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Dlažba

hrubká: 6 cm
1 vrstva = 1,08 m2
1 pal. = 12,96 m2 = 1.728 kg
formáty: 30x20 / 20x20 / 10x20
-

RETTANGO kombi
melírovaná

protišmyková
zvýšená odolnosť a oderuvzdornosť
odolnosť proti UV žiareniu
mrazuvdornosť a odolnosť voči soliam

farby: -

červeno-hnedá melír
hnedo-čierna melír
sivo-čierna melír
mušľová melír
mediteran
jesenné listie

2

2

melír
mušľová

2
20,19 €/m

20,19 €/m
melír
sivo-hnedo-grafitová

melír
hnedo-čierna

20,19 €/m2

2
melír
20,19 €/m
sivo-grafitová

cenníková cena

26,50 €/m2 s DPH

20,19 €/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

Predajca:

RETTANGO kombi
®

Ak si myslíte, že klasická betónová dlažba je nuda, tak Rettango kombi vás vyvedie z omylu. Jej melírovaný vzor a netradičná farebná škála umožňuje vytvoriť skutočne nevšedný celkový dojem, najmä na väčších plochách. Jej najdôležitejšou
vlastnosťou je vysoká pevnosť, ktorá z nej robí veľmi populárnu dlažbu aj pre parkoviská a chodníky.

TIP:

Charakteristika:
• systémová dlažba s nášľapnou vrstvou z kremičitého
piesku
• zvýšená odolnosť a oderuvzdornosť
• odolnosť voči UV žiareniu
• mrazuvzdornosť a odolnosť voči soliam
• jednoduchá pokládka
• protišmyková

Inteligentná škárovacia technika:
Systém Einstein® sa postará o krásnu
plochu bez deformácií.
Strana 23

Vlastnosti produktu:

Farby:

hnedo-čierna
melírovaná

mušľová
melírovaná

sivo-grafitová melírovaná

sivo-hnedo-grafitová melírovaná

Formáty:
Rettango kombi dlažba
s fázou a systémom Einstein
hrúbka: 6 cm

30 x 20 cm

56

20 x 20 cm

Skladba jednej vrstvy:
rozmer 20 x 10 x 6 cm - 12 ks
rozmer 20 x 20 x 6 cm - 12 ks
rozmer 30 x 20 x 6 cm - 6 ks
1 vrstva = 1,08 m2.

10 x 20 cm

Najmenšie odberové množstvo výrobku
Rettango kombi je 1 vrstva.
Objednávka jednotlivých formátov nie
je možná!

Výrobca si vyhradzuje právo na technické zmeny a farebné odchýlky. Za tlačové chyby nepreberáme zodpovednosť.
Farebné odchýlky produktov, zobrazených v katalógu, sú podmienené technológiou tlače a nie sú dôvodom na reklamáciu.

DLAŽBA

Rettango kombi dlažba, sivo-grafitová melírovaná.

Rettango kombi dlažba, mušľová melírovaná.

Rettango kombi dlažba, sivo-hnedo-grafitová melírovaná.

Rettango kombi dlažba, sivo-čierna mix.

57

A
I
C
K
A

platný od 01.09.2022

Dlažba

hrubká: 6 cm
1 vrstva = 1,08 m2
1 pal. = 12,96 m2 = 1.530 kg
formáty: 30x20 / 20x20 / 10x20
• systémová dlažba s nášľapnou
vrstvou z kremičitého piesku
• jednoduchá pokládka
• odolná voči UV žiareniu
• ekologický charakter

RETTANGO kombi EKO
melírovaná
Ekologická dlažba so systémom Einstein
šírka škáry 1,5 cm

farby:
- sivo-grafitová melírovaná
- sivo-hnedo-grafitová melírovaná

cenníková cena

25,50 €/m2 s DPH

19,60 €/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

Predajca:

RETTANGO kombi EKO
®

Plné betónové plochy môžete zameniť za ekologické riešenie v podobe dlažby Rettango kombi EKO. Dlažba vyniká škálou
ponúkaných dvoch decentných melírovaných farebných variácií a zároveň vytvára až 1,5 cm škáry na odtok zrážkovej vody,
ktoré môžete ozdobiť škárovacím pieskom, prípadne nasadeným trávnikom.

Charakteristika:

Vlastnosti produktu:

• systémová dlažba s nášľapnou
vrstvou z kremičitého piesku
• jednoduchá pokládka
• odolná voči UV žiareniu
• ekologický charakter

Farby:

sivo-grafitová melírovaná

sivo-hnedo-grafitová melírovaná

Formáty:
Rettango kombi EKO
Ekologická dlažba so systémom Einstein
šírka škáry 1,5 cm
hrúbka: 6 cm
Rozmer 10 x 20 cm - 12 ks
Rozmer 20 x 20 cm - 9 ks
Rozmer 30 x 20 cm - 8 ks
1 vrstva = 1,08 m2

10 x 20 cm

20 x 20 cm

30 x 20 cm

Rettango kombi EKO sivo-grafitová melírovaná.
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Najmenšie odberové množstvo
výrobku Rettango kombi EKO je 1 vrstva.
Objednávka jednotlivých formátov nie je možná !

Rettango kombi EKO sivo-hnedo-grafitová melírovaná.

Výrobca si vyhradzuje právo na technické zmeny a farebné odchýlky. Za tlačové chyby nepreberáme zodpovednosť.
Farebné odchýlky produktov, zobrazených v katalógu, sú podmienené technológiou tlače a nie sú dôvodom na reklamáciu.

