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Zariadenie okolia vysnívaného domu či sídla firmy je rovnako dôležité, ako samotná stavba a zariadenie interiérov. Podobne, ako vnútor-
né zariadenie, aj usporiadaný priestor okolo domu je vizitkou majiteľov a vyjadruje ich štýl a vkus. Ovplyvňuje tiež každodenný komfort 
a pohodu domácich. Pobyt na terase s výhľadom na krásne zariadenú záhradu napomáha relaxu, a vkusne zariadené okolie domu isto 
urobí dobrý dojem na všetkých hosťoch.

Aj verejný priestor musí byť náležite usporiadaný a zariadený. Pretože komfort obyvateľov zaručujú aj pohodlné chodníky, mestské parky 
a námestia, pozývajúce na prechádzky a oddych, ako aj parkoviská pri nákupných centrách a verejných objektoch.

V spoločnosti STYROBUD vieme, že praktické a estetické záhradné cestičky, prechádzkové aleje, terasy, príjazdové cesty a parkoviská 
sú vrcholom a zakončením investície. Preto robíme všetko preto, aby naša zámková dlažba, terasové a chodníkové platne, obrubníky a 
lemy boli nielen trvácne, ale tiež aby sledovali najnovšie trendy. Komplexná ponuka, originálne vzory a formáty, ako aj široká paleta farieb 
umožňujú vytvárať rôznorodé kompozície podľa individuálnych potrieb a očakávaní všetkých zákazníkov.

Maximálne sa snažíme, aby naše výrobky spĺňali najvyššie štandardy a požiadavky európskych noriem. Preto sa naše výrobky už skoro 20 
rokov používajú tak na súkromných pozemkoch, ako aj v okolí komerčných a verejných objektov, ako aj v mestskom prostredí.

CENNÍK VÝROBKOV
STYROBUD 2022/2023
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SLUŽBA
PROJEKTOVANIA
Služba projektovania dokonca iba za 1 €.
Služba projektovania, ktorú ponúka firma STYROBUD, je ponuka pre našich zákazníkov, ktorým záleží na čase, 
hľadajú praktické riešenia a chcú minimalizovať náklady. Ponúkame možnosť vytvorenia individuálneho plánu 
dizajnu a zariadenia vášho pozemku. Už na etape plánovania navrhujeme, ktoré materiály, farby a štruktúry 
zvoliť, aby vaša investícia nielen veľmi dobre vyzerala, ale bola aj ergonomická. Projekt tiež umožňuje pripraviť 
kalkuláciu nákladov na potrebné materiály.

K hotovému projektu pripájame technické výkresy, ktoré značne uľahčujú zhotovenie naplánovaných povr-
chov a prvkov.

Zákazník, ktorý sa rozhodne využiť našu ponuku, má možnosť využiť službu projektovania dokonca iba za 1 €.

styrobudbetoniarnie.pl/projektowanie

Služby projektovania

Balík Štandard
 
Balík Štandard dvojrozmerný 
projekt, ktorý zahŕňa pôdorys 
plochy investície.

Balík Prémium 3D  
 
Projekt Prémium 3D predstavený vo forme trojrozmernej vizualizácie, 
ktorá zahŕňa zákazníkom zvolený fragment koncepcie povrchu. Štú-
dia zahŕňa trojrozmerné náhľady, predstavené v troch pohľadov, a je 
vytvorená na základe konzultácií prebiehajúcich nadiaľku.

Kontakt s projektantom
 
tel. +48 887 023 956
e-mail: projekty@styrobud.com.pl

Formulár objednávky 
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Ako vykonať projekt?

Otvárame adresu www.projektowanieogrodzen.pl. Potom určujeme počet stien, ktoré chceme oplotiť. 
Keď zadáme ich dĺžky, ku konkrétnej stene priraďujeme požadovaný systém – vyberáme spomedzi šty-
roch dostupných typov: hladké, štiepané, systém podmuroviek a betónové ploty.

V ďalšom kroku určujeme parametre múru. Možnosti úpravy závisia od daného typu plota. V prípade 
hladkých a štiepaných plotov môžeme zvoliť, aký typ múru zhotovujeme (plný alebo s poľami), upraviť 
stĺpiky, polia, vložiť smetníkové výklenky, ako aj zvoliť farebnosti. Ku každému systému môžeme dodať 
bráničky a brány.

Keď prejdeme do zhrnutia, dostávame odhadované náklady, a tiež môžeme náš projekt exportovať do 
PDF súboru. Dostávame tiež informácie o najbližších distribútoroch značky Styrobud.
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KONFIGURÁTOR 
PLOTOV
Vytvorte projekt úplne zadarmo

Špeciálne pre vás sme vytvorili aplikáciu na projektovanie plotov. Prečo sa oplatí spolupracovať s nami? Naša 
kalkulačka je dostupná úplne zadarmo. Nemusíte sa registrovať ani prihlasovať. Umožňujeme, ako jediný 
na trhu, kombinovať rôzne systémové oplotenia do jednej schémy, ktorú vytvoríte jednoducho v niekoľkých 
krokoch.

Naša aplikácia sa ľahko používať a je intuitívna, a zároveň umožňuje vytvárať aj komplikovanejšie projekty. 
Bez problémov navrhnete oplotenie so zohľadnením rôznych šírok polí, výklenkov a brán. Môžete tiež vybrať 
odtiene jednotlivých prvkov podľa vlastných očakávaní.

Nakoniec môžete vygenerovať PDF súbor s odhadovanou cenou oplotenia, ako aj priamy odkaz na daný 
projekt.

