Taupe 95,40 €/m2
60x60 A6V2A1A 69,90 €/m2

Sage 95,40 €/m2
60x60 A6V4A1A 69,90 €/m2
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V  dnešnej dobe je na trhu veľké množstvo gresových dlažieb dizajnu dreva. Všetci sa snažia vyrobiť nevernejšiu kópiu 
a musím povedať, že niektorým sa to aj naozaj podarilo. Aj v našom katalógu nájdete mnoho materiálov, ktoré v reštaurácii 
hosť nerozozná od prírodného materiálu. Blocks túto ambíciu nemá. Dizajnéri si vytvorili svoju verziu, ktorá je určená 
pre interiéry s vlastným duchom jedinečnosti. Navrhnúť takýto interiér je však oveľa ťažšie. Nie je možné vziať „nejaké“ 
materiály a skombinovať ich. Všetko do seba musí zapadať a potom dokážete vytroviť interiér, ktorý osloví. Dlažba nie je len 
prvkom pre podlahy, ale je to ušľachtilý povrch, s ktorým môžete pracovať.
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Pre technické opracovanie materiálu využite ponuky výrobného závodu TechnoArt
(rezanie, kamenárske rohy, otvory pre vývody vody, elektriny a pod.) www.technoart.info

Kompletný sortiment série Blocks 5.0 
nájdete na www.katalogy-koupelny.cz KATALÓG 2016  71

Block Rust naturale, R10 80,29 €/m2
120x60 / PEI 3 AH334A2A 54,90 €/m2
Block Rust lappato  99,54 €/m2
120x60   AH334A1A 65,90 €/m2

Block White naturale, R10 80,29 €/m2
120x60 / PEI 4 AH331A2A 54,90 €/m2
Block White lappato 99,54 €/m2
120x60   AH331A1A 65,90 €/m2

Block Grey naturale, R10 80,29 €/m2
120x60 / PEI 4 AH333A2A 54,90 €/m2
Block Grey lappato  99,54 €/m2
120x60   AH333A1A 65,90 €/m2

Block Dark naturale, R10 80,29 €/m2
120x60 / PEI 3  AH332A2A 54,90 €/m2
Block Dark lappato  99,54 €/m2
120x60   AH332A1A 65,90 €/m2

Blocks 5.0

Block Wood naturale, R10 80,29 €/m2
120x60 / PEI 4 AH335A2A 54,90 €/m2
Block Wood lappato  99,54 €/m2
120x60   AH335A1A 65,90 €/m2
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Zaujímavou kombináciou pri sérii Blocks je matné a  lapované prevedenie. Keď sa človek s  návrhom interiéru pohrá, je 
možné kombinovať rozmery, orientáciu pokládky alebo farbu Wood, ktorú používame ako dekór k ostatným farbám, ale 
i povrchy. Z našej výroby vieme ešte dodať multiformát M3 nebo M3 mix, kde kombinujeme formáty 60x120 cm, 40x120 cm 
a 20x120 cm v matnom a leštenom prevedení v pomere 1:1.
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Pre technické opracovanie materiálu využite ponuky výrobného závodu TechnoArt
(rezanie, kamenárske rohy, otvory pre vývody vody, elektriny a pod.) www.technoart.info

Kompletný sortiment série Blocks 5.0 
nájdete na www.katalogy-koupelny.cz KATALÓG 2016  73

Battiscopa A s fazetou
naturale
8x60
6,90 €/ks

6,21 €/ks

Battiscopa B zaleštěná
naturale 
8x60
9,35 €/ks

8,41 €/ks

Schodový stupeň s hranou K2 35x120
vč. podstupnice 18x120 naturale
130,19 €/ks

117,17 €/ks

Gradino
naturale
30x60
18,32 €/ks

16,49 €/ks

Blocks 5.0

Multiformát M3 Mix naturale-lappato  89,38 €/m2

60x120 80,44 €/m2
V jednom boxe nájdete mix formátov a mix povrchov  
v pomere 1:1.

20x12040x120
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Séria Reside, jedného z najprestížnejších talianskych výrobcov Iris, je novinkou pre rok 2015. Táto dlaždica nemá reálnu 
prírodnú predlohu, ale pri jej zrode stáli dizajnéri. Podklad vám čiastočne evokuje kameň, ale má na sebe určitú textilnú 
štruktúru. Materiál je dodávaný v matnom alebo lapovanom prevedení v 4 základných farbách. Z tejto novinky máme už 
prvé realizácie v zvláštnych kontrastoch, súkromná kúpeľňa z najsvetlejšej farby, butik prestížneho oblečenia z farby Black 
a reštauráciu z farby Brown. Tým, že je séria iná ako ostatné, je aj zaujímavá.
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Pre technické opracovanie materiálu využite ponuky výrobného závodu TechnoArt
(rezanie, kamenárske rohy, otvory pre vývody vody, elektriny a pod.) www.technoart.info

Kompletný sortiment série Reside 
nájdete na www.katalogy-koupelny.cz KATALÓG 2016  75

Black naturale, R10 80,29 €/m2
60x120 / PEI 3 AH264A1A 54,90 €/m2
Black lappato 99,54 €/m2
60x120  AH264A2A 65,90 €/m2

Beige naturale, R10 80,29 €/m2
60x120 / PEI 4 AH262A1A 54,90 €/m2
Beige lappato 99,54 €/m2
60x120  AH262A2A 65,90 €/m2

Brown naturale, R10 80,29 €/m2
60x120 / PEI 4 AH263A1A 54,90 €/m2
Brown lappato 99,54 €/m2
60x120  AH263A2A 65,90 €/m2

Ash naturale, R10 80,29 €/m2
60x120 / PEI 4 AH261A1A 54,90 €/m2
Ash lappato 99,54 €/m2
60x120  AH261A2A 65,90 €/m2

Reside
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Zaujímavou kombináciou pri sérii Reside je matné a leštené prevedenie. Keď sa človek s návrhom interiéru pohrá, je možné 
kombinovať rozmery, orientáciu pokládky, ale aj povrchy. Z našej výroby vieme ešte dodať Multiformát M3 alebo M3 mix, 
kde kombinujeme rôzne menšie formáty v matnom a leštenom prevedení.
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Pre technické opracovanie materiálu využite ponuky výrobného závodu TechnoArt
(rezanie, kamenárske rohy, otvory pre vývody vody, elektriny a pod.) www.technoart.info

Kompletný sortiment série Reside
nájdete na www.katalogy-koupelny.cz KATALÓG 2016  77

Reside

Battiscopa A s fazetou
naturale
8x60
6,90 €/ks

6,21 €/ks

Battiscopa B zaleštená
naturale
8x60
9,35 €/ks

8,41 €/ks

Schodový stupeň s hranou K2 35x120
vr. podstupnice 18x120 naturale
130,19 €/ks

117,17 €/ks

Gradino
naturale
30x60
18,32 €/ks

16,49 €/ks

Multiformát M3 Mix naturale-lappato 89,38 €/m2

60x120 80,44 €/m2
V jednom boxe nájdete mix formátov a mix povrchov v pomere 1:1.

20x12040x120

Mozaika Muro Z Black naturale-lappato 162,84 €/m2 (29,31 €/ks)

30x60 AH264B1AE5 146,56 €/m2 (26,38 €/ks)
Mozaika Muro Z Ash naturale-lappato 162,84 €/m2 (29,31 €/ks)

30x60 AH261B1AE5 146,56 €/m2 (26,38 €/ks)

Mozaika Muro Z Brown naturale-lappato 162,84 €/m2 (29,31 €/ks)

30x60 AH263B1AE5 146,56 €/m2 (26,38 €/ks)
Mozaika Muro Z Beige naturale-lappato 162,84 €/m2 (29,31 €/ks)

30x60 AH262B1AE5 146,56 €/m2 (26,38 €/ks)
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Gresová glazovaná dlažba od výrobcu Iris bola predstavená na veľtrhu Cersai ako novinka v roku 2014. Táto séria nehľadá 
predlohu v prírodných materiáloch. Vymanila sa zo súčasných trendov, ktoré kopírujú mramory, žuly a iné granity a predlohou 
sa jej stala štruktúra textílie. Iris sledoval trendy výrobcov nábytkov a interiérového dizajnu, ktoré boli predstavené v Miláne 
v  roku 2014 a  snažil sa pre tieto materiály pripraviť zodpovedajúcu dlažbu. Skúsenosti z  predaja v  roku 2015 sú veľmi 
pozitívne. Je to stanovené tým, že v obchodných dizajnoch nemá konkurenciu.
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Pre technické opracovanie materiálu využite ponuky výrobného závodu TechnoArt
(rezanie, kamenárske rohy, otvory pre vývody vody, elektriny a pod.) www.technoart.info

Kompletný sortiment série Moving 
nájdete na www.katalogy-koupelny.cz KATALÓG 2016  79

Moving

White 64,91 €/m2
60x60 / PEI 4 AHQ4B1A 52,90 €/m2
White 99,54 €/m2
60x120 / PEI 4 AHQ4A1A 65,90 €/m2

Beige 64,91 €/m2
60x60 / PEI 4 AHQ2B1A 52,90 €/m2
Beige 99,54 €/m2
60x120 / PEI 4 AHQ2A1A 65,90 €/m2

Steel 64,91 €/m2
60x60 / PEI 3 AHQ3B1A 52,90 €/m2
Steel 99,54 €/m2
60x120 / PEI 3 AHQ3A1A 65,90 €/m2

Tan 64,91 €/m2
60x60 / PEI 3 AHQ1B1A 52,90 €/m2
Tan 99,54 €/m2
60x120 / PEI 3 AHQ1A1A 65,90 €/m2

Battiscopa A s fazetou
naturale
8x60
6,90 €/ ks

6,21 €/ks

Battiscopa B zaleštěná
naturale
8x60
9,35 €/ ks

8,41 €/ks

Gradino
naturale
30x60
18,32 €/ks

16,49 €/ks
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Séria Pietra di Basalto, výrobca Iris, mala predlohu v prírodných kameňoch – Basalto – čadič. Použitie tmavých kameňov 
v architektúre má svoje limity. Vo väčšine prípadov sa musí jednať o priestory, ktoré majú dostatok svetla a určitý pozitívny 
náboj, aby čierna farba nepôsobila negatívne. Pietra di Basalto – Nero je naozaj veľmi verná napodobnenina. Všetky 
ostatné farby nemajú v prírode už reálnu predlohu, sú iba zosvetlenou verziou originálnej predlohy. Predajné štatistiky nás 
prekvapili. Predaj tmavých farieb bol predovšetkým pre realizáciu verejných priestorov, predajní, ale napríklad aj fasád 
(formát 300x100 cm). Svetlé farby sme predávali hlavne do rodinných domov a bytov, kde sme realizovali nie len kúpeľne, 
ale aj obývacie priestory. Samostatne bola táto séria predávaná ako kuchynský obklad – doska bez jedinej škáry.
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Nero naturale 80,29 €/m2
60x120 / PEI 3 AH241A2A 51,90 €/m2
Nero lappato 99,54 €/m2 
60x120  AH241A1A 62,90 €/m2

Moro naturale 80,29 €/m2
60x120 / PEI 3 AH242A2A 51,90 €/m2
Moro lappato 99,54 €/m2
60x120  AH242A1A 62,90 €/m2

Beige naturale 80,29 €/m2
60x120 / PEI 4 AH244A2A 51,90 €/m2
Beige lappato 99,54 €/m2
60x120  AH244A1A 62,90 €/m2

Grigio naturale 80,29 €/m2
60x120 / PEI 4 AH243A2A 51,90 €/m2
Grigio lappato 99,54 €/m2
60x120  AH243A1A 62,90 €/m2

Pietra di Basalto
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Pietra di Basalto má veľmi dobrú cenu za formát 60x120 cm. Čiastka 51,90 € s DPH je pre tieto rozmery naozaj výnimočná. 
Táto séria je ale vyrábaná aj vo formáte 100x100 cm, 150x100 cm alebo dokonca 300x100 cm a  aj v  tomto formáte má 
fantastickú maloobchodnú cenu 79,90 € s DPH. Novinkou pre rok 2015 bolo lapované prevedenie, ktoré vytvára zaujímavé 
svetelné efekty. Na podlahách vie vyniknúť kombinácia matného a  lapovaného prevedenia, prípadne multiformátu M3 
a M3 mix. Pri realizácii kúpeľní napr. používame obklad steny vo formáte 300x100 cm v lapovanom prevedení pokladanom 
vertikálne a na podlahu používame formát 60x120 cm v matnom prevedení v hrúbke 10 mm.
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Mozaika Cubito Grigio
naturale-lappato
30x30
AH243A2AE2
14,65 €/ks (162,78 €/m2)

13,19 €/ks (146,56 €/m2)

Mozaika Cubito Nero
naturale-lappato
30x30
AH241A2AE2
14,65 €/ks (162,78 €/m2)

13,19 €/ks (146,56 €/m2)

Mozaika Cubito Beige
naturale-lappato
30x30
AH244A2AE2
14,65 €/ks (162,78 €/m2)

13,19 €/ks (146,56 €/m2)

Mozaika Cubito Moro
naturale-lappato
30x30
AH242A2AE2
14,65 €/ks (162,78 €/m2)

13,19 €/ks (146,56 €/m2)

Mozaika Cubito Bianco
naturale-lappato
30x30
AH245A2AE2
14,65 €/ks (162,78 €/m2)

13,19 €/ks (146,56 €/m2)

Battiscopa A s fazetou
naturale
8x60
6,90 €/ks

6,21 €/ks

Battiscopa B zaleštená
naturale
8x60
9,35 €/ks

8,41 €/ks

Schodový stupeň s hranou K2 35x120
vr. podstupnice 18x120 naturale
130,19 €/ks

117,17 €/ks

Gradino
naturale
30x60
18,32 €/ks

16,49 €/ks

Multiformát M3 Mix naturale-lappato 89,38 €/m2

60x120 80,44 €/m2
V jednom boxe nájdete mix formátov a mix povrchov v pomere 1:1.

20x12040x120Bianco naturale / PEI 5 80,29 €/m2
60x120 AH245A2A 51,90 €/m2
Bianco lappato 99,54 €/m2
60x120 AH245A1A 62,90 €/m2

Pietra di Basalto
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Pri vzniknutí tejto série nestáli dizajnéri, pretože je presnou kópiou prírodnej predlohy. Na výslednom efekte sa teda podpísali 
predovšetkým technológovia, ktorí dokázali z  novej výrobnej linky dostať maximum. Prednosťou Meltu je dokonalý, 
prepracovaný, neopakujúci sa dizajn s vynikajúcimi technickými parametrami. Vďaka najmodernejšej technológii, ktorá je 
súčasná a veľmi efektívna, má táto séria prijateľnú cenu 54,90 €/m2. Pre prestížny priestor považujeme formát 60x120 cm 
za dnešný štandard. Pokiaľ použijete novú formátovú skladbu multiformátu M3 mix, kde sa náhodne kombinujú formáty 
20x120 cm, 40x120 cm a 60x120 cm, v dvoch povrchoch (matt a lappato), získate produkt pre tie najprestížnejšie priestory, 
viď fotografie. Príjemne prekvapí aj cena tejto skladby 80,44 €/m2.
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Umber naturale 80,29 €/m2
60x120 / PEI 3 AH172B2A 54,90 €/m2
Umber lappato 99,54 €/m2
60x120  AH172B1A 65,90 €/m2

Grey naturale 80,29 €/m2
60x120 / PEI 4 AH173B2A 54,90 €/m2
Grey lappato 99,54 €/m2
60x120  AH173B1A 65,90 €/m2

Greige naturale 80,29 €/m2
60x120 / PEI 4 AH174B2A 54,90 €/m2
Greige lappato 99,54 €/m2
60x120  AH174B1A 65,90 €/m2

Ivory naturale 80,29 €/m2
60x120 / PEI 5 AH171B2A 54,90 €/m2
Ivory lappato 99,54 €/m2
60x120  AH171B1A 65,90 €/m2

Melt
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Séria Melt, jedného z najprestížnejších talianskych výrobcov Iris, bola novinkou pre rok 2014 a podrobne ju popisujeme na 
predchádzajúcej strane. Rozdiel obidvoch referenčných fotografií ukazuje univerzálnosť dizajnu a použitie tejto série. Nie je 
sa čomu čudovať. Dizajn prírodného kameňa je naozaj univerzálny a architektúra ho vie používať v absolútne rozdielnych 
interiéroch a exteriéroch. S mozaikami môžete vytvárať nielen zaujímavé dekoračné prvky, ale napr. zvyšovať protišmyk až 
na hodnotu R11. Ďalšou zaujímavou novinkou je schodový stupeň s hranou K2. Keďže je vyrábaný z formátu 60x120 cm, tak 
pre optimalizáciu prierezu je ku schodovému stupňu dodávaná aj podstupnica. Pre naozajstné pochopenie tejto série je 
dôležité ju vidieť položenú na väčšej ploche. Vzorka jednej dlaždice je absolútne nedostačujúca.
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Battiscopa A s fazetou
naturale
8x60
6,90 €/ks

6,21 €/ks

Battiscopa B zaleštená
naturale
8x60
9,35 €/ks

8,41 €/ks

Schodový stupeň s hranou K2 35x120
vr. podstupnice 18x120 naturale
130,19 €/ks

117,17 €/ks

Gradino
naturale
30x60
18,32 €/ks

16,49 €/ks

Multiformát M3 Mix naturale-lappato 89,38 €/m2

60x120 80,44 €/m2
V jednom boxe nájdete mix formátov a mix povrchov v pomere 1:1.

20x12040x120

Mozaika Muro Z Umber naturale-lappato 162,84 €/m2 (29,31 €/ks)

30x60 AH172A2AE5 146,56 €/m2 (26,38 €/ks)
Mozaika Muro Z Greige naturale-lappato 162,84 €/m2 (29,31 €/ks)

30x60 AH174A2AE5 146,56 €/m2 (26,38 €/ks)

Mozaika Muro Z Grey naturale-lappato 162,84 €/m2 (29,31 €/ks)

30x60 AH173A2AE5 146,56 €/m2 (26,38 €/ks)
Mozaika Muro Z Ivory naturale-lappato 162,84 €/m2 (29,31 €/ks)

30x60 AH171A2AE5 146,56 €/m2 (26,38 €/ks)

Melt
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Novinka výrobcu Iris pre rok 2015 naozaj prekvapila. Každý si na tento materiál musel siahnuť. Veľmi príjemný povrch 
človek ani nevníma, pretože vníma predovšetkým zámernú nerovnosť dlaždice pripomínajúcu pôvodnú ručnú výrobu, kde 
kraje obkladov sú vystúpené a stred je prepadnutý. Takisto ako keď vysychal betón v drevených formách. Obdobný materiál 
na trhu nenájdete. V dekoráciách sa takisto odráža toto obdobie, kde boli vyrábané betónové, ručne farbené dlaždice. Veľmi 
zaujímavé sú aj kúpeľne bez dekorov, ktoré nie sú tak dizajnovo limitujúce ako kúpeľne s dekórom. Naopak tu veľmi vyniknú 
zemité farby so zvláštnym povrchom v kontraste s ostatnými modernými zariaďovacími predmetmi. Moderná architektúra 
má rada kontrasty.
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Terre

Terrecotte Nero dekór (set à 15 ks)* 48,00 €/m2 (1,92 €/ks)
20x20 AH44B1C 35,90 €/m2 (1,44 €/ks)

Terrecotte Ruggine dekór (set à 15 ks)* 48,00 €/m2 (1,92 €/ks)
20x20 AH43B1C 35,90 €/m2 (1,44 €/ks)

* Minimálne objednávkové množstvo 1 box.

Nero 44,77 €/m2
20x60 AH44A1A 35,90 €/m2

Ruggine 44,77 €/m2
20x60 AH43A1A 35,90 €/m2

Cenere 44,77 €/m2
20x60 AH42A1A 35,90 €/m2

Creta 44,77 €/m2
20x60 AH41A1A 35,90 €/m2

Nero 40,08 €/m2
45,7x45,7 / PEI 3 29,90 €/m2
AH44C2B

Ruggine 40,08 €/m2
45,7x45,7 / PEI 3 29,90 €/m2
AH43C2B

Cenere 40,08 €/m2
45,7x45,7 / PEI 4 29,90 €/m2
AH42C2B

Creta 40,08 €/m2
45,7x45,7 / PEI 5 29,90 €/m2
AH41C2B
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Veľa materiálov má v katalógu obdobný dizajn. Pre pochopenie série je nutné vidieť ju na ploche 
a mať možnosť sa jej dotknúť. Prepracovaná kresba roky poškodeného betónu je dokonale verná. 
Terre je možné použiť ako pri rekonštrukcii historického objektu, tak aj v  súčasnej modernej 
architektúre. Formát 60x60 cm má optimálny pomer cena/formát a osobne by som ho odporučil 
okrem privátnej sféry (moderné loft ové byty) aj pre trendy butiky, kde veľmi dobre kontrastuje 
s nerezovými prvkami, sklom, osvetlením a pod.
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Battiscopa B zaleštená
8x60
8,12 €/ks

7,31 €/ks

Gradino
30x60
16,28 €/ks

14,66 €/ks

Terrecotte Ruggine (set à 6 ks)* 60,14 €/m2 (12,56 €/ks)
45,7x45,7 / PEI 3 56,90 €/m2 (11,88 €/ks)
AH43C2C

Terrecotte Ruggine (set à 18 ks)* 96,00 €/m2 (3,84 €/ks)
20x20 / PEI 3 79,90 €/m2 (3,20 €/ks)
AH43B2C

Terrecotte Nero (set à 6 ks)* 60,14 €/m2 (12,56 €/ks)
45,7x45,7 / PEI 3 56,90 €/m2 (11,88 €/ks)
AH44C2C

Terrecotte Nero (set à 18 ks)* 96,00 €/m2 (3,84 €/ks)
20x20 / PEI 3 79,90 €/m2 (3,20 €/ks)
AH44B2C

* Minimálne objednávkové množstvo 1 box.

Terre

Nero 40,08 €/m2
45,7x45,7 / PEI 3 AH44C2B 29,90 €/m2
Nero ret 56,68 €/m2
60x60 / PEI 3 AH44D2B 49,90 €/m2

Ruggine 40,08 €/m2
45,7x45,7 / PEI 3 AH43C2B 29,90 €/m2
Ruggine ret 56,68 €/m2
60x60 / PEI 3 AH43D2B 49,90 €/m2

Cenere 40,08 €/m2
45,7x45,7 / PEI 4 AH42C2B 29,90 €/m2
Cenere ret 56,68 €/m2
60x60 / PEI 4 AH42D2B 49,90 €/m2

Argilla 40,08 €/m2
45,7x45,7 / PEI 4 AH45C2B 29,90 €/m2
Argilla ret 56,68 €/m2
60x60 / PEI 4 AH45D2B 49,90 €/m2

Creta 40,08 €/m2
45,7x45,7 / PEI 5 AH41C2B 29,90 €/m2
Creta ret 56,68 €/m2
60x60 / PEI 5 AH41D2B 49,90 €/m2
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Séria Maiolica, novinka roku 2015, prestížneho talianskeho výrobcu Iris, je krásna ale aj komplikovaná. Špecifický dizajn ju 
jednoznačne limituje pre použitie len v určitých typoch projektov. Tento zástupca Vintage štýlu je ale najprepracovanejší zo 
všetkých obkladových sérií ktoré poznám. Dnes sú v štýle Vintage na trhu ponúkané matné dlažby napodobujúce betónové 
farbené dlažby. Obklady série Maiolica majú na sebe lesklú glazúru takisto ako pôvodné historické obklady. U Maiolici je 
vytvorená patina formou „pavučinových” prasklín glazúry. Farebná škála, kombinácia rozmerov a široká ponuka dekorov 
rozširuje možnosti použitia tejto série. Pre pochopenie a získanie si vzťahu k Maiolice je dôležité vidieť fyzicky vzorky. Príďte 
sa pozrieť na vzorkovňu.
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* Minimálne objednávkové množstvo 1 box.

Ornamenta Grigio (set 16 ks)*
20x20 AH253A1B 36,12 €/m2
 32,51 €/m2

Ornamenta Corda (set 16 ks)*
20x20 AH252A1B 36,12 €/m2
 32,51 €/m2

Crema
20x60
AH254B1A

44,77 €/m2
40,29 €/m2

Latte
20x60
AH251B1A

44,77 €/m2
40,29 €/m2

Maiolica

Crema
20x20
AH254A1A
28,48 €/m2
25,63 €/m2

Corda
20x20
AH252A1A
28,48 €/m2
25,63 €/m2

Grigio
20x20
AH253A1A
28,48 €/m2
25,63 €/m2

Nero
20x20
AH255A1A
32,48 €/m2
29,24 €/m2

Ocra
20x20
AH256A1A
28,48 €/m2
25,63 €/m2

Arancio
20x20
AH257A1A
32,48 €/m2
29,24 €/m2

Rosso
20x20
AH258A1A
32,48 €/m2
29,24 €/m2

Latte
20x20
AH251A1A
28,48 €/m2
25,63 €/m2

Prugna
20x20
AH259A1A
32,48 €/m2
29,24 €/m2

Mela
20x20
AH25AA1A
28,48 €/m2
25,63 €/m2

Acquamarina
20x20
AH25BA1A
32,48 €/m2
29,24 €/m2

Mare
20x20
AH25CA1A
32,48 €/m2
29,24 €/m2

Corda
20x60
AH252B1A

44,77 €/m2
40,29 €/m2

Grigio
20x60
AH253B1A

44,77 €/m2
40,29 €/m2

Nero
20x60
AH255B1A

44,77 €/m2
40,29 €/m2

K sérii Maiolica doporučujeme dlažby: Terre, Moving, E-wood, 
Titan z tohoto katalogu.
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Jedná sa o novinku pre rok 2016 prestížneho talianskeho výrobcu Iris. Ešte s touto sériou zatiaľ nemáme žiadne obchodné 
skúsenosti a  sme sami zvedaví, ako na ňu trh zareaguje. Predlohou boli materiály z  30. rokov minulého storočia, kde 
prebiehali experimenty s vysokými farebnými sklenenými glazúrami. Obklad má veľkú hrúbku a farby sú naozaj výnimočné. 
Podobnú sériu sme u žiadneho z výrobcov nenašli. Nepredpokladáme vysoké predajné čísla, pretože je séria určená pre 
ojedinelé interiéry. Návrh atypického interiéru nebude určite jednoduchý, ale vďaka počítačovým programom je možné 
spracovať niekoľko návrhov a doladiť tak interiér do maximálnej dokonalosti.

