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100 x 40 x 15 cm 
povrch: štandardný betónový povrch 
z pohľadového betónu
farba: sivo-grafitová, sivo-hnedo-grafitová, sivá

Formáty:

SCHODISKOVÝ BLOK
Neodmysliteľným prvkom členitých pozemkov sú schody, ktoré prepájajú jednotlivé podlažia záhrady. S našim schodisko-
vým blokom vytvoríte unikátne variácie od jednoduchých po farebne zaujímavé.

Charakteristika:

• štandardný betónový povrch z pohľadového betónu
• zvýšená odolnosť a oderuvzdornosť
• udolnosť voči UV žiareniu
• mrazuvzdornosť a odolnosť voči soliam

vlastnosti produktu:

Farby:

sivo-hnedo-
grafitová

sivo-grafitová sivá

kombinovateľné s:

Senso Grande dlažba strana 34
Asti Colori platne strana 112
Asti Natura platne strana 114
Palisády strana 167

100 x 35 x 15 cm 
povrch: pieskovaný zo štyoch strán
farba: sivo-grafitová, sivo-hnedo-grafitová, sivá

granit svetlá

NoviNka

NoviNka

Predajca:
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Schodiskový blok, sivo-hnedo-grafitová. Schodiskový blok, sivá.

Schodiskový blok, granit svetlá.
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Farby:

béžová
melírovaná

Bradstone Travero schody, béžová melírovaná.

Formáty:

Bradstone Travero schody a rohové schody - oboje s dekoratívne zaoblenými hranami - sa starajú o pekné stvárnenie 
schodísk okolo domu. V kombinácii s Bradstone Travero platňami a Bradstone Travero múrom sa dajú uskutočniť
harmonické riešenia stvárnenia. 

Travero schod Travero rohový schod

40 x 35 x 15 cm 35 x 35 x 15 cm

BRADSTONE TRAVERO - schod

Bradstone Travero obrubník, béžová melírovaná.

BRADSTONE TRAVERO- obrubník

Travero obrubník vhodne dopĺňa mnohostranný Bradstone Travero program. Postará sa o harmonické stvárnenie priestoru.
Vďaka obojstanne pohľadovej strane je obzvlášť flexibilný.

Farby:

béžová
melírovaná

Formáty:

60 x 15 x 4 cm

Kombinovateľné s:

Bradstone Travero platne strana 102
Bradstone Travero múr strana 136

Kombinovateľné s:

Bradstone Travero platne strana 102
Bradstone Travero múr strana 136

Predajca:
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Farby:

pieskovcová

Formáty:

45 x 35 x 10 cm

BRADSTONE OLD TOwN - schod

BRADSTONE OLD TOwN- obrubník

slonovinová
melírovaná

60 x 15 x 4 cm

Formáty:

Farby:

pieskovcová slonovinová
melírovaná

Bradstone Old Town schody, pieskovcová.

Tak ako aj iné stvárňovacie prvky programu Bradstone, ponúkajú aj Bradstone Old Town schodiskové bloky nezameni-
teľný výzor rukou opracovaného prírodného kameňa. 

Bradstone Old Town obrubník, pieskovcová.

Obrubníky sa veľmi dobre hodia na ohraničenia trávnatých plôch, bylinkových a kvetinových záhonov. Vďaka svojej 
štruktúre, ktorá napodobňuje kameň, splývajú s prirodzeným prostredím a pritom obzvlášť dobre harmonizujú s vhodnými 
Bradstone Old Town platňami.

Kombinovateľné s:

Castello antico dlažba strana 48
Bradstone Old Town platne strana 106

Kombinovateľné s:

Bradstone Old Town platne strana 106

Predajca:
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Bradstone Lias schody, popolavá sivá.

Bradstone Lias schody ako perfektný doplnok k Bradstone Lias platniam vytvoria harmonický a štýlový celkový obraz
plochy. Možnosť kombinácie aj s inými dlažbami a platňami. 

Farby:

popolavá sivá

Bradstone Lias obrubník, popolavá sivá.

Obrubníky sú obzvlášť vhodné pre ohraničovanie trávnikov, bylinkových alebo kvetinových záhonov. Farebne dokonale
zladené s Bradstone Lias platňami.

Farby:

popolavá sivá

Kombinovateľné s:

Bradstone Lias platne strana 100

Kombinovateľné s:

Bradstone Lias platne strana 100
Bradstone Milldale platne strana 104

45 x 35 x 15 cm

Formáty:

60 x 15 x 4 cm

Formáty:

BRADSTONe LIAS - obrubník

BRADSTONe LIAS - schod

dymová hnedá

dymová hnedá

Predajca:
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66 SCHODY Na špeciálnu objednávku

sivá žula grafitový čadič 

50×35×15 75×35×15 100×35×15 roh 90° roh 135°

lávová hnedá 

Blok flair sivá žula Rodinný dom, Ostratice

Cenová tabuľka Odporúčame 

kombinovať s týmito 
produktami:

Formát

Farby

Blok flair

Modern Schod

Informácie pre objednávku Index (s. 108)

Vyrobené podľa STN EN 13198.

Brokovaný povrch

Krok pre 

 nádhernú záhradu

Funkčný prvok pre perfektné 
stvárnenie plochy. Atraktívny 
a moderný vzhľad schodu Blok 
flair vytvára vydarený dizajn 
až do posledného detailu.

• dlažba
Klasiko® aquaflair,
Cube aquaflair 

• platňa Opus®,
Asfera aquaflair 

• uholník Elko® flair

Šírka (cm) Rozmery (cm) Farba

35 50×35×15 sivá žula, grafitový čadič, 
lávová hnedá

75×35×15 sivá žula, grafitový čadič, 
lávová hnedá

100×35×15 sivá žula, grafitový čadič, 
lávová hnedá

roh 90° 
(50×50×15)

sivá žula, grafitový čadič, 
lávová hnedá

roh 135° 
(50×50×15)

sivá žula, grafitový čadič, 
lávová hnedá

Na špeciálnu objednávku
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melír latte sivo-grafitová melír mokka melír meď 

sivá

Cenová tabuľka↑ Farby

Cenová tabuľka Odporúčame

Odporúčame

kombinovať s týmito 
produktami:

kombinovať s týmito 
produktami:

• dlažba Graniko®,
Cassetta®, 
Cavarino® 

• platňa Longara®,
Giona® 

• palisáda Rock

Farby

Blok

Grando

Modern Schod

Style Schod

• dlažba
Edel City®
Klasiko® 

• platňa Ester®
• palisáda City®

Štiepaný povrch

Nášľapná 
plocha je hladká 
a čelná strana 
je nepravidelne 
štiepaná.

Informácie pre objednávku Index (s. 108)

Informácie pre objednávku Index (s. 108)

Vyrobené podľa PN EN 13198.

Vyrobené podľa STN EN 13198.

Hladký povrch

35 50×35×15 sivá

75×35×15 sivá

100×35×15 sivá

40 100×40×15 sivo-grafitová, melír latte, 
melír mokka, melír meď

Šírka (cm) Rozmery (cm) Farba

Šírka (cm) Rozmery (cm) Farba
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