Neváhajte a využite.

www.projektowanieogrodzen.pl

KONFIGURÁTOR PLOTOV STYROBUD

Bez registrácie.
Bez prihlasovania.
Bez problémov.

projektowanieogrodzen.pl



styrobudbetoniarnie.pl6

   Korten

FAREBNÉ ODTIENE
COLORMIX
Objavte farebné odtiene, ktoré inšpirujú

   Oceľovo-biely
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   Gaštanový

   Farby jesene

   Kapučíno





TERASOVÁ PLATŇA 
QUAdRI™    10
LAPANO™    12    
TRIBANO™    14
MEGAN™    16
MOdERNO™   18 
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*dostupnosť výrobku musí potvrdiť zákaznícke centrum.

STYROBUD QUADRI™ – veľ-
mi populárna platňa, ktorá sa 
vynikajúco hodí napríklad na 
vytváranie terás okolo domov. 
Veľká plocha jednotlivej platne 
vytvára veľmi efektný vizuálny 
efekt, a zároveň zrýchľuje vy-
konávanie prác. Avšak ako vždy, 
je to možné iba keď je montáž 
vykonaná správe a na dobrom 
podklade.

Náš dizajnér radí

sivý žltý grafitový hnedý červený

Farebné odtiene

štandard

Novinka

farby jesene kapučíno gaštanový oceľovo-biely korten

colormix

*

* * * * *

*
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Styrobud Quadri™
Predstavujeme nový výrobok – terasové platne Styrobud Quadri™. 

Quadri je skvelou odpoveďou na súčasné architektonické trendy 
– jednoduchá, veľká forma, dostupná v troch odtieňoch. Riešenie 
je určené nielen pre moderné dizajny, ale aj pre tie viac klasické. 
Ponúkame 3 výrobky a 4 schémy: iba Quadri 100 x 100, Quadri 80 
x 80, Quadri 80 x 40 a kombinácia Quadri 80 x 80 a Quadri 80 x 40.

Informacyjny

Tabelowy bold

 hr. 6 cm
odporúčané použitie:
- pohyb chodcov

vlastnosti výrobku
- mikrofazeta
- oteruvzdornosť tr. 4

hrúbka: 60 mm
   
   100 x 100
množstvo na palete: ~5 m2

hmotnosť palety: ~650 kg
počet vrstiev: 5
   80 x 80
množstvo na palete: ~3,84 m2

hmotnosť palety: ~499 kg
počet vrstiev: 6
   80 x 40
množstvo na palete: ~5,76 m2

hmotnosť palety: ~998 kg
počet vrstiev: 6

Špecifikácia

100 cm
80 cm

100 cm 80 cm 40 cm

https://styrobudbetoniarnie.pl/produkty/quadri
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*dostupnosť výrobku musí potvrdiť zákaznícke centrum.

sivý žltý grafitový hnedý červený

Farebné odtiene

štandard

farby jesene kapučíno gaštanový oceľovo-biely korten

colormix

Skvelá kombinácia jednodu-
chých foriem dlažby LAPANO™ 
prináša poriadok a harmóniu do 
okolitej krajiny. Dlažba sa vyni-
kajúco hodí na terasy ako aj na 
mestské pešie zóny či aleje.

Náš dizajnér radí

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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Styrobud Lapano™
Trvácna, odolná zámková dlažba s veľkými obdĺžnikovými formát-
mi. Určená na dokončovanie terás a širokých chodníkov okolo bu-
dov. Vďaka klasickému tvaru a dostupnosti rôznych variantov roz-
merov a farieb, ladí s každým architektonickým štýlom.

Dlažbu dodatočne chráni technológia AQUA SUBSISTO™, ktorá sa 
vyznačuje veľkou odolnosťou voči vplyvu poveternostných podmie-
nok aj voči nečistotám. Dodatočne, vďaka fazete a trochu drsnému 
povrchu, má dlažba protišmykové vlastnosti.

Informacyjny

Tabelowy bold

 hr. 8 cm
odporúčané použitie:
- pohyb chodcov

vlastnosti výrobku
- mikrofazeta
- oteruvzdornosť tr. 4

hrúbka: 80 mm
množstvo na palete: ~9,03 m2

hmotnosť palety: ~1630 kg
počet vrstiev: 8

Špecifikácia

60 cm

16 cm 22 cm 28 cm
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*dostupnosť výrobku musí potvrdiť zákaznícke centrum.

sivý žltý grafitový hnedý červený

Farebné odtiene

štandard

farby jesene kapučíno gaštanový oceľovo-biely korten

colormix

Terasové platne TRIBANO™ – 
elegancia, vďaka ktorej môže-
te rozvíjať svoje individuálne 
estetické vnímanie. Veľké 
plochy platní vynikajúco expo-
nujú navzájom sa prelínajúce 
farebné odtiene palety Color-
mix. Tribano sa perfektne hodí 
na veľké plochy terás, a tiež sa 
dajú používať ako jednotlivé 
platne.

Náš dizajnér radí

***

*

*

*

*

*
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Styrobud Tribano™
Styrobud Tribano™ – kompozícia troch terasových dlažieb, ktoré 
sú ideálne pri vytváraní rôznych dizajnov v záhrade, predovšetkým 
na terasy a chodníky. Terasové dlažby sú dostupné v rôznych fareb-
ných variantoch. Trvácny mrazuvzdorný materiál zaručuje odolnosť 
voči poveternostným podmienkam na dlhé roky. 

Jednoduchá pravidelná forma Styrobud Tribano™ ideálne doplní 
moderné objekty. Vďaka svojim rozmerom a hrúbke je zhotovova-
nie terás a širokých chodníkov jednoduché a trvácne.

