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City Park  VYMÝVANÝ

City Park vymývaný - biely, čierny
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City Park vymývaný - biely, čierny
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City Park vymývaný - sivý

Šarm retro štýlu...

biela sivá čierno-sivá čierna piesková oranžová hnedá

Hrúbka : 7 cm
Predáva sa v komplete : 4 elementy

Povrchová úprava : s miernou fazetou

Skladbou štyroch kociek si doprajete neopakovateľnú atmosféru. Elegancia dosiahnutá vymýva-
ným povrchom a šarmom retro štýlu. Oslní pred vchodom do rodinného domu i pred vjazdom do 
garáže. Taktiež svoj účel perfektne plní i pri veľkých verejných priestoroch. Nájdete ju aj v skupine 
Colormix a Štandard.

http://www.dlazba.sk
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City Park COLORMIX

City Park - hnedo-žltáCity Park - hnedo-žltá
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City Park - hnedo-žltáCity Park - hnedo-žltá
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Kúzlo retro štýlu...

City Park - andezit

Hrúbka : 7 cm
Predáva sa v komplete : 4 elementy

Povrchová úprava : s miernou fazetou

hnedo-žltápastello farby jesene láva hnedo-čiernaandezit

Skladbou štyroch kociek si doprajete neopakovateľnú atmosféru. Elegancia dosiahnutá melíro-
vaným povrchom a šarmom retro štýlu. Oslní pred vchodom do rodinného domu i pred vjaz-
dom do garáže. Taktiež svoj účel perfektne plní aj na veľkých verejných priestoroch. Nájdete ju aj  
v skupine Vymývaná a Štandard.

http://www.dlazba.sk
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V jednoduchosti je krása...

City Park - szary        Granit naturalny

City Park
Grubość : 7 cm
Kostki sprzedawane w komplecie: 4 elementy

Wykończenie krawędzi : lekko fazowane

363300243183

City Park ŠTANDARD

Šarm retro štýlu...

300

sivá červená čierna

City Park - sivý

Hrúbka : 7 cm
Predáva sa v komplete : 4 elementy

Povrchová úprava : s miernou fazetou

Skladbou štyroch kociek si doprajete neopakovateľnú atmosféru. Elegancia dosiahnutá jedno-
duchými farbami a šarmom retro štýlu. Oslní pred vchodom do rodinného domu i pred vjaz-
dom do garáže. Taktiež svoj účel perfektne plní aj na veľkých verejných priestoroch. Nájdete ju aj  
v skupine Vymývaná a Colormix.

http://www.dlazba.sk

