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Dlažba na dotyk
Inšpirácie priamo vo vzorkovej záhrade
Semmelrock
Keď si idete kúpiť nové oblečenie, je pre vás úplne samozrejmé, že si ho vyskúšate, ohmatáte a porovnáte.
To, čo textilný priemysel využíva už od nepamäti, využíva aj Semmelrock. Vo vzorkovej záhrade môžete pozerať, porovnávať aj vyskúšať výrobky na dotyk. Ktorá
dlažba, platne alebo plot sa najlepšie hodia do vašej
záhrady, ktorá farba sa vám páči najviac.
Semmelrock vám prináša inšpirácie pre stvárnenie
terás, chodníkov, námestí a rôznych iných miest. Nájdete tu aj možnosti stvárnenia a uloženia doplnkového
sortimentu.
Priamo na mieste dostanete odpovede na vaše otázky
od našich pracovníkov. Odporúčame vám dohodnúť si
s niektorými z našich zamestnancov stretnutie, aby si
pre vás mohli vyčleniť čas potrebný pre vaše rozhodnutie.
Príďte načerpať inšpiráciu a navštívte našu vzorkovú
záhradu na adrese:
Trnavská cesta 3728, Sereď
Otvorená je nepretržite po celý rok, 24 hod. denne.

Kvalita vďaka inováciám
Naše výrobky označujeme nasledovnými symbolmi
Semmelrock Concept - jeden dizajn, veľa možností.
Semmelrock ponúka riešenia, vďaka ktorým môžete kombinovať dlažby, platne, múry, obrubníky, schody z jednej
série. Tým, že povrchy produktov z týchto sérií sú rovnaké sa dosiahne ucelený vzhľad plochy.
Povrchové zušľachtenie
Produkt s opticky zušľachteným povrchom
(kartáčovaný, otĺkaný, vymývaný, textúrovaný, pieskovaný, štruktúrovaný).
Kvalita Semmelrock
Výrobok vyhotovený a testovaný podľa požiadaviek noriem STN EN 1338, STN EN 1339, STN EN 1340, STN EN 771-3,
STN EN 1344 a STN EN 14411.
Kritériá CE
Produkt označený symbolom CE je pravidelne kontrolovaný štátnymi akreditovanými skúšobnými ústavmi podľa
noriem STN EN 1338, STN EN 1339, STN EN 1340, STN EN 771-3, STN EN 1344 a STN EN 14411.
Odolnosť voči mrazu a soľnému roztoku
Výrobok je mrazuvzdorný a odolný voči soliam.
Rovnaký povrch
V sériách s týmto označením sú rôzne výrobky s rovnakým povrchom.

Podrobnejšie technické informácie a možnosti použitia nájdete v našich technických listoch na www.semmelrock.sk.
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Predajca:

BRADSTONE ARGENTO
Vďaka múrom Bradstone Travero a Bradstone Argento sa vaša záhrada stane oázou pokoja bez rušivých vplyvov okolitého
sveta, kde môžete relaxovať a vychutnávať čas strávený so svojimi blízkymi a priateľmi. Múry Bradstone Travero a Bradstone
Argento ponúkajú široké možnosti použitia, či už ako prekážku na zabránenie výhľadu, lemovací múr alebo oplotenie pozemku. Nebojte sa experimentovať a vytvorte si pomocou plotových tvaroviek aj netradičné prvky záhradnej architektúry.

Materiál:

Náradie:

• Murovacie prvky Bradstone Travero alebo Bradstone
Argento, debniace tvárnice

• Miešačka alebo fúrik

• Cement, štrkopiesok a voda na betónovú zmes

• Murárska lyžica, škárovacia lyžica

• Štrk na lôžko, tekutá hydroizolácia
• Oceľová výstuž, drevené alebo plastové kliny
• Murovacia a zároveň škárovacia malta VK-01
• Škárovacia malta PFN, lepiaca malta F-DBK

• Rýľ, lopata, rukavice
• Vodováha, gumené kladivo, stavebná šnúra
• Vedro, valček, handrička, špongia
• Vrecko na škárovanie, papierová lepiaca páska, nožnice

Náročnosť: 
Čas:
cca 14 dní po vyzretí betónového základu (v závislosti od dĺžky plotu)

Ľudia:
Obdobie: jar, leto, jeseň

Použité výrobky Semmelrock:
Bradstone Travero múr
krycia platňa pre múr
formát: 50 x 23 x 5 cm

Bradstone Travero múr
základný prvok
formát: 40 x 20 x 15 cm

Bradstone Travero múr
krycí prvok
formát: 40 x 20 x 15 cm

Bradstone Travero múr
krycia platňa pre stĺp
formát: 35 x 35 x 5 cm

Bradstone Travero múr
polovičný prvok
formát: 20 x 20 x 15 cm

Bradstone Argento múr
krycia platňa pre múr
formát: 50 x 23 x 5 cm

Bradstone Argento múr
základný prvok
formát: 40 x 20 x 15 cm
Osádzať žľabom smerom nadol
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Bradstone Argento múr
krycí prvok
formát: 40 x 20 x 15 cm
Alternatíva ukončenia
namiesto krycích platní.

Bradstone Travero múr
prvok pre stĺp
formát: 30 x 30 x 15 cm

Bradstone Argento múr
krycia platňa pre stĺp
formát: 35 x 35 x 5 cm

Bradstone Argento múr
polovičný prvok
formát: 20 x 20 x 15 cm

Bradstone Argento múr
prvok pre stĺp
formát: 30 x 30 x 15 cm

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.

Predajca:

Postup:
1.

2.

3.

Vykopeme základový pás v šírke min.
30 cm, pri stĺpoch min. 40x40 cm do
nezámrznej hĺbky (min. 80 cm). Na
dne výkopu vytvoríme štrkové lôžko
vo výške cca 15 cm. Výkop zalejeme
betónom triedy C16/20. S betonážou
osádzame aj výstuž pre stĺpy (min.
2 x 12 mm). Základy ukončíme debniacimi tvárnicami šírky 20 cm pod
múrom a formátom 30x30 cm pod
stĺpmi. Debniace tvárnice zalejeme
betónom triedy C16/20. Po vyzretí
betónu aplikujeme tekutú hydroizoláciu podľa odporúčania výrobcu.

Prvý rad tvárnic osadíme do hrubého
maltového lôžka. Na murovanie použijeme maltu na súčasné murovanie
a škárovanie pevnosti M5. Dodržiavame hrúbku ložnej a styčnej škáry
(7 až 10 mm). Týmto krokom vyrovnávame prípadné nerovnosti. Pri osádzaní jednotlivých prvkov sledujeme
rovinu pomocou vodováhy. V prípade
znečistenia tvaroviek maltou odporúčame ich ihneď očistiť.

Stĺpová tvarovka môže mať na spodnej strane betónovú škrupinu.

4.

5.

6.

Betónovú škrupinu pred osadením
stĺpovej tvarovky prerazíme.

Takto osadíme prvý rad múra spolu
so stĺpovými tvarovkami. Pri ostatných
radoch použijeme postup ako pri obrázku č. 2.

Za jeden deň vymurujeme maximálne
3 až 4 rady, aby vplyvom zaťaženia nedochádzalo k vytláčaniu nezaschnutej
malty spod tvaroviek. Na dohladenie
ložnej a styčnej škáry môžeme použiť
škárovaciu lyžicu.

7.

8.

9.

Takto sme osadili druhý rad múra. Neustále sledujeme rovinu jednotlivých
prvkov pomocou vodováhy.

Súčasne s murovacími prvkami osádzame aj prvky stĺpové. Postup murovania stĺpových tvárnic je rovnaký ako
pri murovacích tvárniciach.

Pre vyplnenie dutín použijeme betón
triedy C25/30 so zrnami do 8 mm.
Betón by mal mať takú konzistenciu,
aby nevytekal škárami medzi tvárnicami.
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Predajca:

Postup:
10.

11.

12.

Nakoniec osádzame krycie platne do stavebného lepidla.

Aby sme zjednodušili škárovanie, tak
nanášame škárovaciu maltu aj na styčnú plochu krycích platní. V prípade
znečistenia krycích platní maltou odporúčame ich ihneď očistiť.

Pri osádzaní krycích platní kontrolujeme rovinu vodováhou.

TIPY A ODPORÚČANIA:
Výška plotu
Výšku stĺpov a múrov Bradstone Travero a Bradstone Argento nad 1 meter je potrebné riešiť s projektantom statiky. Odporúčaná maximálna výška z plného múra je 7 radov a krycia platňa. Odporúčaná maximálna výška stĺpa zo stĺpových tvaroviek je 10 radov a krycia platňa. Maximálna
osová vzdialenosť stĺpov je 2,80 metra.

Osadenie kovovej výplne
Ťažké brány z kovovej konštrukcie neodporúčame zavesiť na stĺp z tvaroviek. Vhodným riešením
je vytvoriť pre dvojkrídlovú bránu samostatný oceľový stĺp, ktorý bude osadený tesne vedľa stĺpa
z tvaroviek. Otvory pre výstuž neodporúčame vŕtať do betónovej základovej konštrukcie. Oceľovú
výstuž odporúčame osadiť pred betonážou.

Škárovanie
Bradstone Travero a Bradstone Argento tvárnice a krycie platne odporúčame vybudovať aj so škárami (7 až 10 mm), aby sme vyrovnávali prípadné nerovnosti. Pre dosiahnutie želaného efektu
neodporúčame osádzať tvárnice bez škáry.

Klimatické podmienky
Všetky stavebné práce realizujeme zásadne pri vonkajšej teplote viac ako +5°C.
Bližšie technické informácie nájdete v technickej časti tejto brožúry.
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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.