K tejto sérii odporúčame dlažby od výrobcu Iris: Melt, Pietra di Basalto, Reside, E-wood alebo Terre.
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Slide

Caramel  49,39 €/m2
20x60 AH343A1A 35,90 €/m2

Emerald  49,39 €/m2
20x60 AH344A1A 35,90 €/m2

Grey 44,77 €/m2
20x60 AH345A1A 35,90 €/m2

Mink  49,39 €/m2
20x60 AH346A1A 35,90 €/m2

Ocean  49,39 €/m2
20x60 AH347A1A 35,90 €/m2

Sand 44,77 €/m2
20x60 AH342A1A 35,90 €/m2

White  44,77 €/m2
20x60 AH341A1A 35,90 €/m2
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Sériu Slide sme opísali na predchádzajúcej strane, kde z textu viac – menej vyznieva, že by mala byť určená pre rekonštrukciu 
historických objektov. Na tejto stránke sú však prezentované moderné dekóry. Je teda na vás, ako s touto sériou naložíte 
a čo z nej dokážete navrhnúť. Kreativite sa medze nekladú. V jednom balení dekorov nájdete 18 rozdielnych typov.

K tejto sérii odporúčame dlažby od výrobcu Iris : Melt, Moving, Pietra di Basalto, Reside, E-wood alebo Terre.
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Slide

Dekor Move Caramel  50,62 €/m2
20x60 AH343A1B 45,90 €/m2

Dekor Move Emerald  50,62 €/m2
20x60 AH344A1B 45,90 €/m2

Dekor Move Grey  50,62 €/m2
20x60 AH345A1B 45,90 €/m2

Dekor Move Mink  50,62 €/m2
20x60 AH346A1B 45,90 €/m2

Dekor Move Ocean  50,62 €/m2
20x60 AH347A1B 45,90 €/m2

Dekor Move Sand  50,62 €/m2
20x60 AH342A1B 45,90 €/m2

Dekor Move White  50,62 €/m2
20x60 AH341A1B 45,90 €/m2

Dekor F2 Caramel  8,12 €/ks
20x60 AH343A1AF2 7,31 €/ks

Dekor F2 Emerald  8,12 €/ks
20x60 AH344A1AF2 7,31 €/ks

Dekor F2 Grey  8,12 €/ks
20x60 AH345A1AF2 7,31 €/ks

Dekor F2 Mink  8,12 €/ks
20x60 AH346A1AF2 7,31 €/ks

Dekor F2 Ocean  8,12 €/ks
20x60 AH347A1AF2 7,31 €/ks

Dekor F2 Sand  8,12 €/ks
20x60 AH342A1AF2 7,31 €/ks

Dekor F2 White  8,12 €/ks
20x60 AH341A1AF2 7,31 €/ks
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Séria Muse, jedného z najprestížnejších talianskych výrobcov Iris, je novinkou minulého roku. Dizajn ónyxu nebol predtým 
v  architektúre príliš používaný. Jedná sa o  najdrahší prírodný materiál, a  preto sa stával iba súčasťou najluxusnejších 
rezidencií a  vo veľmi obmedzenej miere. Vďaka technologickej náročnosti nebolo možné vytvárať akékoľvek kópie. 
Muse je podľa môjho názoru, prvá podarená kópia, ktorú väčšina laikov od originálu nerozpozná. Ónyx je z  kategórie 
polodrahokamov a je sám o sebe veľmi ozdobný. Je teda nutné s ním pracovať veľmi opatrne. Obklad je v rozmere 25x75 
cm a je rektifikovaný. Vďaka tomu je ho treba pokladať na minimálnu špáru rovnako tak, ako sa pokladá prírodný materiál. 
V roku 2015 sme zrealizovali veľa súkromných rezidencií, ale taktiež niekoľko hotelov. Najväčšie množstvo bolo použité pri 
rekonštrukcii hotelu Richmond v Karlových Varoch. Zaujímavou realizáciou bol taktiež karlovarský hotel Opera, kde tento 
materiál bol použitý vo všetkých izbách s tým , že v prezidentských apartmánoch bol použitý rovnaký dizajn ónyxu, ale vo 
formáte 300x150 cm, výrobca Iris-FMG.
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Opal Mosaico 36,43 €/ks
25x25 31,90 €/ks
AH184B1B

Brass Mosaico 36,43 €/ks
25x25 31,90 €/ks
AH183B1B

Flame Mosaico 36,43 €/ks
25x25 31,90 €/ks
AH182B1B

Shell Mosaico 36,43 €/ks
25x25 31,90 €/ks
AH181B1B

Opal 13,79 €/ks
5x25 12,41 €/ks
AH184C1F

Brass 13,79 €/ks
5x25 12,41 €/ks
AH183C1F

Flame 13,79 €/ks
5x25 12,41 €/ks
AH182C1F

Shell 13,79 €/ks
5x25 12,41 €/ks
AH181C1F

Opal 60,00 €/m2
25x75 44,90 €/m2
AH184A1A

Brass 60,00 €/m2
25x75 44,90 €/m2
AH183A1A

Flame 60,00 €/m2
25x75 44,90 €/m2
AH182A1A

Shell 60,00 €/m2
25x75 44,90 €/m2
AH181A1A

Muse

Opal
naturale R9 38,32 €/m2
45,7x45,7 / PEI 3 AH184F2K 34,48 €/m2
lappato 54,68 €/m2
45,7x45,7 AH184F3K 47,90 €/m2

Brass
naturale R9 38,32 €/m2
45,7x45,7 / PEI 3 AH183F2K 34,48 €/m2
lappato 54,68 €/m2
45,7x45,7 AH183F3K 47,90 €/m2

Flame
naturale R9 38,32 €/m2
45,7x45,7 / PEI 4 AH182F2K 34,48 €/m2
lappato 54,68 €/m2
45,7x45,7 AH182F3K 47,90 €/m2

Shell
naturale R9 38,32 €/m2
45,7x45,7 / PEI 4 AH181F2K 34,48 €/m2
lappato 54,68 €/m2
45,7x45,7 AH181F3K 47,90 €/m2
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Séria Muse, jedného z najprestížnejších talianskych výrobcov Iris, je novinkou minulého roku a podrobne sme ju popísali 
na predchádzajúcej strane. Na tejto strane sa prezentujú už len dekóry k sérii Muse. Ponuka dekorácií od výrobcu je širšia, 
ale snažíme sa prezentovať dekóry, ktoré sú jednoduchšie a elegantnejšie. Materiál je sám o sebe zdobený, ďalšia výrazná 
dekorácia by jej poškodila. Sú však priestory, napr. secesné vily, ktoré si zaslúžia iné riešenia. V tomto prípade odporúčame 
vziať do ruky originálny katalóg výrobcu.
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Dekór F2 Opal 15,06 €/ks
25x75 13,55 €/ks
AH184A1AF2

Dekór F2 Brass 15,06 €/ks
25x75 13,55 €/ks
AH183A1AF2

Dekór F2 Flame 15,06 €/ks
25x75 13,55 €/ks
AH182A1AF2

Dekór F2 Shell 15,06 €/ks
25x75 13,55 €/ks
AH181A1AF2

Talia Shell 59,47 €/ks
25x75 53,52 €/ks
AH181A1D

Clio Opal 59,47 €/ks
25x75 53,52 €/ks
AH184A1C

Talia Opal 59,47 €/ks
25x75 53,52 €/ks
AH184A1D

Clio Brass 59,47 €/ks
25x75 53,52 €/ks
AH183A1C

Talia Brass 59,47 €/ks
25x75 53,52 €/ks
AH183A1D

Clio Flame 59,47 €/ks
25x75 53,52 €/ks
AH182A1C

Talia Flame 59,47 €/ks
25x75 53,52 €/ks
AH182A1D

Clio Shell 59,47 €/ks
25x75 53,52 €/ks
AH181A1C

Muse



made in italy

102 KATALÓG 2016

E-wood si zákazník podľa katalógu zrejme nemôže objednať – obvyklé drevo za cenu, ktorá je vyššia ako u konkurencie. 
Túto sériu musíte vidieť. V jej štruktúre je jasne viditeľný odtlačok podávača píly, ktorý zdôrazňuje reálny dizajn prírodného 
dreva. Najzaujímavejší dizajn je ale v lapovanom prevedení. Tým získava „drevo“ zamatový povrch so zvláštnymi svetelnými 
efektmi. Veľmi zaujímavé použitie tejto série je aj v kúpeľniach pre kombináciu so zdobenými kúpeľňovými sériami, ktoré 
potrebujeme „odľahčiť“. V tomto prípade je možné prechádzať aj do ďalších miestností a zjednotiť tak podlahové plochy 
vášho domova. Technické parametre vás tu neobmedzujú, záleží len na posúdení dizajnu. Nebojte sa kombinovať matné 
a lapované prevedenie, napr. v pomere 3:1. Predajné čísla nás jasne utvrdzujú v tom, že séria má na trhu svoje opodstatnenie.
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lapované prevedenie

E-wood

Oak lappato 116,81 €/m2
15x90  AHR1D2A 79,90 €/m2

Oak naturale 87,04 €/m2
15x90 / PEI 4  AHR1D1A 63,90 €/m2

Blonde lappato 116,81 €/m2
15x90  AHR3D2A 79,90 €/m2

Blonde naturale 87,04 €/m2
15x90 / PEI 4  AHR3D1A 63,90 €/m2

White lappato 116,81 €/m2
15x90  AHR2D2A 79,90 €/m2

White naturale 87,04 €/m2
15x90 / PEI 4  AHR2D1A 63,90 €/m2
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Novinka roku 2015 od výrobcu Iris šokuje v mnohých smeroch. Asi prvým z nich bude cena, ktorá je cca 170 € s DPH/m2. 
Jedna dlaždica pri tejto cene dosahuje hodnotu skoro 765 €/ks. Ide o to, či fotografia bude dostačujúcou inšpiráciou, aby 
človek prestal premýšľať o cene a začal premýšľať o imidži priestoru, ktorý pri použití tohto materiálu získa. Je pravdou že 
vstupná hala vo vile môže mať aj 100 m2. Pri použití tohto materiálu s miernou projektovou zľavou by vaša investícia nemala 
presiahnuť 15.000 €. V každom prípade vám dá po príchode domov úžasný pocit výnimočnosti, rovnako ako hodinky na 
vašej ruke. Je dôležité tento materiál vnímať nielen ako dlaždicu, ale skôr ako ušľachtilý povrch, ktorý je možné používať 
ako dlažbu, obklad, materiál pre výrobu schodových stupňov, barových a  kuchynských dosiek, celoplošných obkladov 
stĺpov, prekladov atď. Séria obsahuje taktiež celoplošné dekorácie, kde je kresba vytváraná novou technológiou – iba ako 
tón v  tóne s  romantickými dekórmi – predloha ruže alebo v  prevedení Patchwork. Dekóry sú samozrejme vo všetkých 
farbách v matnom aj lapovanom prevedení. Celú ponuku série, všetky rozmery, povrchy a dekóry nájdete v originálnom 
katalógu výrobcu Iris.
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Cenník formátov série (v €/m2)

⓯ 150x150 150x300

METAL (R9), NATURAL 143,40 € 
129,06 €

150,00 € 
135,00 €

CHROME, LAPPATO 176,76 € 
159,08 €

183,36 € 
165,02 €

Metal XXL

Dekor Patch Grey chrome lappato 216,72 €/m2
150x300 AH32A2C 195,05 €/m2

Black Chrome lappato 183,36 €/m2
150x300 AH31A2A 165,02 €/m2

Grey Chrome lappato 183,36 €/m2
150x300 AH32A2A 165,02 €/m2

White Chrome lappato 183,36 €/m2
150x300 AH33A2A 165,02 €/m2
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Séria Avenue, novinka roku 2015, známeho talianskeho výrobcu Iris, je vyrábaná novou technológiou lisovaných gresových 
dlažieb v  najväčšom formáte. Základný rozmer 300x100 cm je možné už písať v  inej mernej jednotke, napríklad 3x1 m. 
Ešte pred niekoľkými rokmi bol najväčší formát 60x60 cm. Dizajn tejto série si vzal za predlohu povrchy šťukových omietok 
alebo glejovaných betónov a je v matnom alebo v lapovanom prevedení. Dlažba (obklad) má proti týmto stierkam výhodu 
v jej mechanickej pevnosti a nulovej nasiakavosti. Porušenie omietky alebo stierky na podlahe je prakticky neopraviteľné. 
Väčšinou je oprava vidieť aj pri starostlivom retušovaní. Z  tohto dôvodu odporúčame obklad stien alebo podláh, ktoré 
chceme mať v tomto dizajne, realizovať zo série Avenue XXL. Predovšetkým vo verejných priestoroch je to nutnosťou. Pri 
privátnych bytoch alebo domoch je nebezpečenstvo poškodenia omietky menšie, ale aj tak odporúčame použiť keramický 
obklad. 
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Cenník formátov série (v €/m2)

⓯ 100x100 100x300

NATURALE 99,54 € 
89,59 €

99,54 € 
84,90 €

LAPPATO 111,36 € 
100,22 €

119,64 € 
107,68 €

Silver naturale 99,54 €/m2
100x300 AH233A1A 84,90 €/m2

Ivory naturale 99,54 €/m2
100x300 AH232A1A 84,90 €/m2

Amber naturale 99,54 €/m2
100x300 AH231A1A 84,90 €/m2

Plumb naturale 99,54 €/m2
100x300 AH234A1A 84,90 €/m2
 

Avenue XXL
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Séria Roads bola zavedená na trh už pred rokom. Ten, kto nepracuje v odbore, by povedal že jej povrch a farby sú bežné, 
nezaujímavé. Pre mňa je to naopak. Dlažba nemá byť stredobodom dizajnu v interiéry. Dlažba má len doplňovať celkovú 
koncepciu a nie na seba strhnúť pozornosť. Roads je príjemný, elegantný s dobre udržovaným povrchom, ale je predovšetkým 
VEĽKÝ. Všetky farby sú vyrábané v najväčšom formáte 300x150 cm a vo všetkých rezaných menších modulových formátoch. 
Najúspešnejšie farby sú vyrábané na novej výrobnej linke (uvedená do prevádzky v septembri 2015) vo formáte 300x100 cm 
a  opäť menších rezaných formátoch. Táto nová výrobná linka má väčšiu produktivitu a  tým pádom lepšiu ekonomiku 
výroby. Vďaka tomu sme boli schopní nastaviť za formát 300x100 cm akčnú maloobchodnú cenu 79,90 €/m2 s DPH.
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Roads

Cenník formátov série (v €/m2) 

⓯  100x100* 150x150 100x300* 150x300 

NATURAL 84,96 € 
69,90 €

134,94 € 
121,45 €

93,60 € 
79,90 €

141,24 € 
127,12 €

*  Pouze barvy: White Purity, Grey Calm, Dark Depth, Sand Hearth, Coffee Truth

Coffee Truth natural 93,60 €/m2
100x300 AGJ18G4A 79,90 €/m2
Coffee Truth natural 141,24 €/m2
150x300 AGG2C1A 127,12 €/m2

White Purity natural 93,60 €/m2
100x300 AGJTG4A 79,90 €/m2
White Purity natural 141,24 €/m2
150x300 AGG4C1A 127,12 €/m2

Dark Depth natural 93,60 €/m2
100x300 AGJMG4A 79,90 €/m2
Dark Depth natural 141,24 €/m2
150x300 AGG1C1A 127,12 €/m2

Sand Hearth natural 93,60 €/m2
100x300 AGJ19G4A 79,90 €/m2
Sand Hearth natural 141,24 €/m2
150x300 AGG8C1A 127,12 €/m2
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Keďže bola séria Roads uvedená na trh len pred rokom, je možné už dnes hovoriť o tom, že je úspešná. Ťažisko jej úspechu 
nie je len vo veľkých projektoch, ako napríklad dodávka 650 m2 na rekonštrukciu VIP zóny na futbalovom štadióne Sparty 
alebo výrazne väčšia výmera vstupnej haly a  všetkých chodieb administratívnej budovy Crystal Palace na Vinohradskej 
triede v Prahe. Realizovalo sa niekoľko súkromných rezidencií „nemenovaných investorov“ takých bielych malých kostičiek 
funkcionalistického štýlu, kde väčšinou obytné plochy prekračovali výmerou 500 m2. Ani k  jedinej z  týchto stavieb som 
nemal pripomienku. Architektonicky čisté diela, kde sa snúbila profesionalita architekta a  vkus investora. Samozrejme 
zachovávame diskrétnosť a chránime súkromie investora.
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Roads

Cenník formátov série (v €/m2) 

⓯  100x100* 150x150 100x300* 150x300 

NATURAL 84,96 € 
69,90 €

134,94 € 
121,45 €

93,60 € 
79,90 €

141,24 € 
127,12 €

*  Len farby: White Purity, Grey Calm, Dark Depth, Sand Hearth, Coffee Truth

Dark Depth natural 93,60 €/m2
100x300 AGJMG4A 79,90 €/m2
Dark Depth natural 141,24 €/m2
150x300 AGG1C1A 127,12 €/m2

Turtle Blaze natural 141,24 €/m2
150x300 AGG3C1A 127,12 €/m2

Grey Calm natural 93,60 €/m2
100x300 AGJDG4A 79,90 €/m2
Grey Calm natural 141,24 €/m2
150x300 AGJDA4A 127,12 €/m2

Pearl MInd natural 141,24 €/m2
150x300 AGG5C1A 127,12 €/m2
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Séria Limestone je vyrábaná na novej výrobnej linke (uvedená do prevádzky v septembri 2015) vo formáte 300x100 cm. 
V ponuke sú menšie formáty, ktoré sú modulárne a kombinovateľné so základným formátom. Táto nová výrobná linka má 
väčšiu výrobnú kapacitu, produktivitu a tým pádom aj lepšiu ekonomiku výroby. Vďaka tomu sme boli schopný nastaviť za 
formát 300x100 cm akčnú maloobchodnú cenu na 79,90 €/m2 s DPH. Príjemné jednoduché dizajny Limestone (vápenca) 
sú pomerne univerzálne a  teda vhodné pre mnoho typov stavieb. Gresové dlažby majú proti prírodným predlohám 
jednu výraznú prednosť: nasiakavosť dlažby je prakticky nulová. Vďaka tomu nemáte problémy s čistiteľnosťou, ktorá je 
hlavným limitujúcim prvkom použitia prírodných vápencov. Cena v porovnaní s prírodným materiálom ja taktiež omnoho 
výhodnejšia. Je však nutné porovnávať rovnaký rozmer. Najlepšie 100x100 cm alebo 300x100 cm. Materiál je taktiež 
zaujímavý na ventilované fasády. Vďaka jeho matnému povrchu nedochádza k odrazu slnka a pôsobí veľmi realisticky.
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Limestone

Cenník formátov série (v €/m2)

⓯ 100x100 100x300

NATURALE (R9) 84,96 € 
69,90 €

93,60 € 
79,90 €

Deep naturale 93,60 €/m2
100x300 AGJHG4A 79,90 €/m2

Ash naturale 93,60 €/m2
100x300 AGJGG4A 79,90 €/m2

Moon naturale 93,60 €/m2
100x300 AGJNG4A 79,90 €/m2
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Séria Pietre Lavica, výrobca Iris – FMG, mala predlohu v prírodných kameňoch lávového pôvodu z Etny – teda čadič. Použitie 
tmavých kameňov v architektúre má svoje limity. Vo väčšine prípadov sa musí jednať o priestory, ktoré majú dostatok svetla 
a určitý pozitívny náboj, aby čierna farba nepôsobila negatívne. Pietre Lavica – Black je naozaj veľmi verná napodobnenina. 
Všetky ostatné farby nemajú v  prírode už reálnu predlohu. Sú iba zosvetlenou verziou originálnej predlohy, o  ktorú sa 
postaralo grafické oddelenie firmy Iris-FMG. Vadí nám to? Pietre Lavica patrí do skupiny produktov z novej výrobnej linky 
s akčnou maloobchodnou cenou 79,90 €/m2 s DPH za formát 300x100 cm v povrchu naturale. V roku 2015 sme z tejto série 
realizovali ventilovanú fasádu pri rekonštrukcii divadla v Ždáry nad Sázavou., vo formáte 3x1 m tu bolo použité viac než 
1 000 m2.
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Pietre

Cenník formátov série (v €/m2)

⓯ 100x100 100x300

NATURALE (R9) 84,96 € 
69,90 €

93,60 € 
79,90 €

LAPPATO 104,70 € 
94,23 €

112,50 € 
101,25 €

Lavica Grey naturale 93,60 €/m2
100x300 AGJBG4A 79,90 €/m2

Lavica Pearl naturale 93,60 €/m2
100x300 AGJLG4A 79,90 €/m2

Lavica Black naturale 93,60 €/m2
100x300 AGJKG4A 79,90 €/m2

Lavica Dark naturale 93,60 €/m2
100x300 AGJJG4A 79,90 €/m2

Lavica Beige naturale 93,60 €/m2
100x300 AGJIG4A 79,90 €/m2
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Travertino a Crema Marfil Extra sú ďalší zástupcovia materiálov, ktoré v prírodnom prevedení prinášajú veľa problémov. 
Sú mäkké, nasiakavé, nevhodné pre zaťažované priestory, ale sú krásne. Použime teda ich krásu a  dajme im technické 
prednosti gresových dlažieb, ktoré môžete používať v  akýchkoľvek zaťažovaných priestoroch. Okolie bazénu, kde sa 
používa chémia a je jedno, či dezinfikujete chlórom alebo morskou soľou, by vždy vytváralo na prírodnom materiály „biele 
mapy“. Travertino od výrobcu Iris-FMG tu žiadny z týchto problémov mať nebude. Na tejto referencii je ale vidieť, že nikto 
nedomyslel ostatné úžitkové vlastnosti. Jednoznačne je to materiál, ktorý do okolia bazénu nie je vhodný z iného dôvodu, 
a  to je protišmyk. Materiál nájde uplatnenie vo vstupných halách, na fasádach, schodiskách, ale môžete ho použiť aj 
v kúpeľni alebo na kuchynskej linke. Je to len na vás...
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MaxFine

Estremoz Crema lucidato 241,56 €/m2
150x300 AGJXA1A 217,40 €/m2

Travertino Classico lucidato 216,48 €/m2
150x300 AGJ10A1A 194,83 €/m2

Travertino lucidato 216,48 €/m2
150x300 AGJ2A1A 179,00 €/m2

Crema Marfil Extra lucidato 216,48 €/m2
150x300 AGJ5A1A 194,83 €/m2

Cenník formátov série (v €/m2) 10

⓯  60x120* 150x150 150x300

TRAVERTINO

LUCIDATO 78,48 € 
70,63 €

200,88 € 
180,79 €

216,48 € 
179,00 €

PRELUCIDATO 69,36 € 
62,42 €

169,44 € 
139,00 €

185,16 € 
166,64 €

TRAVERTINO CLASSICO, CREMA MARFIL EXTRA

LUCIDATO –
200,88 € 

180,79 €
216,48 € 

194,83 €

PRELUCIDATO –
169,44 € 

152,50 €
185,16 € 

166,64 €
ESTREMOZ CREMA

LUCIDATO –
225,96 € 

203,36 €
241,56 € 

217,40 €

PRELUCIDATO –
194,52 € 

175,07 €
203,96 € 

183,55 €

* Farba Travertino je vyrobená tiež v sile 10 mm v rozmere 60x120 cm, ktorú od-
porúčame pre zaťažené podlahy a v cenníku ju nájdete pod názvom SELECT.
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Novinka roku 2014 od výrobcu Iris-FMG šokuje v mnohých smeroch. Asi prvým z nich bude cena, ktorá je 179 € vrátane 
DPH/m2 za formát 300x100 cm. Jedna dlaždica pri tejto cene dosahuje takmer 800 €/ks. Ide o  to, či fotografia bude 
dostatočnou inšpiráciou, aby človek prestal premýšľať o cene a začal premýšľať o imidže priestoru, ktorý pri použití tohto 
materiálu získa. Určite musíte tento výnimočný materiál vidieť „naživo“. Fotografia zo vzorkovne niečo naznačuje, ale 
až budete pred týmto materiálom stáť, tak pochopíte, v  čom je v  porovnaní s  konkurenčnými produktmi iný. Dokonalá 
hlboká neopakujúca sa kresba materiálu, ktorý sa dá dokonca presvietiť. Nielenže cena v porovnaní s originálnym ónyxom 
je o  triedu nižšia, ale predovšetkým technické parametre vám umožnia širšie použitie ako pri prírodných materiáloch. 
Doska z prírodného ónyxu v tomto formáte sa dá ťažko kúpiť a aj jej transport je nepredstaviteľnou komplikáciou. Priestory 
realizované z dlaždice v tomto formáte nemajú konkurenciu.
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Eramosa lucidato 216,48 €/m2
150x300 AGJWA1A 194,83 €/m2