Informacyjny

Tabelowy bold

 hr. 8 cm
odporúčané použitie:
- pohyb chodcov

vlastnosti výrobku
- mikrofazeta
- oteruvzdornosť tr. 4

hrúbka: 80 mm
množstvo na palete: ~7,68 m2

hmotnosť palety: ~1365 kg 
počet vrstiev: 8

Špecifikácia

80 cm

30 cm 40 cm 50 cm
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*dostupnosť výrobku musí potvrdiť zákaznícke centrum.

sivý žltý grafitový hnedý červený

Farebné odtiene

štandard

farby jesene kapučíno gaštanový oceľovo-biely korten

colormix

***

* * *
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Styrobud Megan™
Platňa Styrobud Megan™ je estetické a praktické riešenie na te-
rasy, chodníky, cestičky či aleje. Veľké štvorce umožňujú pokryť po-
vrch tak v súvislej ako aj v prerušovanej forme, keď sú jednotlivé 
platne oddelené trávou alebo ozdobnými kameňmi. 

Platňa Styrobud Megan™ je dostupná v 10 farebných verziách, 
perfektne sa prezentuje v geometrických a minimalistických kom-
pozíciách. 

 hr. 5 cm /  
7 cm

odporúčané použitie:
- pohyb chodcov
- kolesové vozidlá

vlastnosti výrobku
- mikrofazeta
- oteruvzdornosť tr. 4

hrúbka: 50 mm
množstvo na palete: 126 ks
hmotnosť palety: ~1745 kg
počet vrstiev: 14

hrúbka: 70 mm
množstvo na palete: 40 ks
hmotnosť palety: ~1665 kg
počet vrstiev: 10

Špecifikácia

35x35 cm (50 mm)  alebo  
50x50 cm (70 mm) 
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*dostupnosť výrobku musí potvrdiť zákaznícke centrum.

sivý žltý grafitový hnedý červený

Farebné odtiene

štandard

farby jesene kapučíno gaštanový oceľovo-biely korten

colormix

Terasové platne MODERNO™ 
isto oslovia všetkých, ktorí 
hľadajú praktický, a súčasne 
elegantný materiál, ktorý 
umožňuje vytvoriť praktický 
povrch terasy či chodníčka. 
Veľké formáty platní sa dajú 
rozličným spôsobom kombi-
novať.

Náš dizajnér radí

***

* * * * *
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Styrobud Moderno™
Terasová platňa Styrobud Moderno™ je štýlový návrh vytvorený 
pre modernú architektúru domov, kancelárskych budov a verej-
ných objektov. Vďaka nej sa dá na terasách, príjazdových cestách, 
nádvoriach či námestiach vytvoriť elegantný a jedinečný priestor.

Platňa Styrobud Moderno™ sa odlišuje hladkou textúrou povrchu 
s protišmykovými vlastnosťami. Hrany s mikrofazetou jej dodávajú 
surový charakter, ktorý perfektne ladí s minimalistickou architek-
túrou.

Informacyjny

Tabelowy bold

 hr. 6 cm
odporúčané použitie:
- pohyb chodcov
- kolesové vozidlá

vlastnosti výrobku
- mikrofazeta
- oteruvzdornosť tr. 4

hrúbka: 60 mm
množstvo na palete: ~12 m2

hmotnosť palety: ~1665 kg
počet vrstiev: 10

Špecifikácia

20 cm

40 cm

60 cm40 cm





ZÁMKOVÁ DLAŽBA
VENO™    22
CAMINO™    24    
VIVIEN™    26
NOVI™    28
NILO™    30
AKCENTO™    32 
PANTENON™   34
PANTENON CLASSIC™  36
PLATINO™    38
RESTO™    40
STARCO™    42
STILO™    44
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*dostupnosť výrobku musí potvrdiť zákaznícke centrum.

Na STYROBUD VENO™ si 
najviac cením to, že sa dá vý-
nimočne dobre komponovať 
s mnohými typmi zámkovej 
dlažby. Dlažba bude rovnako 
dobre vyzerať na príjazdovej 
ceste, chodníku aj terase, a to 
vďaka svojej jednoduchej, hoci 
premyslenej forme.

Náš dizajnér radí

sivý žltý grafitový hnedý červený

Farebné odtiene

štandard

Novinka

farby jesene kapučíno gaštanový oceľovo-biely korten

colormix

* * * * *

***

nero solaro bianco

prestige

* * *
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Styrobud Veno™
Línia zámkovej dlažby VENO je jednou z noviniek v ponuke
STYROBUD.

VENO – tri formáty, ktoré sa dajú klásť v troch moduloch. Vďaka 
dlažbe z línie VENO môže vytvoriť veľmi vkusný priestor.

Dlažba sa vynikajúco hodí na rôzne plochy okolo domu, príjazdo-
vé cesty či terasy. Veno ponúkame v 13 rôznych odtieňoch. Bohatá 
kombinácia foriem a odtieňov vytvára priam neobmedzené mož-
nosti zariadenia priestoru okolo domu. Vďaka Veno vaša investícia 
bude skutočne praktická a predovšetkým bude vynikajúco vyzerať.

Informacyjny

Tabelowy bold

 hr. 6 cm
odporúčané použitie:
- pohyb chodcov
- ľahké kolesové vozidlá

vlastnosti výrobku
- mikrofazeta
- oteruvzdornosť tr. 4

hrúbka: 60 mm
množstvo na palete: ~10,80 m2

hmotnosť palety: ~1480 kg
počet vrstiev: 10

Špecifikácia

30 cm

15 cm

30 cm 15 cm 15 cm

Wizualizacja 

https://styrobudbetoniarnie.pl/produkty/veno
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*dostupnosť výrobku musí potvrdiť zákaznícke centrum.

