
Záhradné kvetináče
Záhradu dotvárajú aj zaujímavé detaily. Pekné veľké záhradné kvetináče si môžete vystavať aj sami v záhrade. Budete k tomu 
potrebovať hotové betónové bloky, ktoré zlepíte stavebným lepidlom. Nie je to nič zložité vďaka jednoduchému spôsobu 
ukladania.

Materiál na dva kvetináče 106 x 58,5 x 74 cm:

• Štrk na lôžko
• Štrkopiesok
• Cement, piesok, voda
• Lepiaca malta (F-DBK)
• Betónové bloky Madoc Z-block - 60 ks
• Krycie platne Madoc - 12 ks

Náradie:

• Rýľ
• Fúrik, lopata
• Vodováha
• Vedro
• Murárska lyžica
• Gumené kladivo

Náročnosť: �����
Čas: 5 dní

Ľudia:  
Obdobie: jar, leto, jeseň

Použité výrobky Semmelrock:

Madoc Z-blok
formát: 58,5 x 10 x 14 cm

Madoc krycia platňa
formát: 47,5 x 12,5 x 4 cm
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Postup:

Vykopeme základové lôžko o rozme-
roch cca 110 x 60 cmm, o hĺbke cca 
30 cm.

Do lôžka nasypeme štrk v hrúbke cca 
20 cm.

Vo fúriku alebo v miešačke zarobíme 
betónovú zmes.

Na štrkovom lôžku vytvoríme betóno-
vú vrstvu o rozmeroch 106x58,5 cm, 
v hrúbke cca 10 cm. Vodováhou skon-
trolujeme rovinu a necháme vytvrdnúť.

Vo vedre si podľa návodu zarobíme 
stredne hustú lepiacu maltu.

Maltu v tenkej vrstve nanesieme 
na kraje betónového lôžka a prilepíme 
Madoc Z-bloky.

Postupne lepíme Madoc Z-bloky tak, 
aby sa navzájom prekrývali.

Každý kus poklepeme gumeným kladi-
vom, aby sa vytlačil prípadný prebytok 
lepiacej malty.

Postupne takto prilepíme všetky rady, 
v našom prípade 5 radov.

Každý rad kontrolujeme vodováhou. Na záver prilepíme krycie platne. 
Z vnútornej strany kvetináča vyplní-
me lepiacou maltou všetky vzniknuté 
medzery medzi jednotlivými dielcami. 
Týmto spôsobom dosiahneme lepšiu 
väzbu celého kvetináča.

Do kvetináča vložíme nopovú fóliu 
výstupkami smerom k betónovým 
tvarovkám. Nopovú fóliu ukončíme 
pod spodnou hranou krycej platne. 
Následne nasypeme hlinu, do ktorej 
zasadíme kvety.
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