Onice Oro lucidato 241,56 €/m2
150x300 AGJ8A1A 199,00 €/m2

Black Venato lucidato 241,56 €/m2
150x300 AGJFA1A 217,40 €/m2

Onice Perla lucidato 241,56 €/m2
150x300 AGJ1A1A 217,40 €/m2

MaxFine

Cenník formátov série (v €/m2) 10

⓯  60x120* 150x150 150x300

BLACK VENATO

LUCIDATO –
225,96 €

203,36 €
241,56 €

217,40 €
ONICE ORO

PRELUCIDATO, NAT. –
194,52 €

159,00 €
203,94 €

183,55 €

LUCIDATO –
225,96 €

203,36 €
241,56 €

199,00 €
ONICE PERLA

PRELUCIDATO, NAT. 69,36 €
62,42 €

194,52 €
175,07 €

203,94 €
183,55 €

LUCIDATO 78,48 €
70,63 €

225,76 €
203,36 €

241,56 €
217,40 €

ERAMOSA

LUCIDATO –
200,88 €

180,79 €
216,48 €

194,83 €

* Farba Onice Perla je vyrábaná tiež v sile 10 mm v rozmere 60x120 cm, ktorú od-
porúčame pre zaťažené podlahy a v cenníku ju nájdete pod názvom SELECT.
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Biele mramory sú dlhodobo používané pri realizácii najprestížnejších priestorov. Biely mramor v prírodnom prevedení je 
mäkký a  veľmi náchylný na znečistenie. Priestory, ktoré sa predtým z  týchto materiálov realizovali, boli väčšinou málo 
zaťažené a bol tam dostatok personálu na neustále čistenie a „dolešťovanie“. Dnes ale chceme stavať stavby, ktoré sú funkčné 
a vyžadujú minimálnu údržbu. K tomu nám práve môžu slúžiť keramické gresové dlažby, ktoré majú vysokú mechanickú 
pevnosť a nízku nasiakavosť. V takomto priestore by nebolo vhodné použiť na podlahu prírodný mramor. Gresová dlažba 
nemá tieto technické limity a ďalší detail, ktorý dáva tomuto priestoru imidž a prestíž, je veľkosť formátu.
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Alps Heart lucidato 241,56 €/m2
150x300 AGJ3A1A 217,40 €/m2

Thassos lucidato 241,56 €/m2
150x300 AGCBH2A 217,40 €/m2

Bianco Lassa lucidato 241,56 €/m2
150x300 AGJZA1A 217,40 €/m2

Extra White lucidato 241,56 €/m2
150x300 AGJ11A1A 217,40 €/m2

MaxFine

Cenník formátov série (v €/m2) 

⓯ 100x100 150x150 100x300 150x300

THASSOS

LUCIDATO 177,72 € 
159,95 €

225,96 € 
203,36 €

200,64 € 
180,58 €

241,56 € 
217,40 €

PRELUCIDATO 150,72 € 
135,65 €

194,52 € 
175,07 €

172,44 € 
155,20 €

203,94 € 
183,55 €

EXTRA WHITE, ALPS HEART, BIANCO LASA

LUCIDATO –
225,96 € 

203,36 € –
241,56 € 

217,40 €

PRELUCIDATO –
194,52 € 

175,07 € –
203,94 € 

183,55 €
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Bianco Venato kompozícia A+B+C+D
600x300 cm (á 150x300 cm)

Extra White kompozícia A+B+C+D
600x300 cm (á 150x300 cm)

Calacatta kompozícia A+B+C+D
600x300 cm (á 150x300 cm)
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Rozmerová škála MaxFine

Z LOMU Z LOMU Z LOMUZ TOVÁRNE Z TOVÁRNE Z TOVÁRNE

MaxFine

Travertino Alps Heart Estremoz Crema

Gresové dlažby majú nielen vernú kresbu ako ich prírodné predlohy, ale jedná sa o plne prefarbený črep, ktorý možno následne 
opracovávať podobne ako prírodný materiál. Využite ponuku výrobného závodu TechnoArt, ktorý vám je schopný vyrobiť 
schody, parapety, kuchynské dosky a pod.

Zaujímavosťou u niektorých farieb z kolekcie MaxFine sú tzv. kompozície. Buď je možné objednať kompozíciu „A + B“, poprípade 
kompozíciu „A + B + C + D“ – táto kompozícia má rozmer 6x3 m. Je predurčená pre zaujímavé pohľadové steny, ako je napríklad 
vidieť na fotografii reštaurácie v pražskom New Living Centre.

Ponuka rozmerov všetkých produktoch MaxFine je veľmi zaujímavá. Vo výrobnom závode sa všetko vyrába v  najväčšom 
formáte a bez následného opracovania sú materiály prevezené na sklad. Až na základe objednávky sa režú na požadované 
rozmery a následne kalibrujú.



made in italy

124 KATALÓG 2016

Ďalšie ponuka „bielych“ mramorov má rovnaké technické výhody, aké sme popísali na predchádzajúcej dvojstrane. Taliansko 
je dlhodobo najväčším vývozcom bielych mramorov. Z tohto dôvodu aj výrobcovia gresových dlažieb čerpajú inšpiráciu 
a  predlohy z  týchto tradičných materiálov. Názvy jednotlivých dlažieb zodpovedajú názvom prírodných mramorov. Tu 
by sme len pripomenuli možnosť využitia produktov a služieb výrobného závodu TechnoArt, ktorý je schopný z daných 
materiálov vyrobiť schody, parapety, dosky na kuchynské linky a  podobne. Zaistí tiež narezanie materiálu, navŕtanie 
kruhových alebo atypických otvorov a pod.
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Arabescato lucidato Block A* 241,56 €/m2
150x300 AGJ13A1B 217,40 €/m2

Calacatta lucidato 216,48 €/m2
150x300 AGC7H2A 179,00 €/m2

Blue de Savoie lucidato 241,56 €/m2
150x300 AGJ12A1A 217,40 €/m2

Bianco Venato Extra lucidato 241,56 €/m2
150x300 AGJ9A1A 217,40 €/m2

MaxFine

Cenník formátov série (v €/m2) 10

⓯  100x100 60x120** 150x150 100x300 150x300

CALACATTA

LUCIDATO 153,96 € 
138,56 €

78,48 € 
70,63 €

200,88 € 
180,79 €

184,62 € 
166,16 €

216,68 € 
179,00 €

PRELUCIDATO 127,56 € 
114,80 €

69,36 € 
62,42 €

169,44 € 
139,00 €

156,24 € 
140,62 €

185,16 € 
166,64 €

BIANCO VENATO EXTRA, ARABESCATO, BLUE DE SAVOIE

LUCIDATO –
78,48 € 

70,63 €
225,96 € 

203,36 € –
241,56 € 

217,40 €

PRELUCIDATO –
69,36 € 

62,42 €
194,52 € 

175,07 € –
203,94 € 

183,55 €

* Farba Arabescato má vo formáte 300x150 cm len prevedenie Block A, Block B.

** Farba Calacatta a Bianco Venato Extra je vyrábaná tiež v sile 10 mm v rozmere 
60x120 cm, ktorú odporúčame pre zaťažené podlahy a v cenníku ju nájdete pod 
názvom SELECT.
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Na tejto stránke prezentujeme zástupcu dizajnu „kovového povrchu“. Séria Iron pripomína povrch pevnostných oceľových 
podláh, ktoré sa robili v  najviac zaťažených výrobných priestoroch v  časoch, keď ešte neboli dostupné drátkobetóny. 
Podobný povrch ste mohli vidieť aj na rôznych výrobných pultoch, predovšetkým v kovovýrobe. Ich povrch mal vždy patinu 
opotrebovania s čiastočnými plochami, kde naopak bol kov vyhladený. Z katalógu si na sériu nie je možné urobiť názor, 
pretože tu nevidíte svetelné efekty a  rozmanitosť povrchu. Séria Corten vychádza zo známejších predlôh. S  klasickým 
hrdzavým plechom sa stretávate často. Je skôr vnímaný ako negatívny, neušľachtilý povrch. Napriek tomu ho architekti 
občas používali pri realizácii atypických interiérov. Dlažba Corten sa bude využívať skôr na dekoračné účely. Reakcie na jej 
dizajn sú veľmi pozitívne a tento materiál už nakupujeme po plných paletách na sklad.
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Iron & Corten

Iron Bronze naturale 141,24 €/m2
150x300  AGJ15A2A 127,12 €/m2

Iron Grey naturale 141,24 €/m2
150x300  AGJ17A2A 127,12 €/m2

Iron Black naturale 141,24 €/m2
150x300  AGJ16A2A 127,12 €/m2

Cenník formátov série (v €/m2) 

⓯  100x100 150x150 150x300

IRON

NATURALE 84,96 € 
76,46 €

134,94 € 
121,45 €

141,24 € 
127,12 €

CORTEN

LAPPATO –
166,32 € 

149,69 €
172,56 € 

155,30 €

NATURALE –
134,94 € 

121,45 €
141,24 € 

127,12 €

Corten lappato 172,56 €/m2
150x300  AGJ7A1A 155,30 €/m2
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V dnešnej dobe je na trhu keramických dlažieb s dizajnom dreva pomerne veľké množstvo. Architekti si na tieto materiály 
už zvykli a pochopili, že ich úžitkové vlastnosti výrazne prevyšujú prírodné materiály a sú teda vhodné pre verejné zaťažené 
priestory. Sú však ďalšie priestory, kde prírodný materiál trpí, potrebuje pravidelnú údržbu a jeho životnosť je obmedzená. 
Sú to predovšetkým fasády. Máme spracovaný systém obkladov na zateplené fasády, ale aj na ventilované fasády. V našich 
referenciách sa nájdu aj zaujímavé obklady stien, predovšetkým vo verejných priestoroch. Príkladom môže byť zaujímavý 
obklad výťahovej steny v New Living Center v Prahe. Na referenčnej fotografii v katalógu vidíte predajňu Sauna House/Spa 
House, kde použili Wood 180 na obklad steny. Prepracovaný verný dizajn dreva so zaujímavým reliéfom je ešte podporený 
zaujímavým rozmerom – dĺžka 180 cm.
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Chromocode 3D

Titanium White naturale 156,24 €/m2
100x300  AGH2D2A 140,62 €/m2

Ivory Black naturale 156,24 €/m2
100x300  AGH1D2A 140,62 €/m2

Cenník formátov série (v €/m2) 

⓯  100x100 150x150 100x300 150x300

LUCIDATO 153,96 €
138,56 €

225,96 €
203,36 €

184,62 €
166,16 €

241,56 €
217,40 €

NATURALE 127,56 €
114,80 €

194,52 €
175,07 €

156,24 €
140,62 €

203,94 €
183,55 €

Titanium White lucidato 241,56 €/m2
150x300  AGH2C1A 217,40 €/m2

Ivory Black lucidato 241,56 €/m2
150x300  AGH1C1A 217,40 €/m2
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V dnešnej dobe je na trhu keramických dlažieb s dizajnom dreva pomerne veľké množstvo. 
Architekti si na tieto materiály už zvykli a pochopili, že ich úžitkové vlastnosti výrazne prevyšujú 
prírodné materiály a sú teda vhodné pre verejné zaťažené priestory. Sú však ďalšie priestory, 
kde prírodný materiál trpí, potrebuje pravidelnú údržbu a jeho životnosť je obmedzená. Sú 
to predovšetkým fasády. Máme spracovaný systém obkladov na zateplené fasády, ale aj na 
ventilované fasády. V našich referenciách sa nájdu aj zaujímavé obklady stien, predovšetkým 
vo verejných priestoroch. Príkladom môže byť zaujímavý obklad výťahovej steny v New Living 
Center v Prahe. Na referenčnej fotografii v katalógu vidíte predajňu Sauna House/Spa House, 
kde použili Wood 180 na obklad steny. Prepracovaný verný dizajn dreva so zaujímavým 
reliéfom je ešte podporený zaujímavým rozmerom – dĺžka 180 cm.
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Schodový stupeň s hranou K2 
W1F4A
47,40 €/bm
Cena výrobnej operácie

Wood 180

Fossil naturale 93,60 €/m2
21,5x180 AGN3A1A 79,90 €/m2

Honey naturale 93,60 €/m2
21,5x180 AGN1A1A 79,90 €/m2

Graphite naturale 93,60 €/m2
21,5x180 AGN5A1A 79,90 €/m2

Ivory naturale 93,60 €/m2
21,5x180 AGN4A1A 79,90 €/m2

Caramel naturale 93,60 €/m2
21,5x180 AGN2A1A 79,90 €/m2

Detail povrchu 5x5 cm
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Táto séria má zvláštny názov, ktorý vychádza zo samej podstaty série. Séria nie je zaujímavá tým, že by mala veľa farieb 
alebo mnoho rozmerov, ale má 6 zaujímavých povrchov. Na referenčnej fotografii vidíte dizajnový obklad schodiska budovy 
New Living Center v Prahe, kde bola použitá kombinácia všetkých povrchov a súčasne tu bol použitý multiformát M3, ktorý 
kombinuje rozmery 20x120 cm, 40x120 cm a  60x120 cm. Tento experiment architekta každý deň žne úspech. Ľudia sa 
zastavujú, siahajú si na stenu a obdivujú toto päťposchodové schodisko.

New Living Center Praha, realizace 2015
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Experience Architecture

Apuano naturale, R9 117,60 €/m2
60x120  A3192B4A 59,90 €/m2
Apuano lappato  148,80 €/m2
60x120 / PEI 5 A3192B2A 69,90 €/m2

Detaily povrchov

Apuano spazzolato 148,80 €/m2
60x120 / PEI 5  A3192B3A 69,90 €/m2

Apuano anticato, R9 117,60 €/m2
60x120 A3192B5A 59,90 €/m2

Apuano rullato, R10 117,60 €/m2
60x120 A3192B6A 59,90 €/m2

Apuano bocciardato, R10 117,60 €/m2
60x120 A3192B7A 59,90 €/m2

SPAZZOLATO detail 5x5 cm ANTICATO detail 5x5 cm

RULLATO detail 5x5 cm BOCCIARDATO detail 5x5 cm

Battiscopa B zaleštěná naturale
8x120
17,92 €/ks (14,93 €/bm)

16,12 €/ks (13,43 €/bm)

Schodový stupeň s hranou K2 35x120
vč. podstupnice 18x120
138,35 €/ks

124,52 €/ks
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Ďalšia farba tejto série má opäť v ponuke 6 povrchov. Nie je však nutné vždy povrchy kombinovať. Protišmykové bocciardato 
môžete dať do okolia bazénov alebo mokrých prevádzok. Matné prevedenie do obchodného domu, leštené zase naopak 
môžete použiť v  kúpeľni, alebo povrch anticato použijete v  historickom objekte, kde potrebujete získať dizajn starého, 
vychodeného kameňa. Vďaka tomu, že sa jedná o gresovú rektifikovanú dlažbu, záleží len na vašej požiadavke na dizajn 
alebo protišmyk. 
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Experience Architecture

Pulpis naturale, R9 117,60 €/m2
60x120  A3193B4A 59,90 €/m2
Pulpis lappato  148,80 €/m2
60x120 / PEI 4 A3193B2A 69,90 €/m2

Detaily povrchov

Pulpis spazzolato 148,80 €/m2
60x120 / PEI 4  A3193B3A 69,90 €/m2

SPAZZOLATO detail 5x5 cm

Pulpis anticato, R9 117,60 €/m2
60x120 A3193B5A 59,90 €/m2

ANTICATO detail 5x5 cm

Pulpis rullato, R10 117,60 €/m2
60x120 A3193B6A 59,90 €/m2

RULLATO detail 5x5 cm

Pulpis bocciardato, R10 117,60 €/m2
60x120 A3193B7A 59,90 €/m2

BOCCIARDATO detail 5x5 cm

Battiscopa B zaleštěná naturale
8x120
17,92 €/ks (14,93 €/bm)

16,12 €/ks (14,43 €/bm)

Schodový stupeň s hranou K2 35x120
vč. podstupnice 18x120
138,35 €/ks

124,52 €/ks



made in italy

136 KATALOG 2016

Béžové farby sú stále najpredávanejšie. Kúpeľňa pôsobí teplo, ako keby do vašej kúpeľne svietilo slnko. Obývacia izba 
môže byť v  klasickom štýle ale pokojne aj v  štýle funkcionalizmu. Prakticky zhodný materiál som videl v  secesnej vile 
nemeckého majiteľa firmy ESKA, ktorá bola v tomto štýle postavená v medzivojnovom období a všade na podlahách bol 
použitý vápenec v rovnakom dizajne, dovezený zo Slovinska. Dizajn prírodného kameňa má tú výhodu, že je v architektúre 
dlhodobo používaný a nájdete ho v rôznych typoch stavieb. Pri jeho použití nie ste teda limitovaní architektúrou, ale len 
názorom na farbu a povrch.
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Experience Architecture

Bronze Pulpis naturale, R9 117,60 €/m2
60x120  A3231A3A 59,90 €/m2

Detaily povrchov

Bronze Pulpis spazzolato 148,80 €/m2
60x120 / PEI 4  A3231A2A 69,90 €/m2

SPAZZOLATO detail 5x5 cm

Bronze Pulpis anticato, R9 117,60 €/m2
60x120 A3231A4A 59,90 €/m2

ANTICATO detail 5x5 cm

Bronze Pulpis rullato, R10 117,60 €/m2
60x120 A3231A5A 59,90 €/m2

RULLATO detail 5x5 cm

Battiscopa B zaleštěná naturale
8x120
17,92 €/ks (14,93 €/bm)

16,12 €/ks (14,43 €/bm)

Schodový stupeň s hranou K2 35x120
vč. podstupnice 18x120
138,35 €/ks

124,52 €/ks

Bronze Pulpis lappato 148,80 €/m2
60x120 / PEI 4 A3231A1A 69,90 €/m2

LAPPATO detail 5x5 cm
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Séria Stone Mix je síce veľmi zaujímavá, ale jedna dlaždica na vás veľký dojem neurobí. Sériu treba vidieť v ploche, aby 
ste mohli pochopiť jej rozdielnosť proti všetkým konkurenčným materiálom. Impronta, ako toľkokrát v predchádzajúcich 
rokoch, stojí aj tento rok s touto novinkou na stupni víťazov. Technické parametre nie sú limitujúce a záleží teda len na vás, 
ako materiál použijete. Na vzorkovniach realizujeme kúpeľne, samozrejme budú nádherné aj akékoľvek podlahy v RD. Nie 
sme ale limitovaní ani pri použití v predajniach, reštauráciách či iných priestoroch, pre ktoré bola séria Stone Mix vyvinutá.
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❹
Multiformát M3
45x90, 30x60
W1I1A
11,42 €/m2

9,14 €/m2
Cena výrobnej operácie

Quarzite Grey naturale 117,60 €/m2
60x120 A3115A1A 54,90 €/m2

Ardesia Black naturale 117,60 €/m2
60x120 A3116A1A 54,90 €/m2

Striato White naturale 117,60 €/m2
60x120 A3114A1A 54,90 €/m2

Limestone Honey naturale 117,60 €/m2
60x120 A3112A1A 54,90 €/m2

Limestone Brown naturale 117,60 €/m2
60x120 A3111A1A 54,90 €/m2

Travertino Cream naturale 117,60 €/m2
60x120 A3113A1A 54,90 €/m2

⓯ Battiscopa A s fazetou
naturale
8x60
5,67 €/ks

5,11 €/ks

Gradino
naturale
30x60
16,28 €/ks

14,66 €/ks
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Stone Mix

* Len farby Ardesia Black a Quarzite Grey.

Cenník formátov série (v €/m2) 20

⓯   30x60 45x90 60x60 60x60* 60x120

NAT RET. R9, A – – – – 117,60 €  
54,90 €

⓱   30x60 45x90 60x60 60x60* 60x120

NAT RET. R9, A 80,40 €  
64,32 €

100,80 €  
80,64 €

80,40 €  
64,32 €

153,60 €  
122,88 € –
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Limestone Honey

Travertino Cream

Limestone Brown

Sériu Stone Mix sme predstavili na predchádzajúcej strane. Výrazná rozdielnosť kresby jednotlivých 
dlaždíc by bola pri prezentácii len jednej dlaždice veľmi zavádzajúca. Z tohto dôvodu sme nafotili 
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Ardesia Black

Quarzite Grey

Striato White

Stone Mix

skladbu viacerých samostatných dlaždíc a venovali sme sérii ďalšiu dvojstranu. Veríme, že pre 
pochopenie myšlienky série je to prínosom.
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Dlažby v dizajne betónu nájdete pri mnohých výrobcoch. Nájsť k týmto dlažbám zaujímavé 
dekory je už komplikovanejšie. Impronta, ako priekopník dizajnu, vždy prichádza na trh 
s  niečím novým a  následne ju ostatní výrobcovia kopírujú. Táto séria je zaujímavá aj tým, 
že ju dokážete používať pre rôzne architektonické štýly. Môžete použiť základnú dlažbu bez 
akýchkoľvek dekorov a  máte hneď modernú sériu. Druhým variantom je použitie dekoru 
Patchwork (na ďalšej strane) alebo dekorov v  štýle Vintage. Dlažby na začiatku minulého 
storočia boli vyrábané z  betónu a  dekory boli vytvárané farbením betónových dlažieb. 
Samozrejme, že sa v tejto dobe vyrábali malé formáty. Táto séria nebola vyvinutá ako verná 
kópia, ale práve ako veľmi moderná technologicky vyspelá séria, ktorá štýl Vintage iba 
navodzuje.
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Square

Decor Pattern mix C  92,40 €/m2
60x60 A3203B1D 54,90 €/m2

Decor Pattern mix F  92,40 €/m2
60x60 A3203B1E 54,90 €/m2

Avenue naturale 117,60 €/m2
60x120 A3201A1A 54,90 €/m2

District naturale  117,60 €/m2
60x120 A3202A1A 54,90 €/m2
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V  minulom roku sa objavili nové dekorácie v  štýle Patchwork. Tento typ 
dekorácie bol veľmi obľúbený v prvej polovici minulého storočia, keď všetci 
zámožní ľudia veľmi cestovali a  zo svojich ciest si privážali rôzne artefakty. 
Koberčeky z ázijských krajín, ktoré boli zošívané z rôznych historických kúskov, 
dopĺňali nejeden luxusný interiér. Po druhej svetovej vojne, kedy sa rozpadlo 
koloniálnej impérium a  predovšetkým Čínu nebolo možné navštíviť, tento 
trend zanikol. Zhruba pred piatimi rokmi sa tento štýl stal znovu populárny 
v Amerike, následne v Anglicku a dnes už zachvátil celú Európu. Výrobcovia 
dlažieb sa k tomuto štýlu prispôsobujú, ale samozrejme po svojom. Je veľmi 
dôležité pracovať radšej viac s  návrhom, než spustíte realizáciu. Dekoráciu 
považujem za korenie, ktorého keď použijete málo, môže pomôcť, ale keď ho 
použijete veľa, tak je na škodu.
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Square

Decor Carpet C  92,40 €/m2
60x60 A3203B1B 54,90 €/m2

Decor Carpet F  92,40 €/m2
60x60 A3203B1C 54,90 €/m2

Avenue naturale 117,60 €/m2
60x120 A3201A1A 54,90 €/m2

District naturale  117,60 €/m2
60x120 A3202A1A 54,90 €/m2



made in italy

146 KATALOG 2016

Séria Mineral D od talianskeho výrobcu Impronta Italgraniti je gresová, 
rektifikovaná dlažba, ktorá umožňuje modulárne skladby. Digitálna 
technológia vytvorila veľmi prepracovaný dizajn, ktorého predlohou 
boli talianske prírodné žuly. Predovšetkým sú zaujímavé tmavé farby. 
Ich štandardné použitie na podlahách si asi dokáže predstaviť každý, 
ale realizácia kúpeľne z  tohto materiálu bola aj pre nás pozitívnym 
prekvapením. Formát 45x90 cm sa dnes stáva štandardom, ako bol 
kedysi formát 30x60 cm. V  súčasnej dobe sme u  konkurencie nenašli 
obdobný produkt, kde by dizajn a cena boli porovnateľné s touto sériou. 
Priestory využívajúce tento materiál, hlavne pri kombinácii formátov, sú 
jednoducho nádherné. Odporúčame používať formát M3. Lappovaný 
povrch pripomína skôr leštený. Ide o  inú technológiu, ako používajú 
ostatní výrobcovia.
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⓯❹ Multiformát M3
45x90, 30x60
W1I1A
11,42 €/m2

9,14 €/m2
Cena výrobnej operácie

* Uvedená cena platí pre všetky farby tohto formátu.