Podrobnejšie technické informácieĎalšie
a možnosti
možnosti
použitia
použitia
nájdete
ako aj
v našich
pokládkové
technických
vzory nájdete
listoch na www.semmelrock.sk.
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Predajca:

Úzke moderné formáty múrového systému dopĺňajú produktovú rodinu Bradstone Lias. Vyznačujú sa dutými prvkami a hrúbkou 30 cm. Okrem múru je tak možné vytvoriť z nich napr. aj ozdobný kvetináč. Múr môžeme stavať plný alebo prostredníctvom stĺpikov vynechávať priestor na plotovú výplň. Realizácia v uvedenom rozsahu si vyžadovala približne 32 hodín čistého
času práce troch pracovníkov.

Materiál:

Náradie:

• Základné prvky a krycie platne múrového systému
Bradstone Lias

• Miešačka alebo fúrik

• Cement, štrkopiesok a voda na betónovú zmes
• Štrk, tekutá hydroizolácia

• Rýľ, lopata, rukavice
• Murárska lyžica, škárovacia lyžica

• Oceľová výstuž

• Vodováha, gumené kladivo, stavebná šnúra, drevená
lata

• Drevené alebo plastové kliny

• Vedro, štetec, handrička, špongia, ochranná fólia

• Malta na murovanie a škárovanie lícového muriva
s nasiakavosťou 7 až 10 %

• Vrecko na škárovanie, stavbárska lepiaca páska,
nožnice

• Mrazuvzdorná a flexibilná lepiaca malta, škárovacia malta
pre exteriér

Náročnosť: 
Čas:
cca 14 dní po vyzretí betónového základu (v závislosti od dĺžky plotu)

Ľudia:
Obdobie: jar, leto, jeseň

Použité výrobky Semmelrock:
Základný prvok
70 x 30 x 7 cm

Krycia platňa pre múr
78 x 35 x 4 cm

Polovičný prvok
35 x 30 x 7 cm
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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.

Predajca:

Postup:
1.

2.

3.

Vytvoríme si základový pás v priestore, v ktorom chceme postaviť múr. Na
dne základového pásu vytvoríme štrkové lôžko vo výške približne 15 cm.
Aby betón, ktorý sa vylieva na štrkové lôžko do základového pásu odolal
vplyvom mrazu, musí byť základový
pás dostatočne široký (min. 40 cm) a
hlboký (aspoň 80 cm).

Pri betónovaní základov vložíme do
betónu oceľovú výstuž s minimálnym
priemerom 10 mm tak, aby vyčnievala
nad základovú konštrukciu cca 50 cm.
Dôležité je tiež pravidelné rozloženie
výstuže. Vzdialenosť oceľových tyčí
musí zohľadňovať šírku základných
prvkov múrového systému, aby výstuž
vždy prechádzala dutinami. Po vyzretí
betónu aplikujeme na jeho povrch tekutú hydroizoláciu podľa odporúčania
výrobcu.

Prvý rad základných prvkov osadíme do hrubého maltového lôžka. Na
murovanie použijeme maltu určenú
na murovanie a škárovanie lícového muriva s nasiakavosťou 7 až 10 %
(pevnosť malty M5). Pri osádzaní jednotlivých prvkov neustále sledujeme
horizontálnu rovinu daného prvku
aj celého múru pomocou vodováhy.
V prípade potreby dorovnávame pomocou jemného poklepania gumeným
kladivom.

Podľa plánovanej výšky múru vystužíme dutiny oceľovou rebrovanou
výstužou, ktorá nadväzuje na výstuž
vyčnievajúcu zo základov s prekrytím
min. 15 cm. Priemer výstuže je minimálne 10 mm.

Po osadení niekoľkých základných
prvkov múru si pomocou vymeriavacej šnúry vytýčime vonkajšie rozmery
múru.

4.

5.

6.

Pri nanášaní malty na prvky si môžeme pomôcť roxorovými tyčami umiestnenými cca 1 cm od vonkajšieho okraja múrového prvku, ktoré nám vytvoria
optimálnu šírku ložnej škáry, uľahčia
nanášanie malty, zabránia jej vytekaniu pri osádzaní prvku a zašpineniu
profilovej strany tvárnic. Po uložení
ďalšej vrstvy tvárnic tyče vytiahneme.

Pokračujeme v ukladaní ďalších radov. Jednotlivé prvky ukladáme vždy
s prekrytím. Maltu nanášame aj medzi
jednotlivé prvky. Po navlhčení dotykovej plochy nanesieme vrstvu malty, na
ktorú ukladáme ďalší prvok.

Rovinu udržiavame aj pomocou plastových alebo drevených klinov, ktoré
nám zároveň vytvárajú pravidelné
a rovné škáry. Dodr-žiavame hrúbku
ložnej a styčnej škáry (7 až 10 mm).
Týmto krokom vyrovnávame prípadné
nerovnosti.

Základy musia byť vyhotovené v súlade s požiadavkami na statiku. Na zaliatie výkopu použijeme betón triedy
C16/20. Nadzemnú časť základovej
konštrukcie ukončíme približne 5 cm
nad úrovňou upraveného terénu.
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Predajca:

7.

8.

9.

Vždy po 2-3 radoch zalievame dutiny
výplňovým betónom triedy C25/30 so
zrnami do 8 mm. Betón by mal mať
takú konzistenciu, aby nikde nevytekal. Betón v tvárniciach je potrebné
zhutniť prepichovaním a utláčaním
pomocou oceľovej tyče a drevenej laty.
V prípade, že sa betón vyleje na tvárnice, odporúčame ho ihneď odstrániť.

Pokračujeme vo výstavbe múru až
do požadovanej výšky. Pravidelne je
potrebné kontrolovať horizontálnu
aj vertikálnu rovinu múru pomocou
vodováhy, udržiavať rovnakú veľkosť
škár pomocou oceľovej tyče, plastových alebo drevených klinov a vypĺňať
dutiny tvárnic betónom.

Po dosiahnutí požadovanej výšky
osádzame a lepíme krycie platne určené pre stĺpik a múr do stavebného
lepidla s tým, že dodržiavame minimálnu šírku škáry 8 mm.

10.

11.

12.

Keďže sú krycie platne vyrábané bez
spádu, pri osadení je potrebné vytvoriť jednostranný spád, ktorý je potrebné na záver skontrolovať a doladiť pomocou gumeného kladiva.

Pred škárovaním krycích platní použijeme lepiacu pásku, aby nám škárovacia malta nevytiekla a neznečistila
vonkajšiu plochu múru.

Všetky škáry postupne vyplníme škárovacou maltou s použitím škárovacieho vrecka a škárovacej lyžice.

13.

TIPY A ODPORÚČANIA:
Výška plotu
Na záver začistíme škáry štetcom a vyčistíme tiež všetky znečistené plochy
od murovacej a škárovacej malty. Následne odlepíme použité lepiace pásky.

Pri nízkych dekoračných a okrasných múrikoch nie je
potrebné zalievať dutiny tvaroviek výplňovým betónom.

Výplň
Výplň si môžete zvoliť podľa vášho vlastného výberu.

Statika
Výstavbu múru odporúčame konzultovať s projektantom statiky a postupovať podľa informácií a odporúčaní, ktoré sa nachádzajú v technickom liste výrobku.
Bližšie informácie a technické podklady k samotnej výstavbe nájdete v technickom liste. Odchýlky pri realizácii môžu nastať v závislosti
od geologických pomerov a klimatických podmienok danej stavby. Pri
všetkých stavebných prácach treba rešpektovať platné zákonné, technické normy a smernice.
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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.
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Predajca:

Múr Bellamonte ponúka modernú vizuálnu imitáciu prírodného kameňa. Vďaka dutým prvkom rôznej veľkosti môžete vytvoriť
množstvo variantov s rôznou šírkou aj vzdialenosťou jednotlivých stĺpikov. Múru Bellamonte svedčí štýlová oceľová, prírodná
drevená, ale aj honosná mosadzná výplň. Prispôsobiť ju odporúčame prostrediu a vizuálnemu spracovaniu domu.
Múrový systém Bellamonte prináša duté prvky, ktoré umožňujú ľahšiu manipuláciu pri zachovaní vysokej kvality spracovania
a odolnosti. Umožňujú tiež jednoduché uchytenie akejkoľvek brány na múrový stĺpik, do ktorého je možné nainštalovať jej
nosnú konštrukciu. Ďalšou výhodou je spád a odkvapový nos krycích platní, vďaka ktorému sa voda nezdržiava v spojoch
a nesteká z platní po múre dole.

Materiál:

Náradie:

• Základné prvky a krycie platne múrového systému Bellamonte • Miešačka alebo fúrik
• Cement, štrkopiesok a voda na betónovú zmes

• Rýľ, lopata, rukavice

• Štrk, tekutá hydroizolácia

• Murárska lyžica, škárovacia lyžica

• Oceľová výstuž

• Vodováha, gumené kladivo, stavebná šnúra, drevená
lata

• Drevené alebo plastové kliny
• Malta na murovanie a škárovanie lícového muriva s
nasiakavosťou 7 až 10 %

• Vedro, štetec, handrička, špongia, ochranná fólia

• Vrecko na škárovanie, stavbárska lepiaca páska,
• Mrazuvzdorná a flexibilná lepiaca malta, škárovacia malta pre nožnice
exteriér

Náročnosť: 
Čas:
cca 14 dní po vyzretí betónového základu (v závislosti od dĺžky plotu)

Ľudia:
Obdobie: jar, leto, jeseň

Použité výrobky Semmelrock:
Základný prvok veľký
60 x 20 x 15 cm

Základný prvok veľký
60 x 20 x 10 cm

Základný prvok
40 x 20 x 15 cm

Základný prvok
40 x 20 x 10 cm

Polovičný prvok
20 x 20 x 15 cm

Polovičný prvok
20 x 20 x 10 cm

Krycia platňa pre múr
60 x 26,5 x 6-7 cm

Krycia platňa pre stĺpik
45 x 45 x 6-7 cm
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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.

