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Protišmyk – vyjadruje protišmykové vlastnosti dlažby, stupnica R9, R10, R11, R12

Protišmyk bosou nohou – protišmykové vlastnosti dlažby, stupnica A,B,C

Kolísanie odtieňov – design série sa vyznačuje kolísaním odtieňov, reliéfu, či farieb 
v rámci jedného výrobku

Digitálna tlač – technológia umožňujúca prenos designu predlohy v tej najvyššej 
kvalite a vo všetkých jeho detailoch

Formáty (v cm)

Hrúbka črepu (v mm)

Prefarbený črep – rez dlaždicou sa vyznačuje rovnakou farbou ako jej povrch

Lappato – preleštený povrch

Rektifikácia – daný obkladový prvok je zrezaný na presný rozmer

Mat – povrch matný alebo neleštený

Technické doplnky – súbor doplnkov, ktoré vo väčšine prípadov majú rovnaké 
technické parameter ako základné obkladové prvky

Mozaika – súbor sklenených, kamenných alebo keramických prvkov lepených z opačnej 
strany na sieť alebo z prednej strany na papier

Dekorácia – doplnok k základným obkladom, pri niektorých typoch dekorácie je 
potrebná opatrnosť pri použití chemicky agresívnych alebo abrazívnych čistidiel

Dlažba – materiál je technicky vhodný na podlahu, ale samozrejme je možné použitie aj 
na obklad stien

Obklad – materiál, ktorý je určený iba na aplikáciu na steny z dôvodu nízkej pevnosti 
črepu, či nízkej odolnosti glazúry

Lesk – tlačová kvalita nedokáže lesk verne zobraziť, z tohoto dôvodu je tu pomocná 
značka

Mrazuvzdornosť – odolnosť voči dlhodobému pôsobeniu mrazu, vhodné do exteriéru

TECHNICKÉ VLASTNOSTI A PARAMETRE

DRUH OBKLADOVÉHO PRVKU

POPIS
PRODUKTU

VYSVETLIVKY

Obsah

* PEI oteruvzdornosť – odolnosť proti povrchovému opotrebeniu glazovaných materiálov, stupnica 2, 3, 4, 5

farba ►
rozmer a PEI* ►
kód produktu ►

◄ pôvodná maloobchodná cena s DPH
◄ akciová maloobchodná cena s DPH

Šedá xxx €/m2
30x60 / PEI xxx €/m2
AXB1111
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Vo výrobnom závode TechnoArt vám vyrobíme z týchto materiálov battiscopy, gradiná, 

schodové stupne, mozaiky a ďalšie výrobky podľa potreby projektu www.technoart.info

Skupina Florim (Floorgres, Rex, Cerim a Casa Dolce Casa) priniesla na trh gresové dlažby v najväčšom formáte 320x160 
cm. Jedna dlaždica má väčšiu výmeru ako 5 m2. Konkuruje tak jedinému výrobcovi týchto materiálov Iris Group - FMG, 
GranitiFiandre a Ariostea. Výhodou skupiny Florim nie je len farebná škála ponúkaných materiálov ale predovšetkým 
formáty. Florim nadväzuje na úspešné série, ktoré vyrábali v mnohých formátoch v hrúbke črepu 10 mm. Vďaka tomu 
dokážeme napr. v zaťažených priestoroch použiť na podlahu formát 60x120 cm /10 mm v matnom prevedení a na stene 
použijeme leštené prevedenie vo formáte 320x160 cm, ktoré má hrúbku črepu 6 mm. Prírodné mramory v bielom prevedení 
sú v bežnej architektúre prakticky nepoužiteľné. Tento materiál je veľmi mäkký, má vysokú nasiakavosť a pri znečistení sa 
jedná o nevratné zmeny. Gresové dlažby v dizajne mramoru majú výrazne lepšie technické parametre, vďaka tomu nie ste 
limitovaní pri ich použití
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Pre technické opracovanie materiálu využite ponuky výrobného závodu TechnoArt
(rezanie, kamenárske rohy, otvory pre vývody vody, elektriny a pod.) www.technoart.info

Kompletný sortiment série I Classici di Rex 
nájdete na www.katalogy-koupelny.cz 3

I Classici di Rex

Statuario soft 178,80 €/m2
160x320 ALY1B2A 160,92 €/m2
Statuario glossy 226,80 €/m2
160x320 ALY1B1A 204,12 €/m2

Statuario open book A+B, soft 178,80 €/m2
320x320 ALY1C2D 160,92 €/m2
Statuario open book A+B, glossy 226,80 €/m2
320x320 ALY1C1D 204,12 €/m2

Cenník formátov série (v €/m2)

⓯ 160x320 80x240 120x240 160x160 120x120

SOFT/MATTE 178,80 € 
160,92 €

116,40 € 
104,76 €

130,80 € 
117,72 €

178,80 € 
160,92 €

116,40 € 
104,76 €

GLOSSY 226,80 € 
204,12 €

145,20 € 
130,68 €

171,60 € 
154,44 €

226,80 € 
204,12 €

145,20 € 
130,68 €

Calacatta Gold matte 178,80 €/m2
160x320 ALY3B3A 226,80 €/m2
Calacatta Gold glossy 6 632 €/m2
160x320 ALY3B1A 204,12 €/m2

Veľkosť maximálneho dekóru s nadväzujúcou kresbou je 480 x720 cm.
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Vo výrobnom závode TechnoArt vám vyrobíme z týchto materiálov battiscopy, gradiná, 

schodové stupne, mozaiky a ďalšie výrobky podľa potreby projektu www.technoart.info

Nové farby série I Classic di Rex sú k dispozícii až od roku 2017. Ide o štyri najatraktívnejšie čierne mramory alebo žuly. Ide 
o technologicky najnáročnejší výrobok, kde sa kombinuje čierna a biela hmota a ešte sa musí dodržať presná kresba. Tým, 
že tieto čierne mramory a žuly nie sú v prírode obvyklé a sú veľmi drahé, neboli bežne používané v architektúre. Aj pre tieto 
gresové dlažby sa bude ťažko hľadať využitie pre bežné stavby a sú skôr určené pre luxusné prestížne interiéry alebo ako 
prvky kontrastujúce k svetlým plochám.
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160x320

Pre technické opracovanie materiálu využite ponuky výrobného závodu TechnoArt
(rezanie, kamenárske rohy, otvory pre vývody vody, elektriny a pod.) www.technoart.info

Kompletný sortiment série I Classici di Rex
nájdete na www.katalogy-koupelny.cz 5

Marquinia matte 178,80 €/m2
160x320 ALY4B3A 160,92 €/m2
Marquinia glossy 226,80 €/m2
160x320 ALY4B1A 204,12 €/m2

Brazilian glossy 226,80 €/m2
160x320 ALY5B1A 204,12 €/m2

Portoro glossy 226,80 €/m2
160x320 ALY6B1A 204,12 €/m2

Black silk glossy 210,00 €/m2
160x320 A67A1A1 199,50 €/m2

Cenník formátov série (v €/m2)

⓯ 160x320 80x240 120x240 160x160 120x120

Marquinia SOFT 178,80 €
160,92 € –

130,80 €
117,72 €

178,80 €
160,92 €

178,80 €
160,92 €

Marquinia, Portoro, 
Brazilian GLOSSY

226,80 €
204,12 € –

171,60 €
154,44 €

226,80 €
204,12 €

145,20 €
130,68 €

Black silk GLOSSY 210,00 €
199,50 €

130,80 €
124,26 € –

210,00 €
199,50 € –

I Classici di Rex



made in italy

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

6
Vo výrobnom závode TechnoArt vám vyrobíme z týchto materiálov battiscopy, gradiná, 

schodové stupne, mozaiky a ďalšie výrobky podľa potreby projektu www.technoart.info

I Classici di Rex Statuario, kompozícia  (A+B+C)+(D+E+F) – formát až 480x720 cm, dá sa objednať vždy len kompozíciu 3 ks

I Classici di Rex Marquinia, kompozícia  (A+B+C)+(D+E+F) – formát až 480x720 cm, dá sa objednať vždy len kompozíciu 3 ks



Pre technické opracovanie materiálu využite ponuky výrobného závodu TechnoArt
(rezanie, kamenárske rohy, otvory pre vývody vody, elektriny a pod.) www.technoart.info

Kompletný sortiment série Open Book
nájdete na www.katalogy-koupelny.cz 7

Rozmerová škála, hrúbka 6 mm

Zaujímavosťou u niektorých farieb z kolekcie Magnum sú tzv. kompozície. Sú označené Open Book, aj keď 
tento výraz sa v odbore používa na takzvaný dekor A + B. Celkové možnosti výroby sú oveľa väčšie. Buď je 
možné objednať „len“ kompozíciu „A + B“ (open book), alebo je možné pre veľké steny dodať najväčšiu 
kompozíciu „(A + B + C + D + E + F) x 2“ - táto kompozícia má rozmer až 6,4x9,6m. Samozrejme je možné 
objednať akúkoľvek časť kompozície. Je predurčená pre zaujímavé pohľadové steny, ako je napríklad 
vidieť na fotografii reštaurácie v pražskom New Living Centre. V najväčšej kompozícii sme realizovali 
dominantnú pohľadovú stenu vstupnej hotelovej haly. Najzaujímavejšiou referenciou je vaňa bazéna, kde 
kresba nadväzuje zo steny cez dno na protiľahlú stenu. Fotografie realizácií nájdete v referenciách.

Ponuka rozmerov všetkých produktov Magnum je veľmi zaujímavá. Vo výrobnom závode sa všetko vyrába v najväčšom formáte 
a bez následného opracovania sú materiály prevezené na sklad. Až na základe objednávky sa režú na požadované rozmery a 
následne kalibrujú.

Open Book

80x80

160x160

120x120

80x160

60x120

160x320 

80x240 120x240 26,5x240 

Na fotografii je realizácia kompozície A + B + C + D, kde základná dlaždica má rozmer 3x1,5 m. Celkový dekor má teda rozmer 
3x6m. Pri pokládke s minimálnou škárou a s dofarbenou škárovacou  hmotou vytvoríte dojem, akoby bola celá stena z jedného 
bloku kameňa. Realizáciu nájdete v obchodnom centre NLC - Šafránkova 1, Praha.
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Vo výrobnom závode TechnoArt vám vyrobíme z týchto materiálov battiscopy, gradiná, 

schodové stupne, mozaiky a ďalšie výrobky podľa potreby projektu www.technoart.info

Výrobca Rex zo skupiny Florim má vo svojej ponuke dizajny „ozdobnejších“ kameňov. Jedným z jeho zástupcov je I 
Travertini di Rex. V prírode nájdete väčšinu travertínov v béžovom prevedení. Priemyselná výroba však nemá limity, a vďaka 
tomu v sérii nájdete i Travertini Black. V roku 2015 sme boli veľmi úspešní pri predaji série Travertino od konkurenčného 
výrobcu FMG. Ten však ponúkal len jednu béžovú farbu a obmedzenú radu  formátov. Skupina Florim ponúka výrazne širšiu 
formátovú radu a už z prvých predajov vidíme, že bude najúspešnejší formát 240x80 cm. Tento formát je veľmi vhodný pre 
kúpeľňu. Pri vertikálnej pokládke máte prakticky nulový prierez. Od zeme ku stropu nie je jediná špára a pri šírke 80 cm 
pokladáte jednu dlaždicu za druhou. Pre obkladačov je to tiež oveľa jednoduchšie, predovšetkým z pohľadu manipulácie.
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Pre technické opracovanie materiálu využite ponuky výrobného závodu TechnoArt
(rezanie, kamenárske rohy, otvory pre vývody vody, elektriny a pod.) www.technoart.info

Kompletný sortiment série I Travertini di Rex 
nájdete na www.katalogy-koupelny.cz 9

I Travertini di Rex

Travertino White matte R9 116,40 €/m2
80x240 ALX1A2A 104,76 €/m2
Travertino White glossy 145,20 €/m2
80x240 ALX1A1A 130,68 €/m2

Travertino Beige matte R9 116,40 €/m2
80x240 ALX2A2A 104,76 €/m2
Travertino Beige glossy 145,20 €/m2
80x240 ALX2A1A 130,68 €/m2

Travertino Black matte R9 116,40 €/m2
80x240 ALX4A2A 104,76 €/m2
Travertino Black glossy 145,20 €/m2
80x240 ALX4A1A 130,68 €/m2

Travertino Grey matte R9 116,40 €/m2
80x240 ALX3A2A 104,76 €/m2
Travertino Grey glossy 145,20 €/m2
80x240 ALX3A1A 130,68 €/m2

Cenník formátov série (v €/m2)

⓯ 160x320 80x240 120x240 160x160 120x120

MATTE R9 178,80 € 
160,92 €

116,40 € 
104,76 €

130,80 € 
117,72 €

178,80 € 
160,92 €

145,20 € 
130,68 €

GLOSSY 226,80 € 
204,12 €

145,20 € 
130,68 €

171,60 € 
154,44 €

226,80 € 
204,12 €

116,40 € 
104,76 €
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Vo výrobnom závode TechnoArt vám vyrobíme z týchto materiálov battiscopy, gradiná, 

schodové stupne, mozaiky a ďalšie výrobky podľa potreby projektu www.technoart.info

Séria La Roche bola predstavená v roku 2015 a vďaka svojmu výnimočnému dizajnu sa vo svojej kategórii stala bestsellerom. 
Jej predlohou bol „kostolný“ kameň, ktorý bol vytvorený na zákazku pri rekonštrukcii francúzskeho zámku La Roche na rieke 
Loire. Dnes sa snaží každý vyrábať materiály pre modernú architektúru a výrobcovia zabúdajú na to, že je veľa nádherných 
historických stavieb, ktoré potrebujú údržbu alebo zásadnejšiu rekonštrukciu pri zmene účelu užívania. Zámok La Roche bol 
napríklad prestavaný na hotel. Úspech série presvedčil výrobcu, ktorý ju vo výrobnom programe 2016 zaradil do kategórie 
Magnum - teda veľkoformátových dlažieb. V najprestížnejších historických stavbách boli tiež používané veľké kamenné 
dosky. Formát 320x160 cm by bolo ťažké vyťažiť a problematická by bola aj manipulácia. Preto si myslíme, že použitie tohto 
materiálu v historickej budove by nezodpovedalo podobným stavbám. Pre tieto objekty by sme skôr odporučili formát 
160x160 cm, ktorý je tiež v ponuke tejto série.

120x120 cm

69,90
€/m²
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160x320

Pre technické opracovanie materiálu využite ponuky výrobného závodu TechnoArt
(rezanie, kamenárske rohy, otvory pre vývody vody, elektriny a pod.) www.technoart.info

Kompletný sortiment série La Roche di Rex 
nájdete na www.katalogy-koupelny.cz 11

La Roche di Rex

Grey smooth 178,80 €/m2
160x320 ALW2I2A 160,92 €/m2

Ecru smooth 178,80 €/m2
160x320 ALW3I2A 160,92 €/m2

Blanc smooth 178,80 €/m2
160x320 ALW1I2A 160,92 €/m2

Cenník formátov série (v €/m2)

⓯ 160x320 120x240 160x160 120x120

SMOOTH R9 178,80 € 
160,92 €

130,80 € 
117,72 €

178,80 € 
160,92 €

116,40 € 
69,90 €

Táto séria sa vyrába tiež v hrúbke 10 mm v rozmere 80x80 cm, ktorú odporúčame pre 
zaťažené podlahy. Detaily nájdete na strane 29.
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Vo výrobnom závode TechnoArt vám vyrobíme z týchto materiálov battiscopy, gradiná, 

schodové stupne, mozaiky a ďalšie výrobky podľa potreby projektu www.technoart.info

Séria Ardoise má podobný príbeh ako La Roche na predchádzajúcej stránke. Jednalo sa o novinku roku 2015 v klasickom 
formáte 40x80 cm a menšom. Predlohou tejto série bola štiepaná bridlica, ktorá je krásna, ale má mnoho technických 
problémov. Predovšetkým je materiál nestabilný a odlupuje sa po vrstvách. Nemá veľkú mechanickú pevnosť, a preto 
nemôže byť vo veľkých formátoch. Gresová dlažba žiadny z týchto problémov nemá, veľké formáty sú veľmi zaujímavé, 
materiál je dostatočne pevný a dobre čistiteľný. Úspech série v roku 2015 jej otvoril cestu medzi najprestížnejšie materiály 
Magnum. Vďaka tomu nájdete sériu Ardoise vo formáte 320x160 cm, ale aj vo veľmi komerčnom formáte 240x80 cm.

120x120 cm

69,90
€/m²
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160x320

Pre technické opracovanie materiálu využite ponuky výrobného závodu TechnoArt
(rezanie, kamenárske rohy, otvory pre vývody vody, elektriny a pod.) www.technoart.info

Kompletný sortiment série Ardoise 
nájdete na www.katalogy-koupelny.cz 13

Ecru matte 116,40 €/m2
80x240 ALP3J1A 104,76 €/m2

Blanc matte 116,40 €/m2
80x240 ALP1J1A 104,76 €/m2

Noir matte 116,40 €/m2
80x240 ALP6J1A 104,76 €/m2

Gris matte 116,40 €/m2
80x240 ALP4J1A 104,76 €/m2

Ardoise

Cenník formátov série (v €/m2)

⓯ 160x320 80x240 120x240 120x120

MATTE R10 178,80 € 
160,92 €

116,40 € 
104,76 €

130,80 € 
117,72 €

116,40 € 
69,90 €

Táto séria sa vyrába tiež v hrúbke 10 mm v rozmere 80x80 cm, ktorú odporúčame pre 
zaťažené podlahy. Detaily nájdete na strane 31.
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Vo výrobnom závode TechnoArt vám vyrobíme z týchto materiálov battiscopy, gradiná, 

schodové stupne, mozaiky a ďalšie výrobky podľa potreby projektu www.technoart.info

Na túto stránku sme zlúčili dve série Marmi a Alabastri. Tieto série sú na trhu 
veľmi dlho a v bežnom formáte ich nájdete na ďalších stránkach katalógu. Obe 
majú veľmi širokú farebnú škálu, ale v kategórii Magnum zaradil výrobca len 
štyri najpredávanejšie farby. Prírodné materiály, ktoré boli predlohou pre tieto 
série, sú  z technického hľadiska najkomplikovanejšími materiálmi. Napríklad I 
Marmi grey a brown sú vápencové usadeniny, ktoré sú veľmi mäkké a nasiakavé. 
U gresovej dlaždice tieto problémy nemáte. Mňa osobne najviac zaujala farba 
Alabastri Bamboo glossy, ktorú posudzujem predovšetkým z technického 
hľadiska, a stále som nedokázal pochopiť, ako výrobca dokázal vytvoriť na 
dlaždicu hlbokú kresbu napodobňujúcu prírodný ónyx. Fotografia z katalógu 
vám o tomto materiáli nič nepovie, kým ho neuvidíte „naživo“.
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160x320

Pre technické opracovanie materiálu využite ponuky výrobného závodu TechnoArt
(rezanie, kamenárske rohy, otvory pre vývody vody, elektriny a pod.) www.technoart.info

Kompletný sortiment série I Marmi • Alabastri di Rex 
nájdete na www.katalogy-koupelny.cz 15

I Marmi • Alabastri di Rex

Alabastri Bamboo glossy 145,20 €/m2
80x240 / PEI 4 ALN1G1A 130,68 €/m2

I Marmi di Rex Marble Brown glossy 145,20 €/m2
80x240 / PEI 4 ALD2J2A 130,68 €/m2

Alabastri Madreperla glossy 145,20 €/m2
80x240 / PEI 4 ALN3G1A 130,68 €/m2

I Marmi di Rex Marble Gray glossy 145,20 €/m2
80x240 / PEI 4 ALD1J2A 130,68 €/m2

Cenník formátov série (v €/m2)

⓯ 160x320 80x240 120x240 160x160 120x120

GLOSSY (I Marmi di Rex) 226,80 € 
204,12 €

145,20 € 
130,68 € – 226,80 € 

204,12 € –

GLOSSY (Alabastri di Rex) 226,80 € 
204,12 €

145,20 € 
130,68 €

171,60 € 
154,44 € – 145,20 € 

130,68 €

Táto séria sa vyrába tiež v hrúbke 10 mm v rozmere 80x80 cm, ktorú odporúčame pre 
zaťažené podlahy. Detaily pre sériu I Marmi nájdete na strane 37 a pre sériu Alabastri na 
strane 33.
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Vo výrobnom závode TechnoArt vám vyrobíme z týchto materiálov battiscopy, gradiná, 

schodové stupne, mozaiky a ďalšie výrobky podľa potreby projektu www.technoart.info

V architektúre sa viac ako 4000 rokov používajú prírodné mramory vo veľkých doskách. Dôvodom bol nielen krásny 
dizajn, ale predovšetkým, vďaka mäkkosti tohto materiálu jeho jednoduché opracovanie. Prvé dve farby sú zástupcovia 
„novodobých“ materiálov. Predlohou im bol materiál, ktorý sa vyťaží a následne vyleští. Obdobných materiálov nájdete na 
trhu veľa, aj keď nie v tomto veľkom formáte. Ďalšie dve farby sú však ojedinelé - nie farbou, ale povrchom. Výrobca používa 
pre nás doposiaľ neznámu technológiu, ktorú si veľmi starostlivo chráni a prístup do tejto zóny výrobného závodu je 
zakázaný. My teda poznáme len výsledok. Obe farby série Stones napodobňujú známy mramor Calacatta a béžovú Navonu. 
Materiál pôsobí opotrebovaným (prešliapaným) dojmom, ako keby bol používaný stovky alebo tisíce rokov a vďaka tomu 
je na rôznych miestach prešliapaný, niekde je viac vyleštený, akoby po ňom ľudia chodili po celé veky. Výsledný dizajn je 
neuveriteľne verný a väčšina z tých, kto ich videl, neveril, že sa jedná o umelo vyrobené dlaždice.

120x120 cm

69,90
€/m²



⓯

RET

r

digi
tisk

VAR

6

160x320

Pre technické opracovanie materiálu využite ponuky výrobného závodu TechnoArt
(rezanie, kamenárske rohy, otvory pre vývody vody, elektriny a pod.) www.technoart.info

Kompletný sortiment série I Bianchi di Rex • Stones & More 
nájdete na www.katalogy-koupelny.cz 17

I Bianchi di Rex • Stones & More

I Bianchi di Rex Palissandro glossy 145,20 €/m2
80x240 / PEI 4 ALE2K2A 130,68 €/m2

Stones & More Marfil smooth 116,40 €/m2
80x240  AQA4A1A 104,76 €/m2

Stones & More Calacatta smooth 116,40 €/m2
80x240  AQA1A1A 104,76 €/m2

I Bianchi di Rex Sorrento glossy 145,20 €/m2
80x240 / PEI 4 ALE3K2A 130,68 €/m2

Cenník formátov série (v €/m2)

⓯ 160x320 80x240 120x240 160x160 120x120

GLOSSY (I Bianchi) 226,80 € 
204,12 €

145,20 € 
130,68 €

171,60 € 
154,44 €

226,80 € 
204,12 €

145,20 € 
130,68 €

SMOOTH R9 (Stones) 178,80 € 
160,92 €

116,40 € 
104,76 €

130,80 € 
117,72 €

178,80 € 
160,92 €

116,40 € 
69,90 €

Séria I Bianchi sa vyrába tiež v hrúbke 10 mm v rozmere 80x80 cm, ktorú odporúčame 
pre zaťažené podlahy. Detaily pre sériu I Bianchi nájdete na strane 39.
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Vo výrobnom závode TechnoArt vám vyrobíme z týchto materiálov battiscopy, gradiná, 

schodové stupne, mozaiky a ďalšie výrobky podľa potreby projektu www.technoart.info

Séria Industrial je svojím dizajnom predurčená pre modernú architektúru. Dizajn betónu v jednoduchých základných 
farbách nemá prakticky žiadnu kresbu. Je vhodný nielen na podlahy, ale aj obklady stien. Z tohto materiálu sme realizovali 
aj niektoré fasády. Ako jeden z mála materiálov vo veľkom formáte je možné ho prezentovať iba pomocou malých vzoriek. 
Architekt tak nemá problém si podľa odrezkov vybrať farbu.
Tieto materiály nie je jednoduché pokladať. Mnohé firmy nemajú s pokládkou veľkých formátov skúsenosti a ani dostatočné 
vybavenie. Radi vám v tomto smere pomôžeme. Technické detaily ako napr. kamenárske rohy, otvory pre elektriku alebo 
vodu, vetracie mriežky a pod. - to všetko Vám dokážeme predpripraviť v našom výrobnom závode TechnoArt. Je nebezpečné, 
aby vám niekto na stavbe z takto drahého materiálu rezal sokel. Z ostatkov materiálu vám môžeme narezať nielen sokle, ale 
aj napr. mozaiky - www.technoart.cz

120x120 cm

69,90
€/m²
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Pre technické opracovanie materiálu využite ponuky výrobného závodu TechnoArt
(rezanie, kamenárske rohy, otvory pre vývody vody, elektriny a pod.) www.technoart.info

Kompletný sortiment série Industrial 
nájdete na www.katalogy-koupelny.cz 19

Industrial

Sage naturale 102,00 €/m2
80x240 A6V4O3A 96,90 €/m2

Steel naturale 102,00 €/m2
80x240 A6V5O3A 96,90 €/m2

Plomb naturale 102,00 €/m2
80x240 A6V6O3A 96,90 €/m2

Moka naturale 102,00 €/m2
80x240 A6V3O3A 96,90 €/m2

Taupe naturale 102,00 €/m2
80x240 A6V2O3A 96,90 €/m2

Ivory naturale 102,00 €/m2
80x240 A6V1O3A 96,90 €/m2

Cenník formátov série (v €/m2)

⓯ 160x320 80x240 120x240 160x160 120x120

NATURALE R9 163,20 € 
155,04 €

120,00 € 
96,90 €

116,40 € 
110,58 €

163,20 € 
155,04 €

102,00 € 
69,90 €

Táto séria sa vyrába tiež v hrúbke 10 mm v rozmere 80x80 cm, ktorú odporúčame pre zaťažené podlahy.  
Detaily nájdete na strane 47. Séria je tiež k dispozícii v hrúbke črepu 2 cm (str. 79), ktorý je predovšetkým vhodný pre exteriéry – 
terasy, vjazdy a pod.
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Vo výrobnom závode TechnoArt vám vyrobíme z týchto materiálov battiscopy, gradiná, 

schodové stupne, mozaiky a ďalšie výrobky podľa potreby projektu www.technoart.info

Walks a Metal / style sú na trhu už dva roky vo formáte 60x120 cm a menších rozmerov v hrúbke 10 mm. Tak ako výrobca 
Rex zo skupiny Florim predstavuje predovšetkým „ozdobné mramory“, tak naopak výrobca Floorgres z rovnakej skupiny 
ponúka „tvrdé kamene“ - žulu. Svojim dizajnom sú určené pre iné typy priestorov. Gresové dlažby strácajú oproti prírodným 
predlohám svoj hlavný argument - tvrdosť a minimálnu nasiakavosť, pretože predovšetkým žuly majú veľmi dobré technické 
parametre. Máme tu však iný argument a to je formát. Prírodný materiál by v tomto formáte musel mať hrúbku 5cm a 
hmotnosť dosky by presiahla 500 kg. Vďaka tomu by bola manipulácia s týmto materiálom veľmi komplikovaná a pokládka 
by bola prakticky nereálna. Pri gresovej dlažbe je hmotnosť dosky 70 kg a vďaka tomu sme s ňou schopní realizovať nielen 
veľké plochy vo vstupných halách administratívnych budov, ale aj akýkoľvek priestor v rodinnom dome či byte.
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160x320

Pre technické opracovanie materiálu využite ponuky výrobného závodu TechnoArt
(rezanie, kamenárske rohy, otvory pre vývody vody, elektriny a pod.) www.technoart.info

Kompletný sortiment série Walks/1.0 • Metal/style 
nájdete na www.katalogy-koupelny.cz 21

Metal/style_03 soft 102,00 €/m2
80x240 A613G1A 96,90 €/m2

Walks/1.0 gray soft 102,00 €/m2
80x240 A6J2P2A 96,90 €/m2

Metal/style_02 soft 102,00 €/m2
80x240 A612G1A 96,90 €/m2

Walks/1.0 white soft 102,00 €/m2
80x240 A6J3P2A 96,90 €/m2

Walks/1.0 • Metal/style

Cenník formátov série (v €/m2)

⓯ 160x320 80x240 120x240 160x160 120x120

SOFT R9 (Walks) 163,20 € 
155,04 €

102,00 € 
2 834 € – – –

SOFT R9 (Metal) 163,20 € 
155,04 €

102,00 € 
96,90 €

116,40 € 
110,58 €

163,20 € 
155,04 €

102,00 € 
96,90 €

Tieto série sa vyrábajú tiež v hrúbke 10 mm, ktorú odporúčame pre zaťažené
podlahy. Detaily pre sériu Walks v rozmere 60x120 cm nájdete na strane 49 a pre sériu 
Metal Style v rozmere 80x80 cm na strane 45.
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Vo výrobnom závode TechnoArt vám vyrobíme z týchto materiálov battiscopy, gradiná, 

schodové stupne, mozaiky a ďalšie výrobky podľa potreby projektu www.technoart.info

Výrobca Cerim, ktorý patrí do skupiny Florim, bol predtým na okraji pozornosti. Zastarané technológie produkovali 
nezaujímavé materiály. V roku 2015 bol celý výrobný závod v talianskej Imole zbúraný a na jeho mieste postavil Florim 
najmodernejšiu výrobu v Taliansku. V tomto katalógu nájdete mnoho zaujímavých výrobkov vrátane série Timeless. V tejto 
sekcii predstavujeme formát 240x80 cm v leštenom i matnom prevedení. Väčšina sérií má jeden dizajn v niekoľkých farbách. 
Dizajnéri pri sérii Timeless išli inou cestou. Každá farba má inú predlohu – iný typ prírodného materiálu. K sérii som si 
dal pracovný názov „multikultúrna“. Vďaka rozmanitosti tejto série je možné realizovať stavby rôznych architektonických 
štýlov. Tento formát je veľmi vhodný pre kúpeľňu. Pri vertikálnej pokládke máte prakticky nulový prerez. Od podlahy k 
stropu nie je jediná škára a pri šírke 80 cm kladiete jednu dlaždicu za druhou. Pre obkladačov je to tiež oveľa jednoduchšie 
predovšetkým z pohľadu manipulácie.
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80x240

Pre technické opracovanie materiálu využite ponuky výrobného závodu TechnoArt
(rezanie, kamenárske rohy, otvory pre vývody vody, elektriny a pod.) www.technoart.info

Kompletný sortiment série Timeless of Cerim 
nájdete na www.katalogy-koupelny.cz 23

Timeless of Cerim

Calacatta naturale R9 90,00 €/m2
80x240 / PEI 5 A729D1A 79,90 €/m2
Calacatta lucido 124,80 €/m2
80x240 / PEI 5  A729D2A 109,90 €/m2

Bardiglio gray naturale R9 90,00 €/m2
80x240 / PEI 4  A727D1A 79,90 €/m2
Bardiglio gray lucido 124,80 €/m2
80x240 / PEI 4 A727D2A 109,90 €/m2