Battiscopa A s fazetou
naturale
8x60
5,67 €/ks

5,11 €/ks

Gradino
naturale
30x60
16,28 €/ks

14,66 €/ks

Mozaika Cubito naturale
30x30
14,24 €/ks (158,22 €/m2)

12,82 €/ks (142,44 €/m2)

Mineral D/Living
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Pirite naturale 100,80 €/m2
45x90 A312B1A 49,90 €/m2

Rame naturale 100,80 €/m2
45x90 A315B1A 80,64 €/m2

Galena naturale 100,80 €/m2
45x90 A311B1A 49,90 €/m2

Dolomite naturale 100,80 €/m2
45x90 A314B1A 80,64 €/m2

Zolfo naturale 100,80 €/m2
45x90 A313B1A 49,90 €/m2

Cenník formátov série (v €/m2) 

⓯   30x60 45x90 60x60 60x120

NAT RET. R10, B (barvy Zolfo, Galena, Pirite) 80,40 €  
35,90 €

100,80 €  
49,90 €

80,40 €  
44,90 € –

LAPPATO RET. (Living) – (barvy Zolfo, Galena) – 129,60 €  
59,90 €

116,40 €  
65,90 € –

⓱   30x60 45x90 60x60 60x120*

NAT RET. R10, B (barvy Dolomite, Rame) 80,40 €  
64,32 €

100,80 €  
80,64 €

80,40 €  
64,32 €

117,60 €  
94,08 €

ANTISLIP R11, C (všechny barvy) 62,40 €  
49,92 € – – –

LAPPATO RET. (Living) – (barvy Dolomite, Rame) – 129,60 €  
103,68 €

116,40 €  
93,12 € –
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Na tejto gresovej, rektifikovanej dlažbe vytvoril výrobca Impronta Italgraniti digitálnou technológiou veľmi prepracovaný 
dizajn, ktorého predlohou boli pieskovce. „Teplé“ béžové farby sú veľmi univerzálne a to zrejme podporilo predajnosť tejto 
série. Aj pre nás boli predaje šokujúce. Len v roku 2015 presiahol obrat predaja tejto série v Českej republike 10 miliónov 
korún. To nás donútilo k určitej analýze, aby sme zistili, aké typy predaja sa na týchto číslach podieľajú. Okrem niekoľkých 
menších obchodných centier išlo väčšinou o  drobné zákazky pre jednotlivých investorov. Použitie tejto série bolo veľmi 
rozmanité. Napriek tomu, že je určená pre zaťažené priestory, bol najväčší podiel realizácií v  kúpeľniach, na podlahách 
„všetkého typu“ v RD aj bytoch. Nezanedbateľným číslom boli tiež realizácie terás, balkónov a dokonca aj fasád. V porovnaní 
s prírodným materiálom nie je táto dlažba nasiakavá a nemá problémy s čistiteľnosťou (napr. pri poškodení fasády sprejom). 
Ak použijete multiformát s dobrou pokládkou, nedokáže väčšina ľudí rozoznať Stone D od prírodného kameňa.
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⓯❹ Multiformát M3
45x90, 30x60
W1I1A
11,42 €/m2

9,14 €/m2
Cena výrobnej operácie

Battiscopa A s fazetou
naturale
8x60
5,67 €/ks

5,11 €/ks

Gradino
naturale
30x60
16,28 €/ks

14,66 €/ks

Mozaika Muro Z
naturale
30x60
122,03 €/m2 (21,97 €/ks)

109,83 €/m2 (19,77 €/ks)

Stone D
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Quarzite Grafite naturale 100,80 €/m2
45x90 A3R4L1A 80,64 €/m2

Quarzite di Barge naturale 100,80 €/m2
45x90 A3R2L1A 80,64 €/m2

Quarzite Dorada naturale 100,80 €/m2
45x90 A3R1L1A 49,90 €/m2

Cenník formátov série (v €/m2) 

⓯   30x60 60x60 45x90

NAT RET. R9, A (barvy Quarzite Dorada, Quarzite Multicolor) 80,40 € 
35,90 €

80,40 € 
44,90 €

100,80 € 
49,90 €

⓱   30x60 60x60 45x90

NAT RET. R9, A (barvy Q.di Barge, Q. Bianca, Q. Grafite) 80,40 € 
64,32 €

80,40 € 
64,32 €

100,80 € 
80,64 €

NATURALE R9, A (všechny barvy) 62,40 € 
49,92 € – –

ANTISLIP R11, C (všechny barvy) 62,40 € 
49,92 € – –

Quarzite Bianca naturale 100,80 €/m2
45x90  A3R8L1A 80,64 €/m2

Quarzite Multicolor naturale 100,80 €/m2
45x90  A3R3L1A 49,90 €/m2
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Marmi Imperiali je novinkou značkového talianskeho výrobcu Impronta. Na trhu je veľa výrobkov s  kresbou prírodných 
mramorov. Prečo teda uvádzať na trh ďalšiu sériu? Je od Impronty a vďaka tomu je aj iná. Ako vždy dokonalá kresba je 
zvýraznená technológiou vysokej glazúry. „Sklenená“ glazúra je dokonale vyleštená a doteraz som sa nestretol s podobným 
výrobkom. Luxus z tejto série doslova srší. V tomto katalógu sme neprezentovali ozdobné dekory, ktoré vedia premeniť 
interiér do klasického talianskeho štýlu. Kompletné série nájdete v originálnom katalógu.
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Dekór F2 26,49 €/ks
30x90 23,84 €/ks

Marmi Imperiali

Daino Reale 100,80 €/m2
30x90 A3104B1B 54,90 €/m2

Zebrino Gold 100,80 €/m2
30x90 A3102B1B 54,90 €/m2

Brown Striato 100,80 €/m2
30x90 A3105B1B 54,90 €/m2

Emperador Tuana 100,80 €/m2
30x90 A3103B1B 54,90 €/m2

Elegance Striato 100,80 €/m2
30x90 A3101B1B 54,90 €/m2
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Musím úprimne povedať, že uprednostňujem dizajn matných „kameňov“, ale možno je to dané aj tým, že nebývam v tak 
prestížnych priestoroch, pre ktoré je táto séria určená. Séria má veľa atypických dekorov s  gravírovaním, mnohokrát 
používa zlato, a tým sa posúva do kategórie „naj“. K tomu, aby ste pochopili celkovú komplexnosť série, je nutné mať v ruke 
originálny katalóg. Vyžiadajte si ho u predajcu alebo sa pozrite na webové stránky.
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Marmi Imperiali

Brown Striato lappato 116,40 €/m2
60x60 / PEI 4  A3105A2A 64,90 €/m2

Emperador Tuana lappato 116,40 €/m2
60x60 / PEI 5  A3103A2A 64,90 €/m2

Royal Grey lappato 116,40 €/m2
60x60 / PEI 4  A3106A2A 64,90 €/m2

Zebrino Gold lappato 116,40 €/m2
60x60 / PEI 5  A3102A2A 64,90 €/m2

Daino Reale lappato 116,40 €/m2
60x60 / PEI 5  A3104A2A 64,90 €/m2

Elegance Striato lappato 116,40 €/m2
60x60 / PEI 5  A3101A2A 64,90 €/m2
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Kúpeľňová séria Natural Stone Wall talianskeho výrobcu Impronta Italgraniti má jemnú kresbu vytvorenú digitálnou tlačou. 
Predlohou jej boli prírodné materiály (vápence ale i žuly). Zaujímavý rektifikovaný formát 24x59 cm má pri svojej kvalite 
veľmi priaznivú cenu. Súčasné trendy hľadajú elegantné, nevýrazné kresby a  minimalizujú ozdobné prvky. Využívajú sa 
len kombinácie farieb a nenásilné celoplošné dekory, čo dokáže zaujímavým spôsobom zvýrazniť niektoré časti kúpeľne. 
Výhodou je, že tieto celoplošné dekory nepredražujú danú kúpeľňu a pritom jej dizajn výrazne posunú na vyššiu úroveň.
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Brera Bianca Dekór linea 87,60 €/m2
24x59 A325C2C 49,90 €/m2

Brera Bianca 75,60 €/m2
24x59 A325C2B 39,90 €/m2

Lipica Tortora Dekór linea 87,60 €/m2
24x59 A324C2C 49,90 €/m2

Lipica Tortora 75,60 €/m2
24x59 A324C2B 39,90 €/m2

Basaltina Dekór linea 87,60 €/m2
24x59 A322C2C 49,90 €/m2

Basaltina 75,60 €/m2
24x59 A322C2B 39,90 €/m2

Fussena Dekór linea 87,60 €/m2
24x59 A32BC2C 49,90 €/m2

Fussena 75,60 €/m2
24x59 A32BC2B 39,90 €/m2

Lipica Visone Dekór linea 87,60 €/m2
24x59 A326C2C 49,90 €/m2

Lipica Visone 75,60 €/m2
24x59 A326C2B 39,90 €/m2

Savana Dekór linea 87,60 €/m2
24x59 A321C2C 49,90 €/m2

Savana 75,60 €/m2
24x59 A321C2B 39,90 €/m2

Brera Beige Dekór linea 87,60 €/m2
24x59 A323C2C 49,90 €/m2

Brera Beige 75,60 €/m2
24x59 A323C2B 39,90 €/m2

K obkladom série Natural Stone Wall odporúčame dlažbu 30x60 naturale vo všetkých farbách (MOC 44,90 € / m2) z nasledujú-
cej strany tohto katalógu.
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Séria Natural Stone od talianskeho výrobcu Impronta Italgraniti je gresová, rektifikovaná dlažba, ktorá bola 
vyvinutá pre kúpeľňovú sériu zhodného mena, ale jej použitie je mnohonásobne širšie. Je určená predovšetkým 
pre podlahy moderných interiérov. Jej nadčasový dizajn s  veľmi jemnou, nevýraznou kresbou, množstvom 
farieb a zaujímavých formátov umožňuje riešenie prakticky akéhokoľvek interiéru v novostavbe. Ďalšou veľkou 
prednosťou tejto dlažby je jej jednoduchá čistiteľnosť. Pokládka s  minimálnou škárou, farebne zladenou so 
základom, vytvára dojem jednoliatej podlahy, ktorá moderným interiérom pristane.
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Cenník formátov série (v €/m2)

⓯ 30x60 60x60 45x90

NAT RET. R9, A 80,40 € 
39,90 €

80,40 € 
44,90 €

100,80 € 
54,90 €

NAT R9, A 62,40 € 
34,90 € – –

⓱ 30x60 60x60 45x90

LAPPATO RET. – 98,40 € 
78,72 € –

Battiscopa A s fazetou
naturale
8x60
5,67 €/ks

5,11 €/ks

Gradino
naturale
30x60
15,06 €/ks

13,55 €/ks

Mozaika Cubito naturale
30x30
13,43 €/ks (149,22 €/m2)

12,08 €/ks (134,22 €/m2)

Natural Stone

Brera Bianca naturale 80,40 €/m2
60x60 A325A1A 44,90 €/m2

Lipica Tortora naturale 80,40 €/m2
60x60 A324A1A 44,90 €/m2

Brera Beige naturale 80,40 €/m2
60x60 A323A1A 44,90 €/m2

Basaltina naturale 80,40 €/m2
60x60 A322A1A 44,90 €/m2

Lipica Visone naturale 80,40 €/m2
60x60 A326A1A 44,90 €/m2

Fussena naturale 80,40 €/m2
60x60 A32BA1A 44,90 €/m2

Savana naturale 80,40 €/m2
60x60 A321A1A 44,90 €/m2
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Séria Shine talianskeho výrobcu Impronta je novinkou pre rok 2015. Dlho sme zvažovali jej uvedenie na trh. Je vhodná pre 
ČR a SR? Svojimi dekormi ale aj farbami, nie je takou bežnou a univerzálnou sériou. Je iná a v tom je zaujímavá. Keď použijete 
len celoplošnú dekoráciu 3D ihlanov a budete triezvi vo farbách, získate zaujímavý a pritom univerzálny a nadčasový dizajn. 
V opačnom prípade sa kreativite medze nekladú. Sériu však môžete výrazne zmeniť použitím dekoru v štýle patchwork. 
V roku 2015 sme realizovali nádherný interiér vo vinárstve Johann W Třebívlice, kde v reštaurácii boli obložené všetky steny 
zlatým dekorom z tejto série. Fotogalériu nájdete na našich webových stránkach, sekcia „Referencie“.
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Shine

Tormalina 84,00 €/m2
24x59 A3162A1E 39,90 €/m2

Quarzo 84,00 €/m2
24x59 A3163A1E 39,90 €/m2

Turchese  84,00 €/m2
24x59 A3164A1E 39,90 €/m2

Tormalina Mosaico Diamantate 88,80 €/m2
24x59 A3162A1F 39,90 €/m2

Quarzo Mosaico Diamantate  88,80 €/m2
24x59 A3163A1F 39,90 €/m2

Turchese Mosaico Diamantate 88,80 €/m2
24x59 A3164A1F 39,90 €/m2

Tormalina Decor Batik B 100,80 €/m2
24x59 A3162A1G 39,90 €/m2

Tormalina Listella Batik A   6,08 €/ks
8x59 A3162A1HH1  5,47 €/ks

Beton Avorio nat 38,40 €/m2
60,4x60,4  A4253A1A 28,90 €/m2

Beton Perla nat 38,40 €/m2
60,4x60,4 A4254A1A 28,90 €/m2

Beton Piombo nat 38,40 €/m2
60,4x60,4 A4252A1A 28,90 €/m2

Tormalina Decor Batik A 100,80 €/m2
24x59 A3162A1H  39,90 €/m2

Tormalina Listella Batik B  6,08 €/ks
8x59 A3162A1GH1  5,47 €/ks

K sérii Shine tiež odporúčame dlažbu Square 60x120cm zo strany 143 tohto katalógu.

Batik Listella Oro B  40,40 €/ks
8x59 A3161A1BH1  36,36 €/ks

Batik Decor Oro B 120,00 €/ks
24x59 A3161A1B 69,90 €/ks
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Spomínam, keď sme začali obchodovať s dlažbou s dizajnom dreva. Zákazníci z toho boli rozpačití a architekti mali „husiu 
kožu“. Dnes dizajn dreva ponúka každý. Vo väčšine prípadov aj v dobrej kvalite a dizajne. V našom katalógu nájdete širokú 
ponuku v rôznych formátoch, cenách aj dizajnoch. Prečo teda zavádzame ďalšiu sériu? Z môjho podhľadu má zaujímavý 
dizajn, ktorý je neobvyklý a reliéf môže byť vhodný aj pre zvýšenie protišmyku. Realizovali sme obklad exteriérovej steny, 
ktorý pôsobil veľmi verne.
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My Plank

Atelier texture 100,80 €/m2
20x120 A3221A1A 49,90 €/m2

Classic texture 100,80 €/m2
20x120 A3224A1A 49,90 €/m2

Reserve texture 100,80 €/m2
20x120 A3222A1A 49,90 €/m2

Heritage texture 100,80 €/m2
20x120 A3225A1A 49,90 €/m2

Elegant texture 100,80 €/m2
20x120 A3226A1A 49,90 €/m2

Glamour texture 100,80 €/m2
20x120 A3223A1A 49,90 €/m2

Detail povrchu 5x5 cm

Všetky farby sú dostupné aj v povrchu naturale.



made in italy

162 KATALOG 2016

Séria Glam bola novinkou pre rok 2015 talianskeho výrobcu Ermes Aurelia. Dizajn je vhodný pre súčasnú architektúru, je 
„trendy“. Čo iného ale môžete čakať od novinky než to, že sa nesie na vlne najúspešnejších dizajnov. Čo je pri sérii pre nás 
z obchodného hľadiska zaujímavé? Cena formátu 80x80 cm je v našej ponuke najnižšia. Prečo nerealizovať vašu stavbu 
z pekného materiálu a pri tom zbytočne nemíňať.
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Smoke naturale 64,80 €/m2 
40x80,2 / PEI 4 A4302B1A 41,90 €/m2
Smoke lappato 81,60 €/m2 
40x80,2 / PEI 4 A4302B2A 48,90 €/m2

Smoke naturale 64,80 €/m2 
80,2x80,2 / PEI 4 A4302A1A 45,90 €/m2
Smoke lappato 81,60 €/m2 
80,2x80,2 / PEI 4 A4302A2A 52,90 €/m2

Almond naturale 64,80 €/m2 
40x80,2 / PEI 5 A4303B1A 41,90 €/m2
Almond lappato 81,60 €/m2 
40x80,2 / PEI 5 A4303B2A 48,90 €/m2

Almond naturale 64,80 €/m2 
80,2x80,2 / PEI 5 A4303A1A 45,90 €/m2
Almond lappato 81,60 €/m2 
80,2x80,2 / PEI 5 A4303A2A 52,90 €/m2

Taupe naturale 64,80 €/m2 
40x80,2 / PEI 4 A4304B1A 41,90 €/m2
Taupe lappato 81,60 €/m2 
40x80,2 / PEI 4 A4304B2A 48,90 €/m2

Taupe naturale 64,80 €/m2 
80,2x80,2 / PEI 4 A4304A1A 45,90 €/m2
Taupe lappato 81,60 €/m2 
80,2x80,2 / PEI 4 A4304A2A 52,90 €/m2

Grey naturale 64,80 €/m2 
40x80,2 / PEI 5 A4301B1A 41,90 €/m2
Grey lappato 81,60 €/m2 
40x80,2 / PEI 5 A4301B2A 48,90 €/m2

Grey naturale 64,80 €/m2 
80,2x80,2 / PEI 5 A4301A1A 45,90 €/m2
Grey lappato 81,60 €/m2 
80,2x80,2 / PEI 5 A4301A2A 52,90 €/m2

Glam
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Séria Alp Stone od talianskeho výrobcu Ermes Aurelia vychádza z  dizajnu granitov, ktorý sa vyskytuje v  prírodných 
rezerváciách severného Talianska. V katalógu keramických dlaždíc nepôsobí tento materiál tak emotívne, ako keď vidíte 
jeho originálnu predlohu.
Lapované prevedenie pôsobí veľmi luxusne. Naša dnešná rýchla doba má aj výhody – jednoduchý prístup k informáciám. 
Keď poznáte „pôvod“ vecí, ktoré vás obklopujú, získavate k nim vzťah. Tieto veci potom tvoria váš domov. Táto séria sa stala 
štandardom pri prestížnych projektoch u najväčšieho českého developera Central Group.
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❹

❹ Gradino
W1D3
11,42 €/bm

9,14 €/bm
Cena výrobnej operácie

Schodový stupeň s hranou K2
W1F4A
59,25 €/bm

47,40 €/bm
Cena výrobnej operácie

Black semilevigato 69,60 €/m2
45x90 A4261E2A 52,90 €/m2

Black nat R9 62,40 €/m2
45x90 A4261E1A 48,90 €/m2

Grey semilevigato 69,60 €/m2
45x90 A4262E2A 52,90 €/m2

Grey nat R9 62,40 €/m2
45x90 A4262E1A 48,90 €/m2

Almond semilevigato 69,60 €/m2
45x90 A4263E2A 52,90 €/m2

Almond nat R9 62,40 €/m2
45x90 A4263E1A 48,90 €/m2

Multiformát tretinový M3
naturale
45x90
68,97 €/m2

62,08 €/m2

Battiscopa A s fazetou naturale
8x90
8,12 €/ks (9,02 €/bm)

7,31 €/ks (8,12 €/bm)
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Kronos sme uviedli na trh už v roku 2014, v tejto dobe mala séria najväčší formát 60x60 cm. Tento formát nájdete v červenom 
katalógu. Pre tento rok rozšíril taliansky výrobca Ermes Aurelia túto sériu o  nové formáty 45x90 cm. Séria je vyrábaná 
v matnom a lapovanom prevedení. Väčšina lapovaných materiálov je len ľahko preleštená. Kronos je leštený výrazne viac, 
a  preto sa od konkurenčných výrobkov líši. Lapované prevedenie pôsobí veľmi luxusne a  bolo vybrané aj pre niektoré 
prestížne developerské projekty (Římská – Praha 1).
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Nero lappato 69,60 €/m2
45x90 A4173E2A 52,90 €/m2

Nero nat, R10, B 62,40 €/m2
45x90 A4173E1A 48,90 €/m2

Fumo lappato 69,60 €/m2
45x90 A4171E2A 52,90 €/m2

Fumo nat, R10, B 62,40 €/m2
45x90 A4171E1A 48,90 €/m2

Fango lappato 69,60 €/m2
45x90 A4175E2A 52,90 €/m2

Fango nat, R10, B 62,40 €/m2
45x90 A4175E1A 48,90 €/m2

Perla lappato 69,60 €/m2
45x90 A4172E2A 52,90 €/m2

Perla nat, R10, B 62,40 €/m2
45x90 A4172E1A 48,90 €/m2

Avorio lappato 69,60 €/m2
45x90 A4174E2A 52,90 €/m2

Avorio nat, R10, B 62,40 €/m2
45x90 A4174E1A 48,90 €/m2
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Séria Desertwood španielskeho výrobcu bola uvedená na trh ako novinka roku 2016. Séria má veľmi dobrú kresbu, ale jej 
reálny dizajn nebol hlavným dôvodom, prečo sme túto sériu zaviedli. Hlavným motívom, prečo túto sériu zavádzame, je 
jej cena. Vo formáte 20x120 cm (rektifikované prevedenie, gresová dlažba s digitálnou tlačou) má v našej ponuke najnižšiu 
cenu. U dlažieb vo väčšine prípadoch nejde hovoriť o prestíži značky, ale len o  jej kvalite v porovnaní s cenou. V tomto 
prípade firma Pamesa vyhráva. V  našom výrobnom závode TechnoArt sme vám schopný z  tohto materiálu vyrobiť aj 
schodové prvky. Materiál je vhodný aj na fasády, kde sa stáva oproti prírodnému drevu bezúdržbovým prvkom vášho domu.
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Desertwood

Argent 75,00 €/m2
20x120 / PEI 4  AV91A1A 37,90 €/m2

Golden 75,00 €/m2
20x120 / PEI 4  AV92A1A 37,90 €/m2

Antic 75,00 €/m2
20x120 / PEI 4  AV93A1A 37,90 €/m2

Cream 75,00 €/m2
20x120 / PEI 5  AV94A1A 37,90 €/m2

Light 75,00 €/m2
20x120 / PEI 5  AV95A1A 37,90 €/m2

Schodový stupeň s hranou K2 
naturale
20x120
81,22 €/ks

73,09 €/ks

Battiscopa B zaleštěná
8x120
15,47 €/ks (13,27 €/bm)

13,92 €/ks (11,60 €/bm)
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Séria je novinkou 2016. Meno tejto série sme trochu nepochopili, ale to je vec výrobcu. Asi by bol vhodnejší názov Beton, 
alebo Cementto. To ale necháme na španielskom výrobcovi. Sériu sme ešte doplnili o  dekoráciu v  dizajne Patchwork 
a  Vintage. Španieli nás neustále prekvapujú a  v  tomto prípade nás opäť prekvapili cenou. V  našej ponuke sa jedná 
o najlacnejšiu gresovú, rektifikovanú dlažbu vo formátu 60x120 cm. Sériu sme schopný doplniť o sokle, schodovky alebo 
tvarované schodové prvky z nášho výrobného závodu TechnoArt.
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Talent

Gris naturale 78,00 €/m2
60x120 / PEI 4  AV211A1A 44,90 €/m2

Decor Pattern mix F  92,40 €/m2
60x60 A3203B1E 54,90 €/m2

Decor Carpet F  92,40 €/m2
60x60 A3203B1C 54,90 €/m2
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Ďalšia novinka roku 2016 bude k dispozícii od apríla tohto roku. Krásne prepracovaný dizajn a hlboké kresby ukazujú vysokú 
technickú vyspelosť tohto výrobcu. Gresová, rektifikovaná dlažba s neopakujúcou sa kresbou (digitálna tlač) je vyrábaná 
v matnom aj leštenom prevedení. Pôvodná myšlienka bola používať sériu predovšetkým v kúpeľniach, kde by sme používali 
na podlahe matné prevedenie v tmavšom odtieni a na stene leštené prevedenie svetlejšieho odtieňu. Dizajn kúpeľne je 
možné ozvláštniť tým, že napríklad na vani alebo zadnej stene sprchového kútu použijete tmavší odtieň v  leštenom 
prevedení. Z  referenčnej fotografie však vidíte, že táto dlažba „pasuje“ aj obývacej izbe. Katalóg nikdy nie je verný a  je 
vhodné vidieť reálnu vzorku. Prvé dve farby sú vhodné pre vzájomnú kombináciu (studený tón v tóne). Druhé dve farby sú 
tiež určené pre kombináciu, kde ich ladenie do béžových farieb je naopak „teplejšie“. Opäť je tu cenový argument. Pre daný 
typ technológie a prevedenia (matná a leštená) sa jedná o najnižšiu cenovú úroveň v tomto katalógu.



⓯

RET

digi
tisk

VAR

12

Kompletný sortiment série Arezzo 
nájdete na www.katalogy-koupelny.cz KATALOG 2016  173

Pre technické opracovanie materiálu využite ponuky výrobného závodu TechnoArt
(rezanie, kamenárske rohy, otvory pre vývody vody, elektriny a pod.) www.technoart.info

Arezzo

Crema naturale 78,00 €/m2
60x120 / PEI 4  AV104A1A 48,90 €/m2
Crema polished 90,00 €/m2
60x120 / PEI 4  AV104A2A 58,90 €/m2

Perla naturale 78,00 €/m2
60x120 / PEI 4  AV103A1A 48,90 €/m2
Perla polished 90,00 €/m2
60x120 / PEI 4  AV103A2A 58,90 €/m2

Marengo naturale 78,00 €/m2
60x120 / PEI 4  AV101A1A 48,90 €/m2
Marengo polished 90,00 €/m2
60x120 / PEI 4  AV101A2A 58,90 €/m2

Tortora naturale 78,00 €/m2
60x120 / PEI 4  AV102A1A 48,90 €/m2
Tortora polished 90,00 €/m2
60x120 / PEI 4  AV102A2A 58,90 €/m2

Battiscopa B zaleštěná natural
8x120
15,88 €/ks (13,23 €/bm)

14,29 €/ks (11,91 €/bm)

Schodový stupeň s hranou K2 35x120
vč. podstupnice 18x120 
naturale
126,11 €/ks

113,50 €/ks
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Opäť sa jedná o novinku španielskeho výrobcu Pamesa s nepochopiteľným menom. Predlohou tejto série bol vyhlásený 
taliansky mramor Calacatta – prečo teda Lucca? Na prelome roku tento výrobca sprevádzkoval novú technologicky 
vyspelú výrobnu linku, ktorá ponúka formát 60x120 cm. Obdobné materiály máme v  ponuke od talianskeho výrobcu. 
Pamesa, aby dokázala predať kompletnú výrobnú kapacitu, zvolila agresívnu cenovú politiku, a vďaka tomu tu máme opäť 
kvalitný výrobok s najlepšou cenou. V našom výrobnom závode dokážeme túto sériu doplniť o sokle so zaleštenou hranou, 
schodovku s protišmykovými drážkami alebo schodový stupeň v prevedení K2. Výber mozaík je len na nás.
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Pre technické opracovanie materiálu využite ponuky výrobného závodu TechnoArt
(rezanie, kamenárske rohy, otvory pre vývody vody, elektriny a pod.) www.technoart.info

Lucca

Blanco naturale 78,00 €/m2
60x120 / PEI 4  AV111A1A 48,90 €/m2
Blanco polished 90,00 €/m2
60x120 / PEI 4  AV111A2A 58,90 €/m2

Multiformát M3 Mix naturale-polished  89,38 €/m2

60x120 80,44 €/m2
V jednom boxu najdete mix formátů  
a mix povrchů v poměru 1:1. 

