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platný od 01.09.2022

PENTER TEHLOVÁ DLAŽBA

(vypálená z hliny)

Každá Penter tehlová dlažba vypálená z hliny má charakter, ktorý dozrieva s vekom. Čím je staršia tým
je krajšia. Penter tehlová dlažba sprostredkúva leto, slnko a stredozemnú atmosféru aj vo vašej záhrade!

PENTER

®

ROT

(20 x 10 x 5,2 cm)

cenníková cena
45,00 €/m2 s DPH
od 34,20

€/m2 s DPH

+ dopravné náklady z výroby k Vám
(cca. 36,- €/kamión)

www.dlazba.sk

tel.: (048) 414 13 23
mob.: 0905 - 625 751
info@dlazba.sk

PENTER TEHLOVÁ DLAŽBA

Sortiment pre stvárnenie záhrady so zvláštnou
atmosférou
Penter Rot
20 x 10 x 5,2 cm

Penter Dresden
20 x 10 x 5,2 cm

NoviNka

červená

NoviNka

antracitovo-hnedá

Penter Titan
20 x 10 x 5,2 cm

Penter Schwarzbraun
20 x 10 x 5,2 cm

NoviNka

hnedo-antracitová

NoviNka

čierno-hnedá

Zobrazené farby a povrchy sa môžu od prirodzených farieb odlišovať. Kvôli použitým prírodným materiálom sa môžu
vyskytovať farebné odchýlky vo viacerých paletách!

vzory pokládok
Behúňová väzba

Parketová väzba

Lakťová väzba

vzor rybia kosť

Penter Titan, hnedo-antracitová.
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Dizajn v harmónii s prírodou. Dovolenková atmosféra vo
vlastnej záhrade.
Trvácna krása
Farby Penter tehlovej dlažby vznikajú na základe
pálenia prírodnej hliny. Preto sú na rozdiel od glazúrovaných kachličiek stálofarebné. Pritom sa vyznačujú
svojou neobmedzenou životnosťou a odolnosťou voči
poveternostným podmienkam. Penter tehlová dlažba
sprostredkúva leto, slnko a stredozemnú atmosféru –
aj vo vašej záhrade!
Hra farieb prírody
Každá Penter tehlová dlažba vypálená z hliny má
charakter, ktorý dozrieva s vekom. Čím je staršia, tým je
krajšia. Penter tehlové dlažby sú individuálne ako
ľudia, ktorí s nimi vytvárajú individuálne plochy s
výnimočným charakterom. Či moderné alebo tradičné,
či v teplých červených alebo v pestrých odtieňoch, s
hladkým alebo štruktúrovaným povrchom – dávajú vám
možnosť pre vlastné nápady a želania.
Všetky výhody na prvý pohľad:
• prírodný povrch vo vysokohodnotných, extra
vypálených tónoch,
• trvalé, krásne, stálofarebné a svetlostále
prírodné farby,
• extrémne odolné voči mrazu, znečisteniu,
poveternostným podmienkam,
• protišmykové a oderuvzdorné,
• jednoduchá pokládka,
• ideálne pre náročné stvárnenie plôch vďaka
veľkému výberu a kreatívnym možnostiam pokládky,
• nadčasový doplnok pre stvárnenie plôch a
architektúru.
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