Ceppo di grè naturale R9 90,00 €/m2
80x240 / PEI 4  A724D1A 79,90 €/m2
Ceppo di grè lucido 124,80 €/m2
80x240 / PEI 4  A724D2A 109,90 €/m2

Amani grey naturale R9 90,00 €/m2
80x240 / PEI 3  A726D1A 79,90 €/m2
Amani grey lucido 124,80 €/m2
80x240 / PEI 3  A726D2A 109,90 €/m2

Cenník formátov série (v €/m2)

⓯ 80x240 80x80

NATURALE R9 90,00 € 
79,90 €

73,20 € 
65,90 €

LUCIDO 124,80 € 
109,90 €

99,60 € 
89,90 €

Táto séria sa vyrába tiež v hrúbke 10 mm v rozmere 60x120 cm, ktorú odporúčame 
pre zaťažené podlahy. Detaily nájdete na strane 55 a 57.
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Vo výrobnom závode TechnoArt vám vyrobíme z týchto materiálov battiscopy, gradiná, 

schodové stupne, mozaiky a ďalšie výrobky podľa potreby projektu www.technoart.info

Ďalšie farby série Timeless sú tiež zaujímavé a na predchádzajúcej stránke si môžete prečítať argumenty. Spomenul by som 
tu dve farby. Amani grey, ktorej predlohou bol prírodný kameň, ktorý používa Armani vo svojich predajniach (Bronze Armani 
Marble). Výrobca si nedovolil plný názov Armani z dôvodu ochrannej známky. Druhá zaujímavá farba Ceppo di grey si zvolila 
ako predlohu liate teraso. Tento typ materiálu sa používa v architektúre zhruba 100 rokov, od doby vynálezu betónu a jeho 
výrazného rozšírenia. Aj v dnešnej dobe sa tento dizajn využíva v niektorých typoch modernej architektúry: vstupné haly 
administratívnych budov, domy s prvkami funkcionalizmu a pod. Liate teraso sa architektom páči preto, že nemá škáry. Na 
stavbách sa väčšinou používa lacnejšie prevedenie s malým zrnom. Predlohou pre dizajn tejto dlaždice však bol materiál s 
veľkými kusmi kameňa (veľké zrno) a pri pokládke na malú škáru, kde používame škárovaciu hmotu v rovnakej farbe ako je 
dlažba, je výsledný efekt fantastický. Materiál sme schopní dodať v matnom i leštenom prevedení.
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80x240

Pre technické opracovanie materiálu využite ponuky výrobného závodu TechnoArt
(rezanie, kamenárske rohy, otvory pre vývody vody, elektriny a pod.) www.technoart.info

Kompletný sortiment série Timeless of Cerim 
nájdete na www.katalogy-koupelny.cz 25

Timeless of Cerim

Travertino naturale R9 90,00 €/m2
80x240 / PEI 4  A723D1A 79,90 €/m2
Travertino lucido 124,80 €/m2
80x240 / PEI 4  A723D2A 109,90 €/m2

Marfil naturale R9 90,00 €/m2
80x240 / PEI 4  A722D1A 79,90 €/m2
Marfil lucido 124,80 €/m2
80x240 / PEI 4  A722D2A 109,90 €/m2

Black deep naturale R9 90,00 €/m2
80x240 / PEI 3  A728D1A 79,90 €/m2
Black deep lucido 124,80 €/m2
80x240 / PEI 3  A728D2A 109,90 €/m2

Eramosa naturale R9 90,00 €/m2
80x240 / PEI 3  A725D1A 79,90 €/m2
Eramosa lucido 124,80 €/m2
80x240 / PEI 3  A725D2A 109,90 €/m2

Cenník formátov série (v €/m2)

⓯ 80x240 80x80

NATURALE R9 90,00 € 
79,90 €

73,20 € 
65,90 €

LUCIDO 124,80 € 
109,90 €

99,60 € 
89,90 €

Táto séria sa vyrába tiež v hrúbke 10 mm v rozmere 60x120 cm, ktorú odporúčame 
pre zaťažené podlahy. Detaily nájdete na strane 55 a 57.
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Vo výrobnom závode TechnoArt vám vyrobíme z týchto materiálov battiscopy, gradiná, 

schodové stupne, mozaiky a ďalšie výrobky podľa potreby projektu www.technoart.info

Hitom medzi novinkami 2017 sa stala séria Onyx of Cerim. Prírodný ónyx je zaradený do skupiny polodrahokamov, z tohto 
dôvodu sa v architektúre objavuje len sporadicky. Druhým limitom prírodného onyxu sú jeho technické parametre - vysoká 
nasiakavosť (špinavosť) a nízka odolnosť proti poškriabaniu (tvrdosť). Gresové dlažby svojimi technickými parametrami 
jednoducho tieto materiály prekonajú. Problém je samozrejme s dizajnom. Prírodný ónyx je krásny a väčšina kópií sa mu 
ani zďaleka nepriblíži. Séria Onix of Cerim je však veľmi vydarená a vďaka hlbokej, neopakujúcej sa kresbe sú realizované 
priestory nádherné. Formát 80x240 je vyrábaný v hrúbke 6mm. V rovnakom dizajne vyrába CERIM dlažby v hrúbke 10mm do 
formátu 60x120 cm. Vďaka tomu je možné v stavbe použiť hrubé materiály na podlahu a slabé materiály pre obklad steny.
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Kompletný sortiment série Onyx of Cerim 
nájdete na www.katalogy-koupelny.cz 27

Onyx of Cerim

White lucido 124,80 €/m2
80x240 / PEI 4 A75E1A1  119,90 €/m2

Sand lucido 124,80 €/m2
80x240 / PEI 4 A75D1A1  119,90 €/m2

Iron lucido 124,80 €/m2
80x240 / PEI 3 A75B1A1  119,90 €/m2

Cloud lucido 124,80 €/m2
80x240 / PEI 4 A75C1A1  119,90 €/m2

Shadow lucido 124,80 €/m2
80x240 / PEI 3 A75A1A1  119,90 €/m2

Cenník formátov série (v €/m2)

⓯ 80x240 80x80

LUCIDO 124,80 € 
119,90 €

99,60 € 
84,90 €
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Vo výrobnom závode TechnoArt vám vyrobíme z týchto materiálov battiscopy, gradiná, 

schodové stupne, mozaiky a ďalšie výrobky podľa potreby projektu www.technoart.info

Séria La Roche je napodobeninou tzv. „kostolnej kamennej dlažby“. Dizajn starého vychodeného kameňa s patinou 
niekoľkých storočí je vhodný nielen pre rekonštrukciu historického objektu, ale svojím kontrastom môže pôsobiť ako 
zaujímavý a dynamický prvok i v modernom priestore. Väčšina výrobcov pri vývoji noviniek zabúda na historické budovy a 
štýlové priestory. Taliansky výrobca Rex má v tomto smere dlhodobú a úspešnú tradíciu a táto séria na ňu nadväzuje. Povrch 
Anticato s protišmykovou úpravou R10 zodpovedá novým európskym odporúčaniam pre verejné priestory. Zaujímavé sú 
aj „zlomené okraje“. Keď sa veľmi vymyje škárovacia hmota, je škára úzka a rovná a vnímate zlomené rohy. Keď sa naopak 
škárovacia hmota nevymyje, tak je škára výrazne nepravidelná a práve zlomené rohy sú vyplnené škárovacou hmotou. 
Vďaka tomu pôsobí podlaha rustikálnejšie.
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Pre technické opracovanie materiálu využite ponuky výrobného závodu TechnoArt
(rezanie, kamenárske rohy, otvory pre vývody vody, elektriny a pod.) www.technoart.info

Kompletný sortiment série La Roche di Rex 
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Battiscopa B zaleštená
ant. naturale
8x80
12,20 €/ks (15,25 €/bm)

10,98 €/ks (13,73 €/bm)

Gradino
ant. naturale
40x80
28,53 €/ks

25,67 €/ks

Ecru anticato naturale 97,20 €/m2
80x80 ALW3C1A 69,90 €/m2

Mud anticato naturale 97,20 €/m2
80x80 ALW5C1A 69,90 €/m2

Grey anticato naturale 97,20 €/m2
80x80 ALW2C1A 69,90 €/m2

Blanc anticato naturale 97,20 €/m2
80x80 ALW1C1A 69,90 €/m2

Cenník formátov série (v €/m2) 20 20

⓯ 40x80 80x80 60x60 60x120 60x60 40x120

ANTICATO NATURALE R10, A 73,20 €
54,90 €

97,20 € 
69,90 €

73,20 €
65,88 €

105,60 € 
79,90 € – –

SMOOTH R9 – 97,20 € 
69,90 € – – – –

STRUTTURATO NATURALE R11 73,20 €
65,88 € – – – – –

NATURALE R10 (Ecru, Grey) – – – – 81,60 € 
74,90 €

115,20 € 
99,90 €

La Roche di Rex

Mozaika Cubito jednotypová
30x30
W1H4A
91,39 €/m2
73,11 €/m2 (6,58 €/ks)
Cena výrobnej operácie

Schodový stupeň s hranou K2 35x120
vrátane podstupnice 18x120
ant. naturale
162,84 €/ks

146,56 €/ks
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Séria Ardoise bola predstavená talianskym výrobcom Rex ako novinka roku 2015. Štandardom tohto výrobcu je široká 
farebná škála a množstvo formátov. Predlohou tejto série boli rôzne mutácie bridlice. Tento prírodný materiál je veľmi 
špecifický a jeho negatívna vlastnosťou je nízka mechanická pevnosť. Ďalším negatívom je odlupovanie vrstiev a vznik 
ostrých hrán. Séria Ardoise je gresová dlažba, ktorá využíva dizajnovú predlohu prírodného materiálu, ale eliminuje 
všetky jeho negatívne vlastnosti. Reliéf na dlaždici je veľmi jemný, a vďaka tomu je pri tomto materiáli aj ľahká čistiteľnosť. 
Novinkou pre rok 2016 bol formát 60x120 cm a pre rok 2017 bola zaradená aj do výrobného programu vo formáte 320x160 
cm (nájdete na začiatku katalógu v kolekcii Magnum). Pre vernejší dizajn odporúčame použiť ďalšiu doplnkovú výrobnú 
operáciu M3 (mix rezaných formátov).
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Cenník formátov série (v €/m2)

⓯ 40x80 80x80 60x120

NATURALE R10 80,40 € 
49,90 €

97,20 € 
58,90 €

103,20 € 
74,90 €

GRIP R11, B 80,40 € 
49,90 €

97,20 € 
58,90 € –

Multiformát tretinový M3
naturale
40x80
68,97 €/m2

62,08 €/m2

Ardoise

Gradino
naturale
40x80
28,53 €/ks

25,67 €/ks

Battiscopa B zaleštená
naturale
8x80
12,20 €/ks (15,25 €/bm)

10,98 €/ks (13,73 €/bm)

Schodový stupeň s hranou K2
naturale
33x80
64,89 €/ks

58,40 €/ks

Ivoire naturale 80,40 €/m2
40x80 ALP2A1A 49,90 €/m2

Gris naturale 80,40 €/m2
40x80 ALP4A1A 49,90 €/m2

Noir naturale 80,40 €/m2
40x80 ALP6A1A 49,90 €/m2

Blanc naturale 80,40 €/m2
40x80 ALP1A1A 49,90 €/m2

Ecru naturale 80,40 €/m2
40x80 ALP3A1A 49,90 €/m2

Plombe naturale 80,40 €/m2
40x80 ALP5A1A 49,90 €/m2
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Vo výrobnom závode TechnoArt vám vyrobíme z týchto materiálov battiscopy, gradiná, 

schodové stupne, mozaiky a ďalšie výrobky podľa potreby projektu www.technoart.info

V uplynulých rokoch predstavil taliansky výrobca Rex série I Bianchi (2013) a I Marmi (2014), ktoré mu priniesli veľký úspech. 
Tento materiál veľmi dobre konkuroval prírodným predlohám, predovšetkým vďaka svojim technickým parametrom, ale 
nenašiel konkurenta ani medzi výrobcami keramických obkladov a dlažieb. V roku 2015 Rex pripravil sériu Alabastri vo 
formátovej škále od 80x80 cm až po 80x180 cm. Pre rok 2016 sa ponuka rozšírila o nové formáty 320x160 cm a menšie, ktoré 
sú z tohto formátu rezané. Pre výrobu veľkého formátu však boli vybrané len najpredávanejšie farby (nájdete na začiatku 
katalógu v kolekcii Magnum).
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Alabastri di Rex

Zaffiro lucido 133,20 €/m2
60x120 / PEI 4 ALN7C1A 94,90 €/m2

Fumé lucido 133,20 €/m2
60x120 / PEI 4 ALN8C1A 94,90 €/m2

Ambra lucido 133,20 €/m2
60x120 / PEI 4 ALN6C1A 94,90 €/m2

Bamboo lucido 133,20 €/m2
60x120 / PEI 4 ALN1C1A 94,90 €/m2

Cenník formátov série (v €/m2) BIG
SIZE

⓯ 60x120 80x80 80x180

LUCIDO 133,20 € 
94,90 €

118,80 € 
90,90 €

145,20 € 
115,90 €
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schodové stupne, mozaiky a ďalšie výrobky podľa potreby projektu www.technoart.info

Kresba série vychádza z predlôh prírodných ónyxov, čo je v odbore keramických obkladov a dlažieb najťažšia úloha. Výsledok 
môžete posúdiť sami.  Gresový materiál samozrejme eliminuje všetky problémy prírodných ónyxov, a to predovšetkým jeho 
nasiakavosť a mäkkosť, ktoré zásadným spôsobom limitujú jeho použitia v architektúre. Séria Alabastri technické limity 
prakticky nemá. Musím povedať, že sa dnes na trhu nájdu materiály, ktoré majú „hlbšiu kresbu“ (Onyx of Cerim). Výrobca 
Rex zaradil najúspešnejšie farby aj do kolekcie Magnum a vďaka tomu, že sú vyrábané na najmodernejších strojoch, je 
výsledný dizajn lepší (nájdete na začiatku katalógu v kolekcii Magnum).
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Alabastri di Rex

Madreperla lucido 133,20 €/m2
60x120 / PEI 4 ALN3C1A 94,90 €/m2

Miele lucido 133,20 €/m2
60x120 / PEI 4 ALN5C1A 94,90 €/m2

Smeraldo lucido 133,20 €/m2
60x120 / PEI 4 ALN4C1A 94,90 €/m2

Cenník formátov série (v €/m2) BIG
SIZE

⓯ 60x120 80x80 80x180

LUCIDO 133,20 € 
94,90 €

118,80 € 
90,90 €

145,20 € 
115,90 €

Battiscopa B zaleštená
lucido
8x120
20,37 €/ks (16,98 €/bm)

18,33 €/ks (15,28 €/bm)

Mozaika Cubito jednotypová
30x30
W1H4A
91,39 €/m2
73,11 €/m2 (6,58 €/ks)
Cena výrobnej operácie

Schodový stupeň s hranou K2 35x120
vrátane podstupnice 18x120
lucido
162,84 €/ks

146,56 €/ks
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schodové stupne, mozaiky a ďalšie výrobky podľa potreby projektu www.technoart.info

Séria známeho talianskeho výrobcu Rex (predstavená v roku 2014) je zaujímavá nielen svojou technológiou, ale aj dizajnom. 
Ide o gresovú, glazovanú, rektifikovaný dlažbu, kde je kresba vytvorená digitálnou tlačou. Predlohou boli výnimočné 
vápencové usadeniny, ktoré sú v prírodnom „prevedení“ veľmi mäkké a nasiakavé. I Marmi di Rex tieto nedostatky nemá, 
preto je možné ju použiť ako v kúpeľniach na steny, tak aj na podlahy iných interiérov, viď fotografia. Najväčší formát 80x180 
cm dlaždicu už nepripomína. Dokážete z nej vytvoriť tie najprestížnejšie priestory. Samozrejme je pri týchto materiáloch 
veľmi dôležitá kvalita pokládky, napr. pri obkladoch stien je nutné dodržať, aby v rohoch (vonkajších aj vnútorných) 
prebiehala kresba. Tieto detaily posunú výsledný efekt o niekoľko stupňov vyššie. Príkladom môže byť realizácia hotela 
Thermal v Karlových Varoch. Novinkou pre rok 2016 bol formát 320x160 cm pre dve najpredávanejšie farby I Marmi grey a 
brown (nájdete na začiatku katalógu v kolekcii Magnum).
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Cenník formátov série (v €/m2) BIG
SIZE

⓯ 60x60 60x120 80x80 80x180

LUCIDO 99,60 € 
89,64 €

115,20 € 
88,90 €

102,00 € 
79,90 €

145,20 € 
119,90 €

NATURALE R9 82,80 € 
62,90 €

98,40 € 
88,56 €

86,40 € 
77,76 €

116,40 € 
104,76 €

I Marmi di Rex

Battiscopa B zaleštená
naturale/lucido
8x120
20,37 €/ks (16,98 €/bm)

18,33 €/ks (15,28 €/bm)

Schodový stupeň s hranou K2 35x120
vrátane podstupnice 18x120
naturale/lucido
162,84 €/ks

146,56 €/ks

Marble Brown lucido 115,20 €/m2
60x120 / PEI 4 ALD2A2A 88,90 €/m2

Marble Gray lucido 115,20 €/m2
60x120 / PEI 4 ALD1A2A 88,90 €/m2

Mozaika Cubito Marble Brown
naturale/lucido
30x30
16,28 €/ks (180,89 €/m2)

14,66 €/ks (162,89 €/m2)

Mozaika Cubito Marble Gray
naturale/lucido
30x30
16,28 €/ks (180,89 €/m2)

14,66 €/ks (162,89 €/m2)
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Vo výrobnom závode TechnoArt vám vyrobíme z týchto materiálov battiscopy, gradiná, 
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V roku 2015 bola predstavená séria I Bianchi, ktorá sa v tom čase stala materiálom číslo jedna v odbore. Nová technológia 
výrobcu Rex v Maranelle (vedľa výrobného závodu Ferrari) mala v danej dobe najväčší lis na keramické dlažby, ktorý 
umožňoval výrobu formátu 80x180 cm. Následne, pomocou digitálnej tlače, bolo možné vytvoriť kópie známych talianskych 
mramorov, ktoré sú v prírodnom „prevedení“ veľmi mäkké a nasiakavé. Gresové dlažby tieto nedostatky nemajú. Je možné 
ich použiť ako na steny v kúpeľniach, tak i na podlahy iných priestorov. Dizajn mramoru sa v architektúre používa viac 
ako 4 000 rokov a jeho nadčasovosť nemožno spochybniť. Najväčší formát 80x180 cm dlaždicu už nepripomína. Cenové 
porovnanie s prírodným materiálom je jednoznačne v prospech série I Bianchi. Za dva roky, odkedy je táto séria na trhu, 
bolo realizovaných mnoho prestížnych priestorov, väčšinou pre súkromných investorov. Úspech série určite podporí aj 
nový formát 320x160 cm.
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Cenník formátov série (v €/m2) BIG
SIZE

⓯ 60x60 60x120 80x80 80x180

LUCIDO 112,80 € 
101,52 €

130,80 € 
94,90 €

116,40 € 
79,90 €

145,20 € 
119,90 €

NATURALE R9 96,00 € 
69,90 €

115,20 € 
103,68 €

99,60 € 
89,64 €

116,40 € 
104,76 €

I Bianchi di Rex

Battiscopa B zaleštená
naturale/lucido
8x80
14,24/13,43 €/ks

12,82/12,08 €/ks (16,03/15,10 €/bm)

Schodový stupeň s hranou K2 35x120
vrátane podstupnice 18x120
naturale/lucido
175,08/162,84 €/ks

157,58/146,56 €/ks

Sorrento lucido 130,80 €/m2
60x120 / PEI 4 ALE3B2A 94,90 €/m2

Paonazzetto lucido 130,80 €/m2
60x120 / PEI 4 ALE4B2A 94,90 €/m2

Palissandro lucido 130,80 €/m2
60x120 / PEI 4 ALE2B2A 94,90 €/m2

Calacatta lucido 130,80 €/m2
60x120 / PEI 4 ALE1B2A 94,90 €/m2
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Kópia dizajnu dreva sa na trhu objavuje už minimálne 15 rokov. Španielske lesklé dlaždice napodobňujúce parkety boli 
naozaj odstrašujúcim prvkom aj v ekonomických stavbách. Nové technológie posledných 3 rokov však priniesli na trh 
výnimočné dizajny, ktoré si získavajú čoraz väčšiu obľubu. Úlohou týchto gresových dlažieb však nie je suplovať teplé 
drevené podlahy napríklad v detskej izbe, ale sú určené predovšetkým pre vysoko zaťažené priestory (reštaurácie, butiky, 
hotelové izby a pod.). Pre tieto priestory materiál spĺňa požiadavky na celkový dizajn interiéru a súčasne netreba mať obavy, 
že budete musieť podlahu po roku alebo dvoch meniť. Výnimočnosťou tejto série je formát 20x180 cm a veľmi zaujímavá je 
kombinácia dvoch formátov 20x120 cm a 20x180 cm. V dnešnej dobe sa jedná o najluxusnejší materiál s týmto dizajnom.
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Cream Oak naturale 97,20 €/m2
20x120 ALO2A1A 69,90 €/m2

Brown Oak naturale 97,20 €/m2
20x120 ALO1A1A 69,90 €/m2

Black Oak naturale 97,20 €/m2
20x120 ALO3A1A 69,90 €/m2

Cenník formátov série (v €/m2) BIG
SIZE 20

⓯ 15x90 15x120 20x120 20x180 40x120*

NATURALE R9 80,40 € 
72,36 €

97,20 € 
87,48 €

97,20 € 
69,90 €

130,80 € 
99,90 € –

STRUTTURATO R11, C 80,40 € 
69,90 € – – – 115,20 € 

99,90 €

* Iba farby Amber a Grey.
Pri tejto sérii odporúčame pokládku z kombinácie formátov 20x120 (2/3) a 20x180 (1/3).

Selection Oak

White Oak naturale 97,20 €/m2
20x120 ALO5A1A 69,90 €/m2

Amber Oak naturale 97,20 €/m2
20x120 ALO4A1A 69,90 €/m2

Gray Oak naturale 97,20 €/m2
20x120 ALO6A1A 69,90 €/m2

Battiscopa B zaleštená
naturale
8x120
20,37 €/ks (16,98 €/bm)

18,33 €/ks (15,28 €/bm)

Schodový stupeň s hranou K2
naturale
20x120
97,54 €/ks

87,79 €/ks
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Výrobca tento materiál dominantne používa v kombinácii so Styletech/ Metal, ktorá je vidieť na nasledujúcej strane. Myslíme 
si, že Styletech / Wood môže byť zaujímavý aj pri samostatnom použití. Na trhu nájdete mnoho materiálov s dizajnom dreva, 
ktoré však chcú byť vernou kópiou plávajúcich podláh. Styletech / Wood čerpal inšpiráciu z podláh, ktoré boli tvorené 
zo starých lakovaných alebo inak farbených a následne niekoľkokrát prebrusovaných dosiek. Z detailu fotografie je vidieť 
zaujímavý povrch a v prasklinách sú pozostatky pôvodnej farby dosky. Tento štýl prišiel z USA, kde v moderných priestoroch 
začali architekti používať recyklovaného drevo z pôvodných drevených stavieb v kombinácii s prírodným kameňom. Pri 
tejto dlažbe nepredpokladáme tak vysoké predajné čísla ako pri klasických dizajnoch dreva, ale určite tým, ako je „iná“, 
uspeje predovšetkým pri realizácii atypických moderných projektov. Nechajme sa prekvapiť ...
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Wood/Style

Wood/style_01 naturale 88,80 €/m2
20x120 A621A1A 69,90 €/m2

Wood/style_02 naturale 88,80 €/m2
20x120 A622A1A 69,90 €/m2

Wood/style_03 naturale 88,80 €/m2
20x120 A623A1A 69,90 €/m2

Wood/style_04 naturale 88,80 €/m2
20x120  A624A1A 69,90 €/m2

Wood/style_05 naturale 88,80 €/m2
20x120 A625A1A 69,90 €/m2

Cenník formátov série (v €/m2) BIG
SIZE

⓯ 20x120 20x180

NATURALE R10, B 88,80 € 
69,90 €

130,80 € 
99,90 €

Battiscopa B zaleštená
naturale
8x120
20,37 €/ks (16,98 €/bm)

18,33 €/ks (15,28 €/bm)

Schodový stupeň s hranou K2
naturale
20x120
97,54 €/ks

87,79 €/ks



made in italymade in italy

44
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Styletech/Metal bol novinkou pre rok 2015. Základný dizajn, vychádzajúci z predlôh prírodných „tvrdých“ kameňov má 
zvláštne metalické efekty. Získali sme veľmi dobré ceny na formáty 80x80 cm a 60x120 cm, ktoré v súčasnej dobe považujeme 
za základné formáty pre nadštandardné interiéry. Formát 60x60 cm dnes nájdete ako bežný formát akéhokoľvek obchodného 
centra alebo predajne. Hoci je materiál určený predovšetkým pre realizáciu moderných priestorov - butiky, reštaurácie, 
kancelárie a pod., bude zaujímavý aj v interiéri kúpeľne, predovšetkým pri použití formátu 60x120 cm s úpravou M3 (mix 
rezaných formátov). Pozrite sa na kombináciu tohto materiálu so sériou Wood / Style. Farby Metal a Wood sú práve pre 
kombináciu odtieňovo zladené. Realizácia kúpeľne v Prahe, ktorá kombinuje obe série, je naozaj zaujímavá.
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Metal/Style

Metal/style_01 soft 93,60 €/m2
60x120 A611B1A 79,90 €/m2

Metal/style_02 soft 93,60 €/m2
60x120 A612B1A 79,90 €/m2

Metal/style_03 soft 93,60 €/m2
60x120 A613B1A 79,90 €/m2

Cenník formátov série (v €/m2) BIG
SIZE

⓯ 40x80 60x60 60x120 80x80 80x180

SOFT R9 66,00 € 
62,70 €

66,00 € 
62,70 €

93,60 € 
79,90 €

86,40 € 
69,90 €

116,40 € 
99,90 €

Multiformát M3
40x80, 60x120
W1I1A
11,42 €/m2

9,14 €/m2
Cena výrobnej operácie

Battiscopa B zaleštená
soft
8x80
12,20 €/ks (15,25 €/bm)

10,98 €/ks (13,73 €/bm)

Schodový stupeň s hranou K2 35x120
vrátane podstupnice 18x120
soft
162,84 €/ks

146,56 €/ks

Mozaika Muro Z
soft
30x60
154,68 €/m2 (27,84 €/ks)

139,21 €/m2 (25,06 €/ks)
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Séria Industrial svojim menom trochu odpudzuje. Táto novinka roku 2015 chcela svojím názvom naznačiť, že sa jedná 
o technologicky najvyspelejší produkt súčasnej doby. „Trendy farby“ nájdete aj u iných výrobcov. Industrial má však 
neuveriteľnú formátovú škálu začínajúcu rozmerom 20x60 cm a končiacu výnimočným rozmerom 320x160 cm. V tejto 
sérii nájdete aj produkty s hrúbkou 6 mm (vo formáte 320x160 cm) alebo 2 cm (vo formáte 60x60 cm). Architektovi tak 
umožňuje zvoliť si odtieň, ktorý potrebuje súčasne s formátom a jeho následným využitím na stavbe. Univerzálnosť série 
umožňuje riešiť vonkajšie priestory s príslušným protišmykom, terasa uložená na terče, alebo 6 mm črep na fasáde či veľkej 
pohľadovej stene. V interiéri použijeme veľké formáty vo vstupných halách, doska za kuchynskou linkou, ale aj kúpeľňa nie 
je výnimka. Optimálny materiál pre modernú architektúru. Predaje roku 2015 úspešnosť série Industrial potvrdili.
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Cenník formátov série (v €/m2) 20

⓯ 40x80 80x80 60x60 60x120 60x60

SOFT R9 66,00 € 
62,70 €

87,60 € 
69,90 €

66,00 € 
62,70 €

99,60 € 
79,90 € –

NATURALE R10, B 60,00 € 
57,00 €

82,80 € 
69,90 €

60,00 € 
57,00 €

93,60 € 
69,90 € –

BOCCIARDATO R11, C – – – – 97,20 € 
69,90 €

Industrial

Mozaika Cubito
naturale
30x30
14,24 €/ks (158,22 €/m2)

12,82 €/ks (142,44 €/m2)

Gradino
naturale
40x80
32,61 €/ks

29,35 €/ks

Battiscopa A s fazetou
naturale/bocciardato
8x60x1/8x60x2
6,90/7,31 €/ks

6,21/6,57 €/ks

Schodový stupeň s hranou K0
naturale
30x120
64,89 €/ks

58,40 €/ks

Sage naturale 93,60 €/m2
60x120  A6V4E3A 69,90 €/m2

Steel naturale 93,60 €/m2
60x120  A6V5E3A 69,90 €/m2

Plomb naturale 93,60 €/m2
60x120  A6V6E3A 69,90 €/m2

Moka naturale 93,60 €/m2
60x120  A6V3E3A 69,90 €/m2

Taupe naturale 93,60 €/m2
60x120  A6V2E3A 69,90 €/m2

Ivory naturale 93,60 €/m2
60x120  A6V1E3A 69,90 €/m2
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Séria Walks / 1.0 od talianskeho výrobcu Floorgres je dokonale prepracovaný produkt. Na trhu sa objavilo veľa materiálov, 
ktoré sú inšpirované prírodnou žulou alebo bridlicou. Séria Walks / 1.0 je ich však prekonala vernosťou kresby. Široká 
škála formátov, ktoré je možné kombinovať, sa výrazným spôsobom blíži dizajnu skutočného prírodného kameňa. Rôzne 
povrchy umožňujú aplikáciu ako v interiéroch (R9), tak v exteriéroch (R11). Prakticky nulová nasiakavosť napomáha veľmi 
jednoduchej čistiteľnosti, čo je ďalšia výhoda oproti prírodným materiálom. Ľahké odlesky sľudy podčiarkujú realitu 
dizajnu. Výrobca úspešnú sériu rozšíril o nový formát 60x120 cm, formát M3, zaujímavé mozaiky a nové typy schodových 
stupníc. V roku 2016 nájdete aj dve najúspešnejšie farby vo formáte 320x160 cm.
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Walks/1.0

Cenník formátov série (v €/m2) 20 20

⓯ 30x60 40x80 60x60 60x120 60x60* 40x120*

SOFT R9 60,00 € 
49,90 €

70,80 € 
49,90 €

70,80 € 
54,90 €

98,40 € 
74,90 € – –

NATURALE R11, C 60,00 € 
49,90 €

70,80 € 
49,90 €

70,80 € 
54,90 €

98,40 € 
74,90 €

97,20 € 
69,90 €

127,20 € 
99,90 €

* Iba farby White a Gray.