Battiscopa B zaleštěná naturale
8x120
15,88 €/ks (13,23 €/bm)

14,29 €/ks (11,90 €/bm)

Schodový stupeň s hranou K2 35x120
vč. podstupnice 18x120 
naturale
126,11 €/ks

113,50 €/ks
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Séria Imperium, ako všetky predošlé série tohto výrobcu, je novinka roku 2016. Pri tejto sérii predpokladáme najväčší predaj. 
Prečo? Odpoveď je ľahká. Keď zoberieme štatistiky akejkoľvek série, tak sú béžové farby najúspešnejšie. Opäť tu máme 
sériu, jej pomer kvalita/cena má najlepšiu hodnotu. Pri sérii ponúkame mozaiky v matnom a leštenom prevedení a tiež 
mozaiku, ktorá kombinuje obidve tieto prevedenia. Jedná sa o štandardné výrobky z nášho výrobného závodu TechnoArt.
Tieto typy mozaík a mnoho ďalších si môžete objednať u ktoréhokoľvek výrobku, ktorý nájdete v tomto katalógu.
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Pre technické opracovanie materiálu využite ponuky výrobného závodu TechnoArt
(rezanie, kamenárske rohy, otvory pre vývody vody, elektriny a pod.) www.technoart.info

Imperium

Natural naturale 78,00 €/m2
60x120 / PEI 4  AV131A1A 48,90 €/m2
Natural polished 90,00 €/m2
60x120 / PEI 4  AV131A2A 58,90 €/m2

Battiscopa B zaleštěná naturale
8x120
15,88 €/ks (13,23 €/bm)

14,29 €/ks (11,91 €/bm)

Marfil naturale 78,00 €/m2
60x120 / PEI 4  AV132A1A 48,90 €/m2
Marfil polished 90,00 €/m2
60x120 / PEI 4  AV132A2A 58,90 €/m2

Mozaika Cubito naturale
30x30
13,02 €/ks (144,67 €/m2)

11,72 €/ks (130,22 €/m2)

Mozaika Cubito polished
30x30
14,24 €/ks (158,22 €/m2)

12,82 €/ks (142,44 €/m2)

Mozaika Cubito 
mix naturale-polished
30x30
13,84 €/ks (153,78 €/m2)

12,45 €/ks (138,33 €/m2)

Schodový stupeň s hranou K2 35x120
vč. podstupnice 18x120 
naturale
126,11 €/ks

113,50 €/ks
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V mnohých prípadoch je ťažké prezentovať sériu len pomocou katalógov. Vždy odporúčame vidieť materiál v skutočnosti 
a najradšej v čo najväčšej ploche. Séria Titan, novinka roku 2015, je výnimkou. Je krásna už na fotografii. Formát 75x75 cm 
je plošne o 56% väčší než dnes bežne používané formáty 60x60 cm. V ploche máte teda menší počet dlaždíc a menší počet 
škár, celý priestor pôsobí luxusnejšie. Predlohou pre sériu Titan boli historické betónové dlažby, ktoré „zreli“ v drevených 
formách. Tak ako betón strácal vodu, dochádzalo k farebným zmenám na povrchu a k určitým neopakujúcim sa kresbám. 
Technológia digitálnej tlače umožňuje, že sa dlaždice neopakujú a o to viac podporuje realitu dizajnu. Rektifikovaná gresová 
dlaždica v tomto formáte a s touto technológiou, za bežnú maloobchodnú cenu 34,90 €/m2 s DPH, dáva jasne najavo, že 
tento materiál má vynikajúci pomer dizajn, kvalita/cena.
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Pre technické opracovanie materiálu využite ponuky výrobného závodu TechnoArt
(rezanie, kamenárske rohy, otvory pre vývody vody, elektriny a pod.) www.technoart.info
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Titan

Ceniza naturale 66,00 €/m2
75x75 / PEI 4  AVU2A1A 34,90 €/m2

Grafito naturale 66,00 €/m2
75x75 / PEI 4  AVU3A1A 34,90 €/m2

Magma naturale 66,00 €/m2
75x75 / PEI 4  AVU1A1A 34,90 €/m2
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Na tejto stránke je výber troch najlepších farieb z  troch sérií. Jedná sa o  gresové rektifikované 
dlažby v rozmere 75x75 cm. Image a prestíž priestoru je určite daná z časti materiálom, ktorý je 
použitý na podlahe. Nemá byť výrazný, nemá byť kontrastný, ale má naopak doplniť ostatné prvky 
interiéru a vyvážiť tak celkový dojem. Prvým určujúcim prvkom je dizajn, musíte zvoliť správny. 
Druhým určujúcim prvkom je ale rozmer. Ak máme dobrý dizajn a zvolím malú dlaždicu, bude 
interiér farebne vyvážený, ale bude pôsobiť lacne. Štandardy formátov sa posúvajú nezávisle 
na vás. Ešte nedávno ste v obchodnom centre našli na podlahách dlažbu vo formáte 30x30 cm. 
Dnes je štandardom 60x60 cm a prestížnejšie priestory sú už realizované aj z väčších formátov. 
Obdobne sú nastavené hranice v súkromnom sektore. Máte teda na výber tri dizajny v dobrom 
prestížnom formáte.
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Pre technické opracovanie materiálu využite ponuky výrobného závodu TechnoArt
(rezanie, kamenárske rohy, otvory pre vývody vody, elektriny a pod.) www.technoart.info

Gea Perla naturale R9 66,00 €/m2
75x75 / PEI 4  AVT2A1A 34,90 €/m2

Enea Nácar naturale R9 66,00 €/m2
75x75 / PEI 4  AVS1A1A 34,90 €/m2
Enea Nácar lappato 72,00 €/m2
75x75 / PEI 4  AVS1A2A 39,90 €/m2

Atlas/Enea/Gea

⓯
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Atlas Perla naturale R9 66,00 €/m2
75x75 / PEI 4  AVR1A1A 34,90 €/m2
Atlas Perla lappato 72,00 €/m2
75x75 / PEI 4  AVR1A2A 39,90 €/m2
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Ďalší zástupca dlažieb vo formáte 75x75 cm, na predchádzajúcich stránkach sme sa o tomto formáte už zmienili. Olimpo 
a  Kashmir– novinky pre rok 2015, majú odlišný dizajn. Predlohou im boli prírodné materiály. Premýšľam, kde vznikla 
chyba. Biely mramor pod názvom Olimpo je z môjho pohľadu skôr Calacatta. Tak ako som si prezeral prírodné kamene 
s  týmto názvom, jednalo sa skôr o  vápencové béžové dizajny. Zabudnite teda na meno a  pozerajte sa na výrobok. 
Dokonale prepracovaná neopakujúca sa kresba v matnom prevedení alebo vysokom lesku. Materiál, ktorý nemá problém 
s nasiakavosťou alebo mäkkosťou ako prírodný materiál, a vďaka tomu ho môžete použiť kdekoľvek. Záleží teda len, či vás 
dizajn Olimpa zaujme. S Kashmirom je to obdobné.
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Pre technické opracovanie materiálu využite ponuky výrobného závodu TechnoArt
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Olimpo/Kashmir

Kashmir Perla Naturale 66,00 €/m2
75x75 / PEI 4  AVY2A1A 34,90 €/m2
Kashmir Perla Polished 78,00 €/m2
75x75 / PEI 4  AVY2A2A 41,90 €/m2

Kashmir Taupe Naturale 66,00 €/m2
75x75 / PEI 4  AVY1A1A 34,90 €/m2
Kashmir Taupe Polished 78,00 €/m2
75x75 / PEI 4  AVY1A2A 41,90 €/m2

Olimpo Blanco Naturale 66,00 €/m2
75x75 / PEI 4  AVF1A2A 34,90 €/m2
Olimpo Blanco Polished 78,00 €/m2
75x75 / PEI 4  AVF1A1A 41,90 €/m2
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Sicis je najprestížnejší výrobca mozaík, ktorý nadväzuje na taliansku tradíciu starého Ríma. V portfóliu výrobkov nájdete 
kamenné mozaiky na podlahu, sklenené dekoračné mozaiky, ale aj extravagantný nábytok, ktorý je skôr umeleckým 
dielom. Sicis Luxury Jewels – kolekcia šperkov a  hodiniek – je potom už jen čerešničkou, ktorá dokáže podtrhnúť vašu 
dokonalosť. V  roku 2016 vznikol v  ČR autorizovaný showroom tohto výrobcu vane, ktorú vidíte na ilustračnej fotografii. 
Nájdete ho v Prahe v novom obchodnom a dizajnovom centre NLC (www.newlivingcenter.cz ).



KATALOG 2016  185

Sicis



made in italy

⓱

186 KATALOG 2016

Kryt Righe Oro Black B0AO761 530,40 €

Taliansky výrobca Hatria nie je na slovenskom trhu tak známy, ale v Európe sa jedná o uznávanú a prestížnu značku, ktorá 
patrila do výrobnej skupiny Marazzi Group. Pan Marazzi však predal svoju firmu americkému gigantu Mohawk. Následné 
reštrukturalizačné kroky rozdelili skupinu na divíziu obklady a  dlažby a  dizvíziu sanita. Následne divíziu sanita predali. 
Dnes sa teda jedná o samostatnú firmu Hatria, ktorá má najmodernejšie technológie tlakového liatia, plne automatizovaný 
prevádzku dvojvrstvového glazovania a viac ako 200 m dlhú kontinuálnu pec, to všetko dáva záruku najvyššej kvality. Teraz 
už záleží len na výbere správneho dizajnu a porovnanie ceny s konkurenčnými produktmi. Veríme, že Hatria v tomto smere 
tiež vyhrá. Je však nutné porovnávať typovo zhodné produkty.
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Kompletný sortiment série Abito 
nájdete na www.katalogy-koupelny.cz KATALOG 2016  187

Kryt White Onde Grigio B0AO764 464,40 €

Kryt White Righe Oro B0AO762 464,40 €

Abito
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Séria Abito talianskeho výrobcu Hatria je technologickou novinkou, ktorú som u žiadneho konkurenčného výrobku nevidel. 
Základ série v  bielom prevedení umožňuje používať kryty v  rôznych farbách s  rôznou dekoráciou. Vďaka tomu je Abito 
použiteľná v bielom prevedení do bežnej kúpeľne, so zlatou dekoráciou do zdobenej kúpeľne a s farebným krytom ju zladíte 
s  keramickými obkladmi v  modernej kúpeľni. Ponuka kolekcie Abito je tak široká, že si do ruky musíte vziať originálny 
katalóg alebo sa pozrieťna www.katalogy-koupelny.cz.
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Kompletný sortiment série Abito 
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Umývadlo na dosku 58x48 cm
B0AOL01A1 372,00 €

Umývadlo 100x54 cm
B0AOK01H5 756,00 €

Umývadlo 100x54 cm
B0AOK01H3 703,20 €

Kryt pre WC a Bidet, biely
B0AO701 292,80 €

Bidet závesný
B0AOG01 292,80 €

WC závesné
B0AOA01 292,80 €
Sedátko softclose
B0AOR16 159,60 €

Abito
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Táto kolekcia je trochu „iná“ a  je určená pre atypické interiéry. Technológiou vákuového pokovovania nanáša výrobca 
na keramiku slabé vrstvy kovu, ktoré vytvárajú zaujímavý dizajn. V  našom výrobnom závode vám vyrobíme akúkoľvek 
dosku pre tieto umývadla. Je možné vyberať až z 30 farieb rôznych mramorov, žúl, ale aj jednofarebných materiálov, kde 
z polotovarov v rozmere 320x160 cm vyrábame dosky pod umývadlá, barové a kuchynské dosky a pod.
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Happy Hour Trilogy

HappyHour umývadlo na dosku 07:00, farba bronzová
B0ACL3Q51 1 052,40 €

HappyHour umývadlo na dosku 07:00, farba zlatá
B0ACL3O51 1 052,40 €

HappyHour umývadlo na dosku 07:00, farba strieborná
B0ACL3P51 1 052,40 €
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Séria Le Fiaba bola predstavená na jeseň roku 2014 na svetovej výstave Cersaie – Bologna. 
Pre svoj jednoduchý a čistý dizajn bola veľmi obdivovaná. Plne kapotované WC so skrytými 
úchytmi bolo doplnené kolekciou krásnych umývadiel. Zúžený výber zo série vám 
predstavujeme v  našom katalógu. Odporúčam vidieť tieto výrobky na vzorkovni, aby ste 
mohli posúdiť aj vysokú kvalitu povrchu. Hatria využíva technológiu tlakového liatia, kde sú 
veľmi hladké formy a následne sú výrobky dvojvrstvovo glazované, pričom glazúru nanáša 
robotický automat. Vďaka tejto technológii je povrch absolútne hladký a lesklý. Dizajn tejto 
kolekcie navrhol Nilo Gioacchino, význačný taliansky dizajnér, ktorý navrhoval priemyselný 
dizajn pre mnoho prestížnych výrobkov z rôznych odboroch. Pozrite sa na jeho stránky.
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Kompletný sortiment série Le Fiabe 
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WC stacionárne 
B0APB01 334,80 €
Sedátko soft-close 114,00 €
B0A9R16 79,00 €

Umývadlo 100x48,5 cm 561,60 €
B0APK01H3 409,00 €
Umývadlo 80x48,5 cm 466,80 €
B0APK01253 349,00 €

Bidet stacionárny 
B0APH01 334,80 €

Bidet závesný 364,80 €
B0APG01 269,00 €

Le Fiabe

WC závesné 364,80 €
B0APA01 289 €
WC závesné Rimless 
B0APA25 422,40 €
Sedátko soft-close 114,00 €
B0A9R16 79,00 €
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Mnoho výrobcov kompletizuje v katalógu ucelené série. Technológia výroby WC a umývadiel sú mierne odlišné. Dizajny sú 
naopak mnohokrát podobné a bez problému je možné kombinovať umývadlo s WC z inej série. U WC sa veľmi ťažko vytvára 
nový alebo atypický dizajn. Je tu vždy uprednostnená funkčnosť. Umývadlá však majú oveľa viac možností a výrobca Hatria 
je v tomto smere lídrom. K novej sérii však mnohokrát nevytvorí nový dizajn WC a bidetu, ale len odporúča, ku ktorým 
sériám je vhodné umývadla kombinovať. Vďaka technológii tlakového liatia vie Hatria vyrábať tenkostenné umývadlá 
s vysokou pevnosťou a dokonale hladkým povrchom.
Tlakové liatie tiež umožňuje vyrábať umývadla vo väčšom rozmere. Séria Canalgrande je toho ukážkou. Nádherné nízke 
umývadlo vo veľkosti 100 cm naozaj pristane vašej kúpeľni.
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Kompletný sortiment série Canalgrande 
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Canalgrande

Canalgrande umývadlo 60x50 cm
B0AQK01R3 453,60 €

Canalgrande umývadlo 80x60 cm
B0AQK01S3 517,20 €

Canalgrande umývadlo 100x50 cm*
B0AQK01H3 576,60 €

* Dostupné od 07/ 2016
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Komplexnosť série Fusion ju radí medzi prestížnu radu Exclusive. Celokapotované WC alebo bidet, so skrytým úchytom 
a soft close sedadlom, má samozrejme výber veľkého množstva umývadiel. V tomto katalógu sú vidieť len tie najbežnejšie 
a  najpredávanejšie. Širšiu ponuku vám predstaví predajca alebo ju nájdete na www.katalogy-koupelny.cz . Fusion 48 
v ponuke trochu zaniká. Táto séria je určená pre priestory, kde „bojujete s miestom“. WC je skrátené len na 48 cm. Keď to 
skombinujete napr. so „slim“ nádržkou pre splachovanie, ušetríte 10 cm. A to niekedy môže byť rozhodujúce.
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Kompletný sortiment série Fusion • Fusion 48 • Fusion Q 
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Happy Hour umývadlo na dosku 10:00 39,8x39,8 cm
B0ACL3661 290,40 €

Fusion bidet závesný
B0A3G01 420,00 €

Fusion WC závesné 420,00 €
B0A3A01 349,00 €
Fusion WC závesné Rimless 
B0A3A25 504,00 €
Fusion sedátko softclose 142,80 €
B0A3R16 109,90 €
 
Fusion 48 WC závesné 420,00 €
B0A5A01 349,00 €
Fusion 48 sedátko softclose 193,20 €
B0F1D3Z1 139,90 €

Fusion Q bidet závesný
B0A4G01 420,00 €

Fusion Q WC závesné 420,00 €
B0A4A01 349,00 €
Fusion Q sedátko softclose 142,80 €
B0A4R16 109,90 €

Fusion • Fusion 48 • Fusion Q
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Séria Sculpture je veľmi špecifická svojím vzhľadom. Prvú cenu získala už v roku 1999 – ADI Index – za priemyselný dizajn. 
Každá krásna vec býva často „ocenená“ aj vysokou predajnou cenou. Ak sa pozriete na umývadlo z jedného kusu, tak sa vám 
to potvrdí. Každý, kto rozumie výrobe, však jeho hodnotu pochopí. Kompromisným riešením je umývadlo z dvoch kusov, 
ktorého cena je už obvyklá, porovnateľná s WC alebo bidetom. Sculture je výnimočná rovnako ako jej tvorca Ambrogio 
Rossari. Taliansky návrhár z Milána je autorom dizajnu mnohých výrobkov, ktoré vyššie menovanú cenu získali.
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Sculture/Sculture Evento

* Prevedenie vo farbe červenej alebo čiernej na objednávku.

Sculture WC závesné*
B0AFA01 624,00 €
Sedátko soft -close
B0AFR16 238,80 €

Sculture bidet závesný*
B0AFG01 630,00 €

Sculture Evento umývadlo 65 cm odpad do podlahy*
B0AEK01YT 2 116,80 €

Sculture umývadlo 110x58,5 cm
B0AFK01P3 810,00 €

Sculture polostĺp
B0AFO01 351,60 €
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Každý výrobca má vo svojom portfóliu minimálne jednu sériu s retro dizajnom. Tomuto smeru sú samozrejme najvernejší 
Angličania, ktorých konzervativizmus môžete vidieť už pri pohľade na vozidlá taxi. Taliansko bolo naopak vždy kolískou 
moderného dizajnu. Je nutnosť mať sériu Dolcevita v ponuke, jedná sa totiž o výrobok vhodný pre rekonštrukciu starých víl. 
Dolcevita má mnoho zaujímavých doplnkov a celé jej portfólio nájdete na www.katalogy-koupelny.cz .
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Kompletný sortiment série Dolcevita 
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Dolcevita

Dolcevita umývadlo 75x57,5 cm
B0AGK41G3 637,20 €
Stĺp
B0AGP01 259,20 €

Dolcevita umývadlo 100x55 cm
B0AGK01H3 829,20 €
Noha (1 ks)
B0AGV01 298,80 €/ks

Bidet stacionárny
B0AGH01Z3 544,80 €

WC stacionárne – odpad do podlahy
B0AGB01ZT 537,60 €
Sedátko soft-close, biele
B0AGR67 214,80 €
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Séria G-Full je ojedinelá a  u  konkurencie nenájdete nič ani vzdialene podobné. U  väčšiny atypov výrobca vytvorí jeden 
produkt, ale Hatria je v tomto výnimkou. G-Full v spojení s umývadlom Grandangolo je ucelená koncepcia pre malé luxusné 
byty v centrách najväčších metropol. Kúpeľňa pôsobí veľmi elegantne, čisto, a súčasne zaistí plný komfort. Celú myšlienku 
tejto série spracoval Nilo Gioacchino špecializovaný na priemyselný dizajn. U  nás sa táto séria používa v  iných typoch 
priestorov, než na ktoré bola určená. Vždy sa jedná o najprestížnejšie, luxusné a veľké kúpeľne.
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Kompletný sortiment série G-Full 
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G-Full

Grandangolo umývadlo 150x50 cm 1 374,00 €
B0A2K02J3 1 236,60 €

WC + bidet farba orech 4 158,00 €
WC vpravo 141,5x50 cm B0A1D10B 3 742,20 €
WC vľavo 141,5x50 cm B0A1D11B 3 742,20 €
WC vpravo 120x50 cm B0A1D10E 3 742,20 €
WC vľavo 120x50 cm B0A1D11E 3 742,20 €

WC + bidet farba iroko 4 158,00 €
WC vpravo 141,5x50 cm B0A1D07B 3 742,20 €
WC vľavo 141,5x50 cm B0A1D08B 3 742,20 €
WC vpravo 120x50 cm B0A1D07E 3 742,20 €
WC vľavo 120x50 cm B0A1D08E 3 742,20 €

WC + bidet farba biela 4 158,00 €
WC vpravo 141,5x50 cm B0A1D02B 3 742,20 €
WC vľavo 141,5x50 cm B0A1D03B 3 742,20 €
WC vpravo 120x50 cm B0A1D02E 3 742,20 €
WC vľavo 120x50 cm B0A1D03E 3 742,20 €
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Séria Grandangolo je prezentovaná samostatne. Bola navrhnutá v koncepte s G-Full dizajnérom Nilom Gioacchinim. Výrobca 
Hatria často oddeľuje umývadla od dvojice WC s bidetom a necháva zákazníka alebo jeho architekta, aby si kombinácie 
vytváral sám. Dáva tým oveľa väčšiu slobodu a oveľa širšiu ponuku jednotlivých sérií pre vašu kúpeľňu. Pre pochopenie tejto 
série je nutné vidieť celý katalóg s veľkým množstvom rozmerov a tvarov, vrátane riešenia malých priestorov pri zachovaní 
komfortu veľkého umývadla.
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Kompletný sortiment série Grandangolo 
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Grandangolo

Umývadlo lichobežník
ľavé 130x50/33,5 cm B0A2K03D3  1 374,00 € 1 236,60 €
pravé 130x50/33,5 cm B0A2K02D3  1 374,00 € 1 236,60 €

Umývadlo pravé
150x50 cm  B0A2K02J5  1 374,00 € 1 236,60 €

Umývadlo pravé
150x50 cm  B0A2K02J3  1 374,00 € 1 236,00 €
130x50 cm  B0A2K02C3  1 310,40 € 1 179,36 €
100x50 cm  B0A2K02H3  982,80 € 884,52 €

Umývadlo pravé
150x50 cm  B0A2K02J1  1 348,80 € 1 213,92 €
130x50 cm  B0A2K02C1  1 285,20 € 1 156,68 €
100x50 cm  B0A2K02H1  945,60 € 851,04 €
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Kompletný sortiment série Happy Hour
nájdete na www.katalogy-koupelny.cz 

Happy Hour

Umývadlo na dosku 09:00 48x48 cm
B0ACK34F3 250,80 €

Umývadlo na dosku 22:00 70x40 cm
B0ACL40Q1 290,40 €

Umývadlo na dosku 11:00 50x38 cm
B0ACL37K1 315,60 €

Umývadlo na dosku 03:00 47x47 cm
B0ACL31T3 250,80 €

Umývadlo na dosku 07:00 44x44 cm
B0ACL3251 315,60 €

Umývadlo na dosku 02:00 47,5x47,5 cm
B0ACL30T3 226,80 €

Koncept Happy Hour vznikol ako reakcia na trend riešenia kúpeľní s umývadlovou doskou. Na tejto stránke ponúkame len 
niekoľko málo tvarov. Technológia tlakového liatia umožňuje výrobu umývadiel s veľmi tenkou stenou, ktoré sa stávajú 
čoraz populárnejšie. Autorom dizajnu väčšiny modelov tejto série je Antonio Bullo, ktorý okrem vzhľadu musel zohľadniť aj 
technologické možnosti výroby tenkostenných umývadiel. Umývadlo je však samostatným prvkom a je nutné ho doplniť 
o  dosku. Jedným z  variantov je postaviť umývadlo na kúpeľňovú skrinku. Tu však často vzniká problém s  odolnosťou 
povrchu skrinky proti odolnosti vody. Na skrinku sme schopní vám vyrobiť slabú 6 mm hrubú dosku z  gresovej dlažby 
v dĺžke až 320 cm v mnohých dizajnoch (nájdete v tomto katalógu). Hrany zaleštíme do vysokého lesku. Sme schopní tiež 
vyrobiť samonosné dosky v hrúbke 2 cm. 
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Kompletný sortiment série Sophie • You & Me • Area
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Univerzálna séria umývadiel rozširuje ponuku a možnosti každej z predchádzajúcich sérií. Cenová úroveň, predovšetkým 
veľkých rozmerov, je v porovnaní s konkurenciou veľmi dobrá. Umývadlá sú vyrábané technológiou tlakového liatia s veľmi 
hladkým povrchom a dvojvrstvovou glazúrou nanášanou do kríža automatickými robotmi. Vďaka tomu má povrch vysoký 
lesk, dobrú čistiteľnosť a odolnosť voči usadzovaniu vodného kameňa.