STYROBUD CAMINO™ veľmi 
populárna dlažba, ktorá sa po-
užíva napríklad na vytváranie 
príjazdových ciest. Vďaka svojej 
hrúbke a náležitému rozlože-
niu síl dlažba dokáže vydržať 
váhu vozidla. Avšak ako vždy, 
je to možné iba keď je montáž 
vykonaná správe a na dobrom 
podklade.

Náš dizajnér radí

sivý žltý grafitový hnedý červený

Farebné odtiene

štandard

farby jesene kapučíno gaštanový oceľovo-biely korten

colormix

***

*****
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Styrobud Camino™
Zámková dlažba Styrobud Camino™ s klasickým obdĺžnikovým 
formátom, ktorú tvorí šesť prvkov s mikrofazetou, ktoré majú rôz-
ne rozmery. Odporúčame na zariadenie všetkých priestorov okolo 
domu, predovšetkým príjazdových ciest, chodníkov a schodov. 

Náležitá hrúbka dlažby umožňuje vytvoriť trvácny dekoračný po-
vrch, ktorý je praktický aj estetický.

Informacyjny

Tabelowy bold

 hr. 8 cm
odporúčané použitie:
- pohyb chodcov
- kolesové vozidlá

vlastnosti výrobku
- mikrofazeta
- oteruvzdornosť tr. 4

hrúbka: 80 mm
množstvo na palete: ~8,01 m2

hmotnosť palety: ~1445 kg
počet vrstiev: 10

Špecifikácia

14,8 cm

19,8 cm 26,8 cm 32,8 cm

18,8 cm

21,8 cm 26,8 cm 30,8 cm
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*dostupnosť výrobku musí potvrdiť zákaznícke centrum.

sivý žltý grafitový hnedý červený

Farebné odtiene

štandard

farby jesene kapučíno gaštanový oceľovo-biely korten

colormix

Modernistický štýl platní VIVIEN™ 
perfektne zvýrazní modernú ar-
chitektúru. Perfektne sa hodí na 
terasu, chodníček, či na príjazdovú 
cestu.

Náš dizajnér radí

****

*****
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Styrobud Vivien™
Línia terasovej dlažby Styrobud Vivien™ umožňuje vytvoriť ce-
stičky, príjazdové cesty a terasy s neopakovateľným, jedinečným 
charakterom. Štíhly tvar a päť dostupných rozmerov umožňuje vy-
tvoriť rôznorodé geometrické kompozície. Avšak úzka a dlhá kocka 
STYROBUD VIVIEN™ najlepšie vyzerá, keď je položená pozdĺžne, 
vďaka čomu povrch získava ľahkosť a opticky ho to rozširuje.  

Dlažbu Styrobud Vivien™ ponúkame v 10 farebných verziách, 
vrátane štandardných farieb a štýlových melanží. Vďaka tomu sa dá 
dlažba veľmi ľahko zladiť s architektúrou objektu. V palete farieb 
COLORMIX bola dodatočne použitá technológia
AQUA SUBSISTO™.
 

Informacyjny

Tabelowy bold

 hr. 8 cm
odporúčané použitie:
- pohyb chodcov
- kolesové vozidlá

vlastnosti výrobku
- mikrofazeta
- oteruvzdornosť tr. 4

hrúbka: 80 mm
množstvo na palete: ~8,96 m2

hmotnosť palety: ~1585 kg
počet vrstiev: 8

Špecifikácia

12 cm

16 cm

33 cm

56 cm 44 cm

23 cm44 cm
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*dostupnosť výrobku musí potvrdiť zákaznícke centrum.

sivý žltý grafitový hnedý červený

Farebné odtiene

štandard

farby jesene kapučíno gaštanový oceľovo-biely korten

colormix

Industriálny ráz dlažby NOVI™ 
perfektne ladí s modernou 
architektúrou. Obdĺžnikový 
tvar umožňuje vytvárať geo-
metrické dizajny s moderným 
charakterom, na terasách či na 
chodníkoch.

Náš dizajnér radí

*****

*****
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Styrobud Novi™
Styrobud Novi™ – zámková dlažba s elegantnou štíhlou formou, 
ktorú tvorí päť obdĺžnikových prvkov s rôznymi rozmermi. Ideálna 
na vytváranie zaujímavých harmonických kompozícií. Vďaka štíhle-
mu tvaru sa dajú vytvárať rozličné zvislé a pozdĺžne geometrické 
schémy na terasách a chodníkoch. 

Jedinečná forma Styrobud Novi™ zaujímavým spôsobom spestrí 
každý povrch. Dva väčšie (11x35 a 11x45 cm) a tri menšie (7x20, 27, 33 
cm) formáty umožňujú vytvárať zaujímavé línie, striedavo preple-
tané rôznymi rozmermi.

Informacyjny

 hr. 8 cm
odporúčané použitie:
- pohyb chodcov

vlastnosti výrobku
- mikrofazeta
- oteruvzdornosť tr. 4

hrúbka: 80 mm
množstvo na palete: ~6,92 m2

hmotnosť palety: ~1225 kg
počet vrstiev: 8

Špecifikácia

7 cm

35 cm

11 cm

45 cm

27 cm 33 cm20 cm
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*dostupnosť výrobku musí potvrdiť zákaznícke centrum.

Farebné odtiene

sivý žltý grafitový hnedý červený

štandard

nero solaro bianco

prestige

farby jesene kapučíno gaštanový oceľovo-biely korten

colormix

Dlažba NILO™ sa perfektne 
hodí na vytvorenie príjazdo-
vých ciest, tak na súkromných, 
ako aj na verejných miestach. 
Je veľmi praktická, má dobré 
úžitkové vlastnosti.

