Predajca:

ZATRÁVŇOVACIA DLAŽBA
Slúži na vytváranie pojazdných zelených plôch pre automobily na par koviskách a odstavných plochách alebo na zabezpečenie povrchu vo svahovitých oblastiach. Mriežkovitý základný skelet zo štandardného betónu vytvára veľkorysé otvory.

Vlastnosti produktu:

Farby:

sivá

Formáty:
Značkovací kameň
formát: 8 x 8 cm
hrúbka: 8 cm
farba: červená

Zatrávňovacia dlažba
formát: 60 x 40 cm
hrúbka: 8 cm, 10 cm
farba: sivá

Zatrávňovacia dlažba, sivá.

EKOdrain
Ekologická dlažba EKOdrain tvorí súvislo vyzerajúcu spevnenú plochu, a pritom vďaka 12 mm škáre a 2 odvodňovacím
kanálikom zabezpečí jej optimálne odvodnenie. Nenásilná a pritom vysoko funkčná forma spevnenia je v súlade so
súčasnými ekologickými trendmi vo svete.

Vlastnosti produktu:

Farby:

TIP:

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

Formáty:
EKOdrain dlažba so systémom
Einstein, hrúbka: 8 cm
farby: sivá, čierna

NOVINKA

20 x 20 cm
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20 x 20 cm

EKOdrain dlažba, sivá.

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:

EKOgreen

EKOLOGICKÁ DLAŽBA

Ekologická dlažba EKOgreen je ideálne riešenie pre plochy, na ktorých potrebujete zachovať ich zelený charakter, aby
harmonicky splynuli s okolím parku, lesíka, či jazera. Spája praktickú výhodu spevnenia plochy a súčasne jej zatrávnenia
s veľkým podielom zelene (cca 29%).

Vlastnosti produktu:

Farby:

sivá

Formáty:
EKOgreen dlažba
hrúbka: 8 cm

20 x 20 cm

EKOgreen dlažba, sivá.

ASTI EKO
Asti EKO dlažba je navrhnutá v súlade s ekologickými nárokmi - veľké dištančné prvky vytvárajú priestor pre odtok zrážkovej
vody, ktorá tak vsakuje do svojho pôvodného prostredia. Škáry dlažby sa môžu vyplniť kamenivom či zeminou, do ktorej sa
nasadí tráva.

Vlastnosti produktu:

Farby:

sivá

Formáty:
Asti EKO dlažba
hrúbka: 8 cm

60 x 30 cm

Asti EKO dlažba, sivá.
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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.