Predajca:

Postup:
1.

Vytvoríme si základový pás v priestore, v ktorom chceme postaviť múr. Na dne
základového pásu vytvoríme štrkové lôžko vo výške približne 15 cm. Aby betón,
ktorý sa vylieva na štrkové lôžko do základového pásu odolal vplyvom mrazu,
musí byť základový pás dostatočne široký (min. 40 cm) a hlboký (aspoň 80 cm).
Základy musia byť vyhotovené v súlade s požiadavkami na statiku. Na zaliatie
výkopu použijeme betón triedy C16/20. Nadzemnú časť základovej konštrukcie
ukončíme približne 5 cm nad úrovňou upraveného terénu.
Pri betónovaní základov vložíme do betónu oceľovú výstuž s minimálnym priemerom 10 mm tak, aby vyčnievala nad základovú konštrukciu cca 50 cm. Dôležité je tiež pravidelné rozloženie výstuže. Vzdialenosť oceľových tyčí musí zohľadňovať šírku základných prvkov múrového systému, aby výstuž vždy prechádzala
dutinami.

2.

3.

4.

Po vyzretí betónu aplikujeme na jeho
povrch tekutú hydroizoláciu podľa odporúčania výrobcu.

V prípade, že sa v okolí priestoru výstavby múru nachádza plocha, ktorá
by sa mohla počas prác zašpiniť alebo
poškodiť, odporúčame prekryť okolie
ochrannou fóliou alebo geotextíliou.

Skúšobne uložíme prvý rad základných
prvkov múrového systému. V našom
prípade sme začali rozšíreným krajným stĺpikom (2 ks základného prvku
40 x 20 x 15 cm), pokračovali sme
polovičným základným prvkom (20 x
20 x 15 cm) a prvkami s rozmermi 60
x 20 x 15 cm.
Podľa plánovanej výšky múru vystužíme dutiny oceľovou rebrovanou
výstužou, ktorá nadväzuje na výstuž
vyčnievajúcu zo základov s prekrytím
min. 15 cm. Priemer výstuže je minimálne 10 mm.

5.

6.

7.

Prvý rad základných prvkov osadíme do hrubého maltového lôžka. Na
murovanie použijeme maltu určenú na
murovanie a škárovanie lícového muriva s nasiakavosťou 7 až 10 % (pevnosť malty M5).

Po osadení niekoľkých základných
prvkov múru si pomocou vymeriavacej šnúry vytýčime vonkajšie rozmery
múru.

Pri osádzaní jednotlivých prvkov neustále sledujeme horizontálnu rovinu
daného prvku aj celého múru pomocou vodováhy.
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Predajca:

Postup:

14

8.

9.

10.

Pokračujeme v ukladaní ďalších radov.
Jednotlivé prvky ukladáme vždy s prekrytím. Po navlhčení dotykovej plochy
nanesieme vrstvu malty, na ktorú ukladáme ďalší prvok.

Rovinu udržiavame aj pomocou plastových alebo drevených klinov, ktoré
nám zároveň vytvárajú pravidelné a
rovné škáry. Dodržiavame hrúbku ložnej a styčnej škáry (7 až 10 mm). Týmto
krokom vyrovnávame prípadné nerovnosti.

Vždy po 2-3 radoch zalievame dutiny
výplňovým betónom triedy C25/30 so
zrnami do 8 mm. Betón by mal mať
takú konzistenciu, aby nikde nevytekal. Betón v tvárniciach je potrebné
zhutniť prepichovaním a utláčaním
pomocou oceľovej tyče a drevenej laty.
V prípade, že sa betón vyleje na tvárnice, odporúčame ho ihneď odstrániť.

11.

12.

13.

V prípade, že niektoré prvky múru nie
sú previazané pravidelným prekrývaním (v našom prípade rozšírený stĺpik
so zvyškom múru), odporúčame ich
pravidelne prepájať pomocou kovových spôn.

Pokračujeme vo výstavbe múru až
do požadovanej výšky. Pravidelne je
potrebné kontrolovať horizontálnu
aj vertikálnu rovinu múru pomocou
vodováhy, udržiavať rovnakú veľkosť
škár pomocou plastových alebo drevených klinov, vypĺňať dutiny tvárnic
betónom a prepájať neprekrývané prvky kovovými sponami.

Po dosiahnutí požadovanej výšky
osádzame a lepíme krycie platne určené pre stĺpik a múr do stavebného
lepidla. Je potrebné dbať na správne
otočenie krycích platní, pretože sú
vyrobené s jednostranným miernym
spádom.

14.

15.

16.

Krycie platne sú vyrábané s jednostranným spádom (ich výška je 6 až
7 cm), je preto potrebné ukladať ich na
rovinu. Spád platní je potrebné na záver skontrolovať a doladiť.

Pred škárovaním použijeme lepiacu
pásku, aby nám škárovacia malta nevytiekla a neznečistila vonkajšiu plochu múru.

Všetky škáry postupne vyplníme škárovacou maltou s použitím škárovacieho vrecka.

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.

Predajca:

Postup:
8.

9.

10.

Kým je škárovacia malta ešte vlhká,
maltu do nich vtláčame a zarovnáme
škárovacou lyžicou.

Na záver začistíme škáry štetcom a vyčistíme tiež všetky znečistené plochy
od murovacej a škárovacej malty.

Výsledkom je pôsobivý múr Bellamonte, ktorý je v našom prevedení
pripravený na inštaláciu plotovej výplne. Múr Bellamonte je však možné
vytvoriť v rôznych variantoch. Je tak
na Vás, či využijete plnú plochu múru,
zvýraznené alebo zarovnané stĺpiky
a plotové výplne alebo inú jedinečnú
kombináciu jeho možností.

VYŠŠIE UVEDENÉ POPISY SÚ VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O SPÔSOBE VÝSTAVBY PLOTOV A MÚROV.
Bližšie informácie a technické podklady k samotnej výstavbe nájdete v technickom liste. Odchýlky pri realizácii môžu
nastať v závislosti od geologických pomerov a klimatických podmienok danej stavby. Pri všetkých stavebných prácach
treba rešpektovať platné zákonné, technické normy a smernice.
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Predajca:

plotový systém
Castello plotový systém svojim otĺkaným povrchom vyvoláva dojem ľahkej patiny „starého” plota, ktorý je zvýraznený
melírovanými farbami. Okrem ohradenia a oplotenia pozemkov oceníte jeho využitie aj na postranné ukončenie spevnených
schodísk, voľne stojacich záhradných a ozdobných múrikov, ako aj pri malých záhradných stavbách.

Materiál:

Náradie:

• Tvárnice Castello plotového systému

• Miešačka alebo fúrik

• Cement, štrkopiesok a voda na betónovú zmes

• Rýľ, lopata, rukavice

• Štrk na lôžko, tekutá hydroizolácia

• Murárska lyžica, škárovacia lyžica

• Oceľová výstuž, drevené alebo plastové kliny

• Vodováha, gumené kladivo, stavebná šnúra

• Škárovacia malta PFN, lepiaca malta F-DBK

• Vedro, valček, handrička, špongia
• Vrecko na škárovanie, papierová lepiaca páska, nožnice

Náročnosť: 
Čas:
cca 14 dní po vyzretí betónového základu (v závislosti od dĺžky plotu)

Ľudia:
Obdobie: jar, leto, jeseň

Použité výrobky Semmelrock:

Castello plotový systém
základný prvok
formát: 40 x 20 x 14 cm
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Castello plotový systém
polovičný prvok
formát: 20 x 20 x 14 cm

Castello plotový systém
krycia platňa pre stĺpik
formát: 23 x 25 x 8 cm
rovná - jedna strana rezaná

Castello plotový systém
krycia platňa pre múr
formát: 33 x 25 x 8 cm
rovná, 4-stranne otĺkaná

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.

Predajca:

Postup:
1.

2.

3.

Základový pás musí byť dostatočne
široký (min. 40 cm) a musí mať hĺbku
aspoň 80 cm. Iba týmto spôsobom sa
predíde tomu, že sa betón vplyvom
mrazu nebude odlupovať a praskať.
Pod betónový základ vytvoríme štrkové lôžko vo výške cca 15 cm.

Základy musia byť vyhotovené v súlade s požiadavkami na statiku. Na zaliatie výkopu použijeme betón triedy
C16/20. Nadzemnú časť zakladovej
konštrukcie ukončíme cca 5 cm nad
úrovňou upraveného terénu.

Pri betónovaní základov vkladáme
do betónu oceľovú výstuž min. s priemerom 10 mm tak, aby vyčnievala nad
základovou konštrukciou cca 50 cm,
pričom je potrebné, aby výstuž prechádzala stredom dutín tvárnic.

4.

5.

6.

Po vyzretí betónu aplikujeme tekutú
hydroizoláciu podľa odporúčania výrobcu.

Pomocou vymeriavacej šnúry si vytýčime vonkajšie rozmery plotu. Prvý rad
tvárnic osadíme do hrubého maltového lôžka. Na murovanie použijeme
maltu pevnosti M5.

Pri osádzaní jednotlivých prvkov sledujeme rovinu pomocou vodováhy.
Dutiny vystužíme oceľovou rebrovanou výstužou, ktorá nadväzuje na výstuž vyčnievajúcu zo základov s prekrytím min. 15 cm. Priemer výstuže je
min. 10 mm.