Náš dizajnér radí

**

*

*

*

*

*

*****
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Styrobud Nilo™
Moderná línia zámkovej dlažby Styrobud Nilo™ s mikrofazetou – 
naša ponuka pre všetkých, ktorí si cenia estetiku a minimalizmus. 
Jednoduché formy a atraktívny vzhľad idú ruka v ruke s najvyššou 
kvalitou zhotovenia a pevnosťou. Môžeme povedať, že Styrobud 
Nilo™ je menšou sestrou dlažby Styrobud Resto™.

Styrobud Nilo™ tvoria tri formáty s 13 odtieňmi. Dostupné v štan-
dardnej palete COLORMIX™ a PRESTIGE™. Atraktívny dizajn 
našich výrobkov umožňuje vytvárať veľmi zaujímavé kompozície. 
Dlažbu odporúčame na vytváranie chodníčkov, terás, cestičiek či 
príjazdových ciest.

Informacyjny

Tabelowy bold

 hr. 4 cm /  
6 cm

odporúčané použitie:
- pohyb chodcov
- kolesové vozidlá

vlastnosti výrobku
- mikrofazeta
- oteruvzdornosť tr. 4

hrúbka: 40 mm
množstvo na palete: ~16 m2

hmotnosť palety: ~1565 kg
počet vrstiev: 16

hrúbka: 60 mm
množstvo na palete: ~12 m2

hmotnosť palety: ~1645 kg
počet vrstiev: 12

Špecifikácia

14 cm

7 cm 14 cm 21 cm
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*dostupnosť výrobku musí potvrdiť zákaznícke centrum.

grafitový

farby jesene kapučíno gaštanový oceľovo-biely korten

Farebné odtiene

štandard

colormix

Dlažba AKCENTO™ sa vynikajú-
co hodí tak na terasy, ako aj na 
pešie zóny. Obdĺžnikové tvary 
sú v súčasnosti pri projektovaní 
priestorov veľmi módne.

Náš dizajnér radí

***

*
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Styrobud Akcento™
Moderná séria ušľachtilých kociek STYROBUD™ s mikrofazetou 
je odpoveďou na minimalistické trendy v architektúre. Vďaka tro-
chu nerovnomerným hranám plocha terasy, záhradnej cestičky či 
príjazdovej cesty priťahuje pozornosť a súčasne na dlhé roky za-
ručuje bezpečné a pohodlné používanie. 

Dlažba Styrobud Akcento™ je dostupná v obdĺžnikovom tvare v 
deviatich formátoch od najmenšej 12 x 18 cm po najväčšiu 24 x 36 
cm. V spojení s paletou ôsmych farieb dáva plnú slobodu pri tvorení 
rôznorodých geometrických a farebných kompozícií.

Informacyjny

 hr. 6 cm
odporúčané použitie:
- pohyb chodcov
- kolesové vozidlá

vlastnosti výrobku
- mikrofazeta
- oteruvzdornosť tr. 4

hrúbka: 60 mm
množstvo na palete: ~9,87 m2

hmotnosť palety: ~1345 kg
počet vrstiev: 10

Špecifikácia

18 cm

12 cm

24 cm

18 cm

18 cm 24 cm 30 cm

24 cm 30 cm 36 cm

30 cm 36 cm
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*dostupnosť výrobku musí potvrdiť zákaznícke centrum.

Farebné odtiene

sivý žltý grafitový hnedý červený

štandard

colormix

nero solaro bianco

prestige

farby jesene kapučíno gaštanový oceľovo-biely korten

*

**

* * * *

* *
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Styrobud Pantenon™
Ušľachtilá zámková dlažba Styrobud Pantenon™ spája tradičný 
tvar a originálny dizajn. Jej trochu zvlnená textúra nadväzuje na 
prirodzenú štruktúru kameňov, akým je bazalt, pieskovec či žula. 
Atraktívny vzhľad trochu nepravidelných hrán kociek bez fazety ide 
ruka v ruke s protišmykovými vlastnosťami a najvyššou kvalitou ka-
menných agregátov používaných na ich výrobu. Dlažba je dostup-
ná aj vo vyplachovanej verzii Prestige.

 hr. 6 cm
odporúčané použitie:
- pohyb chodcov
- kolesové vozidlá

vlastnosti výrobku
- mikrofazeta
- oteruvzdornosť tr. 4

hrúbka: 60 mm
množstvo na palete: ~13,14 m2

hmotnosť palety: ~1705 kg
počet vrstiev: 12

Špecifikácia

14 cm

14 cm

10,5 cm 12,3 cm 15,8 cm

19 cm 21 cm

14 cm

17,5 cm
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*dostupnosť výrobku musí potvrdiť zákaznícke centrum.

Farebné odtiene

sivý žltý grafitový hnedý červený

farby jesene kapučíno gaštanový oceľovo-biely korten

štandard

colormix

nero solaro bianco

prestige

***

* ** * *

*****
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Styrobud Pantenon Classic™
Ušľachtilá zámková dlažba Styrobud Pantenon Classic™ – klasic-
ká verzia dlažby Styrobud Pantenon™, ktorá sa vyznačuje ideálne 
hladkým povrchom. Atraktívny vzhľad, bohatá paleta farieb a hlad-
ká štruktúra dlažby umožňujú vytvárať rôzne estetické dizajny. 

 hr. 6 cm
odporúčané použitie:
- pohyb chodcov
- kolesové vozidlá

vlastnosti výrobku
- brak fazy
- oteruvzdornosť tr. 4

hrúbka: 60 mm
množstvo na palete: ~13,14 m2

hmotnosť palety: ~1705 kg
počet vrstiev: 12

Špecifikácia

14 cm

14 cm

10,5 cm 12,3 cm 15,8 cm

19 cm 21 cm

14 cm

17,5 cm
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*dostupnosť výrobku musí potvrdiť zákaznícke centrum.