White soft 70,80 €/m2
40x80 A6J3A2A 49,90 €/m2

Beige soft 70,80 €/m2
40x80 A6J1A2A 49,90 €/m2

Gray soft 70,80 €/m2
40x80 A6J2A2A 49,90 €/m2

Black soft 70,80 €/m2
40x80 A6J4A2A 49,90 €/m2

Schodový stupeň s hranou K2 
soft/naturale
33x80
64,89 €/ks

58,40 €/ks

Battiscopa A s fazetou
soft/naturale
8x80
8,12 €/ks

7,31 €/ks
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Material Stones talianskeho značkového výrobcu CERIM  ktorý patrí do skupiny Florim Group, bol novinkou roku 2015. 
Tento materiál je veľmi zložité predávať. Rozdielnosť jednotlivých dlaždíc je tak veľká (parameter V4), že sa nedá vystaviť 
len jednu dlaždicu a na základe tohto dizajnu ju zákazníkovi predať. Je nutné vystaviť pomerne veľkú plochu, aby si človek 
jasne predstavil výsledný efekt. Táto rozdielnosť jednotlivých dlaždíc zvýrazňuje realitu dizajnu materiálu. Myslíme si, že 
Material Stones je jedna z najvydarenejších sérií, ktoré boli predstavené na Cersai v Bologni 2015. Táto séria okrem toho, že 
je krásna, má aj veľmi zaujímavú cenu. Realizovali sme z nej veľa zaujímavých projektov od súkromných kúpeľní, cez hotely, 
iné verejné priestory, ale napríklad aj terasy, bazény, sauny a pod. Univerzálnosť tejto série je výnimočná.
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Material Stones

Material 03 naturale 67,20 €/m2
60x120 / PEI 4  A7W3A1A 52,90 €/m2

Material 04 naturale 67,20 €/m2
60x120 / PEI 4  A7W4A1A 52,90 €/m2

Material 02 naturale 67,20 €/m2
60x120 / PEI 4  A7W2A1A 52,90 €/m2

Material 01 naturale 67,20 €/m2
60x120 / PEI 4  A7W1A1A 52,90 €/m2

Material 05 naturale 67,20 €/m2
60x120 / PEI 3  A7W5A1A 52,90 €/m2

Cenník formátov série (v €/m2)

⓯ 30x60 60x60 60x120

NATURALE R9 44,40 € 
39,96 €

51,60 € 
46,44 €

67,20 € 
52,90 €

GRIP R11, B 44,40 € 
39,96 € – –
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Na predchádzajúcej stránke sme viac popísali túto výnimočnú sériu. K tomu, aby ste ju naozaj pochopili, je nutné vidieť 
väčšiu položenú plochu. Vďaka tomu, že séria má 9 farieb, tak na máloktorej vzorkovni nájdete všetky farby v ploche. 
Druhým problémom samozrejme je, že pri novinke nie je dostatok referenčných fotografií. Je teda nutná trochu väčšia 
predstavivosť. Výhodou tejto série je, že výrobca čerpal inšpiráciu z najzaujímavejších prírodných materiálov, ktoré sú 
ťažené na území Talianska. Vďaka tomu sa už prírodný kameň objavil v mnohých historických i súčasných stavbách a 
použitie Material Stones nie je výnimkou.
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Material Stones

Battiscopa B zaleštená
naturale
8x60
8,12 €/ks (13,53 €/bm)

7,31 €/ks (12,18 €/bm)

Material 08 naturale 67,20 €/m2
60x120 / PEI 4  A7W8A1A 52,90 €/m2

Material 09 naturale 67,20 €/m2
60x120 / PEI 4  A7W9A1A 52,90 €/m2

Material 07 naturale 67,20 €/m2
60x120 / PEI 4  A7W7A1A 52,90 €/m2

Material 06 naturale 67,20 €/m2
60x120 / PEI 3  A7W6A1A 52,90 €/m2

Gradino
naturale
30x60
18,32 €/ks

16,49 €/ks

Cenník formátov série (v €/m2)

⓯ 30x60 60x60 60x120

NATURALE R9 44,40 € 
39,96 €

51,60 € 
46,44 €

67,20 € 
52,90 €

GRIP R11, B 44,40 € 
39,96 € – –
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Výrobca Cerim, ktorý patrí do skupiny Florim, bol vždy na okraji pozornosti. Zastarané technológie produkovali 
nezaujímavé materiály. V roku 2015 bol celý výrobný závod v talianskej Imole zbúraný a na jeho mieste vystaval Florim 
najmodernejšiu výrobu v Taliansku. V tomto katalógu nájdete mnoho zaujímavých výrobkov vrátane série Timeless. V tejto 
sekcii predstavujeme formát 60x120 cm v hrúbke 10 mm v leštenom i matnom prevedení. Väčšina sérií má jeden dizajn v 
niekoľkých farbách. Dizajnéri pri sérii Timeless išli inou cestou. Každá farba má inú predlohu - iný typ prírodného materiálu. 
K sérii som si dal názov „multikultúrna“. Vďaka rozmanitosti tejto série je možné realizovať stavby rôznych architektonických 
štýlov. Tento formát je veľmi vhodný pre kúpeľňu. Vďaka tomu, že Timeless má dizajn kameňa, snažíme sa ju pokladať v 
štýle pokládky prírodného kameňa. Používame náhodnú, nepravidelnú väzbu, často aj multiformát M3, kde kombinujeme 
tri formáty 120x20, 120x40, 120x60 cm.
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Timeless of Cerim 

Ceppo di grè naturale R9 70,80 €/m2
60x120 / PEI 4 A724A1A 52,90 €/m2
Ceppo di grè lucido 85,20 €/m2
60x120 / PEI 4 A724A2A 65,90 €/m2

Calacatta naturale R9 70,80 €/m2
60x120 / PEI 5 A729A1A 52,90 €/m2
Calacatta lucido 85,20 €/m2
60x120 / PEI 5 A729A2A 65,90 €/m2

Bardiglio gray naturale R9 70,80 €/m2
60x120 / PEI 4 A727A1A 52,90 €/m2
Bardiglio gray lucido 85,20 €/m2
60x120 / PEI 4 A727A2A 65,90 €/m2

Amani grey naturale R9 70,80 €/m2
60x120 / PEI 3 A726A1A 52,90 €/m2
Amani grey lucido 85,20 €/m2
60x120 / PEI 3 A726A2A 65,90 €/m2

Battiscopa A s fazetou
8x120
W1E1
4,55 €/bm

3,64 €/bm (4,37 €/ks)
Cena výrobnej operácie

Gradino
30x60
W1D3
11,42 €/bm

9,14 €/bm (5,48 €/ks)
Cena výrobnej operácie
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Ďalšie farby série Timeless sú tiež zaujímavé a na predchádzajúcej stránke si môžete prečítať argumenty. Spomenul by som 
tu dve farby. Amani grey, ktorej predlohou bol prírodný kameň, ktorý používa Armani vo svojich predajniach. Výrobca si 
nedovolil plný názov Armani z dôvodu ochrannej známky. Druhá zaujímavá farba Ceppo di grey si zvolila predlohu liateho 
terasa. Tento typ materiálu sa výrazne rozšíril v architektúre už pred viac než 100 rokmi. Aj v dnešnej dobe sa tento dizajn 
využíva v niektorých typoch modernej architektúry. Vstupné haly administratívnych budov, domy s rysmi funkcionalizmu 
a pod. Liate teraso sa architektom páči predovšetkým preto, že nemá škáry. Na stavbách sa väčšinou používa lacnejšie 
prevedenie s malým zrnom. Predlohou pre dizajn tejto dlaždice však bol materiál s veľkými kusmi kameňa (veľké zrno) a 
pri pokládke na malú škáru, kde používame škárovaciu hmotu v rovnakej farbe ako je dlažba, je výsledný efekt fantastický. 
Materiál sme schopní dodať v matnom i leštenom prevedení.
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Timeless of Cerim 

Black deep naturale R9 70,80 €/m2
60x120 / PEI 3 A728A1A 52,90 €/m2
Black deep lucido 85,20 €/m2
60x120 / PEI 3 A728A2A 65,90 €/m2

Travertino naturale R9 70,80 €/m2
60x120 / PEI 4 A723A1A 52,90 €/m2
Travertino lucido 85,20 €/m2
60x120 / PEI 4 A723A2A 65,90 €/m2

Marfil naturale R9 70,80 €/m2
60x120 / PEI 4 A722A1A 52,90 €/m2
Marfil lucido 85,20 €/m2
60x120 / PEI 4 A722A2A 65,90 €/m2

Eramosa naturale R9 70,80 €/m2
60x120 / PEI 3 A725A1A 52,90 €/m2
Eramosa lucido 85,20 €/m2
60x120 / PEI 3 A725A2A 65,90 €/m2

Gradino
30x60
W1D3
11,42 €/bm

9,14 €/bm (5,48 €/ks)
Cena výrobnej operácie

Battiscopa B zaleštená
8x120
W1E2
9,15 €/bm

7,32 €/bm (8,78 €/ks)
Cena výrobnej operácie
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Hitom medzi novinkami 2017 sa stala séria Onyx of Cerim. Prírodný ónyx je zaradený do skupiny polodrahokamov a z tohto 
dôvodu sa v architektúre objavuje len sporadicky. Druhým limitom prírodného onyxu sú jeho technické parametre - vysoká 
nasiakavosť (špinavosť) a nízka odolnosť proti poškriabaniu (tvrdosť). Gresové dlažby svojimi technickými parametrami 
jednoducho tieto materiály prekonajú. Problém je samozrejme s dizajnom. Prírodný ónyx je krásny a väčšina kópií sa mu 
ani zďaleka nepriblíži. Séria Onix of Cerim je však veľmi vydarená a vďaka hlbokej, neopakujúcej sa kresbe sú realizované 
priestory nádherné. Formát 60x120 je vyrábaný v hrúbke 10mm. V rovnakom dizajne vyrába CERIM dlažby v hrúbke 6mm 
do formátu 80x240 cm. Vďaka tomu je možné pri stavbe použiť hrubé materiály na podlahu a slabé materiály pre obklad 
steny. Tento materiál sa vyrába len v leštenom prevedení, ale pri požiadavke na zvýšenie protišmyku sme schopní v našom 
výrobnom závode TechnoArt vykonať technologickú úpravu povrchu so zvýšením protišmyku na stupeň R10.
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Kompletný sortiment série Onyx of Cerim 
nájdete na www.katalogy-koupelny.cz 59

Onyx of Cerim

White lucido 98,40 €/m2
60x120 / PEI 4 A75E2A1  84,90 €/m2

Sand lucido 98,40 €/m2
60x120 / PEI 4 A75D2A1  84,90 €/m2

Iron lucido 98,40 €/m2
60x120 / PEI 3 A75B2A1  84,90 €/m2

Shadow lucido 98,40 €/m2
60x120 / PEI 3 A75A2A1  84,90 €/m2

Cloud lucido 98,40 €/m2
60x120 / PEI 4 A75C2A1  84,90 €/m2

Gradino lucido
30x120
52,65 €/ks

47,38 €/ks

Battiscopa B zaleštená lucido
8x120
20,37 €/ks

18,33 €/ks
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Vo výrobnom závode TechnoArt vám vyrobíme z týchto materiálov battiscopy, gradiná, 
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Každý výrobca hľadá stále nové dizajny, ktoré by zaujali. Dizajny nevznikajú samostatne, nezávisle na trendoch architektúry 
a vybavenia interiérov. Výrobcovia dlaždíc obchádzajú význačné veľtrhy, a tak ako sa vyvíja interiérový dizajn, snažia sa 
prispôsobiť týmto trendom svoje materiály. Moderná architektúra čoraz viac používala stierky, ktoré napodobňovali betón. 
Tento spôsob realizácie podláh má však veľa negatív. Nasiakavosť materiálu spôsobuje časté znečistenie podláh, ktoré je 
nezvratné. Betón aj stierky majú nízku tvrdosť, vo väčšine prípadov 5 stupňov Mohs. Preto sú často podlahy poškriabané 
a sú aj vyšlapané cestičky, kde je väčšia frekvencia pohybu. Nečistoty v našich zemepisných šírkach (prach i kamienky zo 
žuly) majú tvrdosť 7 Mohs. Gresové dlažby majú vyššiu tvrdosť - 8 Mohs, a vďaka tomu ju aj vo vysoko zaťaženom priestore 
nedokážete poškriabať. Séria Maps of Cerim si zvolila predlohu betónu a pri pokládke na minimálnu škáru (1 mm) a 
následnom škárovaní rovnakou farbou získate fantastický dizajn.
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Kompletný sortiment série Maps of Cerim 
nájdete na www.katalogy-koupelny.cz 61

Maps of Cerim

Maps White naturale 70,80 €/m2
60x120 / PEI 5 A732A1A 52,90 €/m2

Maps Beige naturale 70,80 €/m2
60x120 / PEI 4 A735A1A  52,90 €/m2

Maps Graphite naturale 70,80 €/m2
60x120 / PEI 4 A734A1A 52,90 €/m2

Maps Light Grey naturale 70,80 €/m2
60x120 / PEI 4 A731A1A 52,90 €/m2

Gradino
naturale
30x60
18,32 €/ks

16,49 €/ks

Battiscopa B zaleštená
naturale
8x60
8,12 €/ks

7,31 €/ks
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Vo výrobnom závode TechnoArt vám vyrobíme z týchto materiálov battiscopy, gradiná, 
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Contemporary Stone, rovnako ako predchádzajúca séria, si zvolila predlohu 
v betóne. Predchádzajúca séria Maps má však dizajn nového betónu. 
Contemoporary Stone naopak kopíruje starý poškodený betón, kde je vidieť 
dlhodobé opotrebovanie. Sú znateľné odlúpnuté vrstvy vrchných cementových 
plôch, rôzne praskliny a tiež farebné rozdielnosti, ktoré vznikali pôsobením 
vody, čistením a pod. Neznamená to však, že materiál je vhodný pre historické 
budovy, ale práve naopak, môže byť zaujímavým kontrastom v moderných 
budovách, reštauráciách, butikoch a pod .
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Kompletný sortiment série Contemporary Stone 
nájdete na www.katalogy-koupelny.cz 63

Contemporary Stone

Anthracite naturale  67,20 €/m2
60x120 / PEI 3 A7Z4A1A 52,90 €/m2

White naturale  67,20 €/m2
60x120 / PEI 5 A7Z2A1A 52,90 €/m2

Grey naturale  67,20 €/m2
60x120 / PEI 4 A7Z3A1A 52,90 €/m2

Taupe naturale  67,20 €/m2
60x120 / PEI 3 A7Z1A1A 52,90 €/m2

Gradino
naturale
30x60
18,32 €/ks

16,49 €/ks

Battiscopa B zaleštená
naturale
8x60
8,12 €/ks

7,31 €/ks

Battiscopa A s fazetou
naturale
8x60
5,67 €/ks

5,11 €/ks
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Vo výrobnom závode TechnoArt vám vyrobíme z týchto materiálov battiscopy, gradiná, 

schodové stupne, mozaiky a ďalšie výrobky podľa potreby projektu www.technoart.info

Ďalší zástupca dreva? Prečo? Tieto otázky by mohli napadnúť každého. Sériu zavádzame z toho dôvodu, že realita kresby bola 
podľa nášho názoru jedna z najlepších. Keramické dlažby s dizajnom dreva získavajú stále väčší podiel na trhu. Dnes tento 
dizajn výrobcov často prekračuje 10% z celkovej produkcie všetkých dlažieb. Pred 10-timi rokmi bolo toto nemysliteľné. 
Architekti neakceptovali keramické drevo, ale pre dizajn, ktorý sa vtedy vyrábal, sa im ani nečudujem. Dnes naopak tieto 
dlažby používajú s obľubou vo všetkých verejných a zaťažených priestoroch, kde by prírodné drevo nevydržalo.
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Pre technické opracovanie materiálu využite ponuky výrobného závodu TechnoArt
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Kompletný sortiment série Details Wood 
nájdete na www.katalogy-koupelny.cz 65

Details Wood

Gray 61,20 €/m2
30x120 / PEI 4 A7V2A1A 45,90 €/m2

Beige 61,20 €/m2
30x120 / PEI 3 A7V3A1A 45,90 €/m2

White 61,20 €/m2
30x120 / PEI 4 A7V1A1A 45,90 €/m2

Taupe 61,20 €/m2
30x120 / PEI 4 A7V5A1A 45,90 €/m2

Brown 61,20 €/m2
30x120 / PEI 3 A7V4A1A 45,90 €/m2

Battiscopa B zaleštená
naturale
8x120
18,32 €/ks (15,27 €/bm)

16,49 €/ks (13,74 €/bm)

Schodový stupeň s hranou K2
naturale
30x120
93,46 €/ks

84,11 €/ks

Multiformát M3
30x120
W1I1A
11,42 €/m2

9,14 €/m2
Cena výrobnej operácie
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Obrázok č. 1 - Terasy, balkóny 
Realizácia balkónov a terás klasickým lepením 9 - 10 mm hrubých dlažieb prináša po niekoľkých rokoch mnoho problémov. 
Vďaka veľkému rozdielu teplôt medzi jednotlivými ročnými obdobiami prichádzalo k popraskaniu škár a odtrhnutiu dlažieb 
od podkladu. Dlažby s hrúbkou 2 cm umožňujú inú technológiu montáže. Na balkónoch je možné klásť dlažbu len na gumové 
podložky. U väčších terás, kde máte sklon a chcete, aby dlažba bola v rovine, sa používajú nastaviteľné terče. Pod dlažbou môžete 
mať rozvody vody na zavlažovanie, odpad z vírivky na terase alebo elektrické káble. Na terasách sa dá urobiť kvalitná izolácia, 
ktorú dlažba ochráni proti mechanickému poškodeniu, UV žiareniu a je kedykoľvek prístupná kontrole alebo prípadnej oprave.

Obrázok č. 2 - Zaťažené vonkajšie dlažby 
Po veľkom množstve reklamácií neodporúčame montáže klasických 9 mm hrubých dlažieb na príjazdové priestory, vjazdy 
do garáží a pod. Na jednej strane sú dlažby zaťažované veľkými teplotnými rozdielmi, vlhkosť zeme často preniká do lepidla, 
ktoré sa v priebehu niekoľkých rokov „rozdrobí“ a následne „dutá“ dlaždica praskne. 2 cm hrubé dlaždice majú výrazne 
vyššiu mechanickú pevnosť a neprasknú, ani keby boli položené len na betóne alebo piesku. Spôsob pokládky tohto 
materiálu môže byť zhodný ako u prírodného kameňa, ktorý sa kladie do čerstvého betónu. Najlepšie tým dokážete vytvoriť 
rovinu bez vysokých vyrovnávacích vrstiev lepidla, ktoré boli vždy základom budúcej reklamácie.

Gresová dlaždica má výrazne väčšiu mechanickú pevnosť než prírodné materiály. Vďaka homogénnej 
štruktúre materiálu sa pri zaťažení v ohybe rozloží sila rovnomerne. Pri prírodných materiáloch sa 

Stone D, Quarzite Grafite 60x60x2 cm

Mineral D, Galena 60x60x2 cm



67

Použitie dlažieb s hrúbkou 2 cm 

Obrázok č. 3 - Dlažby v tráve 
V dnešnej dobe je veľa materiálov, ktoré sú pre tieto „chodníčky“ vhodné. Vo väčšine prípadov sa jedná o zvyškový 
maloformátový kameň alebo betónové dosky. Nájdete ich vo všetkých obchodných reťazcoch a stavebninách. Tieto 
materiály sa z môjho hľadiska najviac hodia na chalupy a vidiecku architektúru. Ak ale máte moderný dom s prvkami 
funkcionalizmu, záhrady s pravidelnými črtami, môže byť tento materiál ďalším doplňujúcim prvkom. Stačí vyrovnať 
podklad a dlažbu položiť len do piesku. Odporúčame pod dlažbu dať fólie, ktoré zabránia prerastaniu buriny.

Obrázok č. 4 - Príjazdové cesty 
Gresová dlažba s hrúbkou 2 cm vydrží naozaj vysoké zaťaženie. Je možné ju použiť aj na príjazdovú cestu. Je nutné však 
vytvoriť kvalitný podklad, ktorý dostatočne prepúšťa vodu a nebude sa v budúcnosti prepadať a rúcať. Po skladbe rôznych 
frakcií štrku stačí finálnu vrstvu vyrovnať jemnejším posypom, na ktorý priamo kladiete dlažbu. Pre jednoduchosť pokládky 
je nutné použiť dištančné krížiky hrúbky okolo 5 mm. Následne dlažbu len dosypete pieskom alebo jemnou drťou a 
rozmetáte. Je vhodné raz za rok ľahko dosypať.

naopak sila koncentruje do zóny s nejakou štrukturálnou chybou a najmenšou pevnosťou. Gresová 
dlažba s hrúbkou 2 cm má rovnakú pevnosť v ohybe ako 6 cm hrubá žula.

Mineral D, Galena 60x60x2 cm

Mineral D, Galena 60x60x2 cm
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Dlažby s hrúbkou 2 cm, ktoré je možné používať na terče, boli predstavené ako novinka pre rok 2015. Architekti ani stavebné 
firmy nemajú s touto typológiou materiálov veľké skúsenosti a väčšina stavieb bola projektovaná na niekoľko rokov 
predtým, ako sa realizuje. Vďaka častým reklamáciám terás a balkónov sa v súčasnej dobe používajú tzv. drevené rošty. 
Tento typ podláh má tiež svoje úskalia. Pri použití nekvalitných materiálov je veľmi nízka životnosť, farebná nestálosť a 
pokrivkáva aj dizajn. U kvalitného prevedenia naopak bojujete s vysokou cenou. Pri vákuovej impregnácii dokážete zvýšiť 
životnosť tohto materiálu, ale vo väčšine prípadov sa na stavbe materiál upravuje na rozmer, vŕta, brúsi a pod. Tým opäť 
materiál „otvoríte“ a v okolí šróbov alebo pri reze začne materiál černieť a hniť.

Rovnako ako na hornej fotografii sa jedná o realizáciu bytového domu českého developera Central Group - Rezidencia Nikolajka. 
Tento najväčší český developer sa snaží prinášať na trh kvalitné byty a neustále vyhľadáva nové materiály, nové technológie a 
aplikuje ich vo svojich stavbách. Snaží sa tak byť vždy o krok pred svojou konkurenciou. S týmto developerom sme realizovali 
aj ďalší jeho projekt Rezidencia Rímska pri Národnom múzeu, kde tiež použili 2 cm dlažby na všetkých terasách. Len v týchto 
dvoch projektoch bolo použitých viac ako 3.000 m2 dlažieb a 12.000 ks nastaviteľných terčov v rôznych výškach.

Bytový dom Nikolajka, Praha, realizácia 2015

Bytový dom Nikolajka, Praha, realizácia 2015

Mineral D, Zolfo 60x60x2 cm

Mineral D, Zolfo 60x60x2 cm
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Název výrobku kód MOC A (ks) MOC B (ks) Název výrobku kód MOC A (ks) MOC B (ks)

Závesná lišta 15 mm, dĺžka 270 cm L1481AC 67,88 € 44,12 € Krycí golier 60 mm, dĺžka 270 cm L1482B2 50,22 € 32,64 €
Závesná lišta 20 mm, dĺžka 270 cm L1481A1 71,12 € 46,23 € Krycí golier 80 mm, dĺžka 270 cm L1482BE 58,32 € 37,91 €
Závesná lišta 25 mm, dĺžka 270 cm L1481AD 74,36 € 48,34 € Krycí golier 100 mm, dĺžka 270 cm L1482BF 65,62 € 42,65 €

Dlažby s hrúbkou 2 cm - Nastaviteľné terče

Terč nastaviteľný s výkyvnou hlavou 35–55 mm
L1483C3
5,34 €/ks
3,47 €/ks

Terč nastaviteľný s výkyvnou hlavou 110–150 mm
L1483C6
7,14 €/ks
4,64 €/ks

Lišta podstupnicová 270 cm 
AL natural
L148DAJ
64,80 €/ks

42,12 €/ks

Lišta podstupnicová 20 mm, 270 cm 
AL lak šedá
L148DBK
97,20 €/ks

63,18 €/ks

Protišmyková a protihluková gumová podložka
L1485DO
1,44 €/ks

0,94 €/ks

Regulačný kľúč na terče
L148A1
421 €/ks
149 €/ks

Terč nastaviteľný s výkyvnou hlavou 55–70 mm
L1483C4
5,64 €/ks
3,67 €/ks

Terč nastaviteľný s výkyvnou hlavou 150–170 mm
L1483C7
10,20 €/ks
6,63 €/ks

Terč nastaviteľný s výkyvnou hlavou 70–110 mm
L1483C5
6,42 €/ks
4,17 €/ks

Terč nastaviteľný s výkyvnou hlavou 170–200 mm
L1483C8
10,80 €/ks
7,02 €/ks

Na vyžiadanie je možné objednať terče s nastaviteľnosťou až do 500 mm.

AL antracitovo šedá
L148DEK
97,20 €/ks

63,18 €/ks
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Vo výrobnom závode TechnoArt vám vyrobíme z týchto materiálov battiscopy, gradiná, 

schodové stupne, mozaiky a ďalšie výrobky podľa potreby projektu www.technoart.info

Všetky výhody a použitia dlažby s hrúbkou 2 cm sme popísali na predchádzajúcich stránkach. Pre rok 2017 
sme rozšírili ponuku o nové farby sérií Sands, Mineral, Stone. Tieto tri série výrobcu Impronta sú vyrábané už 
niekoľko rokov a sú veľmi úspešné v klasickom prevedení 10 mm. To bol aj dôvod, prečo sme rozšírili katalóg 
o tieto série. Mnoho investorov alebo architektov žiada, aby dizajn dlažby, ktorý je použitý v interiéri, sa 
premietol aj v exteriéri. Ďalším motívom rozšírenia ponuky bol aj nový formát týchto sérií – 60x120 cm, ktorý 
môžeme vidieť na fotografii.



⓯

RET

digi
tisk

R11

C

20

2cm
Pre technické opracovanie materiálu využite ponuky výrobného závodu TechnoArt
(rezanie, kamenárske rohy, otvory pre vývody vody, elektriny a pod.) www.technoart.info

Kompletný sortiment série Sands Experience • Mineral D • Stone D 
nájdete na www.katalogy-koupelny.cz 71

Sands Experience • Mineral D • Stone D

Sands Experience flax antislip 
60x120 A356C6A 129,60 €/m2

Sands Experience black antislip 
60x120 A358C6A 129,60 €/m2

Mineral D galena antislip 
60x60 A311A2A 93,60 €/m2

Mineral D zolfo antislip 
60x60 A313A2A 93,60 €/m2

Stone D Quarzite dorada antislip  
60x60 A3R1D2A 93,60 €/m2

Stone D Quarzite grafite antislip 
60x60 A3R4D2A 93,60 €/m2
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Vo výrobnom závode TechnoArt vám vyrobíme z týchto materiálov battiscopy, gradiná, 

schodové stupne, mozaiky a ďalšie výrobky podľa potreby projektu www.technoart.info

Široká farebná škála série Material Stones sa ponúka len v klasickej hrúbke črepu. V špeciálnej hrúbke 2 cm 
je vyrábané len päť odtieňov, ktoré sú pre exteriérovú architektúru vhodné. Realita ich dizajnu v porovnaní s 
prírodným kameňom je neuveriteľná. Po pár dňoch prevádzky, kedy materiál dostane „patinu“, ho prakticky 
nikto od kameňa nerozozná. Protišmykové prevedenie R11 je optimálnym riešením pre exteriér - dostatočný 
protišmyk a pritom stále ešte zachováva dobrú čistiteľnosť. Formát 60x60 cm, ktorý je vhodný pre klasickú 
pokládku, je doplnený formátom 40x80 cm, ktorý naopak využívame pre výrobu schodov, parapetov alebo 
horné zakončenie vonkajších múrikov.
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Kompletný sortiment série Material Stones 
nájdete na www.katalogy-koupelny.cz 73

Material 03 bocciardato 75,60 €/m2
60x60 / PEI 4  A7W3B2A 59,90 €/m2

Material 01 bocciardato 75,60 €/m2
60x60 / PEI 4  A7W1B2A 59,90 €/m2

Material Stones

Material 08 bocciardato 75,60 €/m2
60x60 / PEI 4  A7W8B2A 59,90 €/m2

Material 07 bocciardato 75,60 €/m2
60x60 / PEI 4  A7W7B2A 59,90 €/m2

Material 09 bocciardato 75,60 €/m2
60x60 / PEI 4  A7W9B2A 59,90 €/m2

Cenník formátov série (v €/m2) 20 20

⓯  60x60 40x80

BOCCIARDATO R11, B 75,60 € 
59,90 €

75,60 € 
64,90 €
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Vo výrobnom závode TechnoArt vám vyrobíme z týchto materiálov battiscopy, gradiná, 

schodové stupne, mozaiky a ďalšie výrobky podľa potreby projektu www.technoart.info

Terasy často nadväzujú na obytné priestory. V obývacej izbe máte napr. plávajúce podlahy a chceli by ste spojiť dizajn 
interiéru s exteriérom. Ďalším motívom môže byť zladenie obkladu fasády s materiálmi na podlahe alebo len máte radi 
dizajn dreva. To bol dôvod, prečo výrobca Cerim rozšíril pre rok 2016 svoju ponuku 2 cm dlažieb o túto sériu. Realita dizajnu 
je prekvapujúca, napriek tomu, že dlažba je vo formáte 60x60 cm, zákazníci na vzorkovni siahajú na škáru a premýšľajú, ako 
je drevo spojené. Odporúčame klásť dlažbu s otočením o 90 °. Výsledný dizajn vyzerá ako kazeta. Pokiaľ dlažbu neotáčate, 
pôsobí veľmi neprirodzene a škára je rušivým prvkom.
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Pre technické opracovanie materiálu využite ponuky výrobného závodu TechnoArt
(rezanie, kamenárske rohy, otvory pre vývody vody, elektriny a pod.) www.technoart.info

Kompletný sortiment série Details Wood 
nájdete na www.katalogy-koupelny.cz 75

Cenník formátov série (v €/
m2) 20 20

⓯  60x60 40x80

GRIP R11, B 75,60 € 
59,90 €

75,60 € 
64,90 €

Details Wood

White grip 75,60 €/m2
60x60 / PEI 4  A7V1D2A 59,90 €/m2

Gray grip 75,60 €/m2
60x60 / PEI 4  A7V2D2A 59,90 €/m2

Beige grip 75,60 €/m2
60x60 / PEI 3  A7V3D2A 59,90 €/m2
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Séria Tech, Walks a La Roche sú zástupcami pevnostných dlažieb s hrúbkou 2 cm. Využitie tohto materiálu je práve vďaka 
hrúbke črepu veľmi špecifické. Vysoká pevnosť umožňuje pokládku dlažieb na nespevnené povrchy ako napr. nášľapné 
kamene v záhrade, rôzne chodníčky uložené do piesku atď. Cieľom výrobcu bolo vyrobiť predovšetkým materiál, ktorý 
by bolo možné klásť na terče na terasy. V súčasnej dobe sa používajú betónové dlažby s rôznym povrchom. Je pri nich ale 
veľmi ťažké dosiahnuť dobrý dizajn. Aj rozmery betónových dlažieb sú problematické - formát 30x30 cm je vyrábaný v 2 
cm hrúbke, ale napr. formát 60x60 cm je už v hrúbke 4 cm (z dôvodu nižšej pevnosti betónu). Jeho použitím na strešných 
terasách zbytočne preťažujeme konštrukciu strechy. Všetky tieto negatíva nová keramická dlažba odstraňuje. Novinkou pre 
rok 2016 bol formát 40x120 cm a rozšírenia o ďalšie farby. Formát 40x120 cm je predurčený na výrobu schodových stupňov 
(www.technoart.info).
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Pre technické opracovanie materiálu využite ponuky výrobného závodu TechnoArt
(rezanie, kamenárske rohy, otvory pre vývody vody, elektriny a pod.) www.technoart.info

Kompletný sortiment série Walks/1.0 • Tech#2 • La Roche 
nájdete na www.katalogy-koupelny.cz 77

Walks/1.0 • Tech#2 • La Roche

Walks/1.0 white 97,20 €/m2
60x60 A6J3O3A 69,90 €/m2

Walks/1.0 gray  97,20 €/m2
60x60 A6J2O3A 69,90 €/m2

Tech light grey 81,60 €/m2
60x60 A6U2A1A 69,90 €/m2

Tech grey 81,60 €/m2
60x60 A6U1A1A 69,90 €/m2

Cenník formátov série (v €/m2) 20 20

⓯  60x60 40x120

WALKS/1.0 NATURALE R11, C 97,20 € 
69,90 €

127,20 € 
99,90 €

TECH#2 NATURALE R12, C 81,60 € 
69,90 €

115,20 € 
99,90 €

LA ROCHE NATURALE R11, B 81,60 € 
74,90 €

115,20 € 
99,90 €

Pre pokládku na pevný a rovný podklad odporúčame gumové vymedzovacie terče. Bližšie informácie vám poskytne náš odborný 
predajca.