7.

8.

9.

Po osadení prvého radu tvárnic zalievame ich dutiny betónom triedy
C25/30 so zrnami do 8 mm. Betón by
mal mať takú konzistenciu, aby nevytekal škárami medzi tvárnicami.

Betón v tvárniciach treba zhutniť prepichovaním s oceľovou tyčou v každom otvore. Ak sa nám vylial betón
aj na tvárnice, odporúčame ho ihneď
odstrániť.

Tvárnice v rohu plotu položíme aspoň po tretí rad a s čo najväčšou
presnosťou ich vyrovnáme. Tvárnice
musia byť vyrovnané nielen do vodorovného, ale aj do zvislého smeru.
V prípade väčších nerovností je potrebné umiestniť drevené alebo plastové kliny medzi tvárnice na zaistenie
rovinnosti plotu.
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Predajca:

Postup:
10.

11.

12.

Pokračujeme v osadení druhého radu,
pričom tvárnice ukladáme vo väzbe
s prekrytím ½ tvárnice. Pri plotoch do
výšky 1 metra tvárnice ukladáme na
sucho a zalievame betónom. Ploty nad
výšku 1 meter odporúčame lepiť aj zalievať betónom.

Rovnakým spôsobom osádzame aj
ďalšie rady. Po každom rade (max. po
2 radoch) odporúčame zalievať dutiny
betónom a zhutňovať ich prepichovaním.

Na záver osádzame krycie platne
do stavebného lepidla s tým, že dodržiavame minimálnu šírku škáry 8 mm.

13.

14.

15.

Pri osádzaní krycích platní kontrolujeme ich rovinnosť vodováhou, pričom
dodržiavame jednostranný mierny
spád krycích platní (priečny spád 1 %).

Pred škárovaním použijeme lepiacu
pásku, aby nám škárovacia malta nevypadávala. Do škár postupne vtláčame škárovaciu maltu. Kým je škárovacia malta ešte vlhká, pretrieme škáry
vlhou handričkou a maltu ešte do nich
zatlačíme škárovacou lyžicou.

Na samotný záver znečistené striešky
a tvárnice očistíme vodou, aby farbu
múru neprekrýval šedý cementový závoj.

TIPY A ODPORÚČANIA:
Lepenie tvárnic
Pri plote nad 1 meter výšky odporúčame tvárnice aj lepiť. Stavebné lepidlo nanášame na ložnú
plochu v tenkej vrstve tak, aby lepidlo nebolo viditeľné z čelnej strany.

Škárovanie
Pred škárovaním odporúčame použiť lepiacu pásku na hrany susediacich krycích platní, aby nám
škárovacia malta z čelnej a spodnej strany nevypadávala a neznečisťovala povrch.

Debnenie
Ak je zemina pevná a je možné vytvárať rovné steny výkopu, nie je nutné používať debnenie.
V prípade nesúdržnej zeminy je však debnenie výkopu nevyhnutné.
Bližšie technické informácie nájdete v technickej časti tejto brožúry.
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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.
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Predajca:

RIVAGO plotový systém
Rivago plotový systém s hladkou pohľadovou stranou presvedčí svojou jednoduchou eleganciou. Neutrálny vzhľad sa hodí
ku každej architektúre.

Materiál:

Náradie:

• Tvárnice Rivago plotového systému

• Miešačka alebo fúrik

• Cement, štrkopiesok a voda na betónovú zmes

• Rýľ, lopata, rukavice

• Štrk na lôžko, tekutá hydroizolácia

• Murárska lyžica, škárovacia lyžica

• Oceľová výstuž, drevené alebo plastové kliny

• Vodováha, gumené kladivo, stavebná šnúra

• Škárovacia malta PFN, lepiaca malta F-DBK

• Vedro, valček, handrička, špongia
• Vrecko na škárovanie, papierová lepiaca páska, nožnice

Náročnosť: 
Čas:
cca 14 dní po vyzretí betónového základu (v závislosti od dĺžky plotu)

Ľudia:
Obdobie: jar, leto, jeseň

Použité výrobky Semmelrock:

Rivago plotový systém
základný prvok
formát: 40 x 20 x 16 cm
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Rivago plotový systém
základný prvok veľký
formát: 60 x 20 x 16 cm

Rivago plotový systém
polovičný prvok
formát: 20 x 20 x 16 cm

Rivago plotový systém
strieška
formát: 47 x 27 x 5 - 5,5 cm

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.

Predajca:

Postup:
1.

2.

3.

Zakladový pás musí byť dostatočne
široký (min. 40 cm) a musí mať hĺbku
aspoň 80 cm. Iba týmto spôsobom sa
predíde tomu, že sa betón vplyvom
mrazu nebude odlupovať a praskať.
Pod betónový základ vytvoríme štrkové lôžko vo výške cca 15 cm.

Základy musia byť vyhotovené v súlade s požiadavkami na statiku. Na zaliatie výkopu použijeme betón triedy
C16/20. Nadzemnú časť základovej
konštrukcie ukončíme cca 5 cm nad
úrovňou upraveného terénu.

Pri betónovaní základov vkladáme do
betónu oceľovú výstuž s priemerom
min. 10 mm tak, aby vyčnievala nad
základovou konštrukciou cca 50 cm,
pričom je potrebné, aby výstuž prechádzala stredom dutín tvárnic.

4.

5.

6.

Základy ukončíme jedným radom debniacich tvárnic šírky 20 cm tak, aby
horná hrana tvárnice bola minimálne
o 5 cm vyššie, ako bude upravený terén. Po vyzretí betónu aplikujeme tekutú hydroizoláciu podľa odporúčania
výrobcu.

Pomocou vymeriavacej šnúry si vytýčime vonkajšie rozmery plotu. Prvý rad
tvárnic osadíme do hrubého maltového lôžka. Na murovanie použijeme
maltu pevnosti M5.

Pri osádzaní jednotlivých prvkov sledujeme rovinu pomocou vodováhy.
Dutiny vystužíme oceľovou rebrovanou výstužou, ktorá nadväzuje na výstuž vyčnievajúcu zo základov s prekrytím min. 15 cm. Priemer výstuže je
min. 10 mm.

7.

8.

9.

Po osadení prvého radu tvárnic zalievame ich dutiny betónom triedy
C25/30 so zrnami do 8 mm. Betón by
mal mať takú konzistenciu, aby nevytekal škárami medzi tvárnicami. Betón
v tvárniciach treba zhutniť prepichovaním s oceľovou tyčou v každom otvore.
Ak sa nám vylial betón aj na tvárnicu,
odporúčame ho ihneď odstrániť.

Takto sme osadili tretí rad múru. Neustále sledujeme rovinu jednotlivých
prvkov pomocou vodováhy. Rovnakým
spôsobom osádzame aj ďalšie rady.
Po každom rade (max. po 2 radoch)
odporúčame zalievať betón a zhutňovať dutiny.

V prípade väčších nerovností je potrebné umiestniť drevené alebo plastové kliny medzi tvárnice na zaistenie
rovinnosti plotu.
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Predajca:

Postup:

22

10.

11.

12.

Na záver osadíme krycie platne do
stavebného lepidla s tým, že dodržiavame minimálnu šírku škáry 8 mm.

Pred škárovaním použijeme lepiacu
pásku, aby nám škárovacia malta nevypadávala. Do škár postupne vtláčame škárovaciu maltu. Kým je škárovacia malta ešte vlhká, pretrieme škáry
vlhkou handričkou a maltu ešte do
nich zatlačíme.

Na samotný záver znečistené striešky
a tvárnice očistíme vodou, aby farbu
múru neprekrýval šedý cementový závoj.

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.
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Predajca:

BRADSTONE OLD TOWN

Obklad

Bradstone Old Town obklady sú navrhnuté tak, aby imitovali vzhľad dekoratívnych múrikov prírodného kameňa. Jednotlivé
prvky sú dostupné v zmiešaných baleniach s prvkami rôznej výšky a dĺžky. Týmto je zaručený prirodzený vzhľad múrika, ako
aj rôznorodosť možností pokládky. Sú dostupné v dvoch farbách, ktoré sa dokonale zhodujú s farbami Old Town platní.

Materiál:

Náradie:

• Debniace tvárnice, obklad

• Miešačka alebo fúrik

• Cement, štrkopiesok a voda na betónovú zmes

• Rýľ, lopata, rukavice

• Štrk na lôžko, tekutá hydroizolácia

• Murárska lyžica, škárovacia lyžica

• Oceľová výstuž, drevené alebo plastové kliny

• Vodováha, gumené kladivo, stavebná šnúra

• Škárovacia malta PFN, lepiaca malta F-DBK

• Vedro, valček, handrička, špongia
• Vrecko na škárovanie, papierová lepiaca páska, nožnice

Náročnosť: 
Čas:
cca 14 dní po vyzretí betónového základu (v závislosti od dĺžky plotu)

Ľudia:
Obdobie: jar, leto, jeseň

Použité výrobky Semmelrock:
Debniaca tvárnica SB 15
formát: 50 x 15 x 25 cm

Bradstone Old Town
Obklad výšky 7,5 cm
mix 6 formátov
4 ks 20 x 7,5 cm
8 ks 22,5 x 7,5 cm
4 ks 25 x 7,5 cm
4 ks 27,5 x 7,5 cm
8 ks 30 x 7,5 cm
4 ks 32,5 x 7,5 cm

24

Debniaca tvárnica SB 20
formát: 50 x 20 x 25 cm

Bradstone Old Town
Obklad výšky 15 cm
mix 6 formátov
2 ks 20 x 15 cm
4 ks 22,5 x 15 cm
2 ks 25 x 15 cm
2 ks 27,5 x 15 cm
4 ks 30 x 15 cm
2 ks 32,5 x 15 cm

Debniaca tvárnica SB 30
formát: 50 x 30 x 25 cm

Debniaca tvárnica SB 40
formát: 50 x 40 x 25 cm

Bradstone Old Town
Obklad výšky 22,5 cm
mix 2 formátov
4 ks 34,5 x 22,5 cm
4 ks 25,5 x 22,5 cm

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.