Farebné odtiene

farby jesene kapučíno gaštanový oceľovo-biely korten

colormix

Obdĺžnikové tvary dlažby 
PLATINO™ perfektne ladia 
prakticky s každou štylistikou. 
Vynikajúco sa hodí na verejné 
priestory, ako aj na súkromné 
pozemky.

Náš dizajnér radí

***
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Styrobud Platino™
Styrobud Platino™ je moderná ušľachtilá zámková dlažba určená 
tak na terasy, cestičky okolo domu, ako aj na príjazdovú cestu do 
garáže. Povrch s protišmykovými vlastnosťami zaručuje pohodlné 
používanie, a mikrofazeta zvyšuje odolnosť kocky voči poškodeniu 
okrajov a voči obíjaniu. 

Línia Styrobud Platino™ zahŕňa 8 formátov s obdĺžnikovým tva-
rom – od najmenších 15 x 25 cm po najväčšie 25 x 45 cm. Vďaka 
tomu sa dajú vytvárať rôznorodé geometrické kompozície ladiace 
tak s modernými objektmi ako aj s tradičnou architektúrou.

Informacyjny

Tabelowy bold

 hr. 6 cm
odporúčané použitie:
- pohyb chodcov
- kolesové vozidlá

vlastnosti výrobku
- mikrofazeta
- oteruvzdornosť tr. 4

hrúbka: 60 mm
množstvo na palete: ~11,40 m2

hmotnosť palety: ~1585 kg
počet vrstiev: 10

Špecifikácia

20 cm

15 cm

25 cm

35 cm 40 cm 45 cm

25 cm 30 cm 35 cm

35 cm 42,5 cm
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*dostupnosť výrobku musí potvrdiť zákaznícke centrum.

grafitový

Farebné odtiene

štandard

nero solaro bianco

prestige

farby jesene kapučíno gaštanový oceľovo-biely korten

colormix

Elegantná dlažba RESTO™ 
sa skvelo hodí na chodníky 
či záhradné cestičky. Dlažba 
s rovnými a klasickými tvar-
mi umožňuje vytvárať veľmi 
zaujímavé vzory.
Dlažba RESTO™ sa dá vyni-
kajúco kombinovať s terasový-
mi platňami MODERNO™.

Náš dizajnér radí

*

**

*
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Styrobud Resto™
Vkusná ušľachtilá zámková dlažba Styrobud Resto™ je určená 
pre zákazníkov, ktorí si cenia úsporné dizajny.  Dostupné formáty
Resto™ a rôznorodé odtiene umožňujú vytvárať harmonické vzory, 
ktoré štýlovo dopĺňajú a vypĺňajú priestor okolo domu.

Informacyjny

 hr. 6 cm
odporúčané použitie:
- pohyb chodcov
- kolesové vozidlá

vlastnosti výrobku
- mikrofazeta
- oteruvzdornosť tr. 4

hrúbka: 60 mm
množstvo na palete: ~12,96 m2

hmotnosť palety: ~1725 kg
počet vrstiev: 12

Špecifikácia

20 cm

10 cm 20 cm 30 cm
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*dostupnosť výrobku musí potvrdiť zákaznícke centrum.

Farebné odtiene

sivý žltý grafitový hnedý červený

štandard

nero solaro bianco

prestige

farby jesene kapučíno gaštanový oceľovo-biely korten

colormix

Tvar dlažby STARCO™ 
umožňuje efektívne využiť 
materiál, skvelo sa hodí na 
vytváranie kruhov a oblúkov. 
Drobné prvky sú perfektné na 
vytváranie neštandardných 
vzorov, perfektne sa hodia ako 
ozdobný prvok alejí či príjaz-
dových ciest.

Náš dizajnér radí

*

* * *

*****

* *
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Styrobud Starco™
Ušľachtilá dlažba Styrobud Starco™ s lichobežníkovým tvarom v 
piatich formátoch umožňuje vytvoriť originálnu terasu, cestičku či 
príjazdovú cestu. Vlnité hrany bez fazety vytvárajú výrazne nepravi-
delné medzery medzi kockami, vďaka čomu povrch získava štýlový 
surový charakter.

 hr. 6 cm
odporúčané použitie:
- pohyb chodcov
- kolesové vozidlá

vlastnosti výrobku
- brak fazy
- oteruvzdornosť tr. 4

hrúbka: 60 mm
množstvo na palete: ~12,02 m2

hmotnosť palety: ~1505 kg
počet vrstiev: 12

Špecifikácia

9 cm

5.5 cm

8.5 cm

6.5 cm 7.5 cm

7 cm 8 cm 9 cm

9.5 cm

10 cm 11 cm

9 cm
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*dostupnosť výrobku musí potvrdiť zákaznícke centrum.

Farebné odtiene

farby jesene kapučíno gaštanový oceľovo-biely korten

colormix

Dlažba STILO™ vďaka svojim 
nepravidelným tvarom vyni-
kajúco ladí s dizajnami s tro-
chu rustikálnejším štýlom.

Náš dizajnér radí

*****
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Styrobud Stilo™
Rustikálny štýl ušľachtilej zámkovej dlažby Styrobud Stilo™ zvýra-
zňujú jednoduché trochu nepravidelné hrany vytvárajúce cha-
rakteristické výrazné škáry. Vďaka tomu povrch terasy, cestičky či 
príjazdovej cesty získa dynamický originálny vzhľad. 

Dlažba Styrobud Stilo™ je dostupný v obdĺžnikovom tvare v 
ôsmich formátoch – od 12 x 21 cm po veľké kocky 20 x 38 cm. Vďaka 
tomu sa dajú vytvárať rozličné geometrické a farebné kompozície, 
prispôsobené podľa štýlu budovy a jej okolia.

