


Zatrávňovacia dlažba, sivá.

Výrobca si vyhradzuje právo na technické zmeny a farebné odchýlky. Za tlačové chyby nepreberáme zodpovednosť.
Farebné odchýlky produktov, zobrazených v katalógu, sú podmienené technológiou tlače a nie sú dôvodom na reklamáciu.

ZATRÁVŇOVACIA DLAŽBA

Značkovací kameň 
formát: 8 x 8 cm 
hrúbka: 8 cm 
farba: červená

Farby:

sivá

Formáty:
Zatrávňovacia dlažba 
formát: 60 x 40 cm 
hrúbka: 8 cm, 10 cm 
farba: sivá
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Slúži na vytváranie pojazdných zelených plôch pre automobily na par  koviskách a odstavných plochách alebo na zabez-
pečenie povrchu vo svahovitých oblastiach. Mriežkovitý základný skelet zo štandardného betónu vytvára veľkorysé otvory.

Vlastnosti produktu:

EKOdrain dlažba, sivá.

EKOdrain

Farby:

20 x 20 cm

sivá

Formáty:
EKOdrain dlažba so systémom 
Einstein, hrúbka: 8 cm 
farby: sivá, čierna

TIP:

Inteligentná škárovacia technika: 
Systém Einstein® sa postará o krásnu 
plochu bez deformácií. 
Strana 21

Ekologická dlažba EKOdrain tvorí súvislo vyzerajúcu spevnenú plochu, a pritom vďaka 12 mm škáre a 2 odvodňovacím 
kanálikom zabezpečí jej optimálne odvodnenie. Nenásilná a  pritom vysoko funkčná forma spevnenia je v  súlade so 
súčasnými ekologickými trendmi vo svete.

Vlastnosti produktu:

20 x 20 cm

NOVINKA

Predajca:

https://www.dlazba.sk
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sivá

Farby:

EKOLOGICKÁ DLAŽBA

EKOgreen dlažba, sivá.

EKOgreen dlažba
hrúbka: 8 cm

Formáty:

Asti EKO dlažba, sivá.

ASTI EKO 

sivá

Farby:

Formáty:

60 x 30 cm

Asti EKO dlažba
hrúbka: 8 cm

EKOgreen

20 x 20 cm

Ekologická dlažba EKOgreen je ideálne riešenie pre plochy, na ktorých potrebujete zachovať ich zelený charakter, aby 
harmonicky splynuli s okolím parku, lesíka, či jazera. Spája praktickú výhodu spevnenia plochy a súčasne jej zatrávnenia 
s veľkým podielom zelene (cca 29%).

Vlastnosti produktu:

Asti EKO dlažba je navrhnutá v súlade s ekologickými nárokmi - veľké dištančné prvky vytvárajú priestor pre odtok zrážkovej 
vody, ktorá tak vsakuje do svojho pôvodného prostredia. Škáry dlažby sa môžu vyplniť kamenivom či zeminou, do ktorej sa 
nasadí tráva. 

Vlastnosti produktu:

Predajca:

https://www.dlazba.sk


Farby:

Formáty:

Plné betónové plochy môžete zameniť za ekologické riešenie v podobe dlažby Rettango kombi EKO. Dlažba vyniká škálou
ponúkaných dvoch decentných melírovaných farebných variácií a zároveň vytvára až 1,5 cm škáry na odtok zrážkovej vody,
ktoré môžete ozdobiť škárovacím pieskom, prípadne nasadeným trávnikom.

Charakteristika:

• systémová dlažba s nášľapnou
vrstvou z kremičitého piesku

• jednoduchá pokládka
• odolná voči UV žiareniu
• ekologický charakter

Rettango kombi EKO sivo-grafitová melírovaná.

Výrobca si vyhradzuje právo na technické zmeny a farebné odchýlky. Za tlačové chyby nepreberáme zodpovednosť.
Farebné odchýlky produktov, zobrazených v katalógu, sú podmienené technológiou tlače a nie sú dôvodom na reklamáciu.

RETTANGO®   kombi EKO
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Rettango kombi EKO sivo-hnedo-grafitová melírovaná.

sivo-grafitová melírovaná sivo-hnedo-grafitová melírovaná

Rozmer 10 x 20 cm - 12 ks
Rozmer 20 x 20 cm -  9 ks
Rozmer 30 x 20 cm -  8 ks
1 vrstva = 1,08 m2

Najmenšie odberové množstvo
výrobku Rettango kombi EKO je 1 vrstva.
Objednávka jednotlivých formátov nie je možná !20 x 20 cm10 x 20 cm 30 x 20 cm

Rettango kombi EKO
Ekologická dlažba so systémom Einstein
šírka škáry 1,5 cm
hrúbka: 6 cm

Vlastnosti produktu:

Predajca:

https://www.dlazba.sk


DOPLNKY
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SToneS eco
Ekologická a samoopravná. Minerálna škárovacia hmota Stones Eco je vodopriepustná a súčasne zamedzuje prerastaniu
buriny. Ak sa v škárach vytvoria mikrotrhliny, dážď a prirodzená vlhkosť opätovne aktivujú jedinečnú spojovaciu zložku
SOLID GREEN BINDER® a dôjde k ich uzatvoreniu. Okrem toho chráni škáry voči prerastaniu vegetácie tým, že zvyšuje
pH hodnotu škárovacej hmoty.

