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Granit  VYMÝVANÝ

Granit vymývaný -  biely, čierny
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Neobmedzené 
možnosti...

91

113103938373

9383736353

Granit vymývaný - oranžový

Granit vymývaný - biely, čierny

biela sivá čierno-sivá čierna piesková oranžová hnedá

Hrúbka : 6  cm
Predáva sa v komplete : 5 elementov

Povrchová úprava : bez fazety

Táto dlažba je naša najmenšia, ale aj napriek tomu veľmi odolná. Všetkých päť kociek je iných 
tvarov a rozmerov. Vymývaný povrch pripomína štruktúru prírodného kameňa. V jej položení 
máme neobmedzené možnosti, či už pri tvorbe kruhov, oblúkov, vejárovitých vzorov alebo atrak-
tívneho lemovania. Krásne vynikne pri lemovaní záhrad, záhonov a chodníkov vo vašej záhrade. 
Dlažbu Granit nájdete aj v skupine Antico, Colormix a Štandard. 

http://www.dlazba.sk
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Granit antico - pieskový, láva

Granit ANTICO
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Granit antico - pieskový, láva

91

113103938373

9383736353

Granit antico - sivý   Granit vymývaný - biely Neobmedzené možnosti...

sivá červená čierna piesková svetlohnedá tmavohnedá

farby jesene láva

Hrúbka : 6 cm
Predáva sa v komplete : 5 elementov

Povrchová úprava: bez fazety otĺkaná

Táto dlažba je naša najmenšia, ale aj napriek tomu veľmi odolná. Všet-
kých päť kociek je iných tvarov a rozmerov. Otĺkaný povrch pripomína 
rustikálny vzhľad. V jej položení máme neobmedzené možnosti, či už 
pri tvorbe kruhov, oblúkov, vejárovitých vzorov alebo atraktívneho le-
movania. Krásne vynikne pri lemovaní záhrad, záhonov a chodníkov. 
Nájdete ju aj v skupine Vymývaná, Colormix a Štandard. 

http://www.dlazba.sk
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Granit COLORMIX

40

Granit - pastello
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Neobmedzené možnosti...Granit - farby jesene

Hrúbka : 6 cm
Predáva sa v komplete : 5 elementov

Povrchová úprava : bez fazety

hnedo-žltápastello farby jesene láva hnedo-čiernaandezit

Táto dlažba je naša najmenšia, ale aj napriek tomu veľmi odolná. Všetkých päť kociek je iných 
tvarov a rozmerov. V jej položení máme neobmedzené možnosti, či už pri tvorbe kruhov, oblúkov, 
vejárovitých vzorov alebo atraktívneho lemovania. Krásne vynikne pri lemovaní záhrad, záho-
nov a chodníkov. Nájdete ju aj v skupine Vymývaná, Antico a Štandard. 

http://www.dlazba.sk
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Neobmedzené možnosti...

Granit ŠTANDARD

Granit - červený, piesková

betónová zámková dlažba

sivá žltá piesková červená oranžová svetlohnedá tmavohnedá čierna

Hrúbka : 6 cm
Predáva sa v komplete : 5 elementov

Povrchová úprava : bez fazety

Táto dlažba je naša najmenšia, ale aj napriek tomu veľmi odolná. Všetkých päť kociek je iných 
tvarov a rozmerov. V jej položení máme neobmedzené možnosti, či už pri tvorbe kruhov, oblúkov, 
vejárovitých vzorov alebo atraktívneho lemovania. Krásne vynikne pri lemovaní záhrad, záho-
nov a chodníkov. Nájdete ju aj v skupine Vymývaná, Antico a Colormix. 

http://www.dlazba.sk