Sophie dvojumývadlo 125x50 cm
B0AIN01123 504,00 €

Sophie umývadlo 105x49,5 cm
B0AIK01133 366,00 €

Sophie umývadlo 75x49,5 cm
B0AIK01G3 252,00 €

You & Me umývadlo rohové ľavé 46x46 cm
B0ADK0393  285,60 €
Umývadlo rohové pravé 46x46 cm
B0ADK0293  285,60 €

Happy Hour umývadlo na dosku 17:00 55x40,5 cm
B0ACL3911 290,40 €

Sophie • You & Me • Area

Area umývadlo 110x35 cm
B0A6K01P1 472,80 €
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Švajčiarsky výrobca Laufen sa spojil s  talianskou dizajnérskou firmou Kartell. Z  tejto spolupráce vznikol koncept Kartell 
by Laufen, ktorých časť produktov môžete vidieť na tejto stránke. Fotografia bola zhotovená na pražskej vzorkovni, kde 
boli ako obklad stien použité výrobky Iris-FMG. Kombinácia týchto troch význačných výrobcov prináša prestíž do vašej 
kúpeľne. Kartell by Laufen vytvoril ucelený pohľad na kúpeľne, kde je cieľom vytvoriť z  tejto miestnosti architektonicky 
cenný priestor s plnou funkčnosťou.
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Kompletný sortiment série Kartell 
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Kartell

Zrkadlo 78x78 cm, chróm 
B1316D2F 752,27 €

WC závesné 
B1319G1 396,30 €
Sedátko 
B131AD1 108,67 €
Sedátko soft-close 
B131AH1 165,88 €

Umývadielko 46x46 cm, 1 otv., skrytý odpad 
B131JX1L 360,08 €

Umývadlo 60x46 cm, 1 otv., skrytý odpad
odkladacia plocha vľavo 
B1311Y1A 540,38 €

Bidet závesný 
B131BI1 396,30 €

Umývadlo voľne stojace 37,5x43,5x90 cm
3 otv., skrytý odpad 
B131GO1 1 561,86 €
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Značka Laufen je celosvetovo známa. Na slovenskom trhu je toto meno spájané predovšetkým so sanitárnou keramikou. 
Vodovodné batérie sú vyrábané inou technológiou, ako je obvyklé. Väčšina výrobcov ponúka výrobky s nižšou cenou a tomu 
prispôsobuje aj výrobné náklady. Švajčiarsky výrobca Laufen ide cestou najvyššej kvality. Rozdiel cítite už, keď držíte batériu 
v ruke. Jej váha je odlišná od konkurenčných produktov. Tiež chróm robí v dvojnásobnej sile než ostatní výrobcovia. Ak 
chcete vo vašej kúpeľni spojiť meno sanitárnej keramiky s kvalitnými batériami, môže byť táto séria riešením.
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Kompletný sortiment série City Plus
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City Plus

Batéria umývadlová s výpusťou, s výtokom 140 mm, chróm  335,27 €
B1361B1A 301,74 €

Batéria sprchová podomietková, chróm  199,33 €
B1362F1 179,40 €
Základné podomietkové teleso Simibox  116,17 €
B1PZ8 104,55 €

Batéria bidetová s výpusťou, chróm  311,65 €
B1361D1A 280,49 €

Batéria sprchová bez príslušenstva, chróm  256,00 €
B1361F1B 230,40 €

Batéria vaňová bez príslušenstva, chróm  358,55 €
B1361E1B 322,69 €

Batéria vaňová podomietková s prepínačom, chróm  223,90 €
B1362E1 201,51 €
Základné podomietkové teleso Simibox  116,17 €
B1PZ8 104,55 €
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Séria Twin mi svojím dizajnom trochu pripomína kolekciu od Hansgrohe (Axor) od známeho francúzskeho dizajnéra 
Philippa Starcka. Záleží na vás, či uprednostníte meno pred švajčiarskou kvalitou Laufen. Laufen v tomto prípade nemusí 
platiť autorské poplatky, a vďaka tomu je tu cena priaznivejšia.
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Kompletný sortiment série Twin Plus 
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Batéria umývadlová s výpusťou, s výtokom 140 mm, chróm  323,44 €
B1381B1B 291,09 €

Batéria bidetová s výpusťou, chróm  299,76 €
B1381C1B 269,78 €

Batéria vaňová bez príslušenstva, chróm  342,77 €
B1381E1C 308,49 €

Batéria sprchová bez príslušenstva, chróm  244,16 €
B1381D1C 219,75 €

Batéria vaňová podomietková s prepínačom, chróm  205,15 €
B1382E1 184,64 €
Základné podomietkové teleso Simibox  116,17 €
B1PZ8 104,55 €

Batéria sprchová podomietková, chróm  181,48 €
B1382D1 163,33 €
Základné podomietkové teleso Simibox  116,17 €
B1PZ8 104,55 €

Twin Plus
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Celý sortiment talianskeho výrobcu Nobili je mnohonásobne širší. Ďalšie série nájdete na www.katalogy-koupelny.cz . Séria 
Acquaviva, novinka roku 2016, je dizajnovo zaujímavá, a preto sme ju zaradili do tohto katalógu. So sériou UP má mnoho 
spoločného, ale páčky oboch batérií sú rozdielne. Acquaviva má hranatú páčku a naopak UP ju má na konci zaguľatenú. 
Prispôsobte svoju batériu dizajnu sanitárnej keramiky (umývadlu).
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Kompletný sortiment série Acquaviva 
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Acquaviva 

Batéria sprchová poodmietková, chróm 98,40 €
B6272D1 88,56 €
už so základným telesomBatéria vaňová s príslušenstvom, chróm  291,60 €

B6271C1C 262,44 €

Batéria bidetová s výpusťou, chróm  156,00 €
B6271B1A 140,40 €

Batéria sprchová bez príslušenstva  168,00 €
B6271D1D 151,20 €

Batéria umývadlová vysoká s výpusťou click-clack, chróm  319,20 €
B6271G1G 287,28 €

Batéria umývadlová s výpusťou, chróm  156,00 €
B6271A1A 140,40 €
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Vodovodné batérie talianskeho výrobcu Nobili sú z  moderného výrobného závodu neďaleko Milána. Snúbi sa v  nich 
taliansky dizajn a švajčiarska precíznosť. Jasné tvary a priame línie zaraďujú sériu UP medzi prvky, ktoré sú vhodné pre 
zariaďovanie moderných interiérov.
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Kompletný sortiment série UP
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UP

Batéria umývadlová s výpusťou, chróm 224,40 €
B6162B1A 201,96 €

Batéria sprchová podomietková, chróm 123,60 €
B6163G1 111,24 €
už sa základným telesomBatéria vaňová s príslušenstvom, chróm 468,00 €

B6162F1B 421,40 €

Batéria bidetová s výpusťou, chróm 224,40 €
B6162E1A 201,96 €

Batéria sprchová bez príslušenstva, chróm 228,00 €
B6162G1C 205,20 €

Batéria umývadlová vysoká s výpusťou click-clack, chróm 331,20 €
B6162D1A 298,08 €
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Nobili je pojmom medzi výrobcami vodovodných batérií. Výroba 3 miliónov kusov ročne svedčí o veľkosti a kvalite výrobcu. 
Na vás je teda len vybrať dizajn a optimalizovať cenu. Séria Loop je vyrábaná ako v klasickom uzavretom prevedení, tak aj 
s otvoreným výtokom, ktorý evokuje „koryto studničky“. Pre správnu funkciu batérie je nutné správne nastaviť tlak a prietok 
vody rohovými kohútikmi na prívode vody pod batériou.
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Kompletný sortiment série Loop
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Loop

Batéria umývadlová s výpusťou, chróm 400,80 €
B621A1A 360,72 €

Batéria vaňová s príslušenstvom, chróm 774,00 €
B621C1B 696,60 €

Batéria bidetová s výpusťou, chróm 400,80 €
B621F1A 360,72 €

Batéria sprchová bez príslušenstva, chróm 481,20 €
B621I1C 433,08 €

Batéria umývadlová s výpusťou, výtok vodopád, chróm 468,00 €
B621B1A 421,20 €

Baterie sprchová podomítková 
s přepínám na ruční sprchu, chrom 374,40 €
B623C1 336,96 €
již se základním tělesem
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Vane Meisterstück sú výnimočné tým, že sú vyrobené z jedného kusu materiálu. Sú určené pre umiestnenie do priestoru 
a  v  oceľovom prevedení nenájdete podobný produkt. Ide o  výrobok nemeckého značkového výrobcu Kaldewei, ktorý 
je v odbore smaltovaných vaní najuznávanejším v Európe. Záruka na jeho výrobky je 30 rokov! Prakticky ide o najvyššiu 
záruku na zariaďovacie predmety pre kúpeľňu a mali by teda vydržať po celú dobu životnosti vašej kúpeľne. Použijem opäť 
prirovnanie z automobilového priemyslu, ak máte na výber Trabant v plastovom prevedení alebo BMW v kove. Ktoré auto si 
vyberiete? Myslím si, že dizajn nie je nutné komentovať. Absolútna čistota línií, avšak nad cenou vane sa väčšine ľudí trošku 
tají dych. Ale to sa občas stáva aj u BMW rady 7 v plnej výbave, a napriek tomu je veľa spokojných zákazníkov, ktorí v týchto 
autách jazdia.
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Kompletný sortiment série Vane MEISTERSTÜCK
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Vane MEISTERSTÜCK

Meisterstück Conoduo, vaňa biela, smaltovaná oceľ,
170x75 cm, vrátane odpadní a prepadové súpravy
BJH2A1B 5 920,00 €

Meisterstück Incava, vaňa biela, smaltovaná oceľ, 
175x76 cm, vrátane odpadní a prepadové súpravy
BJH3A1C 6 253,00 €

Meisterstück Centro Duo Oval, vaňa biela, smaltovaná oceľ, 
170x75 cm, vrátane odpadní a prepadové súpravy
BJH1A1B 6 282,00 €
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Ďalším úspešným počinom nemeckého značkového výrobcu sú vane pre dvoch Duo. Romantickejšie prevedenie Classic 
doplnili moderným minimalistickým dizajnom Puro a  najčistejším dizajnom CONODUO. Porovnávať kvalitu a  životnosť 
akrylátových vaní a oceľových smaltovaných vaní nie je nutné. V tomto porovnaní je však ešte jeden prvok, ktorý často 
pri rýchlom výbere aj odborný predajcovia podcenia, a tým je prestíž výrobku. Nemôžete navrhovať a realizovať luxusný 
interiér a  použiť v  ňom akrylátovú vaňu. Je to podobné, ako keby ste namiesto nerezových rohových líšt pri krásnom 
obklade použili lištu plastovú.
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Kompletný sortiment série Vane DUO 
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Vane DUO

Puro Duo, vaňa biela, smaltovaná oceľ, 170x75 cm BJE1M3C 953,00 €
Puro Duo, vaňa biela, smaltovaná oceľ, 180x80 cm BJE1M3A 994,00 €
Puro Duo, vaňa biela, smaltovaná oceľ, 190x90 cm BJE1M3D 1 399,00 €

Prepadová súprava Comfort Level 4002 BJP7F1 238,00 €

Špeciálne vaňové nohy 5037  BJP5G 70,00 €

Classic Duo, vaňa biela, smaltovaná oceľ, 170x75 cm BJE1D3C 770,00 €
Classic Duo, vaňa biela, smaltovaná oceľ, 180x75 cm BJE1D3F 907,00 €
Classic Duo, vaňa biela, smaltovaná oceľ, 190x90 cm BJE1D3D 1 255,00 €

Prepadová súprava Comfort Level 4002   BJP7F1 238,00 €

Univerzálne vaňové nohy 5030 (pre vaňu 170x75 cm)  BJP1 55,00 €
Špeciálne vaňové nohy 5032  BJP5H 70,00 €

Conoduo, vaňa biela, smaltovaná oceľ, 170x75 cm BJD4C1J 1 126,00 €
Conoduo, vaňa biela, smaltovaná oceľ, 180x80 cm BJD4C1D 1 414,00 €

Špeciálna prepadová súprava 4080, krytka biela  BJPFD3 270,00 €

Špeciálne vaňové nohy 5037  BJP5G 70,00 €
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Novinku, ktorú zaviedol nemecký výrobca Kaldewei na trh pre rok 2016, sú oceľové umývadla. Tradícia niekedy býva silná 
a uvidíme, ako dokáže trh reagovať na zmenu keramiky na oceľ. Dizajn oceľových umývadiel je veľmi čistý a rozmery aj 
tvary sú zaujímavé. Uvidíme, čo nám prinesú ďalšie novinky, pretože technológia lisovania oceľových produktov je 
odlišná od možností keramiky. Aj na tieto výrobky dáva nemecký výrobca Kaldewei 30-ročnú záruku, rovnako ako na vane 
a sprchovacie vaničky.
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Xetis, vanička biela, smaltovaná oceľ 90x90 cm  BJD1L1H 1 626,00 €
vrátane kompletného príslušenstva

Umývadlo Silenio na stenu, Perl-Effekt, bez otvoru pre batériu 
90x46x12 cm, model 3045
BJJ1C1D 739,00 €

Výpusť Click-Clack, 3907
BJP17D1 86,00 €

Dizajnový sifón, chróm 3908
BJP18D1 184,00 €

Umývadlo Cono na stenu, Perl-Effekt, s 1 otvorom pre batériu 
90x50x12cm, model 3090
BJK1B1A  905,00 €

Odpadová a prepadová súprava Clou s tiahlom, štvorcový kryt odtoku, biela 3901
BJP23BB3 119,00 €

Dizajnový sifón, chróm 3908
BJP18D1 184,00 €

Umývadlo Centro na stenu, Perl-Effekt, s 1 otvorom pre batériu 
90x50x12cm, model 3062
BJL1B1A  958,00 €

Odpadová a prepadová súprava Clou s tiahlom, kruhový kryt odtoku, biela 3900
BJP23B13 119,00 €

Dizajnový sifón, chróm 3908
BJP18D1 184,00 €

Umývadlá a sprchové vaničky
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Holandský výrobca RIHO zaviedol do svojho výrobného portfólia nové výrobky využívajúce technológiu „liateho mramoru“. 
Tradičné akrylátové vane, ktoré sú lisované za tepla z dosiek, sú limitované tvarom. Z tohto dôvodu nie je možné vytvoriť 
vaňu do priestoru z jedného kusu. Nové vane sú odliate zo špeciálnej hmoty do formy, a vďaka tomu aj takto zložitý tvar je 
z jedného kusu. Vane sú určené pre prestížne veľké kúpeľne, kde nebojujete s miestom.
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Vane do priestoru

Vaňa Barcelona biela vrátane Click/clack vypustí 
liaty mramor 170x75 cm
B9171A1A 2 640,00 €
Sifón
B9P214 36,00 €

Vaňa Bilbao biela vrátane Click/clack vypustí 
liaty mramor 170x80 cm
B9291A1A 3 000,00 €
Sifón
B9P214 36,00 €

Vaňa Malaga biela vrátane Click/clack vypustí 
liaty mramor 160x75 cm
B9541A1A  2 400,00 €
Sifón
B9P214 36,00 €
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Studio Paris

Studio Berlin

❺

Sprchové kúty sú jedny z najviac zaťažených zariaďovacích predmetov v kúpeľni, je teda vhodné zvoliť kvalitný výrobok. 
Keďže sú pomerne dominantným prvkom, je potrebné mať na zreteli aj dizajn. Tieto dva aspekty spĺňa nemecký výrobca 
sprchovacích kútov HÜPPE. Možno by som tu hľadal symbolické spojenie s inými, pre každého výrazne známejšími výrobky 
– s autami Mercedes, BMW, AUDI pod. Aj tieto značky spájajú kvalitu s dizajnom a zodpovedajúcou cenou. Je možné nájsť 
lacnejšie produkty, ide však o to, či vám prinesú uspokojenie, ktoré ste očakávali... Požiadajte predajcu o katalóg niektorej 
z týchto sérií, kde nájdete fotografie všetkých detailov sprchovacích kútov, ktorými sa práve líšia od konkurencie.
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Sprchové kúty

Duplo

Refresh

Vista
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Čím ďalej častejšie sa nám stáva, že príde zákazník a  požaduje tesnenie alebo kolieska s  ložiskami od „nejakého“ typu 
sprchovacieho kúta. Za predpokladu, že si pred rokmi kúpil sprchový kút z slovenskej alebo európskej produkcie, tak sme 
schopní náhradný diel zaistiť. V  prípade, že je sprchovací kút od distribútora, ktorý daný výrobok predával pod svojou 
značkou a jeho krajina pôvodu je niektorá z krajín Ázie, tak musíme zákazníkovi povedať, že zrejme bude jediným možným 
riešením výmena tohto sprchového kúta. Takáto situácia u HÜPPE nenastane. Výrobky sú veľmi kvalitné, ale predovšetkým 
aj po ukončení výroby garantujú dodávku náhradných dielov po dobu 10 rokov.
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Sprchové kúty

HÜPPE Design pure 
Krídlové dvere s pevným segmentom, 900 mm/1900 mm, 
strieborné lesklé, sklo číre s Anti Plaque 
BE67J4I 950,40 €
Kompletný sprchový kút sa skladá z 2-ch ks krídlových dverí 1 900,80 €

HÜPPE Design pure 
Krídlové sklapovacie dvere 900 mm/1900 mm, 
strieborné lesklé, sklo číre s Anti Plaque, upevnenie vľavo
BE6E44I 980,40 €

HÜPPE Design pure 
Krídlové sklapovacie dvere 900 mm/1900 mm, 
strieborné lesklé, sklo číre s Anti Plaque, upevnenie vpravo
BE6E34I 980,40 €

Kompletný sprchový kút sa skladá z 2-ch ks krídlových dverí ľavej + pravej 1 960,80 €

HÜPPE Enjoy pure bezrámový 4-úhelník
Krídlové dvere s pevným segmentom pre niku – zhotovenie na mieru, 
strieborné lesklé, sklo číre s Anti Plaque, upevnenie vľavo
BEY5E1 1 292,40 €

HÜPPE Enjoy pure bezrámový 4-úhelník
Krídlové dvere s pevným segmentom pre niku – zhotovenie na mieru, 
strieborné lesklé, sklo číre s Anti Plaque, upevnenie vpravo
BEY5D1 1 292,40 €

Informace o stavitelnosti najdete v generálním katalogu výrobce HÜPPE.

HÜPPE Design pure – čistý jednoduchý nemecký dizajn 
s plnou funkčnosťou.

HÜPPE Design pure – polorámový sprchový kút je praktický, 
len sklo a  pánty. Pri stene má tento sprchovací kút lišty, 
vďaka ktorým je možné eliminovať určité nerovnosti 
steny. Pánty, pri tomto sprchovom kúte, prizdvihnú sklo 
pri otvorení preto je možné sprchovací kút montovať na 
podlahu bez vaničky.

HÜPPE Enjoy pure bezrámové dvere – vytvoriť niku, kde 
použijete elegantné bezrámové dvere, vám garantuje 
nielen bezproblémovú funkčnosť, stabilitu, ale aj dobrý 
dizajn.
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Sprchové kúty

HÜPPE Xtensa pure s nástěnnou lištou 
Posuvné dvere 1-dielne s pevným segmentom, upevnenie vľavo, 
strieborné pololesk, sklo číre s Anti Plaque, šírka 140 cm
BE51A1C 1 471,20 €

HÜPPE Xtensa pure s nástěnnou lištou 
Posuvné dvere 1- dielne s pevným segmentom, upevnenie vpravo, 
strieborné pololesk, sklo číre s Anti Plaque, šírka 140 cm
BE51B1C 1 471,20 €

HÜPPE Enjoy pure bezrámový 
Krídlové dvere s pevným segmentom a bočnou stenou – zhotovenie na mieru, 
strieborné lesklé, sklo číre s Anti Plaque, upevnenie vľavo
BEY8E1 1 800,00 €

HÜPPE Enjoy pure bezrámový 
Krídlové dvere s pevným segmentom a bočnou stenou – zhotovenie na mieru, 
strieborné lesklé, sklo číre s Anti Plaque, upevnenie vpravo
BEKJD4 1 800,00 €

HÜPPE Vista pure bezrámová 
Posuvné dvere 1-dílné s pevným segmentom a bočnou stenou – zhotovenie na mieru 
chróm, sklo číre s Anti Plaque, upevnenie vľavo
BEJ2A1 3 924,00 €

HÜPPE Vista pure bezrámová 
Posuvné dvere 1-dielne s pevným segmentom a bočnou stenou – zhotovenie na mieru 
chróm, sklo číre s Anti Plaque, upevnenie vpravo
BEJ2B1A 3 924,00 €

Informácie o nastaviteľnosti nájdete v generálnom katalógu výrobcu HÜPPE.

HÜPPE Xtensa pure – unikátny princíp novej HÜPPE Xtensa 
Pure kombinuje výhody walk-in riešenia a  posuvných 
dverí. HÜPPE Xtensa môže byť tiež použitá s  bočnou 
stenou, alebo do niky.

HÜPPE Enjoy pure bezrámový – bezrámový sprchový kút je 
najkrajší. Nemáte tu však žiadnu možnosť skryť nerovnosti 
steny pod lišty. Je nutné dbať na kvalitu obkladačov 
a rovnosť stien. Sprchový kút sa pre výrobu zameriava až 
v hotovej kúpeľni.

HÜPPE Vista pure bezrámový – Vista má nádhernú 
pojazdovú lištu. Je to nielen funkčný prvok, ale 
predovšetkým dizajnový. Na fotografii to nevyniká, ale 
nechajte si ju ukázať na vzorkovni.
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Rozmanitosť štýlov značky Axor
Kolekcie a riešenia, ktoré ponúkajú nový pohľad na kúpeľňu ako bytový priestor, sú vyvíjané v spolupráci s najlep-
šími svetovými dizajnérmi. Ide tu o to, či hľadáte len funkčné batérie alebo chcete mať doma niečo výnimočné.

AXOR Starck
Batéria umývadlová
B5Q7P1B
507,00 €

AXOR Uno2
Batéria umývadlová
B5Y412C
573,48 €

AXOR Starck Organic
Batéria umývadlová
B5231A1A
496,32 €

AXOR Urquiola
Batéria umývadlová
B5UAR1C
1 218,36 €

AXOR Citterio
Batéria umývadlová
B5V3H1C
669,00 €
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Dizajnové batérie

Axor je rodina prestížnych výrobkov od značkového nemeckého výrobcu Hansgrohe. Kvalitatívne sú batérie rovnaké so 
všetkými ostatnými výrobkami Hansgrohe. Dizajn a prestíž týchto výrobkov však vašu kúpeľňu posúva do inej kategórie. 
Možno by som tu hľadal prirovnanie k hodinkám IWC, ktoré sú vo väčšine prípadov vyrábané v limitovanej sérii. Mať takýto 
kúsok doma, vám urobí radosť.

AXOR Citterio M
Batéria umývadlová
B5W1G1C
614,40 €

AXOR Bouroullec
Batéria umývadlová
B5135D1L
377,16 €

AXOR Montreaux
Batéria umývadlová
B5X3I2D
645,00 €

AXOR Carlton
Batéria umývadlová
B5111B1A
508,56 €

AXOR Massaud
Batéria umývadlová
B571F1A
1 371,96 €
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Taliansky dizajnér Antonio Citterio, ktorý v  súčasnej dobe sídli v  Mekke dizajnu – Miláne, navrhol mnoho prestížnych 
výrobkov pre známe značky ako napr. B & B Italia, Flexform, Flos, Fusital, Hermès, Iittala, Kartell, Maxalto, Technogym. Tiež 
navrhuje vodovodné batérie pre nemeckého výrobcu Hansgrohe v kolekciách Axor. Pri týchto výrobkoch je samozrejme 
limitovaná ich funkčnosť a možnosti technológie výroby. Séria Citterio M nadväzuje na predchádzajúce úspešné série od 
rovnakého dizajnéra. Kombinuje tu rovné plochy so zaoblenými tvarmi. Veľmi zaujímavé je aj osadenie stojankovej batérie 
do základovej dosky.
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Axor Citterio M

Batéria sprchová podomietková, chróm
B5W2P1 292,20 €

Základné teleso iBox
B5H2E 147,60 €

Batéria umývadlová, chróm
B5W1D1 384,00 €

Batéria vaňová podomietková, chróm
B5W2E1 353,40 €

Základné teleso iBox
B5H2E 147,60 €

Batéria vaňová nástenná bez príslušenstva, chróm
B5W1K1 652,92 €

Batéria sprchová nástenná bez príslušenstva, chróm
B5W1W1 545,52 €

Batéria bidetová, chróm
B5W1A1 384,00 €
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Philippe Starck je ikonou produktového dizajnu. Narodil sa v Paríži, ale dnes je svetoobčan, ktorý pôsobí nielen v Paríži, 
ale aj v Londýne, New Yorku a prednáša na univerzite Domus Academy v Miláne. Jeho otec bol letecký konštruktér, a tak 
sa malý Phillipe stretával neustále s návrhmi, modelmi jednotlivých častí konštrukcie lietadiel. Preto sám začal navrhovať 
rôzne prvky, ktoré vychádzali len z  čiastkových častí, a  tak postupne priľnul k  priemyselnému dizajnu. Pre nemeckého 
výrobcu Hansgrohe navrhol pre kolekciu Axor niekoľko sérií vodovodných batérií. Novinkou pre rok 2016 je táto séria, ktorá 
vychádza z dizajnu predchádzajúcej série. Tá bola ovplyvnená historickou pumpou, ktorú poznáte z historických dvorov. 
Na túto novú sériu však umiestnil ovládaciu páčku horizontálne a jej kruhový profil nechal z vrchnej časti zbrúsiť do rovnej 
línie prechádzajúce na hlavu batérie.
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Axor Starck 

Batéria umývadlová 210 s výpusťou, chróm
B5Q7121B 300,00 €

Batéria sprchová nástenná bez príslušenstva, chróm
B5Q7R1 564,72 €

Batéria sprchová podomietková, chróm
B5QL181 287,40 €

Základné teleso iBox 
B5H2E 147,60 €

Batéria vaňová nástenná bez príslušenstva, chróm 
B5Q7Z1 779,28 €

Batéria vaňová podomietková, chróm 
B5QLZ1 325,44 €

Základné teleso iBox
B5H2E 147,60 €

Batéria pre umývadlové misy 360 bez výpuste, chróm
B5Q7171D 438,00 €
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SELECT –NOVÁ KONCEPCIA OVLÁDANIA

Nemecký výrobca Hansgrohe je jedna z mála firiem na trhu, ktorá dôsledne zavádza intuitívne spôsoby ovládania. Možnosť 
meniť druh prúdu stlačením tlačidla prinieslo na trh práve Hansgrohe. Od ručných a  horných spŕch až k  termostatom 
a sprchám Showerpipe. K dispozícií sú v rôznych veľkostiach, tvaroch a povrchových úpravách. Tento technicky náročný 
prvok je najlepšie kúpiť od nemeckého výrobcu so zárukou kvality a tradície.