Farby:

Charakteristika:

• ekologická a šetrná k životnému prostrediu
• vodopriepustná a samoopravná
• ľahké použitie
• zamedzuje prerastaniu buriny
• využíva inovatívne spojivo SOLID GREEN BINDER®

eco-institut label
• škárovacia hmota Stones Eco bola testovaná a

certifikovaná na zdravotnú nezávadnosť a šetrnosť k 
životnému prostrediu

ID 0313 - 33130 - 001

Škárovacia hmota Stones eco
Balenie: vrece
Hmotnosť: 25 kg

svetlosivá antracit prírodná

Predajca:

https://www.dlazba.sk
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20 BETÓNOVÉ DLAŽBY

Extrano sivá

sivá 

50×50

grafitová 

Farby

Formát

Cenová tabuľka

Odporúčame 

kombinovať s týmito 
produktami:

Informácie pre objednávku Index (s. 104)

Inovatívny  dizajn

Hladký povrch

Dômyselný dizajn ekologickej dlažby 
Extrano je vhodný do moderných 
priestorov, ktoré priťahujú pozornosť. 
Systém šikmých čiar a otvorov vytvára 
dojem nekonečného priestoru.

Ekologická dlažba. Pre parkovacie plochy vozidiel do 3,5 tony.  

Vyrobené podľa PN EN 1339. 

Modern Eko dlažba

Extrano

Betónové dlažby > 
Extrano

• palisáda City®
• schod Blok
• plot City®

Eko plocha  

~ 11 % vsakovacej plochy 
> 240 l/s.ha možný výkon vsakovania

PATENTOVANÝ TVAR

7 50×50 sivá, grafitová 41,86

Hrúbka (cm) Rozmery (cm) Farba Cena s DPH (€/m²)

https://www.dlazba.sk


21BETÓNOVÉ DLAŽBY

Erba sivá

49,5 x 24,7

Farby

Formát

Cenová tabuľka

Odporúčame 

kombinovať s týmito 
produktami:

Informácie pre objednávku Index (s. 104)

Moderná  a ekologická

Hladký povrch

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

Ekologická dlažba.  

Pre parkovacie plochy vozidiel do 3,5 tony. 

Modern Eko dlažba

Erba

Betónové dlažby > 
Erba

• palisáda City®
• schod Blok
• plot City®

Eko plocha  

~ 16 % vsakovacej plochy 
> 400 l/s.ha možný výkon vsakovania

sivá 

grafitová 

8 49,5×24,7 sivá, grafitová 39,34

Hrúbka (cm) Rozmery (cm) Farba Cena s DPH (€/m²)

https://www.dlazba.sk


25BETÓNOVÉ DLAŽBY

Poligono® sivo-grafitová Wellness, Šírava

sivo-grafitová

36×26 (základný) 47×13 (krajový)

prírodná béžová

35×13 (krajový)

Farby

Formát

Cenová tabuľka

Odporúčame 

kombinovať s týmito 
produktami:

Informácie pre objednávku Index (s. 104)

Eko plocha

Štruktúrovaný povrch

Dlažba Poligono® je charakteristická svojím 
rozmanitým usporiadaním, čo zabezpečuje 
prepracovaná polygonálna geometria. Teplé 
tónované farebné odtiene a nepravidelné obrysy 
vytvárajú dokonalú imitáciu prírodného kameňa.

Pojazdná vozidlami nad 3,5 tony. Ekologická dlažba. 

Vyrobené podľa STN EN 1338 triedy D, I, K.

Style Eko dlažba – kombi

Poligono®

Betónové dlažby > 
Poligono

• platňa Calimera®
• palisáda Rock
• schod Grando
• plot Maclit®

Predaj iba na vrstvy. Nie je možná dodávka 
jednotlivých formátov. Dlažbu je nutné klásť 
z viacerých načatých paliet súčasne.

Na vyplnenie škár odporúčame polymérový 
piesok Techniseal® DR+ NextGel
Informácie > Doplnky (s. 98-99).

vrstva = 0,84 m²; 12 základných a 2 krajové formáty

Krása  
nepravidelných tvarov

~ 13 % vsakovacej plochy 
> 270 l/s.ha možný výkon vsakovania

8 36×26 (základný);  
35×13 (krajový);  
47×13 (krajový)

sivo-grafitová, prírodná béžová 26,71

Hrúbka (cm) Rozmery (cm) Farba Cena s DPH (€/m²)

https://www.dlazba.sk


92 INFRAŠTRUKTÚRA Na špeciálnu objednávku 

sivá

grafitová sivá

Cenová tabuľka

Cenová tabuľka

Farby

Farby

Eko plocha 

 ~ 40 % vsakovacej 
plochy 
> 400 l/s.ha možný 
výkon vsakovania

Eko plocha

 ~ 9,4 % vsakovacej 
plochy
> 300 l/s.ha možný 
výkon vsakovania

Nadbytočná voda 
na ploche dlažby 
je odvádzaná do 
kanálikov, vďaka 
patentovaným 
distančným 
výstupkom.

Zatrávňovacia 
dlažba zabezpečuje 
dokonalý odvod 
dažďovej vody do 
pôdy v záhradnej 
architektúre.

Vega 

Siko®

Technika Eko dlažba

Technika Eko dlažba

Ekologická dlažba. Pre parkovacie plochy vozidiel do 3,5 tony.   

Vyrobené podľa STN EN 1339. 

Ekologická dlažba. Pojazdná vozidlami nad 3,5 tony. 

Vyrobené podľa STN EN 1338 triedy D, I, K. 

Informácie pre objednávku Index (s. 113)

Informácie pre objednávku Index (s. 112)

Hladký povrch

Hladký povrch

Hrúbka (cm) Rozmery (cm) Farba Cena s DPH (€/ks)

Hrúbka (cm) Rozmery (cm) Farba Cena s DPH (€/m²)

8 61×40,5 sivá 3,28

8 20×20 sivá 17,92

grafitová 21,50

https://www.dlazba.sk
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