Predajca:

Postup:
1.

2.

3.

Pri betónovaní základov vkladáme
do betónu oceľovú výstuž o priemere
min. 10 mm tak, aby vyčnievala nad
základnou konštrukciou cca 50 cm,
pričom je potrebné, aby výstuž prechádzala stredom dutín tvárnic.

Pokračujeme vo výstavbe múru podľa
odporúčaní na výstavbu konkrétneho
múrového systému. Aby bolo možné
na múr lepiť obklad, podklad musí byť
vyzretý, suchý, čistý, zbavený prachu,
súdržný a pevný. To isté platí aj v prípade lepenia obkladu na stenu budovy.

V prípade potreby vyrovnania povrchu
múru alebo steny (ako v našom prípade) využijeme extrudovaný polystyrén
(XPS). Ten prilepíme na pripravený povrch lepiacou maltou.

Základy ukončíme jedným radom debniacich tvárnic šírky 20 cm tak, aby
horná hrana tvárnice bola minimálne
o 5 cm vyššie ako bude upravený
terén. Po vyzretí betónu aplikujeme
tekutú hydroizoláciu podľa odporúčania výrobcu.

Podľa potreby odporúčame ošetriť
podklad penetračným náterom.

4.

5.

6.

Po zatvrdnutí môžeme začať s lepením
obkladových prvkov Bradstone Old
Town. Lepiacu maltu nanášame celoplošne zubovou stierkou na podklad
aj na rubovú stranu obkladu. Neustále
sledujeme rovinu jednotlivých prvkov
pomocou vodováhy.

Medzi jednotlivé obkladové prvky
odporúčame vkladať plastové alebo
drevené kliny, ktoré eliminujú pohyb
obkladu počas tvrdnutia malty a zabezpečia vytvorenie rovnako veľkých
škár medzi jednotlivými prvkami. Doporučená šírka škáry medzi obkladovými prvkami je 10-15 mm.

Po vytvrdnutí lepiacej malty môžeme
obklad Bradstone Old Town škárovať.
Používame škárovaciu maltu s použitím škárovacieho vrecka. Kým je malta
ešte vlhká, vtláčame ju a zarovnávame
škárovacou lyžicou. Na záver začistíme škáry štetcom a vyčistíme tiež
všetky znečistené plochy obkladu.

TIPY A ODPORÚČANIA:
Pri inštalácii nad 80 cm je nutné konzultovať postup s projektantom statiky.
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Dekoračné
múriky
Bradstone Madoc múr

24 - 25

Bradstone Milldale múr

24 - 25

Bradstone Madoc, žlto-sivá melírovaná
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Predajca:

Ohraničte si okolie vášho domčeka alebo chatky netradičným riešením. Prekročte hranice vašej fantázie a vybudujte si jednoducho a kreatívne nízke oporné múriky alebo bočné terasové múriky Bradstone Madoc alebo Bradstone Milldale. Múriky
môžete štýlovo oživiť výsadbou peknej zelene a opticky tak dotvoriť celkový dojem zo záhrady.

Materiál:

Náradie:

• Tvárnice Bradstone Madoc alebo Bradstone Milldale

• Miešačka alebo fúrik

(jednopohľadové murivo)

• Rýľ, lopata, rukavice

• Cement, štrkopiesok a voda na betónovú zmes

• Murárska lyžica, škárovacia lyžica

• Štrk na lôžko

• Vodováha, gumené kladivo, stavebná šnúra

• Drevené alebo plastové kliny

• Vedro, valček, handrička, špongia

• Škárovacia malta PFN, lepiaca malta F-DBK

• Vrecko na škárovanie, papierová lepiaca páska, nožnice

• Nopová fólia

Náročnosť:
Čas:


podľa rozsahu prác

Ľudia:
Obdobie:

jar, leto, jeseň

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

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

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

Milldale krycia platňa
formát: 47,5 x 12,5 x 4 cm

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.

Predajca:

Postup:
1.

2.

3.

Vykopeme základový pás v šírke min.
20 cm, do hĺbky aspoň 50 cm po celom
obvode celého múrika.

Na dne výkopu vytvoríme mrazuvzdorné podložie zo zhutneného štrkopiesku v hrúbke cca 10-20 cm.

Vo fúriku alebo v miešačke zarobíme
betónovú zmes.

4.

5.

6.

Následne vybetónujeme základ v hrúbke 15-30 cm z betónu C16/20. Vodováhou skontrolujeme rovinu a necháme
vytvrdnúť.

Vo vedre si podľa návodu zarobíme
stredne hustú lepiacu maltu.

Maltu v tenkej vrstve (hrúbka 3-5 mm)
nanesieme na betónový základ a prilepíme Z-bloky.

7.

8.

9.

Postupne lepíme Z-bloky tak, aby sa
navzájom prekrývali. Lepiacu maltu
nanášame na vodorovnú aj zvislú časť
blokov. Pracujeme vždy smerom zľava
doprava.

Každý kus poklepeme gumeným kladivom, aby sa vytlačil prípadný prebytok
lepiacej malty. Škáry medzi blokmi
nevyplňujeme. Vytlačené lepidlo zo
škár odstránime a bloky očistíme.

Postupne takto prilepíme všetky rady.
Maximálna odporúčaná výška je 88,0
cm (6 radov + krycia platňa).

10.

11.

12.

Každý rad kontrolujeme vodováhou.

Na záver prilepíme krycie platne.
Z vnútornej strany múrika vyplníme
lepiacou maltou všetky vzniknuté
medzery medzi jednotlivými dielcami.
Týmto spôsobom dosiahneme lepšiu
väzbu celého múrika.

Do múrika vložíme nopovú fóliu výstupkami smerom k betónovým tvárniciam. Nopovú fóliu ukončíme pod
spodnou hranou krycej platne. Následne nasypeme hlinu, do ktorej zasadíme rastliny.
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Svahové
a oporné
múriky
Bradstone Mountain Block múr

28 - 31

Svahová tvárnica

32 - 33

Miniflor

32 - 33

Randflor

32 - 33

Svahová tvárnica, červená
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Predajca:

Bradstone Mountain Block vyzerá skutočne ako z prírodného kameňa a umožňuje postaviť rovné a okrúhle múry a spájať
jednotlivé bloky nasucho, ako aj lepením. Bezpečné spojenie zabezpečujú ozubené bloky. Produktový rad Mountain Block
si nájde svoje uplatnenie v záhradách, na terasách, múroch či ohraničeniach kvetinových plôch. Aj na svahovitom pozemku
môžete pomocou nízkych oporných múrikov získať zaujímavé vodorovné plochy.

Materiál:

Náradie:

• Tvárnice Bradstone Mountain Block

• Miešačka alebo fúrik

• Cement, štrkopiesok a voda na betónovú zmes
• Štrk na lôžko, tekutá hydroizolácia
• Drevené alebo plastové kliny
• Škárovacia malta PFN, lepiaca malta F-DBK
• Nopová fólia, drenážne potrubie, geotextília

Náročnosť:
Čas:


podľa rozsahu prác

• Rýľ, lopata, rukavice
• Murárska lyžica, škárovacia lyžica
• Vodováha, gumené kladivo, stavebná šnúra
• Vedro, valček, handrička, špongia
• Vrecko na škárovanie, papierová lepiaca páska, nožnice

Ľudia:
Obdobie:

jar, leto, jeseň

Použité výrobky Semmelrock:
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Mountain Block
rohový prvok
formát: 29,5 x 22,5 x 10 cm

Mountain Block
štiepateľný blok
formát: 29,5 x 22,5 x 10 cm

Mountain Block
plný blok klinovitý
formát: 29,5 x 22,5 x 10 cm

Mountain Block
krycia platňa klinovitá
formát: 30 x 22,5 x 25 x 4 cm

Mountain Block
plný blok klinovitý s otvorom
29,5 x 22,5 x 10 cm

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.

Predajca:

Postup:
1.

2.

3.

Vykopeme základový pás, ktorý musí
byť dostatočne široký (min. 30 cm)
a musí mať hĺbku aspoň 80 cm. Pod
betónový základ vytvoríme štrkové
lôžko vo výške cca 30 až 60 cm.

Základy musia byť vyhotovené v súlade s požiadavkami na statiku. Na zaliatie výkopu použijeme betón triedy
C16/20. Výška základu má byť 20 až
50 cm, v závislosti od výšky oporného
múrika.

Nadzemnú časť základovej konštrukcie ukončíme cca 2 cm nad úrovňou
upraveného terénu. Po vyzretí betónu
aplikujeme tekutú hydroizoláciu podľa
odporúčania výrobcu.

5.

6.

Detail základu oporného múrika. Pri
päte základu vložíme drenáž proti
vode stekajúcej zo svahu. Zásyp za
múrom musí byť až k drenáži vodopriepustný a zasypaný povrch je nutné
od muriva oddeliť nopovou fóliou.

Betónové tvárnice Bradstone Mountain Block sú zo zadnej strany očíslované a majú byť ukladané miešane,
nezávisle od číslovania.