La Roche ecru 81,60 €/m2
60x60 ALW3G1A 74,90 €/m2

La Roche grey 81,60 €/m2
60x60 ALW2G1A 74,90 €/m2
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Séria Industrial patrí do rodiny tzv. „2 cm“, ktoré opisujeme na predchádzajúcich stranách. Dizajn ju predurčuje 
predovšetkým pre terasy alebo balkóny moderných domov. Referenčná fotografia z južného Talianska nezobrazuje typické 
použitie tejto série. Naopak je určená najmä pre severské krajiny, kde veľké teplotné rozdiely často narušujú štruktúru 
balkónov alebo rovných striech. Nové technologické postupy a izolačné hmoty nám samozrejme tieto problémy eliminujú, 
je len nutné zaistiť nášľapnú vrstvu v dizajne, ktorý nepoškodí architektúru domu. Hoci séria Tech, Walks alebo La Roche 
z predchádzajúcej stránky majú rovnaké technické parametre ako séria Industrial, nie sú dizajnovo vhodné pre terasu 
moderného domu. Budú však zaujímavé pri použití v záhrade alebo v okolí bazéna. Na terasách, ktoré budú frekventované 
aj v lete, neodporúčame používať tmavé farby. Pre bosú nohu sú v horúcich dňoch nepríjemné.
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Kompletný sortiment série Industrial 
nájdete na www.katalogy-koupelny.cz 79

Industrial

Cenník formátov série (v €/m2) 20

⓯  60x60

BOCCIARDATO R11, C 97,20 € 
69,90 €

Pre pokládku na pevný a rovný podklad odporúčame gumové vymedzovacie terče. Bližšie informácie 
vám poskytne náš odborný predajca.

Sage 97,20 €/m2
60x60 A6V4A1A 69,90 €/m2

Taupe 97,20 €/m2
60x60 A6V2A1A 69,90 €/m2

Ivory 97,20 €/m2
60x60 A6V1A1A 69,90 €/m2

Moka 97,20 €/m2
60x60 A6V3A1A 69,90 €/m2

Plomb 97,20 €/m2
60x60 A6V6A1A 69,90 €/m2

Steel 97,20 €/m2
60x60 A6V5A1A 69,90 €/m2
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Taliansky výrobca Iris predstavil na Cersai v Bologni novinku pre rok 2017 kolekciu Diesel. Tieto materiály boli navrhnuté 
do konceptu Diesel Living, ktorý zahŕňa aj sedacie súpravy, poťahové látky, svietidlá a mnoho ďalších prvkov pre interiéry. 
Tým, že sa jedná o veľmi špecifický dizajn, mali architekti často problém, akú dlažbu vybrať k daným interiérovým prvkom. 
Nové keramické obklady a dlažby série Diesel umožňujú zjednotiť dizajn celého interiéru. Séria Stage vychádza z predlohy 
oceľových plechov, ktoré sa používali na vysoko zaťažené podlahy v priemyselných podnikoch. V ponuke sú dizajny 
obkladov so sklenenou glazúrou, ktorým boli predlohou materiály z 30. rokov minulého storočia, ktoré nájdete v originál 
katalógu výrobcu.
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Pre technické opracovanie materiálu využite ponuky výrobného závodu TechnoArt
(rezanie, kamenárske rohy, otvory pre vývody vody, elektriny a pod.) www.technoart.info

Kompletný sortiment série Stage 
nájdete na www.katalogy-koupelny.cz 81

Red metallic boss  91,42 €/m2
60x120 / PEI 3 AH39C2C2 69,90 €/m2

White rust drip
10x30
AH39A1A1
45,36 €/m2 
30,90 €/m2

Grey metallic boss  91,42 €/m2
60x120 / PEI 3 AH39B2C2 69,90 €/m2

Grey metallic diving  85,01 €/m2
60x120 / PEI 3 AH39B2B2 59,90 €/m2

Stage

Red metallic diving  85,01 €/m2
60x120 / PEI 3 AH39C2B2 59,90 €/m2

Battiscopa A s fazetou
8x60
W1E1
4,55 €/bm

3,64 €/bm (2,18 €/ks)
Cena výrobnej operácie
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V dnešnej dobe je na trhu veľké množstvo gresových dlažieb v dizajne dreva. Všetci sa snažia vyrobiť najvernejšiu kópiu a 
musím povedať, že niektorým sa to aj naozaj podarilo. Aj v našom katalógu nájdete mnoho materiálov, ktoré v reštaurácii 
hosť nerozozná od prírodného materiálu. Blocks túto ambíciu nemá. Dizajnéri si vytvorili svoju verziu, ktorá je určená 
pre interiéry s vlastným duchom jedinečnosti. Navrhnúť takýto interiér je však oveľa ťažšie. Nie je možné vziať „nejaké“ 
materiály a skombinovať ich. Všetko do seba musí zapadať a potom dokážete vytvoriť interiér, ktorý osloví. Dlažba nie je len 
prvkom pre podlahy, ale je to ušľachtilý povrch, s ktorým môžete pracovať. Blocks je séria „mnohých tvárí“ ... to spoznáte 
na ďalšej strane.
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Pre technické opracovanie materiálu využite ponuky výrobného závodu TechnoArt
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Kompletný sortiment série Blocks 5.0 
nájdete na www.katalogy-koupelny.cz 83

Block Rust naturale, R10 80,29 €/m2
60x120 / PEI 3 AH334A2A 54,90 €/m2
Block Rust lappato  99,54 €/m2
60x120   AH334A1A 65,90 €/m2

Block White naturale, R10 80,29 €/m2
60x120 / PEI 4 AH331A2A 54,90 €/m2
Block White lappato 99,54 €/m2
60x120   AH331A1A 65,90 €/m2

Block Grey naturale, R10 80,29 €/m2
60x120 / PEI 4 AH333A2A 54,90 €/m2
Block Grey lappato  99,54 €/m2
60x120   AH333A1A 65,90 €/m2

Block Dark naturale, R10 80,29 €/m2
60x120 / PEI 3  AH332A2A 54,90 €/m2
Block Dark lappato  99,54 €/m2
60x120   AH332A1A 65,90 €/m2

Blocks 5.0
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Pri porovnaní fotografie z predchádzajúcej stránky a fotografie reštaurácie Šupinka v Třeboni (na tejto strane) si myslíte, že 
sa jedná o dve samostatné série. Nie je to pravda. V tomto prípade len architekt našiel odvahu použiť samostatný dekor pre 
celoplošnú pokládku. Dobrá architektúra je o detailoch ... ďakujem. Zaujímavou kombináciou pri sériii Blocks je matné a 
lapované prevedenie. Keď sa človek s návrhom interiéru pohrá, je možné kombinovať rozmery, orientáciu pokládky alebo 
farbu Wood, ktorú používame ako dekór k ostatným farbám. Z našej výroby vieme ešte dodať multiformát M3 alebo M3 mix, 
kde kombinujeme formáty 60x120 cm, 40x120 cm a 20x120 cm v matnom a leštenom prevedení v pomere 1:1.
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Pre technické opracovanie materiálu využite ponuky výrobného závodu TechnoArt
(rezanie, kamenárske rohy, otvory pre vývody vody, elektriny a pod.) www.technoart.info

Kompletný sortiment série Blocks 5.0 
nájdete na www.katalogy-koupelny.cz 85

Battiscopa A s fazetou
naturale
8x60
6,90 €/ks

6,21 €/ks

Battiscopa B zaleštená
naturale 
8x60
9,35 €/ks

8,41 €/ks

Schodový stupeň s hranou K2 35x120
vrátane podstupnice 18x120 naturale
130,19 €/ks

117,17 €/ks

Gradino
naturale
30x60
19,32 €/ks

16,49 €/ks

Blocks 5.0

Block Wood naturale, R10 80,29 €/m2
60x120 / PEI 4 AH335A2A 54,90 €/m2
Block Wood lappato  99,54 €/m2
60x120   AH335A1A 65,90 €/m2

Mozaika Cubito jednotypová
30x30
W1H4A 
91,39 €/m2
73,11 €/m2 (6,58 €/ks)
Cena výrobnej operácie

Mozaika Muro Z 
naturale/lappato
30x60
142,43/154,68 €/m2 (25,64/27,84 €/ks)

128,19/139,21 €/m2 (23,07/25,06 €/ks)

Mozaika Cubito dvojtypová
30x30
W1H4B 
95,98 €/m2
76,78 €/m2 (6,91 €/ks)
Cena výrobnej operácie

Realizácia reštaurácie Šupinka, Třeboň 2016
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Séria Reside, jedného z najprestížnejších talianskych výrobcov Iris, bola novinkou roku 2015. Táto dlaždica nemá reálnu 
prírodnú predlohu, ale pri jej zrode stáli dizajnéri. Podklad vám čiastočne evokuje kameň, ale má na sebe určitú textilnú 
štruktúru. Materiál je dodávaný v matnom a alebo lapovanom prevedení v 4 základných farbách. Z tejto série máme veľa 
realizácií, ktoré ukazujú na univerzálnosť jej použitia - súkromná kúpeľňa z najsvetlejšej farby, butik prestížneho oblečenie 
z farby Black, reštaurácia z farby Brown a mnoho ďalších. Tým že je séria iná ako ostatné, je aj zaujímavá.
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Pre technické opracovanie materiálu využite ponuky výrobného závodu TechnoArt
(rezanie, kamenárske rohy, otvory pre vývody vody, elektriny a pod.) www.technoart.info

Kompletný sortiment série Reside 
nájdete na www.katalogy-koupelny.cz 87

Reside

Ash naturale, R10 80,29 €/m2
60x120 / PEI 4 AH261A1A 54,90 €/m2
Ash lappato 99,54 €/m2
60x120   AH261A2A 65,90 €/m2

Brown naturale, R10 80,29 €/m2
60x120 / PEI 4 AH263A1A 54,90 €/m2
Brown lappato 99,54 €/m2
60x120   AH263A2A 65,90 €/m2

Beige naturale, R10 80,29 €/m2
60x120 / PEI 4 AH262A1A 54,90 €/m2
Beige lappato 99,54 €/m2
60x120   AH262A2A 65,90 €/m2

Black naturale, R10 80,29 €/m2
60x120 / PEI 3 AH264A1A 54,90 €/m2
Black lappato 99,54 €/m2
60x120   AH264A2A 65,90 €/m2

Battiscopa B zaleštená
naturale
8x60
9,35 €/ks

8,41 €/ks

Battiscopa A s fazetou
naturale
8x60
6,90 €/ks

6,21 €/ks

Multiformát M3 Mix naturale-lappato  89,38 €/m2

60x120 80,44 €/m2
V jednom boxe nájdete mix formátov a mix povrchov v pomere 1:1.
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Glazovaná dlažba od výrobcu Iris bola predstavená na veľtrhu Cersai ako novinka v roku 2014. Táto séria nehľadá predlohu 
v prírodných materiáloch. Vymanila sa zo súčasných trendov, ktoré kopírujú mramory, žuly a iné granity a predlohou sa jej 
stala štruktúra textílie. Iris sledoval trendy výrobcov nábytku a interiérového dizajnu, ktoré boli predstavené v Miláne v roku 
2014 a snažil sa pre tieto materiály pripraviť zodpovedajúcu dlažbu. Skúsenosti z predaj sú veľmi pozitívne. Je to stanovené 
tým, že v obdobných dizajnoch nemá konkurenciu. V dnešnej dobe napr. opäť rastú predaje látkových sedacích súprav v 
porovnaní s koženými. V žiadnom prípade to nie je dané cenou, ale súčasnými trendmi, preto aj séria Moving má na trhu 
svoje miesto.
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Pre technické opracovanie materiálu využite ponuky výrobného závodu TechnoArt
(rezanie, kamenárske rohy, otvory pre vývody vody, elektriny a pod.) www.technoart.info

Kompletný sortiment série Moving 
nájdete na www.katalogy-koupelny.cz 89

Tan  64,91 €/m2
60x60 / PEI 3 AHQ1B1A 52,90 €/m2
Tan  99,54 €/m2
60x120 / PEI 3 AHQ1A1A 65,90 €/m2

Beige  64,91 €/m2
60x60 / PEI 4 AHQ2B1A 52,90 €/m2
Beige  99,54 €/m2
60x120 / PEI 4 AHQ2A1A 65,90 €/m2

Steel  64,91 €/m2
60x60 / PEI 3 AHQ3B1A 52,90 €/m2
Steel  99,54 €/m2
60x120 / PEI 3 AHQ3A1A 65,90 €/m2

White  64,91 €/m2
60x60 / PEI 4 AHQ4B1A 52,90 €/m2
White  99,54 €/m2
60x120 / PEI 4 AHQ4A1A 65,90 €/m2

Moving

Gradino
naturale
30x60
18,32 €/ks

16,49 €/ks

Battiscopa B zaleštená
naturale
8x60
9,35 €/ks

8,41 €/ks

Battiscopa A s fazetou
naturale
8x60
6,90 €/ks

6,21 €/ks
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Séria Pietra di Basalto od výrobcu Iris, mala predlohu v prírodných kameňoch - Basalto - čadič. Použitie tmavých kameňov 
v architektúre má svoje limity. Vo väčšine prípadov sa musí jednať o priestory, ktoré majú dostatok svetla a určitý pozitívny 
náboj, aby čierna farba nepôsobila negatívne. Pietra di Basalto - Nero je naozaj veľmi verná napodobenina. Všetky ostatné 
farby nemajú v prírode už reálnu predlohu, sú iba zosvetlenou verziou originálneho kameňa. Predaj tmavých farieb bol 
predovšetkým pre realizáciu verejných priestorov, predajní, ale napríklad aj fasád (formát 300x100 cm). Svetlé farby sme 
predávali hlavne do rodinných domov a bytov, kde sme realizovali nielen kúpeľne, ale aj obývacie priestory. Samostatne 
bola táto séria predávaná ako kuchynský obklad - doska bez jedinej škáry.
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Pre technické opracovanie materiálu využite ponuky výrobného závodu TechnoArt
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Kompletný sortiment série Pietra di Basalto 
nájdete na www.katalogy-koupelny.cz 91

Pietra di Basalto

Grigio naturale 80,29 €/m2
60x120 / PEI 4 AH243A2A 51,90 €/m2
Grigio lappato 99,54 €/m2
60x120  AH243A1A 62,90 €/m2

Moro naturale 80,29 €/m2
60x120 / PEI 3 AH242A2A 51,90 €/m2
Moro lappato 99,54 €/m2
60x120  AH242A1A 62,90 €/m2

Nero naturale  80,29 €/m2
60x120 / PEI 3 AH241A2A  51,90 €/m2
Nero lappato 99,54 €/m2  
 60x120  AH241A1A  62,90 €/m2

Beige naturale 80,29 €/m2
60x120 / PEI 4 AH244A2A 51,90 €/m2
Beige lappato 99,54 €/m2
60x120  AH244A1A 62,90 €/m2

Battiscopa A s fazetou
naturale
8x60
6,90 €/ks

6,21 €/ks

Battiscopa B zaleštená
naturale 
8x60
9,35 €/ks

8,41 €/ks

Gradino
naturale
30x60
18,32 €/ks

16,49 €/ks
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Pietra di Basalto má veľmi dobrú cenu za formát 60x120 cm. Čiastka 51,90 € vrátane DPH je pre tieto rozmery naozaj 
výnimočná. Zhodný dizajn, ktorý nájdete pod názvom Pietre Lavica, je vyrábaný vo formáte 100x100 cm, 150x100 cm alebo 
dokonca 300x100 cm s fantastickou maloobchodnou cenou 84,90 € vrátane DPH. Novinkou pre rok 2015 bolo lapované 
prevedenie, ktoré vytvára zaujímavé svetelné efekty. Na podlahách vie vyniknúť kombinácia matného a lapovaného 
prevedenia, prípadne multiformátu M3 a M3 mix. Pri realizácii kúpeľní napr. používame obklad steny vo formáte 300x100 
cm v lapovanom prevedení kladenom vertikálne a na podlahu používame formát 60x120 cm v matnom prevedení v hrúbke 
10 mm s pokládkou na väzbu.
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Pietra di Basalto

Bianco naturale / PEI 5 80,29 €/m2
60x120 AH245A2A 51,90 €/m2
Bianco lappato 99,54 €/m2
60x120 AH245A1A 62,90 €/m2

40x120 20x120

Multiformát M3 Mix naturale-lappato  89,38 €/m2

60x120 80,44 €/m2
V jednom boxe nájdete mix formátov a mix povrchov v pomere 1:1.

Schodový stupeň s hranou K2 35x120
vrátane podstupnice 18x120 naturale
130,19 €/ks

117,17 €/ks

Mozaika Cubito Bianco
naturale-lappato
30x30
AH245A2AE2
14,65 €/ks (162,78 €/m2)

13,19 €/ks (146,56 €/m2)

Mozaika Cubito Beige
naturale-lappato
30x30
AH244A2AE2
14,65 €/ks (162,78 €/m2)

13,19 €/ks (146,56 €/m2)

Mozaika Cubito Grigio
naturale-lappato
30x30
AH243A2AE2
14,65 €/ks (162,78 €/m2)

13,19 €/ks (146,56 €/m2)

Mozaika Cubito Moro
naturale-lappato
30x30
AH242A2AE2
14,65 €/ks (162,78 €/m2)

13,19 €/ks (146,56 €/m2)

Mozaika Cubito Nero
naturale-lappato
30x30
AH241A2AE2
14,65 €/ks (162,78 €/m2)

13,19 €/ks (146,56 €/m2)
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Pri zrode tejto série nestáli dizajnéri, pretože je presnou kópiou prírodnej predlohy. Na výslednom efekte sa teda podpísali 
predovšetkým technológovia, ktorí dokázali z novej výrobnej linky dostať maximum. Prednosťou Meltu je dokonalý, 
prepracovaný, neopakujúci sa dizajn s vynikajúcimi technickými parametrami. Vďaka najmodernejšej technológii, ktorá je 
súčasne aj veľmi efektívna, má táto séria prijateľnú cenu 54,90 €/m2. Pre prestížny priestor považujeme formát 60x120 cm 
za dnešný štandard. Pokiaľ použijete novú skladbu multiformátu M3 mix, kde sa náhodne kombinujú formáty 20x120 cm, 
40x120 cm a 60x120 cm, v dvoch povrchoch (matt a lappato), získate produkt pre tie najprestížnejšie priestory, viď fotografie.
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Melt

Ivory naturale 80,29 €/m2
60x120 / PEI 5 AH171B2A 54,90 €/m2
Ivory lappato 99,54 €/m2
60x120   AH171B1A 65,90 €/m2

Grey naturale 80,29 €/m2
60x120 / PEI 4 AH173B2A 54,90 €/m2
Grey lappato 99,54 €/m2
60x120   AH173B1A 65,90 €/m2

Greige naturale 80,29 €/m2
60x120 / PEI 4 AH174B2A 54,90 €/m2
Greige lappato 99,54 €/m2
60x120   AH174B1A 65,90 €/m2

Umber naturale 80,29 €/m2
60x120 / PEI 3 AH172B2A 54,90 €/m2
Umber lappato 99,54 €/m2
60x120   AH172B1A 65,90 €/m2

Battiscopa A s fazetou
naturale
8x60
6,90 €/ks

6,21 €/ks

Battiscopa B zaleštená
naturale 
8x60
9,35 €/ks

8,41 €/ks

Gradino
naturale
30x60
18,32 €/ks

16,49 €/ks
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Séria Melt, jedného z najprestížnejších talianskych výrobcov Iris, bola novinkou pre rok 2014 a podrobne ju popisujeme na 
predchádzajúcej strane. Rozdielnosť oboch referenčných fotografií ukazuje univerzálnosť dizajnu a použitia tejto série. Niet 
sa čomu čudovať. Dizajn prírodného kameňa je naozaj univerzálny a architektúra ho vie používať v absolútne odlišných 
interiéroch i exteriéroch. S mozaikami môžete vytvárať nielen zaujímavé dekoračné prvky, ale napr. zvyšovať protišmyk až 
na hodnotu R11. Ďalšou zaujímavou novinkou je schodový stupeň s hranou K2. Keďže je vyrábaný z formátu 60x120 cm, 
tak pre optimalizáciu prierezu je ku schodovému stupňu dodávaná aj podstupnica. Pre skutočné pochopenie tejto série je 
dôležité ju vidieť položenú na väčšej ploche. Vzorka jednej dlaždice je absolútne nedostatočná.
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Melt

Multiformát M3 Mix naturale-lappato  89,38 €/m2

60x120 80,44 €/m2
V jednom boxe nájdete mix formátov a mix povrchov v pomere 1:1.

Mozaika Muro Z Ivory naturale-lappato 162,84 €/m2 (29,31 €/ks)

30x60 AH171A2AE5 146,56 €/m2 (26,38 €/ks)
Mozaika Muro Z Grey naturale-lappato 162,84 €/m2 (29,31 €/ks)

30x60 AH173A2AE5 146,56 €/m2 (26,38 €/ks)

Mozaika Muro Z Greige naturale-lappato 162,84 €/m2 (29,31 €/ks)

30x60 AH174A2AE5 146,56 €/m2 (26,38 €/ks)
Mozaika Muro Z Umber naturale-lappato 162,84 €/m2 (29,31 €/ks)

30x60 AH172A2AE5 146,56 €/m2 (26,38 €/ks)

Schodový stupeň s hranou K2 35x120
vrátane podstupnice 18x120 naturale
130,19 €/ks

117,17 €/ks

40x120 20x120
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Novinka výrobcu Iris pre rok 2015 naozaj prekvapila. Každý si na tento materiál musel siahnuť. Veľmi príjemný povrch človek 
ani nevníma, pretože vníma predovšetkým zámernú nerovnosť dlaždice pripomínajúcu pôvodnú ručnú výrobu, kde kraje 
obkladu sú vystúpené a stred je prepadnutý. Takisto, ako keď vysychal betón v drevených formách. Obdobný materiál na 
trhu nenájdete. V dekoráciách sa takisto  odráža toto obdobie, kde boli vyrábané betónové, ručne farbené dlaždice. Veľmi 
zaujímavé sú aj kúpeľne bez dekórov, ktoré nie sú tak dizajnovo limitujúce ako kúpeľne s dekórom. Naopak tu veľmi vyniknú 
zemité farby so zvláštnym povrchom v kontraste s ostatnými modernými zariaďovacími predmetmi. Moderná architektúra 
má rada kontrasty.
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Terre

Terrecotte Nero dekor (set à 15 ks)* 48,00 €/m2 (1,92 €/ks)
20x20  AH44B1C 35,90 €/m2 (1,44 €/ks)

Terrecotte Ruggine dekor (set à 15 ks)* 48,00 €/m2 (1,92 €/ks)
20x20  AH43B1C 35,90 €/m2 (1,44 €/ks)

*Minimálne objednávkové množstvo 1 box.

Nero 44,77 €/m2
20x60 AH44A1A 31,90 €/m2

Ruggine  44,77 €/m2
20x60 AH43A1A 31,90 €/m2

Cenere  44,77 €/m2
20x60 AH42A1A 31,90 €/m2

Creta 44,77 €/m2
20x60 AH41A1A 31,90 €/m2

Nero 40,08 €/m2
45,7x45,7 / PEI 3 AH44C2B 29,90 €/m2

Ruggine 40,08 €/m2
45,7x45,7 / PEI 3 AH43C2B 29,90 €/m2

Cenere  40,08 €/m2
45,7x45,7 / PEI 4 AH42C2B 29,90 €/m2

Creta 40,08 €/m2
45,7x45,7 / PEI 5 AH41C2B 29,90 €/m2
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Veľa materiálov má v katalógu obdobný dizajn. Pre pochopenie série je nutné vidieť ju v ploche a 
mať možnosť sa jej dotknúť. Prepracovaná kresba roky poškodeného betónu je dokonale verná. 
Terre je možné použiť ako pri rekonštrukcii historického objektu, tak aj v súčasnej modernej 
architektúre. Formát 60x60 cm má optimálny pomer cena / formát a osobne by som ho odporučil 
okrem privátnej sféry (moderné loft ové byty) aj pre trendy butiky, kde veľmi dobre kontrastuje s 
nerezovými prvkami, sklom, osvetlením a pod.
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Battiscopa B zaleštená
8x60
8,12 €/ks

7,31 €/ks

Gradino
30x60
16,28 €/ks

14,66 €/ks

Terrecotte Ruggine (set à 6 ks)* 60,14 €/m2 (12,56 €/ks)
45,7x45,7 / PEI 3 56,90 €/m2 (11,88 €/ks)
AH43C2C

Terrecotte Ruggine (set à 18 ks)* 96,00 €/m2 (3,84 €/ks)
20x20 / PEI 3 79,90 €/m2 (3,20 €/ks)
AH43B2C

Terrecotte Nero (set à 6 ks)* 60,14 €/m2 (12,56 €/ks)
45,7x45,7 / PEI 3 56,90 €/m2 (11,88 €/ks)
AH44C2C

Terrecotte Nero (set à 18 ks)* 96,00 €/m2 (3,84 €/ks)
20x20 / PEI 3 79,90 €/m2 (3,20 €/ks)
AH44B2C

* Minimálne objednávkové množstvo 1 box.

Terre

Nero 40,08 €/m2
45,7x45,7 / PEI 3 AH44C2B 29,90 €/m2
Nero ret 56,68 €/m2
60x60 / PEI 3 AH44D2B 49,90 €/m2

Ruggine 40,08 €/m2
45,7x45,7 / PEI 3 AH43C2B 29,90 €/m2
Ruggine ret 56,68 €/m2
60x60 / PEI 3 AH43D2B 49,90 €/m2

Cenere 40,08 €/m2
45,7x45,7 / PEI 4 AH42C2B 29,90 €/m2
Cenere ret 56,68 €/m2
60x60 / PEI 4 AH42D2B 49,90 €/m2

Argilla 40,08 €/m2
45,7x45,7 / PEI 4 AH45C2B 29,90 €/m2
Argilla ret 56,68 €/m2
60x60 / PEI 4 AH45D2B 49,90 €/m2

Creta 40,08 €/m2
45,7x45,7 / PEI 5 AH41C2B 29,90 €/m2
Creta ret 56,68 €/m2
60x60 / PEI 5 AH41D2B 49,90 €/m2
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Séria Maiolica, novinka roku 2015, prestížneho talianskeho výrobcu Iris, je krásna, ale aj komplikovaná. Špecifický dizajn ju 
jednoznačne limituje pre použitie len v určitých typoch projektov. Tento zástupca Vintage štýlu je ale najprepracovanejší 
zo všetkých obkladových sérií, ktoré poznám. Dnes sú v štýle Vintage na trhu ponúkané matné dlažby napodobňujúce 
betónové farbené dlažby. Obklady série Maiolica majú na sebe lesklú glazúru, rovnako ako pôvodné historické obklady. U 
Maioliky je vytvorená patina formou „pavučinových“ prasklín glazúry. Farebná škála, kombinácia rozmerov a široká ponuka 
dekórov rozširuje možnosti použitia tejto série. Pre pochopenie a získanie si vzťahu k Maiolice je nutné vidieť fyzické vzorky. 
Príďte sa pozrieť na vzorkovňu.
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* Minimálne objednávkové množstvo 1 box.

Maiolica

Crema
20x20
AH254A1A
28,48 €/m2
25,63 €/m2

Corda
20x20
AH252A1A
28,48 €/m2
25,63 €/m2

Grigio
20x20
AH253A1A
28,48 €/m2
25,63 €/m2

Nero
20x20
AH255A1A
32,48 €/m2
29,24 €/m2

Ocra
20x20
AH256A1A
28,48 €/m2
25,63 €/m2

Arancio
20x20
AH257A1A
32,48 €/m2
29,24 €/m2

Rosso
20x20
AH258A1A
32,48 €/m2
29,24 €/m2

Latte
20x20
AH251A1A
28,48 €/m2
25,63 €/m2

Prugna
20x20
AH259A1A
32,48 €/m2
29,24 €/m2

Mela
20x20
AH25AA1A
28,48 €/m2
25,63 €/m2

Acquamarina
20x20
AH25BA1A
32,48 €/m2
29,24 €/m2

Mare
20x20
AH25CA1A
32,48 €/m2
29,24 €/m2

K sérii Maiolica odporúčame dlažby: Terre, Moving, E-wood, 
Titan z tohto katalogu.

Nero 44,77 €/m2
20x60 AH255B1A 40,29 €/m2

Corda 44,77 €/m2
20x60 AH252B1A 40,29 €/m2

Grigio  44,77 €/m2
20x60 AH253B1A 40,29 €/m2

Latte 44,77 €/m2
20x60 AH251B1A 40,29 €/m2

Crema 44,77 €/m2
20x60 AH254B1A 40,29 €/m2

Ornamenta Corda (set 16 ks)* 36,12 €/m2
20x20 AH252A1B 32,51 €/m2

Ornamenta Grigio (set 16 ks)* 36,12 €/m2
20x20 AH253A1B 32,51 €/m2
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Ide o novinku pre rok 2016 prestížneho talianskeho výrobcu Iris. Ešte s touto sériou nemáme žiadne obchodné skúsenosti 
a sme sami zvedaví, ako na ňu trh zareaguje. Predlohou boli materiály z 30. rokov minulého storočia, kedy prebiehali 
experimenty s vysokými farbenými sklenenými glazúrami. Obklad má veľkú hĺbku a farby sú naozaj výnimočné. Obdobnú 
sériu sme u žiadneho z výrobcov nenašli. Nepredpokladáme vysoké predajné čísla, pretože je séria určená pre ojedinelé 
interiéry. Návrh atypického interiéru nebude určite jednoduchý, ale vďaka počítačovým programom je možné spracovať 
niekoľko návrhov a doladiť tak interiér do maximálnej dokonalosti.