ShowerTablet® Select 300
sprchový termostat na stenu

Raindance® Select E 120 3jet
ručná sprcha

Raindance® Select E 300 2jet
horná sprcha

ShowerSelect®
sprchový termostat pod omietku
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Select

Raindance E sprch.syst.s termostatom Select 300 3jet, chróm
B5M9W1 2 132,52 € Raindance E sprch. set Select 120/UnicaS

B5M4V1E 196,80 €

SELECT – VAŠE VÝHODY:

• nová, presvedčivá koncepcia ovládania dotykom tlačidla

• inovatívne produkty s jedinečnou technikou

• dizajn vyhovujúci všetkým moderným kúpeľniam

• široká ponuka tvarov a povrchových úprav
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Chcete sa nechať rozmaznávať vo svojej kúpeľni? S  niečím tak príjemným ako je horná sprcha Rainfall, to je naozaj 
jednoduché. Hlavovú dažďovú sprchu, s  masážnymi tryskami a  prívalovým prúdom môžete použiť aj pri bazéne, vo 
fitnescentre a pod. Navyše si môžete vybrať z dvoch veľkostí. Keď sa rozhodnete pre menšiu, a pravda, lacnejšiu, prídete 
o masážny prúd. To rozhodovanie vám naozaj nezávidíme. Chce si to možno uvedomiť, na akú dlhú dobu si sprchu kupujete 
a či tá investícia skutočne nestojí za to.
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ShowerSelect termostat pre 2 spotrebiče, chróm
B5251B1 655,68 €

ShowerSelect termostat Highflow, chróm
B5252D1 602,16 €

Raindance Rainfall

ShowerSelect termostat pre 3 spotrebiče, chróm
B5251C1 435,00 €

ShowerSelect termostat pre 1 spotrebič, chróm
B5251A1 602,16 €

Raindance Rainfall 180 AIR 2 jet, chróm
B5KG21 1 457,76 €

Raindance Rainfall 240 AIR 3 jet, chróm
B5K3E1 2 920,68 €
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Batéria kuchynská 
s vyťahovacou sprškou
B5141R2H
646,20 €

Kuchynské batérie sú často podceňované. Pri výbere kuchynských liniek sa rieši dispozičný návrh, spotrebiče a  batéria 
je ponúknutá ako súčasť kuchynskej linky. Vo väčšine prípadov sa jedná o  „no name“ výrobky. Nechcete sa pozrieť na 
kvalitnú ponuku najznámejšieho nemeckého výrobcu Hansgrohe? Ich nové tlačidlá Select prinášajú revolúciu do spôsobu 
ovládania kuchynských vodovodných batérií. www.katalogy-koupelny.cz.
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Kuchynské batérie
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Na túto stránku sme vám vybrali základnú radu kuchynských batérií. Celková ponuka je ale mnohonásobne širšia a nájdete 
ju v originálnom katalógu na našej predajni. Najzaujímavejšie batérie sú ovládané tlačidlom Select. Stačí na páke nastaviť 
prietok, teplotu vody, a  keď máte plné ruky, stačí len predlaktím stlačiť tlačidlo Select, ktoré vodu spustí alebo vypne. 
Tak jednoduché, príjemné, ale hlavne praktické. Vďaka tejto funkcii nemusíte neustále čistiť batériu, ktorú ste pri použití 
znečistili rukami špinavými od prípravy jedla.
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Focus kuchynská páková batéria, chróm
B5191G1I 223,08 €

Metris Select kuchynská páková batéria  
s vyťahovacím výtokom, chróm
B5148W1J 504,00 €

Talis Select kuchynská páková batéria, chróm
B5F2G1 384,00 €

Talis S kuchynská páková batéria 
s vyťahovacou sprškou, chróm
B5F1H1H 384,00 €

Axor Starck kuchynská batéria s otočným výtokom, 
chróm
B583M1 500,04 €

Axor Citterio Select kuchynská páková batéria 
s vyťahovacím výtokom, chróm
B5VPM1V 600,00 €

Kuchynské batérie
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RUNTAL FOLIO BELT

Kompletný absolútne čistý design, ľahký a  záro-
veň uzavretý – to je radiátor Folio Belt. Extrémne 
tenká a ultra ľahká komorová konštrukcia z hliníka 
s grafitovým jadrom je v porovnaní s inými bežný-
mi radiátormi prevratná technológia. Vo vertikál-
nom dizajne pre bytové priestory je RUNTAL FOLIO 
BELT vybavený jedným alebo dvomi chrómovými 
držiakmi na uteráky. Nízka hmotnosť umožňuje 
zvlášť jednoduchú montáž. Vďaka novo vyvinuté-
mu pripájaciemu boxu s  integrovanými ventilmi 
je pripájacia technika skrytá a  neruší vlastný di-
zajn telesa. Špeciálne zariadenie umožňuje radiá-
tor odklopiť od steny, aby bolo pohodlné čistenie 
nielen jeho prednej ale aj zadnej strany. K  jedno-
duchej starostlivosti a  hygiene tak isto prispieva 
uzavretý povrch radiátora. Radiátor je v  ponuke 
v  prevedení pre tepelné vykurovanie alebo v  čisto 
elektrickej variante, riadený programovateľnou 
ovládacou jednotkou. Kompletnú ponuku nájdete na 
www.katalogy-koupelny.cz 

RUNTAL FOLIO

Základná konštrukcia RUNTAL FOLIO je tvorená 
inovačnou kombináciou prirodzených materiálov 
hliníka a  expandovaného prírodného grafitu. Ra-
diátor s hĺbkou 16 mm má len polovičnú hmotnosť 
bežného radiátora. Bytový radiátor RUNTAL FOLIO 
charakterizuje organicky pôvabný, smerom do stre-
du ľahko zúžený dizajn. Všetky modely sú k dispo-
zícii v  najrôznejších veľkostiach a  mnohých povr-
chových prevedeniach, pričom možno voliť z dvoch 
variantov s eloxovaným hliníkom, z troch variantov 
drevenej dyhy (Wenge, dubu alebo ebenového dre-
va Makassar) alebo zo širokej palety farieb Run-
tal. Do palety farieb Runtal patrí od roku 2012 tiež 
spektrum farieb od Le Corbusiera. Radiátor RUNTAL 
FOLIO zabezpečuje príjemnú priestorovú klímu, je 
vhodný pre inštaláciu v ľubovoľnom priestore, či už 
v kancelárii alebo doma. Nízka hmotnosť umožňuje 
zvlášť jednoduchú montáž. Ku ľahkej starostlivosti 
a hygiene takisto prispieva uzavretý povrch radiá-
tora. Vyrábaný ako pre pripojenie do teplovodné-
ho systému vykurovania, tak pre čisto elektrickú 
prevádzku, riadenú programovateľne ovládacou 
jednotkou a za príplatok s obvyklými pripojeniami 
alebo sa úplne novo vyvinutou variantom integ-
rovaného ventilu. Kompletnú ponuku nájdete na 
www.katalogy-koupelny.cz 

Ceny od 1 374,59 €

Ceny od 1 245,36 €
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Radiátory

RUNTAL COSMOPOLITAN – horizontálny

So svojou charakteristickou konštrukciou rámu 
a  očarujúcimi líniami je RUNTAL COSMOPOLITAN 
predstaviteľom čistého dizajnu. Nezáleží na tom, či 
je inštalovaný v  Barcelone, Berlíne, Miláne, Paríži 
či Prahe. Tento radiátor sa uplatní po celom svete 
a  prepožičia interiéru svoj osobitý charakter. Pre-
pracované farby a  usporiadanie plochých trubiek 
poskytuje maximálnu slobodu dizajnu a vyjadrenie 
osobnosti. V  štyroch variantoch základného uspo-
riadania rúrok je dostupný takmer vo všetkých po-
žadovaných rozmeroch a  širokej škále farebných 
variantov. 

Kompletnú ponuku nájdete na
www.katalogy-koupelny.cz 

RUNTAL COSMOPOLITAN – vertikálny

Vďaka širokej škále rozmerov je vhodný nielen pre 
bytové priestory, ale nájde dokonalé uplatnenie aj 
v  kuchyniach a  kúpeľniach. Vyrábaný ako pre pri-
pojenie do teplovodného systému vykurovania, tak 
pre čisto elektrickú prevádzku. Je riadený progra-
movateľnou ovládacou jednotkou s obvyklými pri-
pojeniami alebo úplne novo vyvinutou variantom 
integrovaného ventilu. Využitie palety príslušen-
stva inteligentne prepája funkčnosť s dizajnom toh-
to radiátora a stavia ho do popredia svetového diza-
jnu. Je dostupný vo všetkých farebných odtieňoch 
vzorkovníka Runtal, vrátane farieb od Le Corbusiera 
a varianty priehľadného laku, ktorá nechá vyniknúť 
kráse kovu a dokonalosti zvarov. Vertikálne použi-
tie je vhodné pre priestory, kde potrebujete získať 
tepelný výkon a pritom máte pomerne úzku plochu. 
Predovšetkým ho takto používame v  kúpeľniach, 
predsieňach, vstupných halách, apod. Väčšinou sa 
jedná o priestory, ktoré nemajú okná a využívame 
tak plne vertikálne výšku. 

Kompletnú ponuku nájdete na
www.katalogy-koupelny.cz 
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Ceny od 651,90 €

Ceny od 651,90 €
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RUNTAL ARTEPLANO ONDA

Dizajnový radiátor RUNTAL ARTEPLANO ONDA je 
zaujímavý nielen svojím tvarom, ale aj povrcho-
vou úpravou. Je k  dodaniu v  prevedeniach nere-
zová oceľ so vzhľadom peria (dekoratívna úprava 
nerezu), leptaná meď, leptaná mosadz, eloxovaný 
hliník a  v  mnohých ďalších zaujímavých dizajnoch 
aj farebných prevedeniach. Možno sa niekomu zdá 
táto cena vysoká, ale nejedná sa o klasickú priemy-
selnú sériovú výrobu. Radiátory tohto typu sú malé 
klenoty vo vašom dome rovnako ako obrazy ale-
bo výnimočné svetlá. Tieto radiátory sú nádherné 
a naozaj dokážu váš interiér posunúť na vyššiu úro-
veň. Solitér vo vstupnej hale môže pôsobiť rovnako 
ako socha alebo obraz známeho umelca. Je veľmi 
ťažké vystaviť radiátory vo všetkých variantoch, 
keď ale niekto chce takýto klenot, tak musí obeto-
vať aj čas a prísť sa na neho pozrieť. 

Kompletnú ponuku nájdete na 
www.katalogy-koupelny.cz 

RUNTAL ARTEPLANO

Dizajnový radiátor RUNTAL ARTEPLANO je k  do-
daniu v  52 farebných odtieňoch, ktoré umožnia 
prispôsobiť radiátor interiéru, zjednotiť ho s  ním 
alebo naopak vytvoriť kontrast. Kontrast môže byť 
ako vo farebnosti, tak v štýle. Prevedenie RUNTAL 
ARTEPLANO ARTISTIC s  leptaným medeným alebo 
mosadzným povrchom je jednou z  najdrahších va-
riantov – cena od 1 956,10 €. Na želanie s držiakom 
na uterák. Je dostupný vo všetkých farebných od-
tieňoch vzorkovníka Runtal, vrátane farieb od Le 
Corbusiera. Majú samozrejme nižšiu cenu ako AR-
TISTIC.

Kompletnú ponuku nájdete na
www.katalogy-koupelny.cz 

Ceny od 861,86 €

Ceny od 2 053,04 €
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Dizajnový radiátor RUNTAL ANTEO CHROM vám svo-
jim dizajnom určite niečo pripomína. Dnes by sa to 
dalo nazvať „retro radiátorom“. Pri rekonštrukcii 
objektov chcete často zachovať štýl. V momente po-
užitia prvkov technologicky zodpovedajúcich našej 
dobe by séria Anteo mohla byť týmto zástupcom. 
K dodaniu je v prevedení chróm. Ceny sa samozrej-
me odvíjajú od veľkosti radiátora. 

Kompletnú ponuku nájdete na 
www.katalogy-koupelny.cz 

RUNTAL FLOW FORM

Elegantná a funkčná forma tohto radiátora mu pre-
požičiava nostalgický pôvab ranne industriálneho 
dizajnu. Ideálny pre použitie v  loftových bytoch, 
štúdiách, moderných galériách alebo v priestoroch, 
kde je potreba premysleného vyjadrenia dizajnu. 
Lamely usporiadané v  špirále okolo vykurovacie 
rúrky umožňujú efektívny prenos tepla do priesto-
ru vysoko príjemným spôsobom. Dizajnový radiá-
tor vyžaruje sebavedomú atmosféru. RUNTAL FLOW 
FORM „starý dobrý dizajn“, nadčasovo krásny... 
Dodáva sa v  prevedení pre teplovodnú alebo čisto 
elektrickú prevádzku v  povrchovej úprave chróm, 
prípadne v rozmanitej škále farieb Runtal, vrátane 
vybraných odtieňov z palety farieb Le Corbusier. 
Kompletnú ponuku nájdete na 
www.katalogy-koupelny.cz 

Ceny od 1 391,19 €

Ceny od 489,02 €

Radiátory
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RUNTAL ARCHIBALD

Vždy k  Vašim službám. Tento jedinečný dizajnový 
radiátor je elegantný a napriek tomu plne funkčný. 
RUNTAL ARCHIBALD je perfektné praktické kúpeľ-
ňové príslušenstvo pre nahriatie a vysušenie Vašich 
uterákov a  vytvorenie príjemného, komfortného 
prostredia vo Vašej kúpeľni. Je vytvorený z  jedné-
ho kusu súvislej oceľovej rúrky s  pozoruhodným 
dizajnom a  jedinečnou konštrukciou. Dizajnérom 
sa podarilo vytvoriť štýlový a  moderný interiéro-
vý prvok, ktorý kombinuje funkčnosť s  osobitým 
dizajnom. Radiátor je dodávaný v  prevedení pre 
teplovodné alebo čisto elektrickú prevádzku v  po-
vrchovej úprave chróm, prípadne rozmanitej škále 
farieb Runtal, vrátane vybraných odtieňov z palety 
farieb Le Corbusier. Kompletnú ponuku nájdete na 
www.katalogy-koupelny.cz 

Ceny od 787,51 €

Ceny od 836,16 €

RUNTAL SPIRALE

Dizajnový radiátor RUNTAL SPIRALE sa dodáva 
v  prevedení chróm, prípadne rozmanitej škále fa-
rieb Runtal, vrátane vybraných odtieňov z  palety 
farieb Le Corbusier. Tento výrazný dizajnový prvok 
vašej kúpeľne má i svoje funkčné prednosti. Do kto-
rejkoľvek špirály si môžete dať usušiť uterák alebo 
nahriať osušku. Cena radiátora na obrázku je podľa 
farebného typu prevedenia okolo 1 062,00 €, men-
šie rozmery začínajú už na cene 787,51 €. Ak máte 
priestor v  kúpeľni a  chcete ju urobiť zaujímavou, 
tak SPIRALE je jedným z adeptov.

Kompletnú ponuku nájdete na 
www.katalogy-koupelny.cz 
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ZEHNDER CHARLESTON

ZEHNDER CHARLESTON predstavuje prvý oceľový 
rúrkový radiátor v Európe, vyrábaný spoločnosťou 
Zehnder od roku 1930. Rekonštrukcia krásneho 
bytu z  Prvej republiky nie je jednoduchá a  ak mu 
chcete zachovať osobité čaro, tak CHARLESTON je 
riešením. V  súčasnosti je nielen dizajnovou klasi-
kou, ale aj variabilným riešením pre všetky pries-
torové a  architektonické situácie. Kam s  uterákmi 
a  osuškami? Vďaka variabilnej možnosti montáže 
držiaku na uterák sú nahriate uteráky vždy po ruke. 
ZEHNDER CHARLESTON je vzhľadom k  vysokému 
tepelnému výkonu veľmi vhodný tiež pre veľké 
kúpeľne. Obzvlášť elegantne pôsobí so stredovým 
pripojením. Vyrábajú sa v  teplovodnom prevedení 
vo viac ako 50 farebných odtieňoch vrátane varian-
ty priehľadného laku Technoline. Jednoduché čiste-
nie zaručuje vysokú hygienu vášho obytného pries-
toru. Nespočetné možnosti individuálneho riešenia 
„na mieru“ od výšky 19 do 600 cm, v prevedení 2- až 
6-rúrkového, rohového alebo do oblúku. Myslím si, 
že tento radiátor by pasoval ktorejkoľvek miestnos-
ti vášho štýlového bytu.

Kompletnú ponuku nájdete na 
www.katalogy-koupelny.cz 

ZEHNDER FARE TECH

Elektrický radiátor Zehnder Fare Tech v  sebe snú-
bi krásu a  inteligenciu. Ako atraktívne riešenia vy-
kurovania interiéru novostavieb či rekonštrukcií 
perfektne dopĺňa či nahrádza iný, resp. existujúci 
systém vykurovania - napríklad pri nízkoenergetic-
kých stavbách a zvlášť v spojení s komfortným ve-
traním s rekuperáciou. Navonok pôsobí jedinečným 
dojmom vďaka elegantne zaoblenému čelnému 
panelu, ktorý má nielen veľkú tepelnú vodivosť, ale 
vďaka hliníkovej konštrukciu aj vysokú antikoróz-
nu ochranu a  krátku reakčnú dobu pre zaistenie 
tepelného komfortu. Neobvyklý tvar prináša tiež 
praktické výhody: príjemné sálavé teplo môže byť 
vďaka tomu optimálne distribuované do priestoru. 
Bočné plastové panely sú harmonicky začlenené do 
celkového dizajnu radiátora. Na pravej strane, kde 
sa nachádzajú vykurovacie tyče, je umiestnený aj 
inteligentný ovládací panel. LCD displej zobrazuje 
prehľadne teplotu a spotrebu energie. Vďaka tým-
to funkciám vytvára radiátor zdravo a  komfortne 
vnútornú klímu a zároveň šetrí energiu a náklady. 
Zehnder Fare Tech je k  dispozícii vo všetkých far-
bách zo vzorkovníka farieb Zehnder.

Kompletnú ponuku nájdete na 
www.katalogy-koupelny.cz 
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Cena radiátoru v rozmere 60x101,2 cm 
o výkone 1,34 kW začína na  514,54 €

Ceny od 674,40 €
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ZEHNDER VITALO SPA

Inšpirované prírodou: neobvyklý, takmer orga-
nický tvar vykurovacieho telesa ZEHNDER VITALO 
v prevedení „Spa“ zvýrazňuje každé moderné pro-
stredie. Výnimočné a tiež praktické. V závislosti na 
konštrukčnej výške slúži jeden alebo dva otvory 
pre nahriatie uterákov a  osušiek. Výrazný profil 
prepožičiava vykurovaciemu telesu nezameniteľný 
vzhľad. Skryté technické prevedenie pripojovacie-
ho boxu Zehnder Easy Fit pre teplovodné ústredné 
vykurovanie je ďalším zaujímavým technickým de-
tailom tohto radiátora, vďaka ktorému nie je naru-
šený dizajn radiátoru. Extrémne tenká a ultra ľahká 
komôrková konštrukcia z  hliníka s  grafitovým ja-
drom je štandardom všetkých výrobkov Zehnder, 
a preto tieto výrobky nie je možné porovnávať s iný-
mi radiátormi.

Kompletnú ponuku nájdete na 
www.katalogy-koupelny.cz 

ZEHNDER VITALO BAR

Obdĺžnik a kruh: dizajn vykurovacieho telesa ZEHN-
DER VITALO v prevedení „bar“ sa skladá z dvoch ge-
ometrických tvarov. Vďaka tomu sa dizajnový radi-
átor, napr. v povrchovej úprave eloxovaný prírodný 
hliník, perfektne hodí do minimalistického prostre-
dia. V  závislosti na konštrukčnej výške umožní je-
den alebo dva držiaky na uteráky. Držiak na uteráky 
v chrómovom prevedení je otvorený z ľavej strany 
a vďaka tomu uteráky veľmi ľahko nasuniete. Cha-
rakteristickým a jedinečným prvkom je čierne poly-
amidové orámovanie. Skryté technické prevedenie 
pripojovacieho boxu Zehnder Easy Fit pre teplo-
vodné ústredné vykurovanie je ďalším technickým 
detailom, vďaka ktorému nie je narušený dizajn ra-
diátoru.

Kompletnú ponuku nájdete na 
www.katalogy-koupelny.cz 

Ceny od 1 022,94 € 

Ceny od 1 140,53 € 
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ZEHNDER EXCELSIOR

Dizajnový radiátor ZEHNDER EXCELSIOR je na refe-
renčnej fotografii vo väčšom prevedení. Podľa poža-
dovaného tepelného výkonu môžete mať v kúpeľni 
napríklad iba 4 rebrá vo vertikálnom prevedení, ale-
bo naopak nižší dlhší radiátor. Radiátor je k dodaniu 
štandardne od výšky 35 cm do 250 cm, variabilná 
rozteč medzi plochými rúrkami. Podľa požadované-
ho výkonu máte možnosť jedno alebo dvojradového 
prevedenia. Opäť sa dá tento radiátor dodať v 52 fa-
rebných odtieňoch. Zaujímavosťou tohto radiátoru 
je možnosť objednania aj atypických tvarov, tak ako 
je vidieť na referenčnej fotke v katalógu.

Kompletnú ponuku nájdete na 
www.katalogy-koupelny.cz 

ZEHNDER NOBIS

Radiátor ZEHNDER NOBIS je kópiou radiátorov, kto-
ré sa v kúpeľniach používali na začiatku dvadsiate-
ho storočia. Prakticky rovnaký radiátor nájdete vo 
vile Tugendhat, alebo v Müllerovej vile v Prahe. Pri 
výstavbe nového domu by som sa do tohto dizajnu 
nenútil. Avšak pri rekonštrukcii vily z tohto obdobia 
máte produkt, ktorý vám dizajnovo aj technicky po-
môže riešiť kúrenie v kúpeľni. Niektoré typy radiá-
torov sú určené nielen pre kúpeľne, ale aj obývacie 
izby. NOBIS je naozaj len kúpeľňovým radiátorom 
a ak rekonštruujete dom v tomto štýle, pre ostatné 
priestory odporúčame radiátor CHARLESTON.