Vo vedre si podľa návodu zarobíme
stredne husté flexibilné stavebné lepidlo.

7.

8.

9.

Prvý rad tvárnic ukladáme do hrubšej
vrstvy flexibilného stavebného lepidla. Počas výstavby neustále kontrolujeme rovinnosť.

Druhý rad lepíme do flexibilného stavebného lepidla hrúbky cca 3 až 5 mm
s posunom o 1/2 tvárnice. Tvárnice
striedame farebne aj profilovo.

Každý diel jemne poklepeme s gumeným kladivom, aby sme ho dostali do
roviny.

10.

11.

12.

Rovinu vždy kontrolujeme vodováhou.
Ako zadnú výplň použijeme nezámrzný materiál uložený po vrstvách.

Po každom druhom rade vyhotovíme
zásyp z hrubého kameniva, ktorý vždy
zhutníme (nepoužívame zeminu ani
ornicu).

Pomocou zadného zámku na spodnej
hrane tvárnic dochádza k vzájomnému spevneniu jednotlivých radov. Pri
každom rade vzniká odskok o 15 mm,
čím sa vytvorí mierne naklonenie proti
svahu a stena je stabilizovaná.
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Predajca:

Postup:
13.

14.

15.

Aby nedochádzalo k zaneseniu štrkovej drenážnej vrstvy, musí byť kamenivo oddelené od okolitého terénu
geotextíliou.

Lepiacu maltu nanesieme na tvárnice.
Krycie platne osádzame so škárou šírky min. 8 mm.

Po stvrdnutí lepiacej malty pred škárovaním použijeme lepiacu pásku, aby
nám škárovacia malta nevypadávala.

16.

17.

18.

Do škár postupne vytláčame škárovaciu maltu.

Kým je škárovacia malta ešte vlhká,
pretrieme škáry vlhkou handričkou
a maltu ešte do nich zatlačíme.

Pohľad na vyškárované krycie platne.

TIPY A ODPORÚČANIA:
Základ a lepenie
Alternatíva č. 1 - výška múrika do 34 cm
Pre základ postačuje zhutnená štrkodrva. Tvárnice nie je potrebné lepiť. Lepia a škárujú sa len
krycie platne.
Alternatíva č. 2 - výška múrika od 34 do 64 cm
Nutný betónový základ. Tvarovky nie je potrebné lepiť. Lepia a škárujú sa len krycie platne.
Alternatíva č. 3 - výška múrika 104 cm.
Nutný betónový základ. Tvárnice je potrebné lepiť. Krycie platne lepíme a škárujeme.

Kruh
Najmenší vnútorný polomer na vytvorenie múru v tvare kruhu je cca 77 cm na jeden rad. Pokiaľ
budeme stavať múr z viacerých radov, treba zohľadniť, že pri každom rade automaticky vznikne
odskok o 15 mm. Tým je vytvorené mierne naklonenie proti svahu a stena je stabilizovaná.

Zaťaženie
Ak sa použijú tvárnice Bradstone Mountain Block ako oporná konštrukcia do výšky 100 cm, tak je
možné využívať plochu nad konštrukciou len na pochôdzne účely.
Bližšie technické informácie nájdete v technickej časti tejto brožúry.
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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.

Podrobnejšie technické informácie a možnosti použitia nájdete v našich technických listoch na www.semmelrock.sk.
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Predajca:

MINIFLOR
RANDFLOR
Vďaka svahovým tvárniciam môžete dať vašej záhrade nielen praktickú funkciu, ale aj dekoratívnu. Svahové tvárnice sú vhodné pre spevňovanie svahov, ozdobné ohraničenie výškových rozdielov pozemkov alebo slúžia ako nízke ozdobné kvetináčiky,
kde môžete pestovať vaše obľúbené kvety alebo liečivé bylinky. Výhodou výsadby v svahových tvárniciach je možnosť pestovania rozličných druhov rastlín s rôznymi nárokmi na pôdu, pretože tvárnice sa dajú zasypať zeminou individuálne podľa
potreby vegetácie. Rastliny vysádzame od najvyššieho radu po najnižší, aby sa rastliny nepošliapali.

Materiál:

Náradie:

• Svahové tvárnice

• Miešačka alebo fúrik

• Cement, štrkopiesok a voda na betónovú zmes

• Rýľ, lopata, rukavice

• Štrk na lôžko

• Murárska lyžica

• Drenážne potrubie

• Vodováha, gumené kladivo, stavebná šnúra

• Geotextília

• Nožnice

Náročnosť:
Čas:


5 dní

Ľudia:
Obdobie:

jar, leto, jeseň

Použité výrobky Semmelrock:

Svahová tvárnica
formát: 30/20 cm
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Randflor
formát: 60 x 40 x 25 cm

Miniflor
formát: 29,5 x 26 x 14 cm

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.

Predajca:

Postup:
1.

2.

3.

Vykopeme základový pás, ktorý musí
byť dostatočne široký (min. 40 cm)
a musí mať hĺbku aspoň 80 cm. Na
dne výkopu vytvoríme štrkové lôžko
vo výške 30 až 60 cm.

Na štrkovom lôžku vytvoríme vrstvu zo
zavlhnutého betónu vo výške 20 až 50
cm, do ktorej budeme priebežne ukladať prvý rad tvárnic, zapustených do
zeme o 1/2 tvárnice.

Určíme si líniu prvého radu pomocou
vymeriavacej šnúry. Prvý rad tvárnic
uložíme do zavlhnutej betónovej zmesi základu.

4.

5.

6.

Tvárnice dorovnáme poklepaním gumeným kladivom do roviny alebo pri
pevnom vytvrdnutom betónovom základe osadíme prvý rad tvárnic do
hrubšej vrstvy malty.

Druhý rad tvárnic osádzame s odstupom od prvého radu cca 12 cm s posunom k svahu.

Po osadení druhého radu vyhotovíme
medzi svahom a tvárnicami drenážny
zásyp z hrubého kameniva. Ako zadnú výplň použijeme nezámrzný materiál uložený a zhutňovaný po vrstvách.
Týmto predídeme vzniku škôd spôsobených mrazom v prípade nahromadenia sa dažďovej vody zo svahu.

7.

8.

9.

Po každom druhom rade zasypeme tvárnice zeminou a ručným utláčaním ich
zhutníme a podľa potreby dosypeme.

Zeminu do tvárnic dosýpame s prebytkom, pretože po čase sadne.

Takto postupujeme až po posledný
rad. Výsadbu zelene zrealizujeme až
po usadení zeminy.

TIPY A ODPORÚČANIA:
Vzorový rez svahu s odporúčaným odsadením, sklonom a maximálnou
výškou:
1. Svahová tvárnica 30/20 cm
2. Zásyp zo zeminy
3. Trávniková obruba 12/22/4,5 cm
4. Drenážny zásyp z hrubého drveného kameniva
5. Geotextília
6. Drenážna rúra
7. Betónový základ z betónu C16/20 výška 20 až 50 cm
8. Zhutnený štrkový podsyp do nezámrznej hĺbky, výška 30 až 60 cm
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Inšpirácie
Plotové a múrové systémy

36 - 37

Dekoračné múriky

38 - 39

Svahové a oporné múriky

40 - 41

Bradstone Madoc múr, žlto-sivá melírovaná
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Kombinovateľnosť

Plotové
a múrové
systémy

DLAŽBA

SCHODY

ZÁHRADNÉ PRVKY

Ošetrovanie povrchov
Na zníženie nasiakavosti a jednoduchšiu údržbu je možné
použiť čistiace a impregnačné
prípravky Finalit, vďaka ktorým
zostanú ploty a múry okrasou
domu či záhrady na dlhú dobu.

Vedeli ste?
1. Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie drobnej stavby
Obec ...........................
Obecný úrad
......................................
(uviesť presnú adresu vrátane PSČ)
Vec: Ohlásenie drobnej stavby podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
I. Stavebník (meno, priezvisko a adresa alebo názov a sídlo):
.......................................................................................................................................................
II: Údaje o drobnej stavbe, ktorá sa ohlasuje:
Účel drobnej stavby: .........................................................................................................
Rozsah drobnej stavby: ...................................................................................................
Miesto drobnej stavby (adresa): .......................................................................................
parcelné číslo pozemku: ......................... katastrálne územie: .....................................
druh pozemku podľa katastra nehnuteľností ..................................................................
III. Názov hlavnej stavby, ku ktorej bude drobná stavba plniť doplnkovú funkciu:
.......................................................................................................................................................
IV. Stavba bude uskutočňovaná
- svojpomocne*
- dodávateľsky* (názov a adresa zhotoviteľa stavby: .......................................................
.......................................................................................................................................................
V. Pri uskutočňovaní drobnej stavby bude* / nebude* potrebné použiť susedné
nehnuteľnosti.
V ...................... dňa ......................

* nevhodné prečiarknuť

..............................................................
podpis stavebníka (stavebníkov)

Na stavbu betónového oplotenia si treba splniť ohlasovaciu
povinnosť „Ohlásenie drobnej
stavby“. Stavebník plotu musí
realizáciu oplotenia ohlásiť na
príslušný stavebný úrad aj s popisom oplotenia a uvedením
mena stavebného dozoru, ktorý
zodpovedá za realizovateľnosť
stavby.

Zvýraznite línie

Tipy záhradného architekta

Solárne svetlá sa postarajú
o príjemnú atmosféru na chodníkoch, v okolí domu alebo na
vjazde do garáže. Zároveň vám
osvetľujú cestu v tme.
Viac informácií nájdete
www.semmelrock.sk.
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na

Zeleň vdýchne život i neživým veciam, ktoré tak potešia zrak okoloidúcich a splnia účel dotvorenia celkového architektonického zámeru.
Viac informácií nájdete na
www.semmelrock.sk.