K tejto sérii odporúčame dlažby od výrobcu Iris: Melt, Moving, Pietra di Basalto, Reside, E-wood alebo Terre.



⓯

VAR

7

Pre technické opracovanie materiálu využite ponuky výrobného závodu TechnoArt
(rezanie, kamenárske rohy, otvory pre vývody vody, elektriny a pod.) www.technoart.info

Kompletný sortiment série Slide 
nájdete na www.katalogy-koupelny.cz 105

Slide

Caramel  49,39 €/m2
20x60 AH343A1A 35,90 €/m2

Emerald  49,39 €/m2
20x60 AH344A1A 35,90 €/m2

Grey 44,77 €/m2
20x60 AH345A1A 35,90 €/m2

Mink  49,39 €/m2
20x60 AH346A1A 35,90 €/m2

Ocean  49,39 €/m2
20x60 AH347A1A 35,90 €/m2

Sand 44,77 €/m2
20x60 AH342A1A 35,90 €/m2

White  44,77 €/m2
20x60 AH341A1A 35,90 €/m2
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Sériu Slide sme popísali na predchádzajúcej stránke, kde z textu skôr vyznieva, že by mala byť určená pre rekonštrukciu 
historických objektov. Na tejto stránke sú však prezentované moderné dekóry. Je teda na vás, ako s touto sériou naložíte a 
čo z nej dokážete navrhnúť. Kreativite sa medze nekladú. V jednom balení dekórov nájdete 18 rozdielnych typov.

K tejto sérii odporúčame dlažby od výrobcu Iris: Melt, Moving, Pietra di Basalto, Reside, E-wood alebo Terre.
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Slide

Dekor Move Caramel  50,62 €/m2
20x60 AH343A1B 45,90 €/m2

Dekor Move Emerald  50,62 €/m2
20x60 AH344A1B 45,90 €/m2

Dekor Move Grey  50,62 €/m2
20x60 AH345A1B 45,90 €/m2

Dekor Move Mink  50,62 €/m2
20x60 AH346A1B 45,90 €/m2

Dekor Move Ocean  50,62 €/m2
20x60 AH347A1B 45,90 €/m2

Dekor Move Sand  50,62 €/m2
20x60 AH342A1B 45,90 €/m2

Dekor Move White  50,62 €/m2
20x60 AH341A1B 45,90 €/m2

Caramel  43,76 €/m2
10x30 39,39 €/m2 
AH343D3A

Emerald  43,76 €/m2
10x30 39,39 €/m2 
AH344D3A

Grey  40,08 €/m2
10x30 36,07 €/m2 
AH345D3A

Mink  43,76 €/m2
10x30 39,39 €/m2 
AH346D3A

Ocean  43,76 €/m2
10x30 39,39 €/m2 
AH347D3A

Sand  40,08 €/m2
10x30 36,07 €/m2 
AH342D3A

White 40,08 €/m2
10x30 36,07 €/m2 
AH341D3A
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Séria Muse, jedného z najprestížnejších talianskych výrobcov Iris, je novinkou minulého roka. Dizajn ónyxu nebol predtým v 
architektúre príliš používaný. Jedná sa o najdrahší prírodný materiál, a preto sa stával súčasťou len najluxusnejších rezidencií 
a vo veľmi obmedzenej miere. Vďaka technologickej náročnosti nebolo možné vytvárať akékoľvek kópie. Muse je podľa 
môjho názoru prvá vydarená kópia, ktorú väčšina laikov od originálu nerozozná. Ónyx je z kategórie polodrahokamov a je 
sám o sebe veľmi ozdobný. Je nutné s ním teda pracovať veľmi opatrne. Obklad je v rozmere 25x75 cm a je rektifikovaný. 
Vďaka tomu je potrebné ho klásť na minimálnu špáru rovnako, ako sa kladie prírodný materiál. V roku 2015 sme realizovali 
mnoho súkromných rezidencií, ale aj niekoľko hotelov. Najväčšie množstvo bolo použité pri rekonštrukcii hotela Richmond v 
Karlových Varoch. Zaujímavou realizáciou bol tiež karlovarský hotel Opera, kde bol tento materiál použitý vo všetkých izbách 
s tým, že v prezidentských apartmánoch bol použitý rovnaký dizajn Ónyxu, ale vo formáte 300x150 cm, výrobcu Iris-FMG.



⓯

RET

digi
tisk

VAR

8

⓯

⓯

LAP

VAR

9



Pre technické opracovanie materiálu využite ponuky výrobného závodu TechnoArt
(rezanie, kamenárske rohy, otvory pre vývody vody, elektriny a pod.) www.technoart.info

Kompletný sortiment série Muse 
nájdete na www.katalogy-koupelny.cz 109

Opal Mosaico 36,43 €/ks
25x25 31,90 €/ks
AH184B1B

Brass Mosaico 36,43 €/ks
25x25 31,90 €/ks
AH183B1B

Flame Mosaico 36,43 €/ks
25x25 31,90 €/ks
AH182B1B

Shell Mosaico 36,43 €/ks
25x25 31,90 €/ks
AH181B1B

Opal 13,79 €/ks
5x25 12,41 €/ks
AH184C1F

Brass 13,79 €/ks
5x25 12,41 €/ks
AH183C1F

Flame 13,79 €/ks
5x25 12,41 €/ks
AH182C1F

Shell 13,79 €/ks
5x25 12,41 €/ks
AH181C1F

Opal 60,00 €/m2
25x75 44,90 €/m2
AH184A1A

Brass 60,00 €/m2
25x75 44,90 €/m2
AH183A1A

Flame 60,00 €/m2
25x75 44,90 €/m2
AH182A1A

Shell 60,00 €/m2
25x75 44,90 €/m2
AH181A1A

Muse

Opal
naturale R9 38,32 €/m2
45,7x45,7 / PEI 3 AH184F2K 34,48 €/m2
lappato 54,68 €/m2
45,7x45,7 AH184F3K 47,90 €/m2

Brass
naturale R9 38,32 €/m2
45,7x45,7 / PEI 3 AH183F2K 34,48 €/m2
lappato 54,68 €/m2
45,7x45,7 AH183F3K 47,90 €/m2

Flame
naturale R9 38,32 €/m2
45,7x45,7 / PEI 4 AH182F2K 34,48 €/m2
lappato 54,68 €/m2
45,7x45,7 AH182F3K 47,90 €/m2

Shell
naturale R9 38,32 €/m2
45,7x45,7 / PEI 4 AH181F2K 34,48 €/m2
lappato 54,68 €/m2
45,7x45,7 AH181F3K 47,90 €/m2
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Séria Muse, jedného z najprestížnejších talianskych výrobcov Iris, je novinkou minulého roka a podrobne sme ju popísali 
na predchádzajúcej strane. Na tejto strane sa prezentujú už len dekóry k sérii Muse. Ponuka dekorácií od výrobcu je širšia, 
ale snažíme sa prezentovať dekóry, ktoré sú jednoduchšie a elegantnejšie. Materiál je sám o sebe ozdobný, ďalšia výrazná 
dekorácia by ho poškodila. Sú však priestory, napr. Secesnej vily, ktoré si zaslúžia iné riešenia. V tomto prípade odporúčame 
vziať do ruky originálny katalóg výrobcu.
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Dekór F2 Opal 15,06 €/ks
25x75 13,55 €/ks
AH184A1AF2

Dekór F2 Brass 15,06 €/ks
25x75 13,55 €/ks
AH183A1AF2

Dekór F2 Flame 15,06 €/ks
25x75 13,55 €/ks
AH182A1AF2

Dekór F2 Shell 15,06 €/ks
25x75 13,55 €/ks
AH181A1AF2

Talia Shell 59,47 €/ks
25x75 53,52 €/ks
AH181A1D

Clio Opal 59,47 €/ks
25x75 53,52 €/ks
AH184A1C

Talia Opal 59,47 €/ks
25x75 53,52 €/ks
AH184A1D

Clio Brass 59,47 €/ks
25x75 53,52 €/ks
AH183A1C

Talia Brass 59,47 €/ks
25x75 53,52 €/ks
AH183A1D

Clio Flame 59,47 €/ks
25x75 53,52 €/ks
AH182A1C

Talia Flame 59,47 €/ks
25x75 53,52 €/ks
AH182A1D

Clio Shell 59,47 €/ks
25x75 53,52 €/ks
AH181A1C

Muse
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Novinka roku 2015 od výrobcu Iris šokuje v mnohých smeroch. Asi prvým z nich bude cena, ktorá je cca 185 € vr. DPH/m2. 
Jedna dlaždica pri tejto cene dosahuje hodnotu takmer 800 €/ks. Ide o to, či fotografia bude dostatočnou inšpiráciou, aby 
človek prestal premýšľať o cene a začal premýšľať o imidži priestoru, ktorý pri použití tohto materiálu získa. Je pravda, že 
vstupná hala vo vile môže mať aj 100 m2. Pri použití tohto materiálu s miernou projektovou zľavou by vaša investícia nemala 
presiahnuť 15.000 €. V každom prípade vám dá pri príchode domov úžasný pocit výnimočnosti, rovnako ako hodinky na 
vašej ruke. Je nutné tento materiál vnímať nielen ako dlaždicu, ale skôr ako ušľachtilý povrch, ktorý je možné používať ako 
dlažbu, obklad, materiál pre výrobu schodových stupňov, barových a kuchynských dosiek, celoplošných obkladov stĺpov, 
prekladov atď.
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Cenník formátov série (v €/m2)

⓯ 150x150 150x300

METAL (R9), NATURAL 143,40 € 
129,06 €

150,00 € 
135,00 €

CHROME, LAPPATO 176,76 € 
159,08 €

183,36 € 
165,02 €

Metal XXL

Grey Metal naturale 150,00 €/m2
150x300 AH32A1A 135,00 €/m2 
Grey Chrome lappato 216,72 €/m2
150x300 AH32A2A 165,02 €/m2

White Metal naturale 150,00 €/m2
150x300 AH33A1A 135,00 €/m2 
White Chrome lappato 216,72 €/m2
150x300 AH33A2A 165,02 €/m2

Black Metal naturale 150,00 €/m2
150x300 AH31A1A 135,00 €/m2 
Black Chrome lappato 216,72 €/m2
150x300 AH31A2A 165,02 €/m2

Grey patch Metal naturale 183,36 €/m2
150x300 AH32A1C 165,02 €/m2
Grey patch Chrome lappato 216,72 €/m2
150x300 AH32A2C 195,05 €/m2
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Séria Metal obsahuje tiež celoplošné dekorácie, kde je kresba vytváraná novou 
technológiou - iba ako tón v tóne s romantickými dekórmi - predloha ruže alebo 
v prevedení Patchwork. Dekóry sú samozrejme vo všetkých farbách v matnom i 
lapovanom prevedení. Celú ponuku série, všetky rozmery, povrchy a dekóry nájdete 
v originálnom katalógu výrobcu Iris. Tieto materiály naozaj pochopíte, až keď ich 
uvidíte v celej ploche na vzorkovni, alebo v niektorej referenčnej stavbe.
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Metal XXL

White patch Metal naturale 183,36 €/m2
150x300 AH33A1C 165,02 €/m2
White patch Chrome lappato 216,72 €/m2
150x300 AH33A2C 195,02 €/m2

White cinis Metal naturale 183,36 €/m2
150x300 AH33A1B 165,02 €/m2
White cinis Chrome lappato 216,72 €/m2
150x300 AH33A2B 195,02 €/m2

Black patch Metal naturale 183,36 €/m2
150x300 AH31A1C 165,02 €/m2
Black patch Chrome lappato 216,72 €/m2
150x300 AH31A2C 195,02 €/m2

Black cinis Metal naturale 183,36 €/m2
150x300 AH31A1B 165,02 €/m2
Black cinis Chrome lappato 216,72 €/m2
150x300 AH31A2B 195,02 €/m2

Grey cinis Metal naturale 183,36 €/m2
150x300 AH32A1B 165,02 €/m2
Grey cinis Chrome lappato 216,72 €/m2
150x300 AH32A2B 195,02 €/m2
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Séria Avenue, novinka roku 2015, známeho talianskeho výrobcu Iris, je vyrábaná novou technológiou lisovaných gresových 
dlažieb v najväčšom formáte. Základný rozmer 300x100 cm je možné už písať v inej mernej jednotke, napríklad 3x1 m. 
Ešte pred niekoľkými rokmi bol najväčší formát 60x60 cm. Dizajn tejto série si vzal za predlohu povrchy štukových omietok 
alebo gletovaných betónov a je v matnom alebo lapovanom prevedení. Dlažba (obklad) má proti týmto stierkam výhodu 
v jej mechanickej pevnosti a nulovej nasiakavosti. Porušenie omietky alebo stierky na podlahe je prakticky neopraviteľné. 
Väčšinou je oprava vidieť aj pri starostlivom retušovaní. Z tohto dôvodu odporúčame obklad stien alebo podláh, ktoré 
chceme mať v tomto dizajne, realizovať zo série Avenue XXL. Predovšetkým vo verejných priestoroch je to nutnosťou. Pri 
privátnych bytoch alebo domoch je nebezpečenstvo poškodenia omietky menšie, ale aj tak odporúčame použiť keramický 
obklad.
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Cenník formátov série (v €/m2)

⓯ 100x100 100x300

NATURALE 90,36 € 
81,32 €

99,54 € 
84,90 €

LAPPATO 111,36 € 
100,22 €

119,64 € 
107,68 €

Silver naturale 99,54 €/m2
100x300 AH233A1A 84,90 €/m2

Ivory naturale 99,54 €/m2
100x300 AH232A1A 84,90 €/m2

Amber naturale 99,54 €/m2
100x300 AH231A1A 84,90 €/m2

Plumb naturale 99,54 €/m2
100x300 AH234A1A 84,90 €/m2
 

Avenue XXL
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100x100 cm

71,90 
€/m²

Novinka pre rok 2017  Citystone nemá čím prekvapiť. Dizajn betónu má dnes každý výrobca. Prečo teda túto sériu zavádzame? 
Kresba betónu je veľmi verná, to umožňuje digitálna tlač. Tým hlavným argumentom je ale formát a jeho prijateľná cena. 
Keď máte šťastie na kvalitných obkladačov, ktorí Vám položia materiál s minimálnou škárou (max. 1-2 mm) a použijete 
škárovaciu hmotu v rovnakej farbe ako je dlažba, tak celá plocha pôsobí ako jednoliata, rovnako ako veľké betónové plochy. 
Betónové plochy majú však jeden problém, a to je ich čistiteľnosť, náchylnosť k prasklinám, ktoré nie sú opraviteľné a vyššiu 
nasiakavosť, ktorá spôsobuje v preťažených miestach nevratné zašpinenie. Všetky tieto negatíva dlažba eliminuje.
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Citystone

Grey naturale 93,60 €/m2
100x300 AGJ1B2A1 88,90 €/m2

Pearl naturale 93,60 €/m2
100x300 AGJ1A2A1 88,90 €/m2

Brown naturale 93,60 €/m2
100x300 AGJ1D2A1 88,90 €/m2

Dove naturale 93,60 €/m2
100x300 AGJ1C2A1 88,90 €/m2

Cenník formátov série (v €/m2)

⓯  100x100 100x300 

NATURALE R9 84,96 € 
71,90 €

93,60 € 
88,90 €
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Séria Roads bola na trh zavedená už pred rokom. Ten, kto nepracuje v odbore, by povedal, že jej povrch a farby sú bežné, 
nezaujímavé. Pre mňa je to naopak. Dlažba nemá byť „stredom“ dizajnu v interiéri. Dlažba má len dopĺňať celkovú koncepciu 
a nie na seba strhnúť pozornosť. Roads je príjemný, elegantný, s dobre udržovateľným povrchom, ale je predovšetkým 
VEĽKÝ. Všetky farby sú vyrábané v najväčšom formáte 300x150 cm a vo všetkých rezaných menších modulových formátoch. 
Najúspešnejšie farby sú vyrábané na novej výrobnej linke (uvedená do prevádzky v septembri 2015) vo formáte 300x100 
cm a opäť menších rezaných formátoch. Táto nová výrobná linka má väčšiu produktivitu, a tým pádom lepšiu ekonomiku 
výroby. Vďaka tomu sme boli schopní nastaviť za formát 300x100 cm akčné maloobchodné ceny na 88,90 €/m2 vrátane DPH.
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Roads

Cenník formátov série (v €/m2) 

⓯  100x100* 150x150 100x300* 150x300 

NATURAL 84,96 € 
82,90 €

134,94 € 
121,45 €

93,60 € 
88,90 €

141,24 € 
127,12 €

*  Pouze barvy: White Purity, Grey Calm, Dark Depth, Sand Hearth, Coffee Truth

Coffee Truth natural 93,60 €/m2
100x300 AGJ18G4A 88,90 €/m2
Coffee Truth natural 141,24 €/m2
150x300 AGG2C1A 127,12 €/m2

White Purity natural 93,60 €/m2
100x300 AGJTG4A 88,90 €/m2
White Purity natural 141,24 €/m2
150x300 AGG4C1A 127,12 €/m2

Dark Depth natural 93,60 €/m2
100x300 AGJMG4A 88,90 €/m2
Dark Depth natural 141,24 €/m2
150x300 AGG1C1A 127,12 €/m2

Sand Hearth natural 93,60 €/m2
100x300 AGJ19G4A 88,90 €/m2
Sand Hearth natural 141,24 €/m2
150x300 AGG8C1A 127,12 €/m2
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Hoci bola séria Roads uvedená na trh len pred rokom, je možné už dnes hovoriť o tom, že je úspešná. Ťažisko jej úspechu 
nie je len vo veľkých projektoch, ako napríklad dodávka 650 m2 na rekonštrukciu VIP zóny na futbalovom štadióne Sparty 
alebo výrazne väčšia výmera vstupnej haly a všetkých chodieb administratívnej budovy Crystal Palace na Vinohradskej 
triede v Prahe. Realizovalo sa niekoľko súkromných rezidencií „nemenovaných investorov“, takých bielych malých kociek 
funkcionalistického štýlu, kde väčšina obytnej plochy prekračovala výmeru 500 m2. Ani k jedinej z týchto stavieb som 
nemal pripomienky. Architektonicky čisté diela, kde sa snúbila profesionalita architekta a vkus investora. Samozrejme 
zachovávame diskrétnosť a chránime súkromie investora.
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Roads

Cenník formátov série (v €/m2) 

⓯  100x100* 150x150 100x300* 150x300 

NATURAL 84,96 € 
82,90 €

134,94 € 
121,45 €

93,60 € 
88,90 €

141,24 € 
127,12 €

*  Len farby: White Purity, Grey Calm, Dark Depth, Sand Hearth, Coffee Truth

Dark Depth natural 93,60 €/m2
100x300 AGJMG4A 88,90 €/m2
Dark Depth natural 141,24 €/m2
150x300 AGG1C1A 127,12 €/m2

Turtle Blaze natural 141,24 €/m2
150x300 AGG3C1A 127,12 €/m2

Grey Calm natural 93,60 €/m2
100x300 AGJDG4A 88,90 €/m2
Grey Calm natural 141,24 €/m2
150x300 AGJDA4A 127,12 €/m2

Pearl MInd natural 141,24 €/m2
150x300 AGG5C1A 127,12 €/m2
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Séria Limestone je vyrábaná na novej výrobnej linke (uvedená do prevádzky v septembri 2015) vo formáte 300x100 cm. Sú 
ponúkané menšie formáty, ktoré sú modulárne a kombinovateľné so základným formátom. Táto nová výrobná linka má 
väčšiu výrobnú kapacitu, produktivitu a tým pádom aj lepšiu ekonomiku výroby. Vďaka tomu sme boli schopní nastaviť 
za formát 300x100 cm akčnú maloobchodnú cenu na 88,90 €/m2 vrátane DPH. Príjemné jednoduché dizajny Limestone 
(vápencov) sú pomerne univerzálne a teda vhodné pre mnoho typov stavieb. Gresové dlažby majú proti prírodným 
predlohám jednu výraznú prednosť: nasiakavosť dlažby je prakticky nulová. Vďaka tomu nemáte problémy s čistiteľnosťou, 
ktorá je hlavným limitujúcim prvkom pri použití prírodných vápencov. Cena v porovnaní s prírodným materiálom je tiež 
oveľa výhodnejšia. Je však nutné porovnávať zhodný rozmer, najlepšie 100x100 cm alebo 300x100 cm. Materiál je tiež 
zaujímavý na ventilované fasády. Vďaka jeho matnému povrchu nedochádza k odrazu slnka a pôsobí veľmi realisticky.
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Limestone

Cenník formátov série (v €/m2)

⓯ 100x100 100x300

NATURALE (R9) 84,96 € 
82,90 €

93,60 € 
88,90 €

Deep naturale 93,60 €/m2
100x300 AGJHG4A 88,90 €/m2

Ash naturale 93,60 €/m2
100x300 AGJGG4A 88,90 €/m2

Moon naturale 93,60 €/m2
100x300 AGJNG4A 88,90 €/m2
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Séria Pietre Lavica, výrobcu Iris-FMG, mala predlohu v prírodných kameňoch lávového pôvodu z Etny - teda čadič. Použitie 
tmavých kameňov v architektúre má svoje limity. Vo väčšine prípadov sa musí jednať o priestory, ktoré majú dostatok svetla 
a určitý pozitívny náboj, aby čierna farba nepôsobila negatívne. Pietre Lavica - Black je naozaj veľmi verná napodobenina. 
Všetky ostatné farby nemajú v prírode už reálnu predlohu. Sú iba zosvetlenou verziou originálnej predlohy, o ktorú sa 
postaralo grafické oddelenie firmy Iris-FMG. Vadí nám to? Pietre Lavica patrí do skupiny produktov z novej výrobnej linky s 
akčnou maloobchodnou cenou 88,90 €/m2 vrátane DPH za formát 300x100 cm s povrchom naturale. V roku 2015 sme z tejto 
série realizovali ventilovanú fasádu pri rekonštrukcii divadla v Žďári nad Sázavou. Vo formáte 3x1 m tu bolo použitých viac 
ako 1.000 m2.

100x100 cm

71,90 
€/m²
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Pietre

Cenník formátov série (v €/m2)

⓯ 100x100 100x300

NATURALE (R9) 84,96 € 
71,90 €

93,60 € 
88,90 €

LAPPATO 104,70 € 
94,23 €

112,50 € 
101,25 €

Lavica Grey naturale 93,60 €/m2
100x300 AGJBG4A 88,90 €/m2

Lavica Pearl naturale 93,60 €/m2
100x300 AGJLG4A 88,90 €/m2

Lavica Black naturale 93,60 €/m2
100x300 AGJKG4A 88,90 €/m2

Lavica Dark naturale 93,60 €/m2
100x300 AGJJG4A 88,90 €/m2

Lavica Beige naturale 93,60 €/m2
100x300 AGJIG4A 88,90 €/m2
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Travertino a Crema Marfil Extra sú ďalší zástupcovia materiálov, ktoré v prírodnom prevedení prinášajú veľa problémov. Sú 
mäkké, nasiakavé, nevhodné pre zaťažené priestory, ale sú krásne. Využime teda ich krásu a dajme im technické prednosti 
gresových dlažieb, ktoré môžete používať v akýchkoľvek zaťažených priestoroch. Okolie bazéna, kde sa používa chémia a 
je jedno, či dezinfikujete chlórom alebo morskou soľou, by vždy vytváralo na prírodnom materiáli „biele mapy“. Travertino 
od výrobcu Iris-FMG tu žiaden z týchto problémov mať nebude. Na tejto referencii je ale vidieť, že nikto nedomyslel ostatné 
úžitkové vlastnosti. Jednoznačne je to materiál, ktorý do okolia bazéna nie je vhodný z iného dôvodu, a to je protišmyk. 
Materiál nájde svoje uplatnenie vo vstupných halách, na fasádach, schodiskách, ale môžete ho použiť aj v kúpeľni alebo na 
kuchynskej linke. Je to len na vás ...
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MaxFine

Estremoz Crema lucidato 241,56 €/m2
150x300 AGJXA1A 217,40 €/m2

Travertino Classico lucidato 216,48 €/m2
150x300 AGJ10A1A 194,84 €/m2

Travertino lucidato* 216,48 €/m2
150x300 AGJ2A1A 159,90 €/m2

Crema Marfil Extra lucidato* 216,48 €/m2
150x300 AGJ5A1A 194,84 €/m2

Cenník formátov série (v €/m2) 9 6 6

⓯  60x120* 150x150 150x300

TRAVERTINO, CREMA MARFIL EXTRA (POUZE 60X120)

LUCIDATO 94,20 € 
79,90 €

200,88 € 
180,79 €

216,48 € 
159,90 €

LAPPATO 78,48 € 
69,90 € – –

PRELUCIDATO, NAT. 69,36 € 
59,90 €

169,44 € 
152,50 €

185,16 € 
166,64 €

TRAVERTINO CLASSICO, CREMA MARFIL EXTRA

LUCIDATO –
200,88 € 

180,79 €
216,48 € 

194,83 €

PRELUCIDATO –
169,44 € 

152,50 €
185,16 € 

166,64 €
ESTREMOZ CREMA

LUCIDATO –
225,96 € 

203,36 €
241,56 € 

217,40 €

PRELUCIDATO –
194,52 € 

175,07 €
203,94 € 

183,55 €

* Farba Travertino a Crema Marfil Extra sú vyrábané tiež  v hrúbke 9 mm v rozmere 
60x120 cm, ktoré odporúčame pre zaťažené podlahy. V cenníku ich nájdete pod 
názvom série SELECT.
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Skupina výrobkov MaxFine Exclusive od výrobcu Iris-FMG šokuje v mnohých smeroch. Asi prvým z nich bude cena, ktorá 
je od 179,90 € vr. DPH/m2 za formát 3x1,5 m. Materiál pre kúpeľňu s veľkosťou 30 m2 stojí 5.500 €. Je to veľa? Pri tomto 
formáte a dizajne určite NIE. Ide o to, či fotografia bude dostatočnou inšpiráciou, aby človek prestal premýšľať o cene a začal 
premýšľať o imidži priestoru, ktorý pri použití tohto materiálu získa. Určite musíte tento výnimočný materiál vidieť „naživo“. 
Fotografia zo vzorkovne niečo naznačuje, ale až keď budete pred týmto materiálom stáť, pochopíte, v čom je v porovnaní s 
konkurenčnými produktami iný. Dokonalá hlboká neopakujúca sa kresba materiálu, ktorý sa dá dokonca presvietiť. Nielen, 
že cena v porovnaní s originálnym onyxom je o triedu nižšia, ale predovšetkým technické parametre vám umožnia širšie 
použitie ako pri prírodných materiáloch. Doska z prírodného onyxu v tomto formáte sa dá ťažko kúpiť a aj jej transport je 
nepredstaviteľnou komplikáciou. Priestory realizované z dlaždice v tomto formáte nemajú konkurenciu. Príkladom môže 
byť napríklad hotel Opera v Karlových Varoch alebo hotel Kings v Rozvadove.
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Eramosa lucidato 216,48 €/m2
150x300 AGJWA1A 194,83 €/m2

Onice Oro lucidato* 241,56 €/m2
150x300 AGJ8A1A 179,90 €/m2

Black Venato lucidato 241,56 €/m2
150x300 AGJFA1A 217,40 €/m2

Onice Perla lucidato* 241,56 €/m2
150x300 AGJ1A1A 179,90 €/m2

Cenník formátov série (v €/m2) 9 6 6

⓯  60x120* 150x150 150x300

ONICE ORO

PRELUCIDATO, NAT. 78,48 €
65,90 €

194,52 €
139,90 €

203,94 €
183,55 €

LUCIDATO 103,32 €
83,90 €

225,96 €
203,36 €

241,56 €
179,90 €

ONICE PERLA

PRELUCIDATO, NAT. 69,36 €
59,90 €

194,52 €
139,90 €

203,94 €
183,55 €

LAPPATO 78,48 €
69,90 € – –

LUCIDATO 94,20 €
79,90 €

225,96 €
203,36 €

241,56 €
179,90 €

ERAMOSA LUCIDATO –
200,88 €

180,79 €
216,48 €

194,83 €

BLACK VENATO LUCIDATO –
225,96 €

203,36 €
241,56 €

217,40 €

* Farba Onice Perla a Oro je vyrábaná tiež v hrúbke 9 mm v rozmere 60x120 cm, 
ktorú odporúčame pre zaťažené podlahy a nájdete ju na strane 145.

MaxFine Exclusive
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Nové farby kolekcie Maxfine boli na výstave obdivované. Predovšetkým farba Portoro je veľmi vydarenou kópiou prírodného 
kameňa, ktorý je veľmi vzácny. Na fotografii však vidíte len vizualizáciu, kde vernosť dizajnu materiálu nemôžete posúdiť. 
Referenčné fotografie u tejto novinky zatiaľ nemáme. Výrobca dodáva malé vzorky pre prácu s architektmi a investormi na 
predajniach. Kým však neuvidíte celú dlaždicu v rozmere 300x150 cm, nemáte možnosť tento materiál pochopiť. V súčasnej 
dobe je jediná vzorka vystavená na vzorkovni v Prahe (NLC). Fotografie z realizácie luxusnej rezidencie v Prahe - Podolí 
nesmieme zverejniť. Je to škoda, pretože sa jedná o výnimočný interiér, ktorý nemá vo svete obdobu.
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Portoro lucidato 241,56 €/m2 
150x300 AGJ1F3B1 179,90 €/m2

Statuario Light lucidato 241,56 €/m2 
150x300 AGJ1E3B1 179,90 €/m2

Stone Grey lucidato 216,48 €/m2 
150x300 AGJ1G3B1 163,90 €/m2
Stone Grey naturale 185,16 €/m2 
150x300 AGJ1G3A1 156,90 €/m2

MaxFine Exclusive

Cenník formátov série (v €/m2)

⓯  150x150 150x75 75x75

PORTORO, STATUARIO LIGHT 225,96 €
159,90 €

216,48 €
194,83 €

203,94 €
183,55 €

STONE GREY LUCIDATO 200,88 €
159,90 €

200,88 €
159,90 €

178,80 €
160,92 €

STONE GREY NATURALE 169,44 €
123,90 €

169,44 €
123,90 €

147,48 €
132,73 €
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Biele mramory sú dlhodobo používané pri realizácii najprestížnejších priestorov. Biely mramor v prírodnom prevedení je 
mäkký a veľmi náchylný na znečistenie. Priestory, ktoré sa predtým z týchto materiálov realizovali, boli väčšinou málo 
zaťažené a bol tam dostatok personálu na neustále čistenie a „dolešťovanie“. Dnes ale chceme stavať stavby, ktoré sú funkčné 
a vyžadujú minimálnu údržbu. K tomu nám práve môžu slúžiť keramické gresové dlažby, ktoré majú vysokú mechanickú 
pevnosť a nízku nasiakavosť. V takomto priestore by nebolo vhodné použiť na podlahu prírodný mramor. Gresová dlaždica 
nemá tieto technické limity a ďalší detail, ktorý dáva tomuto priestoru imidž a prestíž, je veľkosť formátu.
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Alps Heart lucidato 241,56 €/m2
150x300 AGJ3A1A 217,40 €/m2

Thassos lucidato 241,56 €/m2
150x300 AGCBH2A 217,40 €/m2

Bianco Lassa lucidato 241,56 €/m2
150x300 AGJZA1A 217,40 €/m2

Extra White lucidato 241,56 €/m2
150x300 AGJ11A1A 217,40 €/m2

MaxFine

Cenník formátov série (v €/m2) 

⓯ 100x100 150x150 100x300 150x300

THASSOS

LUCIDATO 177,72 € 
159,95 €

225,96 € 
203,36 €

200,64 € 
180,58 €

241,56 € 
217,40 €

PRELUCIDATO 150,72 € 
135,65 €

194,52 € 
175,07 €

172,44 € 
155,20 €

203,94 € 
183,55 €

EXTRA WHITE, ALPS HEART, BIANCO LASA

LUCIDATO –
225,96 € 

203,36 € –
241,56 € 

217,40 €

PRELUCIDATO –
194,52 € 

175,07 € –
203,94 € 

183,55 €
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Ďalšia ponuka „bielych“ mramorov má rovnaké technické výhody, aké sme popísali na predchádzajúcej dvojstrane. Taliansko 
je dlhodobo najväčším vývozcom bielych mramorov. Z tohto dôvodu aj výrobcovia gresových dlažieb čerpajú inšpiráciu a 
predlohy z týchto tradičných materiálov. Názvy jednotlivých dlažieb zodpovedajú názvom prírodných mramorov. Tu by sme 
len pripomenuli možnosť využitia produktov a služieb výrobného závodu TechnoArt, ktorý je schopný z daných materiálov 
vyrobiť schody, parapety, dosky na kuchynskej linky a podobne. Zaistí tiež narezanie materiálu, navŕtanie kruhových alebo 
atypických otvorov a podobne.
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Arabescato lucidato Block A* 241,56 €/m2
150x300 AGJ13A1B 179,90 €/m2

Calacatta lucidato** 216,48 €/m2
150x300 AGC7H2A 163,90 €/m2

Blue de Savoie lucidato** 241,56 €/m2
150x300 AGJ12A1A 179,90 €/m2

Bianco Venato Extra lucidato** 241,56 €/m2
150x300 AGJ9A1A 179,90 €/m2

MaxFine

Cenník formátov série (v €/
m2) 6 6 6 9

⓯  100x100 150x150 100x300 60x120**

CALACATTA

LUCIDATO 153,96 € 
138,56 €

200,88 € 
180,79 €

184,62 € 
166,16 €

94,20 € 
79,90 €

LAPPATO – – –
78,48 € 

69,90 €

PRELUCIDATO, NAT. 127,56 € 
114,80 €

169,44 € 
125,90 €

156,24 € 
140,62 €

69,36 € 
59,90 €

BIANCO VENATO EXTRA, ARABESCATO, BLUE DE SAVOIE

LUCIDATO –
225,96 € 

203,36 € –
94,20 € 

79,90 €

LAPPATO – – –
78,48 € 

69,90 €

PRELUCIDATO, NAT. –
194,52 € 

175,07 € –
63,36 € 

59,90 €

* Farba Arabescato má vo formáte 300x150 cm iba prevedenie Block A, Block B. 

