
42 TERASOVÉ PLATNE Dopredaj 

40×40

Nubia aquaflair turmalín
leucit morganit 

turmalín 

Cenová tabuľka

Odporúčame 

kombinovať s týmito 
produktami:

Farby

Nubia aquaflair

Terasové platne  > 
Nubia aquaflair

• dlažba
Klasiko® aquaflair

• schod Blok flair
• plot City® flair

Modern Terasová platňa

Hrúbka (cm) Rozmery (cm) Farba

Informácie pre objednávku Index (s. 106)

Je možné uložiť na podkladové platničky.
Informácie > Doplnky (s. 98-99).

Vymývaný povrch

Formát

Výnimočne prírodný vzhľad terasovej platne 
Nubia aquaflair s trblietavým efektom umožňuje 
vytvárať jedinečné moderné plochy vysokých 
štandardov. Dizajnový kovový vzhľad poskytuje 
možnosť, ako sa odlíšiť od klasických povrchov.

Pochôdzna. Vyrobené podľa STN EN 1339 triedy D, T, I, K, L, P, R, 25.

Prírodný   
trblietavý efekt

Dopredaj

4 40×40 morganit, turmalín, leucit

https://www.dlazba.sk
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TERASOVÉ PLATNE 43Dopredaj 

40×40

nefrit 

chalcedon 

Linea® aquaflair granit

granit 

aragonit 

4 40×40 granit, nefrit

chalcedon, aragonit

Formát

Cenová tabuľka

Odporúčame 

kombinovať s týmito 
produktami:

Farby

Linea® aquaflair

Terasové platne  > 
Linea aquaflair

• dlažba
Cube aquaflair

• schod Blok flair
• plot City® flair

Vymývané drobné kamenivo na povrchu 
v kombinácii s pastelovými farbami dodáva 
terasovej platni Linea® aquaflair eleganciu, 
ktorá zvýrazní exkluzivitu plochy.

Pochôdzna. Vyrobené podľa STN EN 1339 triedy D, T, I, K, L, P, R, 25.

Modern Terasová platňa Dopredaj

Hrúbka (cm) Rozmery (cm) Farba

Informácie pre objednávku Index (s. 106)

Je možné uložiť na podkladové platničky.
Informácie > Doplnky (s. 98-99).

Vymývaný povrch

Elegancia  
v  drobných detailoch

https://www.dlazba.sk


TERASOVÉ PLATNE 45

Asfera aquaflair sivá

červená

sivá grafitová

40×40

Farby

Formát

Cenová tabuľka

Odporúčame 

kombinovať s týmito 
produktami:

Vymývaný povrch

Vymývaný povrch terasovej platne Asfera 
aquaflair ponúka svoju zrnitú štruktúru 
z prírodného čierneho kameniva a v kombinácii 
jednotónových farieb dodáva terasovej platni 
jej pôvabný vzhľad.

Pochôdzna.  

Vyrobené podľa STN EN 1339.

Modern Terasová platňa

Asfera aquaflair

Terasové platne > 
Asfera aquaflair

• dlažba Klasiko®
aquaflair

• schod Blok flair
• plot City® flair

Pôvab 

 čierneho detailu

Hrúbka (cm) Rozmery (cm) Farba

Informácie pre objednávku Index (s. 105)

Je možné uložiť na podkladové platničky.
Informácie > Doplnky (s. 98-99).

5 40×40 sivá

grafitová

červená

https://www.dlazba.sk
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