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.

Kotviace prvky

Osadenie brány

Pri výstavbe plotu pamätajte aj na vloženie
kotviacich prvkov pre
osadenie výplní. Kotviace prvky sú spravidla
z nehrdzavejúcej pásoviny, ktorá prechádza
plotovými prvkami. Tvárnice navŕtajte pred samotným
zabudovaním, pretože dodatočné sekanie a vŕtanie je
namáhavé a tvárnice sa môžu poškodiť.

Vhodným riešením pre
osadenie ťažkej dvojkrídlovej brány na Bradstone Travero múr je
umiestnenie samostatných oceľových stĺpov,
ktoré budú osadené
vedľa stĺpov z Bradstone
Travero tvárnic.

Doplnky k plotom
Nezabudnite ani na riešenie doplnkového sortimentu, ako sú zvončeky, domáci vrátnik alebo poštové
schránky. Pri samotnom
zámere vybudovania plotu
je potrebné uvažovať o kabeláži pre tento doplnkový
sortiment už vopred.

Kreatívne riešenia
Spestrite si vašu záhradu pomocou dekoratívneho Bradstone kohútika. Takýmto šikovným
„úkrytom“ vášho záhradného vodovodného potrubia vylepšíte celkový dojem zo záhrady. Montáž je
veľmi jednoduchá.

Naše tipy

Plot trochu inak

Pomocou
tvárnic
plotového systému
Castello si viete vybudovať netradične
aj vlastný altánok.
Stĺpy nie je potrebné
natierať ako u dreva a
tým sa altánok stáva
takmer bezúdržbovým.

Zaujímavý efekt pri jednoduchom plote dosiahnete otočením jednej alebo
niekoľkých tvárnic. Takto
vzniknutý „výstupok“ sa
dá využiť na umiestnenie
dekoračných predmetov,
ako sú napríklad bonsaje,
lampáše, sochy alebo sezónne rastliny.
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Kombinovateľnosť

Dekoračné
múriky
PLATNE

MÚRY

SCHODY

Záhradná kuchyňa
Túžite po netradičnej záhradnej
kuchyni? Využite
murovacie tvarovky Bradstone Madoc alebo Bradstone
Milldale
a vyčarujte si ju u vás doma. Do konštrukcie môžete
osadiť aj drevené dvierka alebo kovovú výplň. Presne
podľa vašich predstáv.

Vedeli ste?
Pred samotným zasypaním múrika zeminou nezabudnite použiť nopovú
fóliu. Túto fóliu osádzajte výstupkami smerom
k tvárniciam. Nopová fólia
slúži ako zábrana proti vyplavovaniu zeminy a tiež
ako ochrana proti znehodnocovaniu samotného múrika pred nasiakaním.

Buďte kreatívni!
Využite dlažobné kocky na
rôzne priestorové riešenia,
ktoré pôsobia kreatívne
a jedinečne. Inšpirujte sa
rôznymi možnosťami praktického využitia - napríklad bylinkovou záhradkou
v zaujímavom tvare špirály.
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Tipy záhradného architekta
V obľúbených vyvýšených
záhonoch sa krásne vynímajú trvalky ako sú levandule, juky, rôzne trávy a pôdokryvné rastliny.
Viac informácií nájdete na
www.semmelrock.sk.

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.

Voda v záhrade

Mini úžitková záhrada

Vodný prvok nemusí byť
záležitosťou len veľkých
záhrad, ale môže oživiť
aj menšie plochy. Vhodným riešením sú minijazierka s vodopádmi
z nehrdzavejúcej ocele,
pričom cirkuláciu vody
zabezpečuje malé čerpadlo.

Nemáte priestor
na pestovanie byliniek alebo zeleniny? Našlo sa
riešenie - využite na tento účel
napríklad vašu
terasu.
Bradstone Milldale kvetináč je vhodný na takéto využitie. Jednoducho a prakticky!

Variabilná dlažba Gramini
Z dlažbových tvárnic Gramini
je možné vytvárať netradičné
dekoračné múriky, ploty, ale aj
malé záhradné stavby. V kombinácii s drevenou alebo kovovou výplňou dosiahnete nezameniteľný charakter.
Viac informácií nájdete na
www.semmelrock.sk.

Kreatívne riešenia
Dotvorte si záhradu s Bradstone
kvetináčom, ktorý
môže byť zabudovaný samostatne
alebo
v
kombinácii
s inými prvkami.

Záhradné schody

Zimná záhrada s jazierkom

Mať záhradu vo svahovitom
teréne je výzva. Možno na nej
vybudovať terasy a pospájať ich zaujímavo riešeným
schodiskom, nízkymi opornými múrikmi a kľukatými
chodníčkami. Viac informácií
o montáži nájdete v našich
návodoch „krok za krokom“
na www.semmelrock.sk.

Buďte originálni! Ak ste
nadšencami chovu okrasných rýb a chcete mať
z nich radosť počas celého
roku, tak si zabudujte jazierko do vašej zimnej
záhrady. Pomocou tvárnic
Bradstone Madoc alebo Bradstone Milldale je možné
vytvárať pravuouhlé tvary rôznych veľkostí.
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Svahové
a oporné
múriky

Kombinovateľnosť

PLATNE

SCHODY

MÚRY

Dobrý nápad
Uskladnite si v pivničke vaše obľúbené nápoje pomocou
variabilných svahových tvárnic. Vybudovanie takejto
drobnej stavby je
veľmi jednoduché.
Fľaše sú uložené prakticky a steny svahových tvárnic
zabezpečujú potrebný chlad pre nápoje.

Vedeli ste?
Najmenší vnútorný
polomer na vytvorenie múru z tvárnic
Bradstone Mountain
Block v tvare kruhu
je 77 cm na jeden
rad. Pokiaľ budete stavať múr z viacerých radov, treba zohľadniť, že pri každom rade automaticky vzniká
odskok o 15 mm. Tým je vytvorené mierne naklonenie
proti svahu a stena je stabilizovaná.
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Osvetlenie

Tipy záhradného architekta

Ideálnym riešením na
zvýraznenie kontúr
oporných múrikov a
vytvorenie pôsobivej
atmosféry je vhodné
záhradné osvetlenie.
Aj obyčajné nástenné
osvetlenie môžete ľahko premeniť na atraktívnejšie
použitím krycej platne Bradstone Mountain Block.

Vhodným typom
rastlín na výsadbu
sú skalničky, ktoré
sa rýchlo rozrastú,
sú plytko koreniace a neprekáža im
príliš veľké teplo
počas horúcich letných dní. Vyskúšajte taričku, klinček, iberku skalnú
alebo obrovské množstvo farebných druhov floxu.

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.

Svahovka ako súčasť plotu

Drenáž

Oplotenie a rôzne
úrovne terénu na
pozemku je možné
riešiť užitočne a dekoratívne zároveň aj
so svahovými tvárnicami. Takto získate
navyše priestor aj na
netradičné možnosti
výsadby zelene.

Na ochranu pred dlhodobo sa vyskytujúcimi zrážkami a na zvýšenie životnosti múrikov je veľmi
dôležité vytvoriť drenážny systém. Za múrikom,
ktorý podopiera svah, je
potrebné urobiť drenážny zásyp a umiestniť drenážne potrubie.

Kosenie bez problémov
Pokiaľ máte pred múrikom vysadený trávnik,
tak si jeho kosenie môžete uľahčiť použitím
lemu okolo celého múrika. Na olemovanie môžete použiť napríklad
dlažbu malých formátov
alebo trávnikovú obrubu.

Kreatívne riešenia
Neváhajte experimentovať! Vybudujte si vlastnú
jahodovú pyramídu na
ploche len 2 m2, na ktorej sa dá pestovať až 80
sadeníc jahôd. Viac informácií o montáži nájdete
v našich návodoch „krok
za krokom“ na www.
semmelrock.sk.

Ohnisko

Závlahy

S tvárnicami Bradstone Mountain Block si
môžete okrem múrikov vybudovať aj
nové ohnisko alebo
si pretvoriť už existujúce. Viac informácií o montáži ohniska nájdete v našich návodoch „krok za krokom“ na
www.semmelrock.sk.

Pokiaľ by sa vzhľadom na extrémnu južnú polohu malo
použiť automatické zavlažovanie, je vhodné na rozvody
myslieť už vopred a zabudovať
závlahový systém pred pokládkou dlažby či tvárnic. Závlahový systém odporúčame
zveriť do rúk odborníkov.
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Technické informácie
Pri výstavbe plotov a múrov z betónových tvárnic je potrebné rešpektovať určité stavebné zásady, zanedbanie ktorých môže
viesť k závažnému poškodeniu alebo až k deštrukcii samotnej konštrukcie. V nasledujúcich odporúčaniach uvádzame zásady,
ktoré smerujú k správnej výstavbe plotov a múrov.

Bradstone Travero múr, Bradstone Argento múr
Pri použití tvárnic na výstavbu múru treba rešpektovať nasledovné odporúčané maximálne výšky:
- max. výška voľne stojacej steny zo základných prvkov je cca 116 cm (t. j. 7 radov + krycia platňa).
- max. výška opornej steny zo základných prvkov je cca 68 cm (t. j. 4 rady + krycia platňa).
- max. výška stĺpa zo stĺpových prvkov je cca 163 cm (t. j. 10 radov + krycia platňa).
Pri múroch a plotoch vyšších, ako sú odporúčané, je riešenie nutné posúdiť projektantom statiky.