Informacyjny

 hr. 6 cm
odporúčané použitie:
- pohyb chodcov
- kolesové vozidlá

vlastnosti výrobku
- mikrofazeta
- oteruvzdornosť tr. 4

hrúbka: 60 mm
množstvo na palete: ~14,40 m2

hmotnosť palety: ~1880 kg
počet vrstiev: 10

Špecifikácia

16 cm

12 cm

20 cm

25 cm

21 cm 26 cm

19 cm 24 cm 29 cm

32 cm 38 cm
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*dostupnosť výrobku musí potvrdiť zákaznícke centrum.

grafitový bianco

Farebné odtiene

štandard
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Styrobud Aspro™
Záhradný lem Styrobud Aspro™ – obdĺžnikové platne so širokou 
škálou použitia. Výrobok vďaka svojim rozmerom môže byť použitý 
ako dokončovací prvok schodov, na vytváranie oporných múrikov, 
ako aj chodníkov a cestičiek. Vďaka drsnej štruktúre a rôznym do-
stupným odtieňom, výrobok vkusne vyzerá, preto sa ideálne hodí 
ako ozdobný prvok namontovaný tak zvislo ako aj pozdĺžne. 

Styrobud Aspro™ sa vyznačuje veľkou pevnosťou, priestoru dáva 
náležitý charakter a zvýrazňuje jeho exkluzívnosť.

Informacyjny

Tabelowy bold

 hr. 8 cm
odporúčané použitie:
- pohyb chodcov
- kolesové vozidlá

vlastnosti výrobku
- mikrofazeta
- oteruvzdornosť tr. 4

rozmery: 8x100x30 cm
množstvo na palete: 33 ks
hmotnosť palety: ~1525 kg

Špecifikácia

100 cm
8 cm

30 cm
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grafitovýsivý hnedý červený

*dostupnosť výrobku musí potvrdiť zákaznícke centrum.

Farebné odtiene

štandard

***
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PALISÁDOVÉ LEMY
Palisády sú neoddeliteľným prvkom záhrad a alejí. Umožňujú pek-
ne oddeliť zeleň od iných prvkov priestoru. Vďaka nim sa dajú v 
záhradách vytvárať jedinečné priestory. Palisády chránia pred vysy-
pávaním zeme, kôry či dekoračných kameňov.
 
Naše palisády sa dajú používať tak s modernými dizajnami, ako aj s 
budovami s tradičnejšími formami.

Informacyjny

Tabelowy bold

odporúčané použitie:
- priestory okolo domov a 
záhradné priestory

vlastnosti výrobku
- mikrofazeta
- oteruvzdornosť tr. 4

Trimes
wymiar 8x50x28cm
množstvo na palete: 60 ks
hmotnosť palety: ~1505 kg

Špecifikácia

Limes
rozmery: 8x48x30 cm
množstvo na palete: 60 ks
hmotnosť palety: ~1505 kg

Palinea
hrúbka: 6x50x28 cm 
množstvo na palete: 72 ks
hmotnosť palety: ~1100 kg

48 cm
8 cm

30 cm

50 cm
8 cm

28 cm

50 cm

6 cm

28 cm

Styrobud Limes

Styrobud Palinea

Styrobud Trimes

Styrobud Palinea

Styrobud Limes

Styrobud Trimes
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grafitovýsivý hnedý červený

*dostupnosť výrobku musí potvrdiť zákaznícke centrum.

Farebné odtiene

štandard

***
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Palisády
Betónové palisády sú štýlovým doplnením ponuky záhradných 
lemov a obrubníkov Styrobud. Ich ozdobný charakter sa spája s 
praktickým použitím. Betónové prvky sa najčastejšie používajú na 
oddelenie chodníka či cestičky od trávnika či kvetinového záhonu. 
Umožňuje tiež využiť nerovnosti terénu na zariadenie záhrady, po-
užíva sa na spevnenie svahov a jemne zmenšuje rozdiely výšky teré-
nu.

Informacyjny

Tabelowy bold

odporúčané použitie:
- priestory okolo domov a 
záhradné priestory

vlastnosti výrobku
- mikrofazeta
- oteruvzdornosť tr. 4

Squero
rozmery: 12x40x12 cm
množstvo na palete: 84 ks
hmotnosť palety: ~1045 kg

Špecifikácia

Nostalit 
rozmery: 40x12x18 cm
množstvo na palete: 60 ks
hmotnosť palety: ~1125 kg

Ringo™
rozmery: 40x9,5x11,5 cm 
množstvo na palete: 112 ks
hmotnosť palety: ~845 kg

40 cm

9,5 x 11,5 cm

40 cm 40 cm

12 x 18 cm 12 x 12 cm

Styrobud SqueroStyrobud NostalitStyrobud Ringo
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*dostupnosť výrobku musí potvrdiť zákaznícke centrum.

grafitovýsivý hnedý červený

Farebné odtiene

štandard

**
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Záhradné Lemy
Betónové lemy sú nevyhnutným prvkom každej terasy, chodníka či 
príjazdovej cesty, zvyšujú estetiku a usporadúvajú celú kompozíciu. 
Avšak ich základným účelom je udržiavať povrch v celku a predchá-
dzať zosúvaniu zámkovej dlažby či panelov. Oddeľujú tiež položené 
povrchy od trávy a iného záhradného rastlinstva. 

 hr. 6 cm /  
8 cm

odporúčané použitie:
- priestory okolo domov a 
záhradné priestory

vlastnosti výrobku
- mikrofazeta
- oteruvzdornosť tr. 4

Špecifikácia

100 cm

30 cm 
(hr. 8)

20 cm
(hr. 6)

rozmery: 100x20x6, 100x30x8
hrúbka: 6 cm - so zámkom 
hrúbka: 8 cm - bez zámku 
paleta: 60 ks, ~1625 kg v prípade  6 cm
paleta: 33 ks, ~1905 kg v prípade  8 cm
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*dostupnosť výrobku musí potvrdiť zákaznícke centrum.

sivý grafitový

farby jesene kapučíno gaštanový oceľovo-biely korten

Farebné odtiene

štandard

colormix

****
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Styrobud Grado™
Schodový stupeň Styrobud Grado™ – výrobok určený na vytvára-
nie vonkajších schodov a terás. Vďaka hotovým betónovým stu-
pňom sa dajú ľahko a rýchlo vytvoriť vonkajšie schody s ľubovoľnou 
šírkou. Výrobok je ideálny na vytváranie širokých a pevných teraso-
vých stupňov. Stupne sa vďaka svojej hmotnosti vyznačujú vysokou 
nosnosťou a stabilitou.