Kompletnú ponuku nájdete na 
www.katalogy-koupelny.cz 

Ceny od 1 105,26 €

Ceny radiátoru v rozmere 180x50 cm 
od 419,17 €



256 KATALOG 2016

Zvyšujúce sa nároky na dizajn kúpeľní a toaliet sa týkajú aj tlačidiel podomietkových systémov. Tie môžu byť nenápadne 
integrované do interiéru alebo môžu tvoriť výrazný dizajnový prvok priestoru. Za týmto účelom bola vyvinutá rada tenkých 
ovládacích tlačidiel, ktorých mechanizmus je plne začlenený do steny, takže spomínané tlačidlá takmer nevystupujú nad 
obklady. Ďalším prvkom, ktorý ovplyvňuje dizajn a prestíž daného produktu, je materiál, z ktorého sú tlačidlá vyrobené. 
Väčšina tlačidiel, s ktorými ste sa doteraz stretli, boli plastové, pôsobia robustne a aj ich životnosť je obmedzená. Ovládacie 
tlačidlá Alca sú vyrobené z  lešteného kovu s  profilom hrúbky len 2 mm. Nesporné výhody tohto materiálu sú ochrana 
povrchu proti odtlačkom prstov, odolnosť voči čistiacim prostriedkom, špine, korózii, vysoká oteruvzdornosť, odolnosť 
proti UV žiareniu a vonkajším vplyvom.
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Ovládacie tlačidlá Flat

Ovládacie tlačidlo, 247x165x5 mm, nerez 142,68 €
BDPZ14F 130,00 €

Renovmodul predstenový inštalačný systém pre zamurovanie
BDJ1A1 185,12 €
Sadromodul predstenový inštalačný systém pre zamurovanie
BDD1A1B 250,43 €

Ovládacie tlačidlo, 247x165x5 mm, nerez 137,76 €
BDPZ12F 125,00 €

Ovládacie tlačidlo, 247x165x5 mm, nerez 147,60 €
BDPZ10F 136,00 €

Ovládacie tlačidlo, 247x165x5 mm, nerez 172,20 €
BDPZ13F 159,00 €
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Na tejto stránke nájdete pár zástupcov najpredávanejších tlačidiel v  iných farebných prevedeniach, ako je obvyklé. 
V skutočnosti je ponuka mnohonásobne širšia a prakticky môžete požadovať ktorékoľvek tlačidlo Alca v inom farebnom 
prevedení. Prvé dve tlačidlá sú zástupcovia série Flat v slim prevedení z nerezu a s farebnou úpravou. Ďalšie tlačidlá sú 
plastové s novou povrchovou úpravou, kde opäť môžete vyberať nielen farby, ale ich aj kombinovať.
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Ovládacie tlačidlá

Ovládacie tlačidlo 247x165x19 mm, povrchová úprava biela/čierna
BDC1H6A 57,27 €

Ovládacie tlačidlo 247x165x19 mm, povrchová úprava zlatá
BDC1G5A 148,39 €

Ovládacie tlačidlo 247x165x5 mm, nerez – lesk/čierna
BDPZ13H 201,72 €

Ovládacie tlačidlo 247x165x5 mm, nerez – lesk/biela
BDPZ106 177,12 €
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Nová technológia nanášania povrchov umožnila výrobcovia Alca uviesť na trh svoje produkty s povrchovou úpravou Antic. 
Nie je predpoklad, že by sme Antic produkty mali na sklade, ale interiér v tomto dizajne sa nerobí tak často a po objednávke 
si zákazník pár dní počká. V ponuke kvalitných výrobcov vodovodných batérií je možné objednávať aj batérie v rôznych 
povrchových úpravách a je vždy vhodné zladiť farbu batérie s farbou ostatných prvkov.
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Sifón vaničkový LUX ∅ 85,
antic
BDP1EP 36,44 €

Sifón vaňový automat s napúšťaním
prepadom, dĺžka 57 cm, antic*
BD11A3B 125,60 €

Umývadlová výpusť click/clack,
veľká zátka, antic
BDK1A7A 26,67 €

Sifón vaňový automat komplet,
dĺžka 57cm, antic
BDP1AP 41,24 €

Sifón umývadlový guľatý ∅ 32 mm, dĺžka max 320 mm, antic
BDP1GPB 46,67 €

Ovládacie tlačidlo, 247x165x5 mm, antic
BDPZ10P 200,00 €

Antic
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Nič krajšie pre kúpeľňu som nevidel, ale bohužiaľ ani nič drahšieho ... Kde je teda hranica, kedy sa pre tieto nádherné 
kúpeľňové skrinky, ktoré sú plne funkčné a pritom nerušia dizajn kúpeľne, rozhodnúť? Pripomína mi to situáciu ženy, 
ktorá si prezerá a skúša nádhernú kabelku Louis Vuitton a nechce sa pozrieť na cenovku. Napriek tomu je už rozhodnutá. 
Aj my muži sa do podobných situácií dostávame, keď v ruke držíme napríklad nádherné hodinky Ulysse Nardin. V tejto 
chvíli vám s rozhodnutím nikto nepomôže ...
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Kompletný sortiment Emco
nájdete na www.katalogy-koupelny.cz 

Asis

Asis premium skrinka zrkadlová zápustná, 
80x67,1x15,6 cm, aluminium/sklo
BSI1B1B 2 106,00 €

Asis premium zápustný rám pre skrinku,
75,4x64,9x12,7 cm
BSI2C2B 129,72 €

Asis module 150 WC modul podomietkový, 
16,8x78,7 cm, aluminium/sklo zelenené
BSB1A1A 869,76 €

Asis module 150 montážny rám, 
16,8x78,7 cm
BSB3B2A 125,16 €

Asis module 300 skriňový modul podomietkový, 
31,4x156,4 cm, aluminium/sklo zelené
BSD2B4A 1 244,04 €

Asis module 300 montážny rám, 
31,4x156,4 cm
BSD3A3A 240,84 €



made in germany

264 KATALOG 2016

Čisté elegantné tvary, dokonalé spracovanie, náhradné diely 10 rokov po ukončení produkcie – to je nemecká precíznosť. 
Je to detail vo vašej kúpeľni rovnako ako manžetový gombíček na vašom saku alebo spona na dámskych večerných 
šatách. Celkový dojem môže zvýrazniť alebo pokaziť. Séria Trend má pri zachovaní všetkých pozitívnych atribútov 
nemeckého výrobcu EMCO kompromisnú cenu.
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Kompletný sortiment Emco
nájdete na www.katalogy-koupelny.cz 

Trend

Dvojháčik, chróm 35,40 € 
BSW2H2 33,26 €

Madlo, chróm 103,80 € 
BSW4H2 97,42 €

Držiak na osušky 60 cm, chróm 112,20 € 
BSW1I2H 105,30 €
Držiak na osušky 80 cm, chróm 119,40 € 
BSW1I2G 112,10 €

Držiak na uteráky hranatý, chróm 67,20 € 
BSW1G2B 64,90 €

Dvojdržiak na uteráky 35 cm, chróm 90,60 € 
BSW3G2E 85,00 €
Dvojdržiak na uteráky 45 cm, chróm 111,00 € 
BSW3G2F 104,22 €

Držiak na uteráky 31 cm, chróm 65,40 € 
BSW1G2C 61,34 €
Držiak na uteráky 41 cm, chróm 77,40 € 
BSW1G2D 72,68 €

Držiak misky na mydlo, chróm/sklo 51,00 € 
BSW1C1 47,84 €

Držiak dávkovača tekutého mydla, chróm/sklo 83,40 € 
BSW1B1 78,30 €

Držiak pohárika, chróm/sklo 51,00 € 
BSW1A1 47,84 €

Držiak WC kefy, chróm/sklo 103,20 € 
BSW1D1 96,88 €

Držiak rezervného toaletného papiera, chróm 51,00 € 
BSW1F2 47,84 €

Držiak toaletného papiera s krytom, chróm 93,60 € 
BSW1E2A 87,91 €
Držiak toaletného papiera bez krytu, chróm 64,20 € 
BSW1E2 60,26 €
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Séria Loft  patrí už do kategórie „NAJ“ nemeckého výrobcu EMCO. Už z fotografie je cítiť kvalita a keď doplnok vezmete do 
ruky, tak pochopíte, že sa jedná o niečo úplne iné, než ste videli v hobby markete. Čisté, jednoduché línie, ktoré zodpovedajú 
súčasným trendom a hodia sa k zariaďovacím predmetom v modernom štýle s hranatými rysmi.
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Kompletný sortiment Emco
nájdete na www.katalogy-koupelny.cz 

Loft

Dvojháčik, chróm
BSH2F1 20,20 €

Držiak misky na mydlo, chróm/sklo
BSH1I2A 46,33 €

Držiak s dávkovačom tekutého mydla, 
chróm/sklo 
BSH1B2A 63,83 €

Držiak WC kefy, chróm/sklo 
BSH1C2 94,39 €

Držiak toaletného papiera s krytom, chróm 
BSH1E1D 96,44 €

Dvojdržiak na uteráky, 41 cm, chróm 
BSH5D1H 110,27 €

Držiak pohárika nástenný, chróm/sklo BSH1A2A 46,33 €
Držiak na špongiu, chróm BSH1H1 126,04 €
Držiak na uteráky, 84 cm, chróm BSH1D1G 110,70 €
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Človek by si povedal, že v  kúpeľňových doplnkoch sa už nedá nič vymyslieť. V  minulých rokoch tu bola snaha hľadať 
dizajnové riešenia v kombinácii s drevom, sklom (i farebným), vytvárať rôzne atypické tvary. Tieto produkty často zdobili 
honosné vily v  štýle podnikateľského baroka. Liaison je čistá jednoduchá línia, ktorá hľadala predovšetkým funkčnosť 
a univerzálnosť. Do hlavnej lišty v rôznych veľkostiach si môžete individuálne vkladať dávkovače, mištičky, poháre a pod. 
Na to, aby ste optimalizovali váš výber, musíte požiadať o originálny katalóg. V našom katalógu nachádzate iba inšpiráciu. 
Kompletnú ponuku nájdete na www.katalogy-koupelny.cz
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Kompletný sortiment Emco
nájdete na www.katalogy-koupelny.cz 

Liaison

Dvojdržiak uterákov, 43 cm, chróm 
BSC6A1F 248,64 €

Dvojháčik, chróm 
BSCBA1 127,66 €

Miska na mydlo plytká, chróm 
BSC5D1 161,88 €

Držiak pohárika, chróm/sklo 
BSC7I1 118,92 €

Držiak WC kefy, chróm/sklo 
BSC7H1 183,96 €

Držiak toaletného papiera s krytom, chróm 
BSC7F1K 203,88 €

Držiak toaletného papiera s boxom, chróm BSC7F1G 436,56 €
Polica na uteráky, 60 cm, chróm BSCDA1H 503,16 €
Háčik, chróm BSCAA1 51,72 €
Držiak univerzálny, 68 cm, chróm BSC1A1B 452,28 €
Držiak univerzálny, 37 cm, chróm BSC1A1P 317,52 €
Držiak pohárika, chróm BSCCI1 55,20 €
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Na referenčnej fotografii vidíte krásny prierez výrobkov od našich dodávateľov. Obklad od talianskeho výrobcu Iris sa 
volá Muse. Umývadlo Dolce Vita talianskeho výrobcu Hatria, vodovodné batérie AXOR Montreaux od nemeckého výrobcu 
Hansgrohe a sprchovací kút Victorian od nemeckého výrobcu HÜPPE. Myslíte si, že do takejto kúpeľne je vhodné zrkadlo 
z hobby marketu? Aj zrkadlo je súčasťou celku a malo by mať podobnú úroveň ako ostatné prvky v kúpeľni. V našej ponuke 
nájdete širokú škálu zrkadiel s LED osvetlením, možnosťou integrovaného kozmetického zrkadla alebo aj zobrazenie času 
a teploty vo vašej kúpeľni. Zrkadlá môžu byť aj rôzne dekorované pieskovaním tak, aby boli napríklad v súlade s presklenými 
dverami secesnej vily. Na tejto stránke vám však prezentujeme len základný výber zrkadiel pre bežné použitie.
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Piatta2 zrkadlo
80x60 cm
LA5A1A
332,35 €

Frame zrkadlo
60x120 cm
LAD1A2
511,81 €

Bordure 3 zrkadlo
70x102 cm
LA9B1D
497,08 €

Zrkadla môžu byť vybavené doplnkovými funkciami, viď www.katalogy-koupelny.cz.

Zrkadla
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TechnoArt neďaleko Plzne je moderný výrobný závod, ktorý sa zameriava na následné opracovanie keramických 
obkladov a dlažieb. Technologické vybavenie umožňuje pracovať s keramickými materiálmi podobne ako s prírodným 
kameňom. Predovšetkým pri celofarbenom gresovom črepe je možné vytvárať rôzne hrany (napr. pre barové dosky, 
parapety alebo schodové stupne) až do hrúbky 6 cm. Gresové dlažby sa dnes vyrábajú vo formátoch, ktoré si ešte 
pred pár rokmi nikto nevedel ani predstaviť. Najväčší nami ponúkaný formát je 3,2x1,6 m. Vďaka tomu sme schopní 
dodávať prakticky všetky schodiskové stupne z jedného kusu, ale aj šesťmetrová kuchynská linka má len jednu škáru. 
Prírodný kameň sa v takýchto veľkých formátoch prakticky nespracováva, pretože by tieto dosky boli extrémne ťažké 
a predovšetkým v miestach výrezov (pre drez alebo varnú dosku) by vlastnou váhou praskli. 

Ponuka z TechnoArtu je veľmi široká a umožňuje originálne riešenie kuchynskej alebo kúpeľňovej dosky, parapetov, 
schodísk, log a mnohých ďalších výrobkov alebo úprav, ktoré na slovenskom trhu inde nenájdete. 

Najzaujímavejšia je realizácia pologúľ na Letisku Václava Havla (východná a západná - majú priemer 16 m, severná 
a južná – „len“ 8 m). Samozrejme by sa mohlo prezentovať mnoho rôznych intarzií, log a erbov vo vstupných halách 
hotelov, reštaurácií, verejných priestoroch, ale aj vo veľmi obľúbených privátnych garážach (logá Ferrari, Lamborghini 
a pod.). 

Naše ďalšie referencie nájdete na stránkach www.technoart.info.
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Výroba

Veľkú časť výrobného portfólia TechnoArtu tvoria špeciálne typy tvaroviek na zákazku. Výsledkom potom môžu byť 
prelivové hrany bazéna, detaily jeho okolia, odtokové žľaby alebo vpuste, a to všetko v rovnakom dizajne ako je základná 
dlažba.

Vodným lúčom vyrábame logá, dekory a nápisy pre vstupné haly hotelov, reštaurácií, obchodov či garáží. Poslednou 
zaujímavou realizáciou je logo vo vstupe sietí značkových predajní La Martina, kde do jedného kusu bieleho mramoru 
s rozmerom 3x1,5 m bolo vložené mosadzné logo.
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Ponúkame opracovanie hrán pre vnútorné a vonkajšie parapety. Najmä pri vnútorných parapetoch oceníte dojem, ktorý na 
vás urobí zhodný materiál na podlahe a na parapete. Technické prednosti oproti dreveným parapetom nemusíme spomínať 
a dizajn tvrdených plastových parapetov tiež nechcem komentovať. Je možné vyberať zo širokej škály dlažieb ale aj technického 
kameňa.

Schodové prvky dokážeme vyrábať prakticky zo všetkých druhov a typov gresovej keramiky a technického kameňa z produktov 
nášho katalógu. Dodávame nielen samostatné tvarovky, ale aj kompletné atypické schodiská na mieru v rovnakom materiáli 
ako sú dlažby v danom poschodí.
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Kúpeľňové dosky boli väčšinou realizované z  prírodného mramoru alebo žuly. Drahé riešenie vás ešte limitovalo dizajnom 
a zlými technickými parametrami mramorov. Dnes je možné urobiť dosky z rovnakého materiálu, ako je celá kúpeľňa, ale aj 
kontrastné farby bývajú niekedy zaujímavé... Referenčná fotografia je z obchodného domu New Living Center v Prahe.

Technické a mechanické parametre gresového materiálu výrazne prevyšujú parametre prírodného kameňa. Tvrdosť, čistiteľnosť, 
farebná stálosť, odolnosť proti vysokým teplotám a hlavne odolnosť proti škvrnám, bez nutnosti penetrácie, predurčuje tieto 
materiály pre dosky na kuchynské linky. Ďalším riešením je výber materiálu z technického kameňa z produktov nášho katalógu.

Výroba
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Kompletná moderná linka na výrobu keramických mozaík nám umožňuje produkciu mnohých typov mozaík z väčšiny nami 
ponúkaných materiálov. Mozaiky možno použiť celoplošne alebo po rozrezaní na pásy ako listelá s veľmi priaznivou cenou. 
Týmto spôsobom je možné spracovať zvyšky z veľkých formátov (3x1,5 m).

Úpravou základných rozmerov dlažieb získate rôzne formáty pre zaujímavé kombinácie kladenia, ktoré pôvodný výrobca 
neponúka. Najpredávanejším produktom je operácia multiformát M3, ktorá základný materiál ponúkne napríklad v novom 
mixe formátov 60x120 + 40x120 + 20x120 cm v jednej krabici, kde kombinujete napríklad matné a lesklé prevedenie.



KATALOG 2016  277

Odolnosť gresovej keramiky voči vysokým teplotám a teplotným rozdielom umožňuje jej použitie na obklad krbov, krbové 
dosky a pod. Z dizajnového hľadiska je samozrejme prínosom, keď zjednotíte krbovú dosku s podlahou.

Výroba

Veľkou prednosťou gresových keramických dosiek je ich vysoká mechanická odolnosť a takmer nulová nasiakavosť. Tieto dva 
parametre spolu s extrémnou pevnosťou zaručujú, že dosky zostanú dlhodobo nepoškodené a veľmi ľahko čistiteľné. Navyše 
absolútna mrazuvzdornosť umožňuje ich použitie v interiéri aj exteriéri. S detailným opracovaním hrany sa stáva tento materiál 
optimálnym pre vonkajšie stoly, ukončenie múrikov a pod.
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180x120 cm

Classic Black leskClassic Ivory lesk

Lounge Anthracite mat/lesk Lounge Black mat/lesk

Beige leskLounge Beige mat/lesk

Novinkou, ktorú pripravuje taliansky výrobca Florio pre rok 2016 sú veľkoformátové 
gresové dlažby v  rozmere 320x160 cm hrúbky 12 a  18 mm. Tieto dosky sú dodávané 
v  nerektifikovanom prevedení a  ide prakticky o  polotovary pre výrobu. Tieto 
veľkoformátové gresové dlažby boli doteraz vyrábané v  hrúbke 6 mm a  vďaka tomu 
ich bolo treba lepiť na nosnú vrstvu a  následne riešiť prednú hranu. Alternatívou 
samozrejme sú technické kamene, ako napr. Technistone alebo Quarella. Tieto 
materiály sú vyrábané z kamennej drviny, ktorá je spájaná živicou. Vďaka tomu majú 
obmedzené technické možnosti, ktoré sú ovplyvnené použitým plnivom (nasiakavosť 
a tvrdosť) a tiež spojivom, ktoré je mäkké a nie je tepelne odolné. Gresová dlažba nemá 
žiadne limity, a preto je vhodná pre extrémne zaťažované povrchy – schody, kuchynské 
dosky, parapety a pod. V čase tlače katalógu sme nemali k dispozícii dizajny formátu 
320x160 cm. Na stránke sú uvedené gresové dlažby, ktoré v súčasnej dobe vo výrobe 
používame vo formáte 180x120 cm s hrúbkou 2 cm.
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Technický kameň je produkt, ktorý sa vyvinul z terasa. Tieto pôvodné materiály používali ako spojivo cementové hmoty, 
ktoré boli aplikované na podlahách. Dnešné moderné materiály používajú ako spojivo polyesterové živice, odlievajú sa do 
foriem a následne sa režú a spracúvajú ako prírodný kameň. 

Technický kameň Quarella je vysoko kvalitný materiál, ktorý kombinuje prírodné suroviny (napr. žuly, mramory) 
s polyesterovými živicami a pomocou najnovších technológií sa miešajú a následne pri zvýšenej teplote vytvrdzujú. Vďaka 
svojim unikátnym vlastnostiam zodpovedá praktickým potrebám modernej architektúry. 

Materiály, ktoré majú základné plnivo mramory, sa používajú aj na podlahy v  obchodných centrách a  iných zaťažených 
priestoroch, pretože je možné ich po určitom období prebrúsiť a  preleštiť. Poslednou veľkou referenciou je Londýnske 
letisko Heathrow, kde bolo použitých viac ako 100.000 m2 farby Nero Portor.

Obchodné centrum IFC SHANGHAI, Čína
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Pre technické opracovanie materiálu využite ponuky výrobného závodu TechnoArt
(rezanie, kamenárske rohy, otvory pre vývody vody, elektriny a pod.) www.technoart.info

Marble Agglomerate

Formáty

DOSKY 20  30
 305x124 cm

DLAŽDICE 12  30x30 cm*, 30x60 cm*, 40x40 cm*, 60x60 cm*

* min. objednávkové množstvo 500 m2

BOTTICINO

NERO PORTORO

AIDA WHITE

CANALETTO

GIOTTO

NEW GRIGIO AURELIO

SOLE

BRECCIA AURORA

PERLATO APPIA

BEIGE MARFIL

CIMABUE

GREY DOCKS

POLARE

TIZIANO

CALACATTA

PERLINO ROSATO

BELGIAN NIGHT

DONATELLO

GRIGIO FONTANE

RIGEL

WHITE ICEBERG

FIOR DI PESCO

RASOTICA

BIANCO AMBRA

DUCCIO

GRIGIO LAVAGNA

RIGOLETTO BEIGE

GRIGIO CARNICO

ROSSO ASIAGO

BIANCO CARRARA

GIALLO MAYA

MADREPERLA

RIGOLETTO BROWN

NAPOLEON BOWN

VERDE TIRRENO

BIANCO TITANIO

GIORGIONE

NERO LAVA

SABBIA
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Technický kameň Quarella pod názvom Stone Agglomerate je určený predovšetkým pre kuchynské linky. Tieto materiály 
majú plnivo z „tvrdých kameňov“ (žuly a pod.) a sú teda vysoko odolné proti poškriabaniu. Veľké formáty, hrúbka dosky 2 
alebo 3 cm, uprednostňujú tieto materiály aj pre iné funkčné riešenie napríklad schodov, parapetov, kúpeľňových dosiek, 
barov a podobne.
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Stone Agglomerate

Formáty

DOSKY 20  30
 307x141 cm

DLAŽDICE 12  60x60 cm*

* min. objednávkové množstvo 200 m2

ALABASTRO BASALTINA BEIGE ARENA BEIGE SAL BIANCHISSIMO BLANCO CAMELIA

BLANCO LUCIENTE BLANCO PALOMA BLANCO SAL BLANCO SARAIBA CASTELLO CONDOTTI

CREMA CHIARA GRIS ANTRACITA GRIS CENIZA GRIS SERENA IMPERIAL BLACK LAPIS

MARON GLACE' MARON LUCIENTE MARRON TORBA NAVONA NEGRO LUCIENTE NERO POMPEI

NERO SENATORE NEW DIAMANTE NEW RUBINO ROMAN BLACK TORTORA TREVI

Pre technické opracovanie materiálu využite ponuky výrobného závodu TechnoArt
(rezanie, kamenárske rohy, otvory pre vývody vody, elektriny a pod.) www.technoart.info



made in italy

284 KATALOG 2016

Kompletný sortiment Progress Profiles nájdete na www.katalogy-koupelny.cz 

Dekoračné lišty a ukončovacie profily

❺

Elox.
strieborná

Elox.
titan

Strieborná
lesk

Titan
lesk

Strieborná
kefovaná

Titan
kefovaná

Strieborná
tiltex

Titan
tiltex

Proterminal – lišta L rohová PTAA.. PTAT.. PTBC.. PTBT.. PTBS.. PTTS..

270/8 8,90 € 12,90 € 19,40 € 20,90 € 19,90 € 22,90 € – –
270/10 8,90 € 13,30 € 20,60 € 21,90 € 21,30 € 23,30 € – –

270/12,5 10,60 € 13,90 € 21,40 € 23,30 € 22,90 € 24,90 € – –
Projolly Square – lišta štvorec rohová PJQAA.. PJQAT.. PJQBC.. PJQBT.. PJQBS.. PJQTS.. PJQBX.. PJQTX..

270/8 12,40 € 14,20 € 21,40 € 21,40 € 22,90 € 22,90 € 29,90 € 29,90 €
270/10 13,50 € 15,90 € 22,90 € 22,90 € 23,90 € 23,90 € 31,90 € 31,90 €

Projolly – lišta oblúk rohová PJAA.. PJAT.. PJBC.. PJBT.. PJBS.. PJTS..

270/8 12,40 € 14,20 € 21,40 € 21,40 € 21,40 € 23,90 € – –
270/10 13,50 € 15,30 € 22,90 € 22,90 € 22,90 € 29,90 € – –

Prolistel P ALL – lišta dekoračná PLTPAA.. PLTPAT.. PLTPBC.. PLTPBT.. PLTPBS.. PLTPTS.. PLTPBX.. PLTPTX..

270/10 10,60 € 14,20 € 15,90 € 21,40 € 15,90 € 21,40 € 23,90 € 23,90 €
270/25 17,90 € 21,40 € 22,90 € 22,90 € 22,90 € 28,40 € 31,90 € 31,90 €

Strieborná tiltex Titan tiltexTitan kefovanáStrieborná kefovaná

Strieborná lesk Titan leskElox. titanElox. strieborná

PROLISTEL

PROJOLLY SQUAREPROTERMINAL

PROJOLLY





OBKLADY • DLAŽBY • SANITA

CZ
Brno

Břeclav
Česká Lípa
Český Brod

Hradec Králové
Cheb

Chrudim
Jihlava

Karlovy Vary
Kladno

Kralupy nad Vltavou
Liberec

Litoměřice
Louňovice

Mladá Boleslav
Most

Olomouc
Opava

Ostrava
Praha

Prostějov
Řečany nad Labem

Šumperk
Tábor

Teplice
Ústí nad Orlicí

Zlín

SK 
Banská Bystrica

Bardejov
Bratislava
Komárno

Košice
Martin
Nitra

Považská Bystrica-
Prešov

Prievidza

Spišská Nová Ves
Topoľčany

Trenčín
Trnava
Zvolen
Žilina

www.proceram.cz www.a-keramika.czwww.technoart.info

ProCeram PLZEŇ
Jateční 32

301 00 Plzeň

ProCeram BRNO
Heršpická 1013/11d
639 00 Brno - Štýřice

ProCeram UHŘÍNĚVES
Přátelství 1088

104 00 Praha 10 - Uhříněves

ProCeram BRATISLAVA
Mlynské Luhy 17
821 05 Bratislava

ProCeram PRAHA
Šafránkova 1238/1

155 00 Praha 5

TechnoArt VŠERUBY
Všeruby 364

330 16 Všeruby

ProCeram BANSKÁ BYSTRICA
Nám. Ľ. Štúra 31

974 01 Banská Bystrica
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