P5

P4

P2
P3
P2
P1
1
1

P1

P1 - Prvok pre stĺp 30,5/30,5/15 cm
P2 - Základný prvok 40/20/15 cm
P3 - Polovičný prvok 20/20/15 cm
P4 - Krycia platňa pre múr 50/23,5/5 cm
P5 - Krycia platňa pre stĺp 35,5/35,5/5 cm

Perspektívny pohľad na možné riešenie výstavby
oplotenia z Travero tvárnic s popisom jednotlivých
prvkov.

betónová výplň z betónu C25/30 so zrnami do 8 mm

2
2
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3
Priečny rez múru z Travero základných prvkov.

3

Priečny rez stĺpu z Travero tvárnic pre stĺpy.

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.

Bellamonte múr

1
1

Pohľad - riešenie č.1
Šírka steny oplotenia - 20 cm

T1 - základný prvok veľký 60/20/10 cm
T2 - základný prvok 40/20/10 cm
T3 - polovičný prvok 20/20/10 cm
T4 - základný prvok veľký 60/20/15 cm
T5 - základný prvok 40/20/15 cm
T6 - polovičný prvok 20/20/15 cm

2
2

Pohľad - riešenie č.2
Šírka steny oplotenia - 20 cm, stĺpiky 40x40 cm

Na tvarovkách 60/20/10,
40/20/10, 60/20/15,
40/20/15 cm sú vytvorené
zárezy na osadenie vodorovnej oceľovej výstuže. Pri
osadení výstuže tieto zárezy
je potrebné dorezať až po
okraj tvaroviek (dĺžka rezania
cca 1 cm).

3
3

Detail pri osadení vodorovnej výstuže

4
4

Vzorový rez cez základné prvky
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Castello plotový systém
Stavba plotovej konštrukcie je jednoduchá. Ploty alebo múry do výšky 1 metra osádzame nasucho a dutiny
vypĺňame betónom.
Pri plotoch a múroch vyšších ako 1 meter odporúčame jednotlivé tvárnice lepiť v ložnej ploche. Dutiny tvárnic
následne vyplňame betónom.

Castello plot - krycia platňa pre stĺpik
23/25/8 cm (platne vyškárovať)

Castello plot - krycia platňa pre múr
33/25/8 cm (platne vyškárovať)

Castello plot - základný prvok 40/20/14 cm
Vodorovná oceľová výstuž
Zvislá oceľová výstuž min.
prepojená so základom

6 mm

10 mm

Prvý rad tvaroviek osadiť a vyrovnať
do hrubšej vrstvy malty

Hydroizolácia
proti vlhkosti

Debniaca tvárnica
vyplnená betónom C16/20
Železobetónový základ z betónu C16/20
1
1

Mrazuvzdorný materiál zhutnené štrkové lôžko
Perspektívny pohľad na rez plotu z Castello tvárnic

3

Perspektívny pohľad na možné riešenie výstavby oplotenia z Castello tvárnic so stĺpmi
40 x 40 cm.

2
2

Perspektívny pohľad na možné riešenie výstavby oplotenia z Castello tvárnic so stĺpmi
40 x 20 cm.
3
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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.

Rivago
Rivago plot - strieška 47/27/5-5,5 cm
Rivago plot - základný prvok
40/20/16 cm

Vodorovná oceľová výstuž
Zvislá oceľová výstuž min.
prepojená so základom

6 mm

10 mm

Prvý rad tvaroviek osadiť a vyrovnať
do hrubšej vrstvy malty
Hydroizolácia proti vlhkosti
Debniaca tvárnica
vyplnená betónom C16/20

Železobetónový základ
z betónu C16/20

Mrazuvzdorný materiál
zhutnené štrkové lôžko

1
1

Perspektívny pohľad na rez plotu z Rivago tvárnic.

2
2

3
Perspektívny pohľad na možné riešenie výstavby
oplotenia z Rivago tvárnic so stĺpmi 40 x 20 cm.

3

Perspektívny pohľad na možné riešenie výstavby
plného oplotenia z Rivago tvárnic.

4
4

Perspektívny pohľad na možné riešenie výstavby oplotenia z Rivago
tvárnic.
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Madoc
/ Milldale
múr
Bradstone
Milldale
Krycia platňa (47,5/12,5/4 cm)
ukladať do stavebného lepidla
Z-blok (58,5/10/14 cm)
ukladať do 3 mm stavebného
lepidla
Zásyp zo zeminy
Nopová fólia
Prvý rad tvaroviek
osadiť a vyrovnať
do hrubšej vrstvy malty
Betónový základ
z betónu C16/20
Mrazuvzdorný materiál
zhutnené štrkové lôžko
1
1

Perspektívny pohľad na rez dekoračného múrika Madoc / Milldale.

Svahová tvárnica
/ Miniflor / Randflor
Spevňovanie svahov vyšších ako 1,4 metra riešime
terasovito. Takýmto spôsobom vytvoríme rôzne stupne, ktoré opticky zjemnia výškový rozdiel jednotlivých
prechodov.

Geotextília

Mountain Block múr
Krycia platňa na múr klinovitá
30/22,5/25/4 cm

Plný blok klinovitý
29,5/22,5/10 cm
Geotextília

Svahová
tvárnica

Drenážna
vrstva
zásyp
z hrubého
drveného
kameniva

Zásypový
materiál
svahových
tvárnic
zemina

Nopová fólia

Drenážna vrstva
zásyp z hrubého
drveného kameniva

Drenážna rúra
Betónový základ
z betónu C16/20

Drenážna rúra
Mrazuvzdorný materiál
zhutnené štrkové lôžko

Betónový základ
z betónu C16/20

1

1
1
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1

Mrazuvzdorný materiál
zhutnené štrkové lôžko
Perspektívny pohľad na rez oporného múra Mountain
Block.

Perspektívny pohľad na rez svahových tvárnic.

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.

TIPY A ODPORÚČANIA:
DESAŤ HLAVNÝCH ZÁSAD PRI VÝSTAVBE PLOTOV A MÚROV
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

ZEMNÉ PRÁCE
Zemné práce vykonávame počas vhodných klimatických podmienok, t. j. v období, keď nemrzne alebo
neprší a zemina nie je premočená. Všetky stavebné práce vykonávame pri teplotách vyšších ako 5°C.
STATIKA
Základovú konštrukciu a výstuž oplotenia riešime s projektantom statiky.
ZALOŽENIE ZÁKLADOV
Základy plotov zhotovíme tak, aby pôsobením mrazu nedochádzalo k pohybom celej základovej konštrukcie, t. j. základová škára musí byť v nezámrznej hĺbke (800 až 1200 mm pod úrovňou terénu).
ZÁKLADY
Základy vyhotovíme minimálne z betónu triedy C16/20, vystužíme oceľovou výstužou, ktorá prečnieva nad
základovú konštrukciu cca 50 cm. Výstuž musí prechádzať stredom dutín tvárnic.
DILATÁCIA
Základy musíme priečne dilatovať, napríklad vložením polystyrénu hrúbky 10 mm. Dilatačné vzdialenosti
určí projektant statiky na základe posúdenia konkrétnych miestnych podmienok.
IZOLÁCIA
Prenikaniu vody do navrhovaného oplotenia alebo múra zabránime vodorovnou izoláciou. Najvhodnejšia
na tieto účely je tekutá hydroizolácia.
OSADENIE PRVÉHO RADU
Prvý rad tvárnic osádzame do hrubého maltového lôžka. Na murovanie použijeme maltu pevnosti M5,
pričom sledujeme rovinnosť vodováhou.
VÝPLŇOVÝ BETÓN
Po každom rade (max. po 2 radoch) zalievame dutiny betónom a zhutňujeme prepichovaním. Pre vyplnenie
dutín použijeme mrazuvzdorný betón triedy C25/30 (norma STN EN 206-1) s kamenivom frakcie 0-8 mm.
Konzistencia betónu by mala byť mäkká (stupeň S3 podľa normy STN EN 206-1) s vodným súčiniteľom 0,4
(pomer vody a cementu). Napríklad na 100 kg cementu potrebujeme 40 litrov vody.
KLIMATICKÉ PODMIENKY
Zásadne nebetónujeme pri teplotách nižších ako 5°C a teplota nesmie klesnúť pod uvedenú hodnotu ani
počas nasledujúcich 28 dní, pokiaľ betón nezíska predpísanú pevnosť.
KRYCIE PLATNE
Krycie platne osádzame do stavebného lepidla s tým, že dodržiavame minimálnu škáru šírky 8 mm. Na
záver krycie platne vyškárujeme škárovacou maltou.

VYŠŠIE UVEDENÉ POPISY SÚ VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
O SPÔSOBE VÝSTAVBY PLOTOV A MÚROV.
Odchýlky pri realizácii môžu nastať v závislosti od geologických pomerov a klimatických
podmienok danej stavby. Pri všetkých stavebných prácach treba rešpektovať platné
zákonné, technické normy a smernice.

Grafický návrh
Plánujte s nami
Ak si chcete urobiť obraz vašej plánovanej plochy z našich
výrobkov, firma Semmelrock vám ponúka ZDARMA službu
grafického návrhu plochy.
Pre vytvorenie návrhu je potrebné dodať nám nasledovné
podklady prostredníctvom formuláru.
• pôdorys, náčrt domu, objektu s rozmermi
• zakreslené vstupy do domu, garáže, na terasu a pod.
• informácie o farbe fasády, strechy, sokla a pod.
• prípadne zopár fotografií z okolia domu, objektu
• a na záver vašu predstavu realizácie.

A
ZDARM
V prípade záujmu kontaktujte našich kolegov na technickom
poradenstve.
SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby s.r.o.
Trnavská cesta 3728, 926 01 Sereď
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