**  Farby Calacatta, Bianco Venato Extra, Blue de Savoie sú vyrábané tiež v hrúbke 
9 mm, ktoré odporúčame pre zaťažené podlahy. V cenníku ich nájdete pod 
názvom série SELECT.

Realizace TechnoArt – Pařížská ulice, Praha
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Na tejto stránke prezentujeme zástupca dizajnu „kovového povrchu“. Séria Iron pripomína povrch pevnostných oceľových 
podláh, ktoré sa robili v najzaťaženejších výrobných priestoroch v časoch, keď neboli ešte k dispozícii drátkobetóny. 
Podobný povrch ste mohli vidieť aj na rôznych výrobných pultoch, predovšetkým v kovovýrobe. Ich povrch mal vždy patinu 
opotrebovania s čiastočnými plochami, kde naopak bol kov vyhladený. Z katalógu si na sériu nie je možné urobiť názor, 
pretože tu nevidíte svetelné efekty a rozmanitosť povrchu.
Séria Corten vychádza zo známejších predlôh. S klasickým hrdzavým plechom sa stretávate často. Je skôr vnímaný ako 
negatívny, neušľachtilý povrch. Napriek tomu ho architekti občas používali pri realizácii atypických interiérov. Dlaždice 
Corten sa skôr budú využívať k dekoračným účelom. Reakcie na jej dizajn sú veľmi pozitívne, a už tento materiál kupujeme 
v plných paletách na sklad.
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Iron Bronze naturale 141,24 €/m2
150x300  AGJ15A2A 127,12 €/m2

Iron Grey naturale 141,24 €/m2
150x300  AGJ17A2A 127,12 €/m2

Iron Black naturale 141,24 €/m2
150x300  AGJ16A2A 127,12 €/m2

Cenník formátov série (v €/m2) 

⓯  100x100 150x150 150x300

IRON

NATURALE 84,96 € 
76,46 €

134,94 € 
121,45 €

141,24 € 
127,12 €

CORTEN

LAPPATO –
166,32 € 

149,69 €
172,56 € 

155,30 €

NATURALE –
134,94 € 

121,45 €
141,24 € 

127,12 €

Corten lappato 172,56 €/m2
150x300  AGJ7A1A 155,30 €/m2

Iron • Corten

Foto: vzorkovna Iris – Italie
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Séria Chromocode 3D je veľmi špecifická a unifarby sa predávajú ojedinele. Výnimku tvoria farba Ivory Black a Titanium 
White. Zaujímavou referenciou v minulom roku bola dodávka viac ako 800 m2 kombinácie čiernej a bielej v administratívnej 
budove The BloX - Praha Dejvice alebo kasíno Magic Planet. Určite by sme sem mohli napísať niekoľko ďalších obdobných 
referencií, ale v čase prípravy katalógu boli tieto najaktuálnejšie. Titanium White je veľmi univerzálny a jeho používanie 
môže byť oveľa širšie. Chcete zvýrazniť niektorú stenu vo vašom RD alebo byte, a mať na nej ušľachtilý povrch? Chcete 
ochrániť niektorú zo stien, ktorá je namáhaná a každý rok ju maľujete? Použite Titanium White v leštenom alebo matnom 
prevedení. Na referenčnej fotografii vidíte atypické použitie tohto materiálu. Recepčný pult, ale aj všetky predajné pulty, boli 
realizované z dlažby Titanium White, s vloženými nápismi z Ivory Black. Pôvodne navrhnutý materiál Corian bol zamenený 
za gresovú dlažbu, ktorá má výrazne lepšie mechanické vlastnosti, lesklejšií povrch a biela je naozaj biela.
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Chromocode 3D

Titanium White naturale 156,24 €/m2
100x300  AGH2D2A 140,62 €/m2

Ivory Black naturale 156,24 €/m2
100x300  AGH1D2A 140,62 €/m2

Cenník formátov série (v €/m2) 

⓯  100x100 150x150 100x300 150x300

LUCIDATO 153,96 €
138,56 €

225,96 €
203,36 €

184,62 €
166,16 €

241,56 €
217,40 €

NATURALE 127,56 €
114,80 €

194,52 €
175,07 €

156,24 €
140,62 €

203,94 €
183,55 €

Titanium White lucidato 182,62 €/m2
150x300  AGH2C1A 166,16 €/m2

Ivory Black lucidato 184,62 €/m2
150x300  AGH1C1A 166,16 €/m2

Foto: Realizace 2016 – Praha
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Taliansky výrobca FMG uviedol na trh nový rozmer 100x200 cm. Na trhu sa však objavujú oveľa väčšie formáty. Marmi 
má hrúbku črepu 9 mm. Veľké formáty majú väčšinou hrúbku črepu 3 alebo 6 mm. Tieto materiály však neodporúčame 
používať na podlahy v zaťažených priestoroch. Predovšetkým vo verejných budovách nie ste schopní zabezpečiť ochranu 
dlažby pri sťahovaní alebo pri zásobovaní. Z týchto dôvodov pre zaťažené priestory radšej používame materiály so silným 
črepom, ktorý má výrazne vyššiu pevnosť v ohybe. V dnešnej dobe má séria Marmi dlažby s najväčším formátom v bežnej 
hrúbke črepu. Je škoda, že sú zatiaľ k dispozícii len 3 farby, ale výrobca prisľúbil, že už v roku 2017 rozšíri kolekciu najmenej 
na 10 farieb. Na aktuálne možnosti sa spýtajte predajcu.
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Bianco Venato Extra lucidato 141,12 €/m2 
100x200 AGCJS2A 123,90 €/m2
Bianco Venato Extra naturale 118,44 €/m2 
100x200 AGCJS3A 105,90 €/m2

White Calacatta lucidato 141,12 €/m2 
100x200 AGCKS2A 123,90 €/m2
White Calacatta naturale 118,44 €/m2 
100x200 AGCKS3A 105,90 €/m2

Stone Grey lucidato 141,12 €/m2 
100x200 AGCLS2A 123,90 €/m2
Stone Grey naturale 118,44 €/m2 
100x200 AGCLS3A 105,90 €/m2

Marmi 100x200

Cenník formátov série (v €/m2)

⓯  100x100 100x200 

PRELUCIDATO, NATURALE R9 107,16 € 
99,90 €

118,44 € 
105,90 €

LUCIDATO 129,48 € 
115,90 €

141,12 € 
123,90 €
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Séria Select je novinkou pre rok 2017, jej vznik si vynútila obchodná prax predchádzajúcich rokov. Všetky farby v kolekcii 
Select sa vyrábajú vo veľkom formáte 300x150 cm a v predchádzajúcich rokoch z nich vznikalo mnoho realizácií. Pri 
kúpeľniach vznikali problémy, aký materiál použiť na podlahu. Veľký formát pre malé kúpeľne je nevhodný. Vzniká tu 
veľký odpad, ale aj mnoho výrezov, ktoré sú veľmi technicky a finančne náročné a často dochádzalo k prasknutiu veľkej 
dosky. Z toho dôvodu výrobca pri najpredávanejších farbách vyrobil aj dlažbu s rovnakou kresbou, vo formáte 60x120 cm a 
hrúbke črepu 10 mm. Aktuálna realizácia hotela Kings na Rozvadově je presným príkladom hľadania dizajnu pri zachovaní 
technických parametrov. Steny kúpeľní sa obkladajú z formátu 300x150 cm / 6 mm v leštenom prevedení a podlahy sú 
realizované z formátu 60x120 cm / 10 mm v matnom prevedení.
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Select

Travertino 60x120    
naturale AGO2A1A   69,36 €/m2 59,90 €/m2
lappato AGO2A2A   78,48 €/m2 69,90 €/m2
lucidato AGO2A3A   94,20 €/m2 79,90 €/m2

Onice Oro 60x120
naturale  AGO5A1A   78,48 €/m2  69,90 €/m2
lucidato  AGO5A2A   103,32 €/m2 83,90 €/m2

White Calacatta 60x120   
naturale AGO8A1A   69,36 €/m2 59,90 €/m2
lappato AGO8A2A   78,48 €/m2 69,90 €/m2
lucidato AGO8A3A   94,20 €/m2 79,90 €/m2

Gaudi Stone 60x120    
naturale AGO6A1A   69,36 €/m2 59,90 €/m2
lappato AGO6A2A   78,48 €/m2 69,90 €/m2
lucidato AGO6A3A   94,20 €/m2 79,90 €/m2

Onice Perla 60x120    
naturale AGO1A1A   69,36 €/m2 59,90 €/m2
lappato AGO1A2A   78,48 €/m2 69,90 €/m2
lucidato AGO1A3A   2 755 €/m2 79,90 €/m2
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Kompletný sortiment FMG 
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Z LOMU Z TOVÁRNE

Gresové dlažby majú nielen vernú kresbu ako ich prírodné 
predlohy, ale jedná sa o plne prefarbený črep, ktorý možno 
následne opracovávať podoben ako prírodný materiál. Využite 
ponuku výrobného závodu TechnoArt, ktorý Vám je schopný 
vyrobiť schody, parapety, kuchynské dosky a pod.

FMG Range

letisko Václava Havla, realizácia v r. 2005, použitých 100 tisíc m2, formát 60x120 cm FMG

S rozvojom digitálnej tlače sa na trhu objavilo mnoho obkladov 
a dlažieb s dizajnom mramoru, žúl, prírodného dreva a 
pod. Zákazník väčšinou posudzuje len dizajn a neposudzuje 
technológiu výroby alebo technické parametre. Niektoré 
lacnejšie dlažby majú na povrchu len „natlačený obrázok“. 
Kvalitnejšie materiály majú už kresbu hlbšiu, ktorá sa prekreslí 
hlbšie do črepu a následne sa vypáli. Najkvalitnejšie materiály 
sú prakticky synteticky vyrobené kamene. 

Namleté kremičité hmoty sa umiestnenými tryskami pre-
miešajú, následne sa vylisujú a vypália. Na molekulárnej úrovni 
sa hmota stmelí a vznikne tak umelo vyrobená najtvrdšia žula 
bez prísad akýchkoľvek spojív. 

Tieto dlažby nemajú na sebe žiadnu glazúru, ktorá by sa mohla 
ošlapať a ich kresba prechádza črepom. Vďaka tomu je materiál 
možné akokoľvek opracovávať, brúsiť, leštiť, rovnako ako 
prírodné kamene. Úžitkové vlastnosti FMG Range sú s klasickými 
dlažbami neporovnateľné. Porovnanie s prírodným materiálom 
musí byť individuálne. 

Proti najtvrdším žulám nenájdeme mnoho argumentov. Tvrdosť 
MOHS je len o jeden stupeň vyššia, nasiakavosť je obdobná. 
Pri porovnaní s vápencami alebo mramormi, kvalita dlažieb s 
technológiou FMG Range niekoľkonásobne presahuje prírodné 
materiály. Z tohto dôvodu môžete biely mramor FMG použiť v 
najviac zaťažených priestoroch, čo samozrejme pri prírodnom 
materiáli nie je možné. Farebnú a formátovú škálu nájdete na 
nasledujúcej strane.



made in italy

148
Vo výrobnom závode TechnoArt vám vyrobíme z týchto materiálov battiscopy, gradiná, 

schodové stupne, mozaiky a ďalšie výrobky podľa potreby projektu www.technoart.info

WHITE

DARK

BEIGE GREIGE BROWN

TRAX

POVRCHY:
naturale, silky, strutturato, rigata

ROZMERY:  
30x60, 60x60, 60x120, 30x120 cm

CREAM

ANTRACITE

PEARL

BLACK

GREY BROWN

ROCK

POVRCHY:
naturale, strutturato

ROZMERY:  
30x60, 60x60, 60x120, 20/30x120 cm

WHITE

ANTHRACITE

CREAM

GREY

DOVE GREIGE

RUST

MOOR

BLACK

SHADE

POVRCHY:
naturale, diagonal striped

ROZMERY:  
30x60, 60x60, 60x120 cm

WHITE PURITY

PEARL MIND

BLACK INTENSITY

GREY CALM

COFFE TRUTH

DARK DEPTH

SAND HEARTH

TURTLE BLAZE

ROADS

POVRCHY:
naturale, smooth, framed

ROZMERY:  
30x60, 60x60, 60x120 cm
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FMG Range

BEIGE

WHITE

BIANCO PERLA

CALACATTA

CENERE

SILK GREY

PULPIS BRONZE

ROSA PORTOGALLO

OCRA

OYSTER

CENDRE GREY

CREMO DELICATO

ANTRACITE

CEMENT GREY

CREMO SUPREMO

PARANA GOLD

MOKA

LIGHT IVORY

ALANYA BLACK

NERO MARQUINIA EXTRA

OSSIDIANA

DUSTY GREY

PIETRA DI TUNISI

SILVER GREY

GRIS SAVOIE

DARK EMPERADOR

PORFIDO BROWN

ROCCE

POVRCHY: 
naturale, satinato, bocciardato

ROZMERY:   
30x60, 60x60 cm

PURE

POVRCHY: 
naturale, rough

ROZMERY:   
30x60, 60x60, 60x120 cm

MARBLE

POVRCHY: 
prelucidato, prelevigato, bocciardato

ROZMERY:   
30x60, 60x60, 60x120, 20/30x120 cm

TRADITIONAL

LIPICA LAVA PERLATO DI SICILIA
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Komi 240

Traditional naturale 117,60 €/m2
24x240 AX1E1A1 69,90 €/m2

Schodový stupeň s hranou K2 
naturale
24x120
134,27 €/ks

120,84 €/ks

Original naturale 117,60 €/m2
24x240 AX1C1A1 69,90 €/m2

Natural naturale 117,60 €/m2
24x240 AX1A1A1 69,90 €/m2

Pure naturale 117,60 €/m2
24x240 AX1D1A1 69,90 €/m2

Contemporary naturale 117,60 €/m2
24x240 AX1B1A1 69,90 €/m2

Battiscopa B zaleštená
naturale 
8x120
34,65 €/ks (28,88 €/bm)

31,18 €/ks (25,98 €/bm)

Séria Komi je jediným zástupcom dizajnu dreva v hrúbke črepu 6 mm. V porovnaní so súčasne ponúkanými materiálmi
(20x120 cm) má Komi dvojnásobnú dĺžku. Dôvodom, prečo danú sériu zavádzame, je práve jej rozmer a veľmi verný dizajn.
V dnešnej dobe sa začínajú realizovať kúpeľne v dizajne dreva, obklady pohľadových stien, obklady fasád a pod. a v týchto
projektoch je práve formát 240 cm ojedinelý. Údržba a životnosť keramického dreva je v porovnaní s prírodným drevom
neporovnateľná, predovšetkým vo vlhkom prostredí, alebo v exteriéri.

Mozaika Cubito jednotypová
30x30
W1H4A
91,39 €/m2
73,11 €/m2 (6,58 €/ks)
Cena výrobnej operácie
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Séria A. Stone je ďalším zástupcom dizajnu mramorov. Čo je teda u tejto série zaujímavé? Jedná sa o obkladovú sériu na 
belninovom črepe - nejedná sa teda o gresovú dlažbu. Vďaka typu črepu sa materiál vypaľuje pri nižších teplotách a je 
možné použiť iný typ glazúry. Kresba i povrch vyzerajú veľmi zaujímavo a sú ojedinelé. Dizajn, formát a cena Vám umožní 
realizovať nádhernú, nadčasovú kúpeľňu v cene materiáli do 900 € vrátane DPH. 
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A. Stone

Ivory  66,00 €/m2
40x120 ACH1A2B2 39,90 €/m2

Dekor ivory  72,00 €/m2
40x120 ACH1A2B3 41,90 €/m2

Nature  66,00 €/m2
40x120 ACH1B2B2 39,90 €/m2

Graphite  66,00 €/m2
40x120 ACH1C2B2 39,90 €/m2

Statuario  66,00 €/m2
40x120 ACH5A2B2 39,90 €/m2

Dekor Statuario  72,00 €/m2
40x120 ACH5A2B3 41,90 €/m2

Ivory  60,00 €/m2
75x75 ACH1A1A1 39,90 €/m2

Nature   60,00 €/m2
75x75 ACH1B1A1 39,90 €/m2

Statuario   60,00 €/m2
75x75 ACH5A1A1 39,90 €/m2
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Séria L. Stone je vyrábaná rovnakou technológiou, ako séria A.Stone popisovaná na predchádzajúcej stránke. Na referenčnej 
fotografii je kúpeľňa, ale videl som aj nádhernú realizáciu steny v luxusnej predajni okuliarov. Tento materiál je vďaka svojmu 
dizajnu veľmi univerzálny. Zaujímavú dekoráciu je možné použiť ako horizontálne, tak vertikálne a v oboch prípadoch 
dokáže vytvárať absolútne iný dojem z daného priestoru. Je nutné veľmi precízne spracovať rôzne varianty návrhov a až na 
základe návrhu sa rozhodnúť, aký spôsob pokládky sa pre daný priestor zvolí.
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L. Stone

Ivory  66,00 €/m2
40x120 ACH6A2B2 39,90 €/m2

Ivory   60,00 €/m2
75x75 ACH6A1A1 39,90 €/m2

Dekor Ivory 72,00 €/m2
40x120 ACH6A2B3 41,90 €/m2

Battiscopa A s fazetou
8x75
ACH6A1A1
6,08 €/ks

5,47 €/ks

Gradino
37X75
ACH6A1A1B3
22,41 €/ks

20,17 €/ks

Mozaika Cubito ivory
30x30
ACH6A2B2E1 
14,24 €/ks
12,82 €/ks (142,44 €/m2)

Mozaika Muro Z  ivory
30x60
ACH6A2B2E4
122,03 €/m2 (21,97 €/ks)

109,83 €/m2 (19,77 €/ks)
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Táto séria má zvláštny názov, ktorý vychádza zo samej podstaty série. Séria nie je zaujímavá tým, že by mala veľa farieb 
alebo veľa rozmerov, ale má 6 zaujímavých povrchov. Na referenčnej fotografii vidíte dizajnový obklad steny kaderníctva, 
kde je použitých 6 povrchov jednej farby vo formáte 20x120 cm. Aj realizácia kúpeľne vyzerá nádherne. Na objednávku je 
možné doviesť akýkoľvek formát alebo povrch, ale skladom držíme najúspešnejší produkt: 20x120 cm MIX – v jednej krabici 
sú v tomto formáte nakombinované všetky povrchy. Pre podlahu kúpeľne máme pripravený formát 60x60 cm v matnom 
prevedení.
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Experience Architecture

Apuano listelo mix (v balení mix 6 povrchov) 108,00 €/m2
20x120 / PEI 5 A3192F8G 69,90 €/m2

Battiscopa B zaleštená naturale
8x120
17,92 €/ks (14,93 €/bm)

16,12 €/ks (13,43 €/bm)

Schodový stupeň s hranou K2 35x120
vrátane podstupnice 18x120
138,35 €/ks

124,52 €/ks

Apuano naturale, R9 54,00 €/m2
60x60 A3192D4A 42,90 €/m2

Cenník formátov série (v €/m2)

⓯  60x120 60x60

NATURALE R9 74,40 € 
59,90 €

54,00 € 
42,90 €

ANTICATO R9, RULLATO R10, BOCCIARDATO R9 74,40 € 
59,90 € 54,00 €

BOCCIARDATO ANTISLIP R11 – 54,00 €

LAPPATO, SPAZZOLATO 96,00 € 
69,90 € 80,40 €
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Ďalšie farba tejto série má opäť v ponuke 6 povrchov. Nie je však nutné vždy povrchy kombinovať. Protišmykové bocciardato 
môžete dať do okolia bazénov alebo mokrých prevádzok. Matné prevedenie do obchodného domu, leštené zase naopak 
môžete použiť v kúpeľni, alebo povrch anticato použijete v historickom objekte, kde potrebujete získať dizajn starého, 
vychodeného kameňa. Vďaka tomu, že sa jedná o gresovú rektifikovanú dlažbu, záleží len na vašej požiadavke na dizajn 
alebo protišmyk.
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Experience Architecture

Pulpis listelo mix (v balení mix 6 povrchov) 108,00 €/m2
20x120 / PEI 5 A3193F8I 69,90 €/m2

Pulpis naturale, R9 54,00 €/m2
60x60 A3193D4A 42,90 €/m2

Battiscopa B zaleštená naturale
8x120
17,92 €/ks (14,93 €/bm)

16,12 €/ks (13,43 €/bm)

Schodový stupeň s hranou K2 35x120
vrátane podstupnice 18x120
138,35 €/ks

124,52 €/ks

Cenník formátov série (v €/m2)

⓯  60x120 60x60

NATURALE R9 74,40 € 
59,90 €

54,00 € 
42,90 €

ANTICATO R9, RULLATO R10, BOCCIARDATO R9 74,40 € 
59,90 € 54,00 €

BOCCIARDATO ANTISLIP R11 – 54,00 €

LAPPATO, SPAZZOLATO 96,00 € 
69,90 € 80,40 €
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Béžové farby sú stále najpredávanejšie. Kúpeľňa pôsobí teplo, ako keby do vašej kúpeľne svietilo slnko. Obývacia izba 
môže byť v klasickom štýle, ale kľudne aj v štýle funkcionalizmu. Prakticky rovnaký materiál som videl v secesnej vile 
nemeckého majiteľa firmy ESKA, ktorá bola v tomto štýle postavená v medzivojnovom období a všade na podlahách bol 
použitý vápenec v rovnakom dizajne, dovezený zo Slovinska. Dizajn prírodného kameňa má tú výhodu, že je v architektúre 
dlhodobo používaný a nájdete ho v rôznych typoch stavieb. Pri jeho použití nie ste teda limitovaní architektúrou, ale iba 
názorom na farbu a povrch.
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Experience Architecture

Royal Beige listelo mix (v balení mix 5 povrchov) 108,00 €/m2
20x120 / PEI 5 A3232B3B 69,90 €/m2

Royal Beige naturale, R9 54,00 €/m2
60x60 A3232D3A 42,90 €/m2

Battiscopa B zaleštená naturale
8x120
17,92 €/ks (14,93 €/bm)

16,12 €/ks (13,43 €/bm)

Schodový stupeň s hranou K2 35x120
vrátane podstupnice 18x120
138,35 €/ks

124,52 €/ks

Cenník formátov série (v €/m2)

⓯  60x120 60x60

NATURALE R9 74,40 € 
59,90 €

54,00 € 
42,90 €

ANTICATO R9, RULLATO R10 74,40 € 
59,90 € 54,00 €

BOCCIARDATO ANTISLIP R11 – 54,00 €

LAPPATO, SPAZZOLATO 96,00 € 
69,90 € 80,40 €
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Novinka talianskeho výrobcu Impronta bola na jeseň 2016 predstavená na veltrhu Cersaie Bologna. Je iná, ako ostatné 
dlažby. Jednoduché príjemné farby vhodné pre modernú architektúru majú mnoho zaujímavých povrchov. Prvotným 
motívom pre vývoj daných povrchov nebola snaha o získanie iných technických parametrov (protišmyk), ale predovšetkým 
získanie zaujímavého dizajnu pre modernú architektúru. Obloženie zaujímavej pohľadovej steny dlažbou v povrchu Rigato 
v zimnej záhrade, alebo wellness centre môže konkurovať realizácia fasády. Je na vás, alebo architektovi, kde daný materiál 
použijete. Ďalšie farby tejto série nájdete na nasledujúcej strane. 
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Sands Experience

White rigato R10 74,40 €/m2
60x120 A353C5A 62,90 €/m2

White naturale R10, A 74,40 €/m2
60x120 A353C1A 54,90 €/m2

White bocciardato R10, A 74,40 €/m2
60x120 A353C3A 62,90 €/m2

White onda 84,00 €/m2
60x120 A353C4A 69,90 €/m2

White lappato 96,00 €/m2
60x120 A353C2A 69,90 €/m2
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Túto sériu sme už opisovali na predchádzajúcej strane. Tu si môžete prezrieť ostatné farby tejto kvalitnej gresovej 
rektifikovanej dlažby. Všetky farby sú vyrábané vo všetkých povrchoch prezentovaných na predchádzajúcej strane. Pre 
správne objednávacie číslo daného produktu, ktoré určuje - farbu, povrch a rozmer je nutné použiť originálny katalóg tejto 
série. K danej sérii vám vyrobíme schodové stupne, sokle, mozaiky a mnoho požadovaných prvkov v našom výrobnom 
závode TechnoArt.



⓯

LAP

RET

r

R10

A

digi
tisk

VAR

9,5

Kompletný sortiment série Sands Experience 
nájdete na www.katalogy-koupelny.cz 165

Pre technické opracovanie materiálu využite ponuky výrobného závodu TechnoArt
(rezanie, kamenárske rohy, otvory pre vývody vody, elektriny a pod.) www.technoart.info

Flax naturale 74,40 €/m2
60x120 A356C1A 54,90 €/m2

Beige naturale 74,40 €/m2
60x120 A354C1A 54,90 €/m2

Black naturale 74,40 €/m2
60x120 A358C1A 54,90 €/m2

Mud naturale 74,40 €/m2
60x120 A357C1A 54,90 €/m2

Grey naturale 74,40 €/m2
60x120 A355C1A 54,90 €/m2

Sands Experience
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Séria Stone Mix je síce veľmi zaujímavá, ale jedna dlaždica na vás veľký dojem neurobí. Sériu treba vidieť v ploche, aby 
ste mohli pochopiť jej rozdielnosť proti všetkým konkurenčným materiálom. Impronta, ako toľkokrát v predchádzajúcich 
rokoch, stojí aj tento rok s touto novinkou na stupni víťazov. Technické parametre nie sú limitujúce a záleží teda len na vás, 
ako materiál použijete. Na vzorkovniach realizujeme kúpeľne, samozrejme budú nádherné aj akékoľvek podlahy v RD. Nie 
sme ale limitovaní ani pri použití v predajniach, reštauráciách či iných priestoroch, pre ktoré bola séria Stone Mix vyvinutá.
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Quarzite Grey naturale 74,40 €/m2
60x120 A3115A1A 54,90 €/m2

Ardesia Black naturale 74,40 €/m2
60x120 A3116A1A 54,90 €/m2

Striato White naturale 74,40 €/m2
60x120 A3114A1A 54,90 €/m2

Limestone Honey naturale 74,40 €/m2
60x120 A3112A1A 54,90 €/m2

Limestone Brown naturale 74,40 €/m2
60x120 A3111A1A 54,90 €/m2

Travertino Cream naturale 74,40 €/m2
60x120 A3113A1A 54,90 €/m2

Stone Mix

Gradino
naturale
30x60
18,32 €/ks

16,49 €/ks

Battiscopa A s fazetou
naturale
8x60
6,08 €/ks

5,47 €/ks

Multiformát M3
45x90, 30x60
W1I1A
11,42 €/m2

9,14 €/m2
Cena výrobnej operácie

Cenník formátov série (v €/m2) 20

⓯  30x60 45x90 60x60 60x60* 60x120

NAT RET. R9, A 54,00 € 67,20 € 54,00 € 93,60 € 74,40 € 
54,90 €

* Iba farby Ardesia Black a Quarzite Grey.

Mozaika Cubito
naturale
30x30
14,24 €/ks (158,22 €/m2)
12,82 €/ks (142,44 €/m2)

Mozaika Muro Z
naturale
30x60
142,43 €/m2

128,19 €/m2 (23,07 €/ks)
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Limestone Brown

Travertino Cream

Limestone Honey

Séria Stone Mix je predstavená na predchádzajúcej strane. Výrazná rozdielnosť kresby jednotlivých 
dlaždíc by bola pri prezentácii len jednej dlaždice veľmi zavádzajúca. Z tohto dôvodu sme nafotili skladbu 
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Stone Mix

Striato White

Quarzite Grey

Ardesia Black

viac samostatných dlaždíc a venovali sme sérii ďalšiu dvojstranu. Veríme, že pre pochopenie myšlienky 
série je to prínosom.
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V minulom roku sa objavili nové dekorácie v štýle Patchwork. Tento typ dekorácie bol veľmi 
obľúbený v prvej polovici minulého storočia, kedy všetci zámožní ľudia veľmi cestovali a zo 
svojich ciest si privážali rôzne artefakty. Koberčeky z ázijských krajín, ktoré boli zošívané z 
rôznych historických kúskov, dopĺňali nejeden luxusný interiér. Po druhej svetovej vojne, kedy 
sa rozpadlo koloniálne impérium a predovšetkým Čínu nebolo možné navštíviť, tento trend 
zanikol. Zhruba pred piatimi rokmi sa tento štýl stal znovu populárny v Amerike, následne v 
Anglicku a dnes už zachvátil celú Európu. Výrobcovia dlažieb sa tomuto štýlu prispôsobujú, 
ale samozrejme po svojom. Je veľmi dôležité pracovať radšej viac s návrhom, kým spustíte 
realizáciu. Dekoráciu považujem za korenie, ktorého keď použijete málo, môže pomôcť, ale 
keď ho použijete moc, tak je na škodu.
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Square

Decor Pattern mix C  62,40 €/m2
60x60 A3203B1D 54,90 €/m2

Decor Pattern mix F  62,40 €/m2
60x60 A3203B1E 54,90 €/m2

Avenue naturale 74,40 €/m2
60x120 A3201A1A 54,90 €/m2

District naturale  74,40 €/m2
60x120 A3202A1A 54,90 €/m2
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V  minulom roku sa objavili nové dekorácie v  štýle Patchwork. Tento typ 
dekorácie bol veľmi obľúbený v prvej polovici minulého storočia, keď všetci 
zámožní ľudia veľmi cestovali a  zo svojich ciest si privážali rôzne artefakty. 
Koberčeky z ázijských krajín, ktoré boli zošívané z rôznych historických kúskov, 
dopĺňali nejeden luxusný interiér. Po druhej svetovej vojne, kedy sa rozpadlo 
koloniálnej impérium a  predovšetkým Čínu nebolo možné navštíviť, tento 
trend zanikol. Zhruba pred piatimi rokmi sa tento štýl stal znovu populárny 
v Amerike, následne v Anglicku a dnes už zachvátil celú Európu. Výrobcovia 
dlažieb sa k tomuto štýlu prispôsobujú, ale samozrejme po svojom. Je veľmi 
dôležité pracovať radšej viac s  návrhom, než spustíte realizáciu. Dekoráciu 
považujem za korenie, ktorého keď použijete málo, môže pomôcť, ale keď ho 
použijete veľa, tak je na škodu.
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Square

Decor Carpet C  62,40 €/m2
60x60 A3203B1B 54,90 €/m2

Decor Carpet F  62,40 €/m2
60x60 A3203B1C 54,90 €/m2

Avenue naturale 74,40 €/m2
60x120 A3201A1A 54,90 €/m2

District naturale  74,40 €/m2
60x120 A3202A1A 54,90 €/m2
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Séria Mineral D od talianskeho výrobcu Impronta Italgraniti je gresová, 
rektifikovaná dlažba, ktorá umožňuje modulárne skladby. Digitálne 
technológie vytvorili veľmi prepracovaný dizajn, ktorého predlohou 
boli talianske prírodné žuly. Predovšetkým sú zaujímavé tmavé farby. 
Ich štandardné použitie na podlahách si asi dokáže predstaviť každý, 
ale realizácia kúpeľne z tohto materiálu bola aj pre nás pozitívnym 
prekvapením. Formát 45x90 cm sa dnes stáva štandardom, ako bol 
kedysi formát 30x60 cm. V súčasnej dobe sme u konkurencie nenašli 
podobný produkt, kde by dizajn a cena boli porovnateľné s touto sériou. 
Priestory využívajúce tento materiál, hlavne pri kombinácii formátov, 
sú proste nádherné. Odporúčame používať formát M3. Lappato povrch 
pripomína skôr leštený. Jedná sa o inú technológiu, než používajú 
ostatní výrobcovia.
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Mineral D/Living

Pirite naturale 67,20 €/m2
45x90 A312B1A 49,90 €/m2

Rame naturale 
45x90 A315B1A 67,20 €/m2

Galena naturale 67,20 €/m2
45x90 A311B1A 49,90 €/m2

Dolomite naturale 
45x90 A314B1A 67,20 €/m2

Zolfo naturale 67,20 €/m2
45x90 A313B1A 49,90 €/m2

Multiformát M3
45x90, 30x60
W1I1A
11,42 €/m2

9,14 €/m2
Cena výrobnej operácie

Gradino
naturale
30x60
16,28 €/ks

14,66 €/ks

Battiscopa A s fazetou
naturale
8x60
5,67 €/ks

5,11 €/ks

*Uvedená cena platí pre všetky farby tohto formátu.

Cenník formátov série (v €/m2)

⓯   30x60 45x90 60x60 60x120

NAT RET. R10, B (barvy Zolfo, Galena, Pirite) 54,00 € 
35,90 €

67,20 € 
49,90 €

54,00 € 
44,90 € –

LAPPATO RET. (Living) – (barvy Zolfo, Galena) – 86,40 € 
59,90 €

80,40 € 
65,90 € –

⓯   30x60 45x90 60x60 60x120*

NAT RET. R10, B (barvy Dolomite, Rame) 54,00 € 67,20 € 54,00 € 74,40 €

ANTISLIP R11, C (všechny barvy) 38,40 € – – –

LAPPATO RET. (Living) – (barvy Dolomite, Rame) – 86,40 € 80,40 € –

Mozaika Muro Z 
naturale
30x60
134,27 €/m2 (24,17 €/ks)

128,84 €/m2 (21,75 €/ks)

Mozaika Cubito 
naturale
30x30
388 €/ks (4 311 €/m2)

349 €/ks (3 878 €/m2)
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Na tejto gresovej, rektifikovanej dlažbe vytvoril výrobca Impronta Italgraniti digitálnou technológiou veľmi prepracovaný 
dizajn, ktorého predlohou boli pieskovce. „Teplé“ béžové farby sú veľmi univerzálne a to zrejme podporilo predajnosť tejto 
série. Aj pre nás boli predaje šokujúce. Len v roku 2015 presiahol obrat predaja tejto série v Českej republike 10 miliónov 
korún. To nás donútilo k určitej analýze, aby sme zistili, aké typy predaja sa na týchto číslach podieľajú. Okrem niekoľkých 
menších obchodných centier sa väčšinou jednalo o drobné zákazky pre jednotlivých investorov. Použitie tejto série bolo 
veľmi rozmanité. Hoci je určená pre zaťažené priestory, bol najväčší podiel realizácií v kúpeľniach, na podlahách „všetkého 
typu“ v RD aj bytoch. Nezanedbateľným číslom boli tiež realizácie terás, balkónov a dokonca aj fasád. V porovnaní s 
prírodným materiálom nie je táto dlažba nasiakavá a nemá problémy s čistiteľnosťou (napr. pri poškodení fasády sprejom). 
Ak použijete multiformát s dobrou pokládkou, nedokáže väčšina ľudí rozoznať Stone D od prírodného kameňa.
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Mozaika Muro Z
naturale
30x60
134,27 €/m2 (24,17 €/ks)

120,84 €/m2 (21,75 €/ks)

Stone D

Quarzite Grafite naturale 
45x90 A3R4L1A 67,20 €/m2

Quarzite di Barge naturale 
45x90 A3R2L1A 67,20 €/m2

Quarzite Dorada naturale 67,20 €/m2
45x90 A3R1L1A 49,90 €/m2

Quarzite Bianca naturale 
45x90  A3R8L1A 67,20 €/m2

Quarzite Multicolor naturale 67,20 €/m2
45x90  A3R3L1A 49,90 €/m2

Gradino
naturale
30x60
16,28 €/ks

14,66 €/ks

Battiscopa A s fazetou
naturale
8x60
5,67 €/ks

5,11 €/ks

Multiformát M3
45x90, 30x60
W1I1A
11,42 €/m2

9,14 €/m2
Cena výrobnej operácie

Cenník formátov série (v €/m2)

⓯   30x60 60x60 45x90

NAT RET. R9, A (barvy Quarzite Dorada, Quarzite Multicolor) 54,00 €
35,90 €

54,00 €
44,90 €

67,20 €
49,90 €

NAT RET. R9, A (barvy Q.di Barge, Q. Bianca, Q. Grafite) 54,00 € 54,00 € 67,20 €

NATURALE R9, A (všechny barvy) 38,40 € – –

ANTISLIP R11, C (všechny barvy) 38,40 € – –

Mozaika Cubito 
naturale
30x30
134,27 €/m2 (24,17 €/ks)

128,84 €/m2 (21,75 €/ks)
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Marmi Imperiali je novinkou značkového talianskeho výrobcu Impronta. Na trhu je mnoho výrobkov s kresbou prírodných 
mramorov. Prečo teda uvádzať na trh ďalšiu sériu? Je od IMPRONTA a vďaka tomu je aj „iná“. Ako vždy dokonalá kresba 
je podčiarknutá technológiou vysokej glazúry. „Sklenená“ glazúra je dokonale vyleštená a doteraz som sa nestretol s 
podobným výrobkom. Luxus z tejto série doslova „srší“. V tomto katalógu sme neprezentovali ozdobné dekóry, ktoré vedia 
premeniť interiér do klasického talianskeho štýlu. Kompletné série nájdete v originálnom katalógu.
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Dekór F2 26,49 €/ks
30x90 23,84 €/ks

Marmi Imperiali

Daino Reale 68,40 €/m2
30x90 A3104B1B 54,90 €/m2

Zebrino Gold 68,40 €/m2
30x90 A3102B1B 54,90 €/m2

Brown Striato 68,40 €/m2
30x90 A3105B1B 54,90 €/m2

Emperador Tuana 68,40 €/m2
30x90 A3103B1B 54,90 €/m2

Elegance Striato 68,40 €/m2
30x90 A3101B1B 54,90 €/m2
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Musím úprimne povedať, že uprednostňujem dizajn matných „kameňov“, ale možno je to dané aj tým, že nebývam v 
tak prestížnych priestoroch, pre ktoré je táto séria určená. Séria má veľa atypických dekórov s gravírovaním, mnohokrát 
používa zlato a tým sa posúva do kategórie „naj“. K tomu, aby ste pochopili celkovú komplexnosť série, je nutné mať v ruke 
originálny katalóg. Vyžiadajte si ho u vášho predajcu alebo sa pozrite na webové stránky.
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Marmi Imperiali

Brown Striato lappato 80,40 €/m2
60x60 / PEI 4  A3105A2A 64,90 €/m2

Emperador Tuana lappato 80,40 €/m2
60x60 / PEI 5  A3103A2A 64,90 €/m2

Royal Grey lappato 80,40 €/m2
60x60 / PEI 4  A3106A2A 64,90 €/m2

Zebrino Gold lappato 80,40 €/m2
60x60 / PEI 5  A3102A2A 64,90 €/m2

Daino Reale lappato 80,40 €/m2
60x60 / PEI 5  A3104A2A 64,90 €/m2

Elegance Striato lappato 80,40 €/m2
60x60 / PEI 5  A3101A2A 64,90 €/m2
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Séria Shine talianskeho výrobcu Impronta je novinkou pre rok 2015. Dlho sme zvažovali jej uvedenie na trh. Je vhodná 
pre ČR a SR? Svojimi dekórmi ale aj farbami, nie je takou bežnou a univerzálnou sériou. Je iná a v tom je zaujímavá. Keď 
použijete len celoplošnú dekoráciu 3D ihlanov a budete triezvi vo farbách, tak získate zaujímavý a pritom univerzálny a 
nadčasový dizajn. V opačnom prípade sa kreativite medze nekladú. Sériu však môžete výrazne zmeniť použitím dekóru 
v štýle patchwork. V roku 2015 sme realizovali nádherný interiér vo vinárstve Johann W Třebívlice, kde v reštaurácii boli 
obložené všetky steny zlatým dekórom z tejto série. Fotogalériu nájdete na našich webových stránkach, sekcia „Referencie“.
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Shine

Tormalina 56,40 €/m2
24x59 A3162A1E 39,90 €/m2

Quarzo 56,40 €/m2
24x59 A3163A1E 39,90 €/m2

Turchese  56,40 €/m2
24x59 A3164A1E 39,90 €/m2

Tormalina Mosaico Diamantate 63,60 €/m2
24x59 A3162A1F 42,90 €/m2

Quarzo Mosaico Diamantate  63,60 €/m2
24x59 A3163A1F 42,90 €/m2

Turchese Mosaico Diamantate 63,60 €/m2
24x59 A3164A1F 42,90 €/m2

Tormalina Decor Batik B 68,40 €/m2
24x59 A3162A1G 45,90 €/m2

Tormalina Listella Batik A   6,08 €/ks
8x59 A3162A1HH1  5,47 €/ks

Beton Avorio nat 38,40 €/m2
60,4x60,4  A4253A1A 28,90 €/m2

Beton Perla nat 38,40 €/m2
60,4x60,4 A4254A1A 28,90 €/m2

Beton Piombo nat 38,40 €/m2
60,4x60,4 A4252A1A 28,90 €/m2

Tormalina Decor Batik A 68,40 €/m2
24x59 A3162A1H  45,90 €/m2

Tormalina Listella Batik B  6,08 €/ks
8x59 A3162A1GH1  5,47 €/ks

K sérii Shine tiež odporúčame dlažbu Square 60x120cm zo strany 143 tohto katalógu.

Batik Listella Oro B  32,24 €/ks
8x59 A3161A1BH1  29,02 €/ks

Batik Decor Oro B 80,40 €/ks
24x59 A3161A1B 69,90 €/ks
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Séria Alnus je ďalším zástupcom dizajnu „keramického dreva“. Každý rok prinášajú výrobcovia nové dlažby zo stále 
prepracovanejším dizajnom a často aj s lepšou cenou. Alnus je toho príkladom. Je nutné staršie, aj keď úspešné série 
nahrádzať obdobnými novinkami. Výhody keramických dlažieb v porovnaní s plávajúcimi podlahami už popisovať asi 
nemusím.
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Alnus

Vaniglia naturale 67,20 €/m2
20x120 A326B2A1 45,90 €/m2

Neutro naturale 67,20 €/m2
20x120 A326C2A1 45,90 €/m2

Mandorla naturale 67,20 €/m2
20x120 A326D2A1 45,90 €/m2

Cenník formátov série (v €/m2)

⓯  20x120 20x160

NATURALE RET, R9, A 67,20 € 
45,90 €

94,80 € 
65,90 €

ANTISLIP RET, R11, C 67,20 € –

Mozaika Cubito Vaniglia
naturale
30x30
A326B2A1E1
14,24 €/ks (158,22 €/m2)

12,82 €/ks (142,44 €/m2)

Mozaika Cubito Neutro 
naturale
30x30
A326C2A1E1
14,24 €/ks (158,22 €/m2)

12,82 €/ks (142,44 €/m2)

Mozaika Cubito Mandorla 
naturale
30x30
A326D2A1E1
14,24 €/ks (158,22 €/m2)

12,82 €/ks (142,44 €/m2)

Schodový stupeň s hranou K2 
naturale
24x120
89,38 €/ks

80,44 €/ks

Gradino
naturale
20x120
30,57 €/ks

27,51 €/ks

Battiscopa B zaleštená
naturale 
8x120
16,28 €/ks (13,57 €/bm)

14,66 €/ks (12,22 €/bm)
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Spomínam, keď sme začali obchodovať s dlažbou s dizajnom dreva. Zákazníci z toho boli rozpačití a architekti mali „husiu 
kožu“. Dnes dizajn dreva ponúka každý. Vo väčšine prípadov aj v dobrej kvalite a dizajne. V našom katalógu nájdete širokú 
ponuku v rôznych formátoch, cenách i dizajnoch. Prečo teda zavádzame ďalšiu sériu? Z môjho podhľadu má zaujímavý 
dizajn, ktorý je neobvyklý a reliéf môže byť vhodný aj pre zvýšenie protišmyku. Realizovali sme obklad exteriérovej steny, 
ktorý pôsobil veľmi verne.
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Pre technické opracovanie materiálu využite ponuky výrobného závodu TechnoArt
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My Plank

Atelier texture 67,20 €/m2
20x120 A3221A1A 49,90 €/m2

Classic texture 67,20 €/m2
20x120 A3224A1A 49,90 €/m2

Reserve texture 67,20 €/m2
20x120 A3222A1A 49,90 €/m2

Heritage texture 67,20 €/m2
20x120 A3225A1A 49,90 €/m2

Elegant texture 67,20 €/m2
20x120 A3226A1A 49,90 €/m2

Glamour texture 67,20 €/m2
20x120 A3223A1A 49,90 €/m2

Detail povrchu 5x5 cm

Všetky farby sú dostupné aj v povrchu naturale.

Gradino
20x120
W1D3
11,42 €/bm

9,14 €/bm (10,97 €/ks)
Cena výrobnej operácie

Battiscopa B zaleštená
8x120
W1E2
9,15 €/bm

7,32 €/bm (8,78 €/ks)
Cena výrobnej operácie
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Séria Glam bola novinkou talianskeho výrobcu Ermes Aurelia pre rok 2015. Dizajn je vhodný pre súčasnú architektúru, je 
jednoducho „trendy“. Čo iného ale môžete čakať od novinky ako to, že sa nesie na vlne najúspešnejších dizajnov. Čo je pri 
sérii pre nás z obchodného hľadiska zaujímavé? Cena formátu 80x80 cm je v našej ponuke najnižšia. Prečo nerealizovať vašu 
stavbu z pekného materiálu a pri tom zbytočne nemíňať.
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Smoke naturale 64,80 €/m2 
40x80,2 / PEI 4 A4302B1A 41,90 €/m2
Smoke lappato 81,60 €/m2 
40x80,2 / PEI 4 A4302B2A 48,90 €/m2

Smoke naturale 64,80 €/m2 
80,2x80,2 / PEI 4 A4302A1A 45,90 €/m2
Smoke lappato 81,60 €/m2 
80,2x80,2 / PEI 4 A4302A2A 52,90 €/m2

Almond naturale 64,80 €/m2 
40x80,2 / PEI 5 A4303B1A 41,90 €/m2
Almond lappato 81,60 €/m2 
40x80,2 / PEI 5 A4303B2A 48,90 €/m2

Almond naturale 64,80 €/m2 
80,2x80,2 / PEI 5 A4303A1A 45,90 €/m2
Almond lappato 81,60 €/m2 
80,2x80,2 / PEI 5 A4303A2A 52,90 €/m2

Taupe naturale 64,80 €/m2 
40x80,2 / PEI 4 A4304B1A 41,90 €/m2
Taupe lappato 81,60 €/m2 
40x80,2 / PEI 4 A4304B2A 48,90 €/m2

Taupe naturale 64,80 €/m2 
80,2x80,2 / PEI 4 A4304A1A 45,90 €/m2
Taupe lappato 81,60 €/m2 
80,2x80,2 / PEI 4 A4304A2A 52,90 €/m2

Grey naturale 64,80 €/m2 
40x80,2 / PEI 5 A4301B1A 41,90 €/m2
Grey lappato 81,60 €/m2 
40x80,2 / PEI 5 A4301B2A 48,90 €/m2

Grey naturale 64,80 €/m2 
80,2x80,2 / PEI 5 A4301A1A 45,90 €/m2
Grey lappato 81,60 €/m2 
80,2x80,2 / PEI 5 A4301A2A 52,90 €/m2

Glam
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Séria Brick má špecifický dizajn a človek si jasne predstaví aj jej použitie - obklad fasády rodinného domu. Ale nie je 
tomu tak. Musíme vždy vnímať technické parametre. Séria Brick je gresová, nerektifikovaná dlažba s prakticky nulovou 
nasiakavosťou. A práve vďaka nízkej nasiakavosti ju neodporúčame na obklady veľkých plôch fasády. Obklad by zavrel váš 
dom, ktorý by nemohol dýchať. Obklad sokla, alebo len časti domu je samozrejme možný. Séria je ale určená predovšetkým 
pre interiéry, ako dekoračný obklad, ktorý nie je motivovaný funkčnosťou, ale predovšetkým dizajnom interiéru.
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Brick

Black, R11 64,80 €/m2
7x28 / PEI 5  A4354A1A 35,90 €/m2

Grey, R12 64,80 €/m2
7x28 / PEI 5  A4351A1A 35,90 €/m2

White, R11 64,80 €/m2
7x28 / PEI 5  A4352A1A 35,90 €/m2

Red, R12 64,80 €/m2
7x28 / PEI 5  A4355A1A 35,90 €/m2

Dark, R12 64,80 €/m2
7x28 / PEI 5  A4353A1A 35,90 €/m2
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Séria Koncept je dnes najväčšou dlažba v klasickej hrúbke črepu (11,5 mm). Veľké formáty (100x100 cm a väčšie) sú dnes 
vyrábané v hrúbke črepu 6mm, ale s týmto materiálom nemáme dobré skúsenosti pri realizácii podláh v zaťažených 
verejných priestoroch. Séria Koncept v rozmere 120x120 cm je impozantná a každý realizovaný priestor vďaka tejto dlažbe 
dostane prestíž. Hrúbka črepu tejto dlažby je 11,5 mm a to ju zaraďuje do kategórie vysokopevnostných dlažieb.

120x120 cm

1 990 
€/m²
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Koncept

Battiscopa A s fazetou
naturale/polished
8x120
13,43/14,24 €/ks

12,08/12,82 €/ks

Schodový stupeň s hranou K0
naturale
30x120
64,89 €/ks

58,40 €/ks

Gradino
naturale
30x120
48,57 €/ks

43,71 €/ks

Mozaika Cubito 
naturale/polished
30x30
15,06/16,28 €/ks (167,33/180,89 €/m2)

13,55/14,66 €/ks (150,56/162,89 €/m2)

Taupe naturale R9 126,00 €/m2
120x120 AV33C1A1 69,90 €/m2
Taupe polished 132,00 €/m2
120x120 AV33C1B1 74,90 €/m2

Argent naturale R9 126,00 €/m2
120x120 AV33D1A1 69,90 €/m2
Argent polished 132,00 €/m2
120x120 AV33D1B1 74,90 €/m2

Mica naturale R9 126,00 €/m2
120x120 AV33F1A1 69,90 €/m2
Mica polished 132,00 €/m2
120x120 AV33F1B1 74,90 €/m2

Nacar naturale R9 126,00 €/m2
120x120 AV33A1A1 69,90 €/m2
Nacar polished 132,00 €/m2
120x120 AV33A1B1 74,90 €/m2

K dispozícii od 7/2017, dovtedy na dotaz.
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Vo výrobnom závode TechnoArt vám vyrobíme z týchto materiálov battiscopy, gradiná, 

schodové stupne, mozaiky a ďalšie výrobky podľa potreby projektu www.technoart.info

Výhody a porovnanie dlažby 120x120 cm v hrúbke črepu 11,5 mm s konkurenčnými výrobkami nájdete na predchádzajúcej 
stránke. Pre posúdenie dizajnu je nutné materiál vidieť. V ploche je v porovnaní s dlažbou 60x60 cm 4x menej dlaždíc, škár 
a dojem veľkých dosiek je ohromujúci. Prírodné mramory sa v luxusných interiéroch objavoval často, ale údržba týchto 
priestorov bola náročná.Gresová dlažba je vďaka svojim technickým parametrom bezproblémový materiál, ktorý je na 
údržbu jednoduchý a môže Vám dlhodobo robiť radosť.

120x120 cm

79,90 
€/m²
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Pre technické opracovanie materiálu využite ponuky výrobného závodu TechnoArt
(rezanie, kamenárske rohy, otvory pre vývody vody, elektriny a pod.) www.technoart.info

Grotto • Tresana

Tresena Blanco polished 132,00 €/m2
120x120 AV35A11A 79,90 €/m2

Grotto Tortora polished 132,00 €/m2
120x120 AV34D1A1 79,90 €/m2

Grotto Mocha polished 132,00 €/m2
120x120 AV34C1A1 79,90 €/m2

Grotto Crema polished 132,00 €/m2
120x120 AV34A1A1 79,90 €/m2

Battiscopa A s fazetou
polished
8x120
15,06 €/ks

13,55 €/ks

Schodový stupeň s hranou K0
naturale
30x120
73,05 €/ks

65,75 €/ks

Gradino
polished
30x120
52,65 €/ks

47,38 €/ks

K dispozícii od 7/2017, dovtedy na dotaz.

Mozaika Cubito 
polished
30x30
16,28 €/ks (180,89 €/m2)

14,66 €/ks (162,89 €/m2)

Referenčné foto je vo formáte 60x120



made in spain

196
Vo výrobnom závode TechnoArt vám vyrobíme z týchto materiálov battiscopy, gradiná, 
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Séria Desertwood od španielskeho výrobcu bol uvedený na trh ako novinka roku 2016. Séria má veľmi dobrú kresbu, ale jej 
reálny dizajn nebol hlavným dôvodom, prečo sme túto sériu zaviedli. Hlavným motívom je jej cena. Vo formáte 20x120 cm 
(rektifikované prevedenie, gresová dlažba s digitálnou tlačou) má v našej ponuke najnižšiu cenu. Pri dlažbách vo väčšine 
prípadov nemožno hovoriť o prestíži značky, ale len o jej kvalite v porovnaní s cenou. V tomto prípade firma Pamesa vyhráva. 
V našom výrobnom závode TechnoArt sme vám schopní z tohto materiálu vyrobiť aj schodové prvky. Materiál je vhodný aj 
na fasády, kde sa stáva oproti prírodnému drevu bezúdržbovým prvkom vášho domu.
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Desertwood

Argent 72,00 €/m2
20x120 / PEI 4  AV91A1A 37,90 €/m2

Golden 72,00 €/m2
20x120 / PEI 4  AV92A1A 37,90 €/m2

Antic 72,00 €/m2
20x120 / PEI 4  AV93A1A 37,90 €/m2

Cream 72,00 €/m2
20x120 / PEI 5  AV94A1A 37,90 €/m2

Light 72,00 €/m2
20x120 / PEI 5  AV95A1A 37,90 €/m2

Schodový stupeň s hranou K2 
naturale
20x120
81,22 €/ks

73,09 €/ks

Battiscopa B zaleštená
8x120
15,47 €/ks (12,89 €/bm)

13,92 €/ks (11,60 €/bm)

Mozaika Cubito jednotypová
30x30
W1H4A 
91,39 €/m2
73,11 €/m2 (6,58 €/ks)
Cena výrobnej operácie
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Séria je novinkou roku 2016. Meno tejto série som trochu nepochopil, ale to je vec výrobcu. Asi by bol vhodnejší názov 
Betón alebo Cementto. To ale necháme na španielskom výrobcovi. Sériu sme ešte doplnili o dekoráciu v dizajne Patchwork 
a Vintage. Španieli nás neustále prekvapujú a v tomto prípade nás opäť prekvapili cenou. V našej ponuke sa jedná o 
najlacnejšiu gresovú, rektifikovanú dlažbu vo formáte 60x120 cm. Sériu sme schopní doplniť o sokle, schodovky alebo 
tvarované schodové prvky z nášho výrobného závodu TechnoArt.
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Talent

Gris matt, R10 78,00 €/m2
60x120 / PEI 4 AV211A1A 44,90 €/m2
Gris lappato 84,00 €/m2
60x120 / PEI 4 AV121A2A 52,90 €/m2

Taupe matt, R10 78,00 €/m2
60x120 / PEI 4 AV123A1A 44,90 €/m2
Taupe lappato 84,00 €/m2
60x120 / PEI 4 AV123A2A 52,90 €/m2

Cenere matt, R10 78,00 €/m2
60x120 / PEI 4 AV122A1A 44,90 €/m2
Cenere lappato 84,00 €/m2
60x120 / PEI 4 AV122A2A 52,90 €/m2

Tortora matt, R10 78,00 €/m2
60x120 / PEI 4 AV124A1A 44,90 €/m2
Tortora lappato 84,00 €/m2
60x120 / PEI 4 AV124A2A 52,90 €/m2

Battiscopa A s fazetou
naturale/lappato
8x120
10,16 / 10,98 €/ks

9,15 / 9,88 €/ks

Gradino
naturale/lappato
30x120
36,39 / 40,77 €/ks

33,02 / 36,69 €/ks

Talent
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Ďalšia novinka roku 2016 bude k dispozícii od apríla tohto roku. Krásne prepracovaný dizajn a hlboké kresby ukazujú vysokú 
technickú vyspelosť tohto výrobcu. Gresová, rektifikovaná dlažba s neopakujúcou sa kresbou (digitálna tlač) je vyrábaná v 
matnom i leštenom prevedení. Pôvodná myšlienka bola používať sériu predovšetkým v kúpeľniach, kde by sme používali 
na podlahe matné prevedenie v tmavšom odtieni a na stene leštené prevedenie vo svetlejšom odtieni. Dizajn kúpeľne je 
možné ozvláštniť tým, že napríklad na vani alebo zadnej stene sprchovacieho kúta použijete tmavší odtieň v leštenom 
prevedení. Z referenčnej fotografie však vidíte, že táto dlažba „pristane“ i obývačke. Katalóg nikdy nie je verný a je vhodné 
vidieť reálnu vzorku. Prvé dve farby sú vhodné pre vzájomnú kombináciu (studený tón v tóne). Druhé dve farby sú tiež 
určené pre kombináciu, kde ich ladenie do béžových farieb je naopak „teplejšie“. Opäť je tu cenový argument. Pre daný typ 
technológie a prevedenie (matná a leštená) sa jedná o najnižšiu cenovú úroveň v tomto katalógu.
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Arezzo

Crema naturale 78,00 €/m2
60x120 / PEI 4  AV104A1A 48,90 €/m2
Crema polished 84,00 €/m2
60x120 / PEI 4  AV104A2A 58,90 €/m2

Perla naturale 78,00 €/m2
60x120 / PEI 4  AV103A1A 48,90 €/m2
Perla polished 84,00 €/m2
60x120 / PEI 4  AV103A2A 58,90 €/m2

Marengo naturale 78,00 €/m2
60x120 / PEI 4  AV101A1A 48,90 €/m2
Marengo polished 84,00 €/m2
60x120 / PEI 4  AV101A2A 58,90 €/m2

Tortora naturale 78,00 €/m2
60x120 / PEI 4  AV102A1A 48,90 €/m2
Tortora polished 84,00 €/m2
60x120 / PEI 4  AV102A2A 58,90 €/m2

Battiscopa B zaleštená 
naturale
8x120
15,88 €/ks (13,23 €/bm)

14,29 €/ks (11,91 €/bm)

Schodový stupeň s hranou K2 35x120
vrátane podstupnice 18x120 
naturale
126,11 €/ks

113,50 €/ks
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Opäť sa jedná o novinku španielskeho výrobcu Pamesa s nepochopiteľným menom. Predlohou tejto série bol predsa 
vyhlásený taliansky mramor Calacatta - prečo teda Lucca? Na prelome roku tento výrobca sprevádzkoval novú, technologicky 
vyspelú výrobnú linku, ktorá ponúka formát 60x120 cm. Obdobné materiály máme v ponuke od talianskych výrobcov. 
Pamesa, aby dokázala predať kompletnú výrobnú kapacitu, zvolila agresívnu cenovú politiku, a vďaka tomu tu máme opäť 
kvalitný výrobok s najlepšou cenou. V našom výrobnom závode dokážeme túto sériu doplniť o sokel so zaleštenou hranou, 
schodovku s protišmykovými drážkami alebo schodový stupeň v prevedení K2. Výber mozajok je len na nás.
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Lucca

Blanco naturale 78,00 €/m2
60x120 / PEI 4  AV111A1A 48,90 €/m2
Blanco polished 84,00 €/m2
60x120 / PEI 4  AV111A2A 58,90 €/m2

Multiformát M3 Mix naturale-polished  89,38 €/m2

60x120 80,44 €/m2
V jednom boxe nájdete mix formátov 
a mix povrchov v pomere 1:1.

Battiscopa B zaleštená naturale
8x120
15,88 €/ks (13,23 €/bm)

14,29 €/ks (11,91 €/bm)

Schodový stupeň s hranou K2 35x120
vrátane podstupnice 18x120 
naturale
126,11 €/ks

113,50 €/ks

Mozaika Cubito jednotypová
30x30
W1H4A 
91,39 €/m2
73,11 €/m2 (6,58 €/ks)
Cena výrobnej operácie

Mozaika Muro Z jednotypová
30x60
W1J4A
82,19 €/m2

65,75 €/m2 (11,84 €/ks)
Cena výrobnej operácie
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Séria Imperium, ako všetky predchádzajúce série tohto výrobcu, je novinka roku 2016. Pri tejto sérii predpokladáme 
najvyšší predaj. Prečo? Odpoveď je prostá. Keď vezmeme štatistiky akejkoľvek série, tak sú béžové farby najúspešnejšie. 
Opäť tu máme sériu, ktorej pomer kvalita / cena má najlepšiu hodnotu. Pri sérii ponúkame mozaiky v matnom a leštenom 
prevedení a tiež mozaiku, ktorá kombinuje obe tieto prevedenia. Ide o štandardné výrobky z nášho výrobného závodu 
TechnoArt. Tieto typy mozajok a mnoho ďalších si môžete objednať pri ktoromkoľvek výrobku, ktorý nájdete v tomto 
katalógu.
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Imperium

Natural naturale 78,00 €/m2
60x120 / PEI 4  AV131A1A 48,90 €/m2
Natural polished 84,00 €/m2
60x120 / PEI 4  AV131A2A 58,90 €/m2

Battiscopa B zaleštená naturale
8x120
15,88 €/ks (13,23 €/bm)

14,29 €/ks (11,91 €/bm)

Marfil naturale 78,00 €/m2
60x120 / PEI 4  AV132A1A 48,90 €/m2
Marfil polished 84,00 €/m2
60x120 / PEI 4  AV132A2A 58,90 €/m2

Mozaika Cubito naturale
30x30
13,02 €/ks (144,67 €/m2)

11,72 €/ks (130,22 €/m2)

Schodový stupeň s hranou K2 35x120
vrátane podstupnice 18x120 
naturale
126,11 €/ks

113,50 €/ks

Mozaika Cubito 
mix naturale-polished
30x30
13,84 €/ks (153,78 €/m2)

12,45 €/ks (138,33 €/m2)

Mozaika Cubito polished
30x30
14,24 €/ks (158,22 €/m2)

12,82 €/ks (142,44 €/m2)
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V mnohých prípadoch je ťažké prezentovať sériu len pomocou katalógov. Vždy odporúčam vidieť materiál v skutočnosti a 
najradšej pri čo najväčšej ploche. Séria Titan, novinka roku 2015, je výnimkou. Je krásna už na fotografii. Formát 75x75 cm 
je plošne o 56% väčší ako dnes bežne používané formáty 60x60 cm. V ploche máte teda menší počet dlaždíc a menší počet 
škár, celý priestor pôsobí luxusnejšie. Predlohou pre sériu Titan boli historické betónovej dlažby, ktoré „zreli“ v drevených 
formách. Tak ako betón strácal vodu, dochádzalo k farebným zmenám na povrchu a k určitým neopakovateľných kresbám. 
Technológia digitálnej tlače umožňuje, že sa dlaždice neopakujú a o to viac podporuje realitu dizajnu. Rektifikovaná gresová 
dlaždica v tomto formáte a s touto technológiou, za bežnú maloobchodnú cenu 33 €/m2 bez DPH, dáva jasne najavo, že 
tento materiál má vynikajúci pomer dizajn, kvalita / cena.
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Titan

Ceniza naturale 60,00 €/m2
75x75 / PEI 4  AVU2A1A 34,90 €/m2

Grafito naturale 60,00 €/m2
75x75 / PEI 4  AVU3A1A 34,90 €/m2

Magma naturale 60,00 €/m2
75x75 / PEI 4  AVU1A1A 34,90 €/m2
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Na tejto stránke je výber troch najlepších farieb z troch sérií. Jedná sa o gresové rektifikované 
dlažby v rozmere 75x75 cm. Image a prestíž priestoru je určite daná z časti materiálom, ktorý je 
použitý na podlahe. Nemá byť výrazný, nemá byť kontrastný, ale má naopak doplniť ostatné prvky 
interiéru a vyvážiť tak celkový dojem. Prvým určujúcim prvkom je dizajn, musíte zvoliť ten správny. 
Druhým určujúcim prvkom je ale rozmer. Ak mám dobrý dizajn a zvolím malú dlaždicu, bude 
interiér farebne vyvážený, ale bude pôsobiť lacno. Štandardy formátov sa posúvajú nezávisle na 
vás. Ešte nedávno ste v obchodnom centre našli na podlahách dlažbu vo formáte 30x30 cm. Dnes 
je štandardom60x60 cm a prestížnejšie priestory sú už realizované aj z väčších formátov. Podobne 
sú nastavené hranice v privátnom sektore. Máte teda na výber tri dizajny v dobrom prestížnom 
formáte.
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Atlas Perla naturale R9 60,00 €/m2
75x75 / PEI 4  AVR1A1A 34,90 €/m2
Atlas Perla lappato 72,00 €/m2
75x75 / PEI 4  AVR1A2A 39,90 €/m2

Atlas • Enea

Enea Nácar naturale R9 60,00 €/m2
75x75 / PEI 4  AVS1A1A 34,90 €/m2
Enea Nácar lappato 72,00 €/m2
75x75 / PEI 4  AVS1A2A 39,90 €/m2

Enea Natura naturale R9  60,00 €/m2
75x75 / PEI 4  AVS2A1A  34,90 €/m2
Enea Natura lappato  72,00 €/m2
75x75 / PEI 4  AVS2A2A 39,90 €/m2
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Ďalší zástupca dlažieb vo formáte 75x75 cm, na predchádzajúcich stránkach sme sa o tomto formáte už zmienili. Olimpo 
a Kashmir - novinky pre rok 2015, majú odlišný dizajn. Predlohou im boli prírodné materiály. Rozmýšľam, kde vznikla 
chyba. Biely mramor pod názvom Olimpo je z môjho pohľadu skôr Calacatta. Tak ako som si prezeral prírodné kamene 
s týmto názvom, jednalo sa skôr o vápencové béžové dizajny. Zabudnime teda na meno a pozerajme sa na výrobok. 
Dokonale prepracovaná neopakujúca sa kresba v matnom prevedení alebo vysokom lesku. Materiál, ktorý nemá problém 
s nasiakavosťou alebo mäkkosťou ako prírodný materiál, a vďaka tomu ho môžete použiť kdekoľvek. Záleží teda len, či vás 
dizajn Olimpa zaujme. S Kashmirom je to obdobné.
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Kashmir Perla Naturale 60,00 €/m2
75x75 / PEI 4  AVY2A1A 34,90 €/m2
Kashmir Perla Polished 72,00 €/m2
75x75 / PEI 4  AVY2A2A 41,90 €/m2

Kashmir Taupe Naturale 60,00 €/m2
75x75 / PEI 4  AVY1A1A 34,90 €/m2
Kashmir Taupe Polished 72,00 €/m2
75x75 / PEI 4  AVY1A2A 41,90 €/m2

Olimpo Blanco Naturale 60,00 €/m2
75x75 / PEI 4  AVF1A2A 34,90 €/m2
Olimpo Blanco Polished 72,00 €/m2
75x75 / PEI 4  AVF1A1A 41,90 €/m2

Olimpo • Kashmir 
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Sicis je najprestížnejší výrobca mozajok, ktorý nadväzuje na taliansku tradíciu starého Ríma. V portfóliu výrobkov nájdete 
kamenné mozaiky na podlahu, sklenené dekoračné mozaiky, ale aj extravagantný nábytok, ktorý je skôr umeleckým dielom. 
SicisLuxuryJewels - kolekcia šperkov a hodiniek - je potom už len čerešničkou, ktorá dokáže podčiarknuť vašu dokonalosť. 
V roku 2016 vznikol v ČR autorizovaný showroom tohto výrobcu vane, ktorú vidíte na ilustračnej fotografii. Nájdete ho v 
Prahe v novom obchodnom a dizajnovom centre NLC (www.newlivingcenter.cz).
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Sicis
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Známy taliansky výrobca mozaík Mosaico+ má veľmi širokú ponuku. Táto stránka v katalógu má za úlohu upozorniť, že 
v našej ponuke je aj sortiment tohto výrobcu. Pre výber konkrétnej mozaiky je nutné použiť originálny katalóg výrobcu. 
Rozsah jeho ponuky je dizajnovo ale aj cenovo rozmanitá. V portfóliu výrobkov nájdete sklenené ekonomické mozaiky s 
cenou do 37 €/m2 tak aj umelecké mozaiky a mozaiky na zákazku.
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TechnoArt neďaleko Plzne je moderný výrobný závod, ktorý sa zameriava na následné opracovanie keramických 
obkladov a dlažieb. Technologické vybavenie umožňuje pracovať s keramickými materiálmi obdobne ako s prírodným 
kameňom. Predovšetkým pri plne prefarbenom gresovom črepe je možné vytvárať rôzne hrany (napr. pre barové 
dosky, parapety alebo schodové stupne) až do hrúbky 6 cm. Gresové dlažby sa dnes vyrábajú vo formátoch, ktoré 
si ešte pred pár rokmi nikto nevedel ani predstaviť. Najväčší nami ponúkaný formát je 3,2x1,6 m. Vďaka tomu sme 
schopní dodávať prakticky všetky schodiskové stupne z jedného kusu, ale aj šesťmetrová kuchynská linka má len jednu 
škáru. Prírodný kameň sa v takýchto veľkých formátoch prakticky nespracováva, pretože by tieto dosky boli extrémne 
ťažké a predovšetkým v miestach výrezov (pre drez alebo varnú dosku) by vlastnou váhou praskli.

Ponuka z TechnoArtu je veľmi široká a umožňuje originálne riešenie kuchynskej alebo kúpeľňovej dosky, parapetov, 
schodísk, log a mnoho ďalších výrobkov alebo úprav, ktoré na českom trhu inde nenájdete.

Najzaujímavejšia je realizácia pologúľ na Letisku Václava Havla (východná a západná - majú priemer 16 m, severná 
a južná - „len“ 8 m). Samozrejme by sa mohlo prezentovať mnoho rôznych intarzií, log a erbov vo vstupných halách 
hotelov, reštaurácií, verejných priestoroch, ale aj vo veľmi obľúbených privátnych garážach (logá Ferrari, Lamborghini 
a pod.).

Naše ďalšie referencie nájdete na stránkach www.technoart.info.
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Výroba

Veľkú časť výrobného portfólia TechnoArtu tvoria špeciálne typy tvaroviek na zákazku. Výsledkom potom môžu byť 
prelivové hrany bazénu, detaily jeho okolia, odtokové žľaby alebo vpuste, a to všetko v rovnakom dizajne ako je základná 
dlažba.

Vodným lúčom vyrábame logá, dekory a nápisy pre vstupné haly hotelov, reštaurácií, obchodov či garáží. Poslednou 
zaujímavou realizáciou je logo vo vstupe siete značkových predajní La Martina, kde do jedného kusu bieleho mramoru o 
rozmere 3x1,5 m bolo vložené mosadzné logo.

LOGÁ

BAZÉNY
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Ponúkame opracovanie hrán pre vnútorné a vonkajšie parapety. Najmä pri vnútorných parapetoch oceníte dojem, ktorý na vás 
urobí zhodný materiál na podlahe a na parapete. Technické prednosti oproti dreveným parapetom nemusíme zdôrazňovať a dizajn 
tvrdených plastových parapetov tiež nechcem komentovať. Je možné vyberať zo širokej škály dlažieb, ale aj technického kameňa.

Schodové prvky dokážeme vyrábať prakticky zo všetkých druhov a typov gresovej keramiky a technického kameňa z produktov 
nášho katalógu. Dodávame nielen samostatné tvarovky, ale aj kompletné atypické schodisko na mieru v rovnakom materiáli, 
ako sú dlažby v danom poschodí.

PARAPETY

SCHODISKÁ
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Kúpeľňové dosky boli väčšinou realizované z prírodného mramoru alebo žuly. Drahé riešenie vás ešte limitovalo dizajnom 
a zlými technickými parametrami mramorov. Dnes je možné urobiť dosky z rovnakého materiálu, ako je celá kúpeľňa, ale aj 
kontrastné farby bývajú niekedy zaujímavé ... Referenčná fotografia je z obchodného domu New Living Center v Prahe.

Technické a mechanické parametre gresového materiálu výrazne prevyšujú parametre prírodného kameňa. Tvrdosť, čistiteľnosť, 
farebná stálosť, odolnosť proti vysokým teplotám a hlavne odolnosť proti škvrnám, bez nutnosti penetrácie, predurčuje tieto 
materiály pre dosky na kuchynské linky. Ďalším riešením je výber materiálu z technického kameňa z produktov nášho katalógu.

Výroba

KÚPEĽŇOVÉ DOSKY

KUCHYNSKÉ DOSKY
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Kompletná moderná linka na výrobu keramických mozajok nám umožňuje produkciu mnohých typov mozajok z väčšiny nami 
ponúkaných materiálov. Mozaiky možno použiť celoplošne alebo po rozrezaní na pruhy ako listelá s veľmi priaznivou cenou. 
Týmto spôsobom je možné spracovať zvyšky z veľkých formátov (3x1,5 m).

Úpravou základných rozmerov dlažieb získate rôzne formáty, pre zaujímavé kombinácie pokládok, ktoré pôvodný výrobca 
neponúka. Najpredávanejším produktom je operácia multiformát M3, ktorá základný materiál ponúkne napríklad v novom 
mixe formátov 60x120 + 40x120 + 20x120 cm v jednej krabici, kde kombinujete napríklad matné a leštené prevedenie.

MOZAIKY

MULTIFORMÁT



Veľkou prednosťou gresových keramických dosiek je ich vysoká mechanická odolnosť a takmer nulová nasiakavosť. Tieto 
dva parametre spolu s extrémnou pevnosťou zaručujú, že dosky zostanú dlhodobo nepoškodené a veľmi ľahko čistiteľné. 
TechnoArt na základe návrhu vyrobí „čokoľvek“.

Odolnosť gresovej keramiky voči vysokým teplotám a teplotným rozdielom umožňuje jej použitie na obklad krbov, krbové 
dosky a pod. Z dizajnového hľadiska je samozrejme prínosom, keď zjednotíte krbovú dosku s podlahou.

Výroba

ATYPICKÁ VÝROBA

KRBY
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Vďaka farebnnému črepu ide materiál opracovávať rovnako ako prírodný kameň. Vysoká pevnosť črepu gresovej keramiky 
dovoľuje tvoriť výrobky sa slabou stenou pri zachovaní dostatočnej pevnosti. Výrobky sú pre toto požitie certifikované.

Keramické dosky majú formát 320x160 cm. Dosky majú hrúbku 12mm. Ide prakticky o polotovar pre výrobu parapetov, 
kuchynských a kúpeľňových dosiek, ale I stolových dosiek, kvetináčov a iných výrobkov, ktoré sa predtým vyrábali z prírodných 
kameňov.
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Florim Stone

MARBLE

ROZMERY:  
160x320 cm

METAL/WOOD

ROZMERY:  
160x320 cm

MARBLE MARQUINIA
GLOSSY/MATTE

MARBLE STATUARIO
GLOSSY/MATTE

MARBLE CALACATTA
GLOSSY/MATTE

MARBLE CALACATTA GOLD
GLOSSY/MATTE

METAL RUST
MATTE

METAL ANTHRACITE
MATTE

WOOD AMBER
MATTE

Gresové dlažby majú vynikajúce technické parametre, 
ktorým nemôže žiaden prírodný materiál konkurovať. 
Ich tvrdosť, ktorá je podľa stupnice Mohs na úrovni 
8, je naozaj blízko diamantu, ktorý má tvrdosť 10 a je 
najtvrdším materiálom na zemi. Výhodou gresovej 
dlažby je aj minimálna nasiakavosť, ktorá zaisťuje 
dokonalú čistiteľnosť tohto materiálu. Príjemný materiál 
s nasiakavosťou vie absorbovať nečistoty a dôjde tak k 
jeho nevratnému poškodeniu (zašpineniu).

Naopak, keď gresovú dlažbu použijete na dosku 
kuchynskej linky, môžete na nej krájať, klepať rezne a 
vďaka jej tvrdosti dosku nepoškodíte. Rovnako tak pri 
vyliatí oleja, červeného vína alebo položenia rozpálenej 
panvice nedôjde k jej poškodeniu.

Florim Stone sú gresové dlažby v hrúbke 12 mm, ktoré 
je možné opracovávať ako prírodný kameň a základnou 
doskou pre výrobu rôznych produktov je formát 320 x 160 
cm - teda väčší ako väčšina blokov prírodného kameňa.
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Konkrétna realizácia kvetináča, ktorý bol vyrobený z polotovaru dosky v hrúbke 12 mm v dizajne moderného betónu.

Konkrétny výrobok stola, na ktorý bol použitý polotovar Florim Stone v hrúbke 12 mm tentoraz v dizajne mramoru. Formát 
160x320 cm umožnuje veľkú variabilitu rozmerov stolov.
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Florim Stone

COLOR WHITE
GLOSSY/MATTE

STONE BROWN
MATTE

COLOR BLACK
GLOSSY/MATTE

STONE BURLINGTON
GLOSSY/MATTE

CEMENT WHITE
VELVET

STONE GRAY
VELVET

CEMENT LIGHT GRAY
MATTE

STONE ECRU
VELVET

CEMENT DARK GRAY
VELVET

STONE BLACK
VELVET

MODERN DESIGN

ROZMERY:  
160x320 cm

STONES

ROZMERY:  
160x320 cm

Na predchádzajúcej stránke sme písali výhody gresových 
dosiek Florim Stone oproti prírodnému materiálu. Vďaka 
týmto výhodám je možné dosky využívať pre výrobu 
kuchynských umývadlových alebo barových dosiek, 
interiérových i exteriérových stolov, interiérových 
kvetináčov so zavlažovacím systémom, ale aj veľkých 
exteriérových kvetináčov pre záhradnú architektúru 
a terasy. Zaujímavými realizáciami v poslednej dobe 
boli aj dva veľké bazény, kde sme dosky používali ako 
na obklady stien, tak aj na dno bazéna. Výsledný dizajn 
bazénu z fólie, nerezu alebo mozaiky je neporovnateľný a 
ktokoľvek daný bazén videl, bol šokovaný.

Dosky Florim Stone sú v skutočnosti polotovar rovnako 
ako dosky prírodného kameňa, ktorý sa podľa návrhu 
opracováva, lepí, leští preto, aby vznikol individuálny 
produkt navrhnutý architektom, dizajnérom alebo 
kreatívnym investorom.
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Nákupné centrum Riviera Moskva (Rusko), plocha 38 000 m2, realizácia 2015. Použité materiály: Calacatta, Fior di Pesco, Grigio Carnico, Nero Portoro

Vďaka svojim unikátnym vlastnostiam zodpovedá praktickým potrebám modernej architektúry. Materiály, ktoré majú základné 
plnivo mramoru, sa používajú aj na podlahy v obchodných centrách a iných zaťažených priestoroch, pretože je možné ich po 
určitom období prebrúsiť a preleštiť.

Technický kameň je produkt, ktorý sa vyvinul z terasa. Tieto pôvodné materiály používali ako spojivo cementové hmoty, ktoré 
boli aplikované na podlahách. Dnešné moderné materiály používajú ako spojivo polyesterovej živice, odlievajú sa do foriem a 
následne sa režú a spracovávajú ako prírodný kameň.

Nákupné centrum Riviera Moskva (Rusko), plocha 38 000 m2, realizácia 2015. Použité materiály: Calacatta, Fior di Pesco, Grigio Carnico, Nero Portoro
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Marble Agglomerate
BOTTICINO
povrch: lesk

cena polotovaru
hrúbka 2 cm
81,43 €/m2
65,14 €/m2

BRECCIA AURORA
povrch: lesk

cena polotovaru
hrúbka 2 cm
81,43 €/m2
65,14 €/m2

BEIGE MARFIL
povrch: lesk

cena polotovaru
hrúbka 2 cm
97,13 €/m2
77,70 €/m2

GREY DOCKS
povrch: lesk

cena polotovaru
hrúbka 2 cm
114,38 €/m2
91,50 €/m2

CALACATTA
povrch: lesk

cena polotovaru
hrúbka 2 cm
90,43 €/m2
72,34 €/m2

RIGEL
povrch: lesk

cena polotovaru
hrúbka 2 cm
122,63 €/m2
98,10 €/m2

FIOR DI PESCO
povrch: lesk

cena polotovaru
hrúbka 2 cm
106,88 €/m2
85,50 €/m2

GRIGIO CARNICO
povrch: lesk

cena polotovaru
hrúbka 2 cm
97,88 €/m2
78,30 €/m2

BIANCO CARRARA
povrch: lesk

cena polotovaru
hrúbka 2 cm
93,38 €/m2
74,70 €/m2

NAPOLEON BROWN
povrch: lesk

cena polotovaru
hrúbka 2 cm
97,88 €/m2
78,30 €/m2

Formáty

DOSKY 20
 305x124 cm

DOSKY 30
 305x124 cm*

* Dostupnosť na preverenie

Polotovary štandardne spracováváme ako:
• umývadlové dosky 
• parapety 
• schodové stupne 
• kvetináče 
• krbové obložky 
• podlahové krytiny 
• obklady stien pre interiér a exteriér a ďalšie
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Veľké formáty, hrúbka dosky 2 alebo 3 cm, uprednostňuje tieto materiály aj pre iné funkčné riešenie napríklad schodov, 
parapetov, kúpeľňových dosiek, barov a podobne.

Technický kameň Quarella pod názvom Stone Agglomerate je určený predovšetkým pre kuchynské linky, parapety, umývadlové 
dosky. Tieto materiály majú plnivo z „tvrdých kameňov“ (žuly, a pod.) a sú teda vysoko odolné proti poškriabaniu.

Ukážka realizácie schodov, recepcie a dlažby z materiálov Quarella

Kuchynská linka realizovaná z materiálov Gris Ceniza a Gris Antracita
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Stone Agglomerate

BLANCO CAMELIA
povrch: lesk

cena polotovaru
hrúbka 2 cm
194,25 €/m2
155,40 €/m2

BLANCO PALOMA
povrch: lesk

cena polotovaru
hrúbka 2 cm
194,25 €/m2
155,40 €/m2

CREMA CHIARA
povrch: lesk

cena polotovaru
hrúbka 2 cm
194,25 €/m2
155,40 €/m2

GRIS ANTRACITA
povrch: lesk

cena polotovaru
hrúbka 2 cm
194,25 €/m2
155,40 €/m2

GRIS CENIZA
povrch: lesk

cena polotovaru
hrúbka 2 cm
194,25 €/m2
155,40 €/m2

IMPERIAL BLACK
povrch: lesk

cena polotovaru
hrúbka 2 cm
252,00 €/m2
201,60 €/m2

MARRON TORBA
povrch: lesk

cena polotovaru
hrúbka 2 cm
211,88 €/m2
169,50 €/m2

BLU FIANDRE
povrch: lesk

cena polotovaru
hrúbka 2 cm
252,00 €/m2
201,60 €/m2

Formáty

DOSKY 20    307x141 cm

DOSKY 12
  
30   307x141 cm*

* Dostupnosť a minimálne objednávacie množstvo na preverenie

LINOSA
povrch: lesk

cena polotovaru
hrúbka 2 cm
252,00 €/m2
201,60 €/m2

CANDIA
povrch: lesk

cena polotovaru
hrúbka 2 cm
252,00 €/m2
201,60 €/m2

Polotovary štandardne spracovávame ako:
• kuchynské dosky 
• umývadlové dosky 
• parapety 
• schodové stupne 
• kvetináče 
• krbové obložky 
• podlahové krytiny 
• obklady stien pre interiér a exteriér a ďalšie
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Veľké formáty dlaždíc sú nádherné a jedinečné. V systéme pokládky sú betónová stierka, dlaždice spolu s lepiacimi maltami
všetko veľmi pevné materiály, ktoré sú však zároveň citlivé ku konštrukčným pohybom stavby, keď na použité lepidlo kladú
vysoké nároky. Bez precízneho dilatovania podkladu a dlažby, čo v praxi znamená rozrezanie veľkoformátových dlaždíc, tieto 
pohyby ústia v ich popraskaniu. Z tohto dôvodu jednoznačne odporúčame použitie separačné membrány PRODESO, vďaka 
ktorej nedôjde k preneseniu konštrukčných pohybov rovno k dlažbe, zároveň sa vyhnete rozrezaniu dlažby kvôli dodržaniu 
pravidiel o dilatovaní. Dilatačné škáry povedú medzi škárami dlažby. Použitie membrány je nutnosťou predovšetkým pri 
výrezoch vo veľkých formátoch, ktoré majú obyčajne tendenciu praskať najkratšou trasou k okraju dlaždice. Pokládka 
membrány je veľmi jednoduchá a rýchla za použitia flexibilného lepidla S2 podľa formátu dlaždíc. Celkovo sa skladba 
podlahy zvýši maximálne o 5 mm.
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Membrána Prodeso

Separačná membrána PRODESO pre pokládku veľkých formátov 
šírka 1 m, hrúbka 3 mm
L149A01
18,12 €/m2
16,90 €/m2

Hlavné funkcie:
• Prenesenie konštrukčných pohybov do 

membrány ako separačnej vrstvy, nie do 
dlažby.

• Použitie vhodné pre pokládku veľkých 
formátov v interiéri aj exteriéri.

• Nie je potrebné rezať dlažbu podľa 
prasklín v betónovom poteri a narušo-
vať tak dizajn veľkých formátov, dilatácia 
dlažby prebieha v škárach.

• Vhodné aj pri pokládke na kritické podkla-
dy, napr. s prasklinami alebo dokonca na 
existujúcu starú dlažbu bez nutnosti ju od-
strániť, čo výrazne šetrí čas i náklady.

• Úspora času pri inštalácii podlahy, kedy 
nie je potrebné čakať na vyschnutie be-
tónu 28 dní, stačí 3-4 dni a dokončiť po-
tom v jednom kroku pokládku až po vy-
škárovanie.

• Dobre rozvádza teplo do dlažby pri pou-
žití podlahového vykurovania.

• Rozvádza paru a vlhkosť cez membránu 
a nevytvára tlak na dlažbu.

• Rovnomerne distribuuje bodovú záťaž 
na dlažbu do okolia.

• Pri dodržaní systémových požiadaviek 
plnia aj hydroizolačnú funkciu. *

* Pre využitie membrány ako hydroizolačnej vrstvy nahrádzajúcej klasickú stierku je potrebné doplniť systémové skladbu o tesniacu pásku Proband a vodeodolné lepidlo s vysokou adhéziou a 
flexibilitou Proband Koll určené na spoje a rohy.flexibilitou Proband Koll určené na spoje a rohy.

Ukážka  pokládky
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Kompletný sortiment Progress Profiles nájdete na www.katalogy-koupelny.cz 

Dekoračné lišty a ukončovacie profily

❺

Elox.
strieborná

Elox.
titan

Strieborná
lesk

Titan
lesk

Strieborná
kefovaná

Titan
kefovaná

Strieborná
tiltex

Titan
tiltex

Proterminal – lišta L rohová PTAA.. PTAT.. PTBC.. PTBT.. PTBS.. PTTS..

270/8 8,90 € 12,90 € 19,40 € 20,90 € 19,90 € 22,90 € – –
270/10 8,90 € 13,30 € 20,60 € 21,90 € 21,30 € 23,30 € – –

270/12,5 10,60 € 13,90 € 21,40 € 23,30 € 22,90 € 24,90 € – –
Projolly Square – lišta štvorec rohová PJQAA.. PJQAT.. PJQBC.. PJQBT.. PJQBS.. PJQTS.. PJQBX.. PJQTX..

270/8 12,40 € 14,20 € 21,40 € 21,40 € 22,90 € 22,90 € 29,90 € 29,90 €
270/10 13,50 € 15,90 € 22,90 € 22,90 € 23,90 € 23,90 € 31,90 € 31,90 €

Projolly – lišta oblúk rohová PJAA.. PJAT.. PJBC.. PJBT.. PJBS.. PJTS..

270/8 12,40 € 14,20 € 21,40 € 21,40 € 23,90 € 23,90 € – –
270/10 13,50 € 15,30 € 22,90 € 22,90 € 25,90 € 25,90 € – –

Prolistel P ALL – lišta dekoračná PLTPAA.. PLTPAT.. PLTPBC.. PLTPBT.. PLTPBS.. PLTPTS.. PLTPBX.. PLTPTX..

270/10 10,60 € 14,20 € 15,90 € 21,40 € 15,90 € 21,40 € 23,90 € 23,90 €
270/25 17,90 € 21,40 € 22,90 € 22,90 € 22,90 € 28,40 € 31,90 € 31,90 €

Strieborná tiltex Titan tiltexTitan kefovanáStrieborná kefovaná

Strieborná lesk Titan leskElox. titanElox. strieborná

PROLISTEL

PROJOLLY SQUAREPROTERMINAL

PROJOLLY





ProCeram PRAHA
Šafránkova 1238/1

155 00 Praha 5

OBKLADY • DLAŽBY • SANITA

www.proceram.cz www.proceram.skwww.technoart.info

ProCeram PLZEŇ
Jateční 32

301 00 Plzeň

ProCeram BRNO
Heršpická 1013/11d
639 00 Brno - Štýřice

ProCeram UHŘÍNĚVES
Přátelství 1088

104 00 Praha 10 - Uhříněves

ProCeram BRATISLAVA
Mlynské Luhy 17
821 05 Bratislava

ProCeram BRATISLAVA  
New showroom od 10/2017

Rožňavská 5303/4
820 02 Bratislava

ProCeram PRAHA
Šafránkova 1238/1

155 00 Praha 5

TechnoArt VŠERUBY
Všeruby 364

330 16 Všeruby

ProCeram NITRA
Murgašova 10
949 01 Nitra

CZ
Brno

Břeclav
Česká Lípa
Český Brod

Hradec Králové
Cheb

Chrudim
Jihlava

Karlovy Vary
Kralupy nad Vltavou

Liberec
Litoměřice
Louňovice

Mladá Boleslav
Most

Olomouc
Opava

Ostrava
Praha

Řečany nad Labem
Šumperk

Tábor
Teplice

Ústí nad Orlicí
Zlín

SK 
Banská Bystrica

Bratislava
Dunajská Streda

Humenné
Komárno

Košice
Levice

Lučenec
Malacky

Michalovce
Nitra

Nové Zámky
Pezinok

Považská Bystrica

Prievidza
Ružomberok

Senec
Senica

Spišská Nová Ves
Stará Ľubovňa

Šaľa
Topoľčany
Trebišov

Trenčianska Turná
Trenčín
Trnava

Tvrdošín
Zvolen

Žiar Nad Hronom
Žilina
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