Stupeň má rozmery 100x35x15 cm. Výrobok má dodatočne fazetu, 
vďaka tomu nemá ostré okraje a je odolnejší voči úderom.

odporúčané použitie:
- priestory okolo domov a 
záhradné priestory

vlastnosti výrobku
- obojstranná fazeta
- oteruvzdornosť tr. 4

Špecifikácia

rozmery: 100x35x15 cm 
paleta: 12 ks, ~1345 kg

100 cm35 cm

15 cm
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*dostupnosť výrobku musí potvrdiť zákaznícke centrum.

sivý grafitový hnedý červený

farby jesene kapučíno gaštanový oceľovo-biely korten

Farebné odtiene

štandard

colorm
ix

piaskowy

**

* * * *
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Gazóny
Betónové gazóny s tvarom polmesiaca predstavujú atraktívne do-
plnenie kompozície záhrady či parku. Tieto prvky malej architektúry 
sa tiež často používajú na ozdobovanie priestorov nádvorí, chod-
níkov, peších zón a okolia verejných a komerčných objektov. Jed-
notlivo sa môžu používať ako stále črepníky, položené vedľa seba 
vytvoria neobyčajný záhon, a postavené jeden na druhom vytvoria 
zakvitnutý múrik. 

Informacyjny

Tabelowy bold

odporúčané použitie:
- priestory okolo domov a 
záhradné priestory

rozmery: 20x28x34 cm
množstvo na palete: 54 ks
hmotnosť palety: ~785 kg

Špecifikácia

20 cm

28x34 cm
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sivý žltý grafitový hnedý červený

*dostupnosť výrobku musí potvrdiť zákaznícke centrum.

sivý

Farebné odtiene

štandard

farby jesene kapučíno gaštanový oceľovo-biely korten

colormix

*****

* ** * *
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Styrobud Nostalit
Styrobud Nostalit patrí k priemyselnej triedy zámkových dlažieb, 
ktoré sa môžu používať nielen v obytných stavbách, ale aj v prie-
myselných objektoch a na verejných priestranstvách. Výrobok po-
skytuje ekonomické riešenie pre investoroch pri vytváraní chod-
níkov a cestnej infraštruktúry, ako sú sídliskové ulice, parkoviská či 
manévrové plochy. 

Zámková dlažba Styrobud Nostalit je dostupná v štvorcovom for-
máte 12x12 cm a v obdĺžnikových formátoch 12x9 cm a 12x18 cm
s hrúbkou 4 a 6 cm, a so zaoblenými vrcholmi. 

 hr. 4 cm /  
6 cm

odporúčané použitie:
- pohyb chodcov
- kolesové vozidlá

vlastnosti výrobku
- mikrofazeta
- oteruvzdornosť tr. 4

hrúbka: 40 mm
množstvo na palete: ~18,44 m2

hmotnosť palety: ~1745 kg
počet vrstiev: 16

hrúbka: 60 mm
množstvo na palete: ~13,83 m2

hmotnosť palety: ~1865 kg
počet vrstiev: 12

Špecifikácia

12 cm

9 cm 12 cm 18 cm
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*dostupnosť výrobku musí potvrdiť zákaznícke centrum.

sivý žltý grafitový hnedý červenýsivý

Farebné odtiene

štandard

** **
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Styrobud Holland
Retro štýl priemyselnej zámkovej dlažby Styrobud Holland 
nadväzuje na klinkerové tehly, ktorými boli kedysi vydláždené ulice. 
Ekonomické riešenie peších a kolesových komunikácií. Vhodné aj 
na vytváranie priemyselných povrchov a súkromných pozemkov.

Dlažba Styrobud Holland  je dostupná v štvorcovom 10x10 cm a 
obdĺžnikovom 20x10 cm formáte s hrúbkou 4, 6 a 8 cm, čo zväčšu-
je jej univerzálnosť. Použitie fazety zlepšuje vizuálnu hodnotu po-
vrchu a zväčšuje jeho pevnosť, dokonca aj pri väčšom zaťažení a 
intenzívnejšom používaní. Styrobud Holland s hrúbkou 6 cm sú do-
stupné aj vo verzii bez fazety.

 hr. 4 cm /  
6 cm / 8 cm

odporúčané použitie:
- pohyb chodcov
- kolesové vozidlá

vlastnosti výrobku
- fazeta
- na objednávku bez fazety
- oteruvzdornosť tr. 4

hrúbka: 40 mm
množstvo na palete: ~17,28 m2

hmotnosť palety: ~1560 kg
počet vrstiev: 16

Špecifikácia

10 cm

10 cm

20 cm

hrúbka: 60 mm
množstvo na palete: ~12,96 m2

hmotnosť palety: ~1665 kg
počet vrstiev: 12

hrúbka: 80 mm
množstvo na palete: ~10,80 m2

hmotnosť palety: ~1965 kg
počet vrstiev: 10
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*dostupnosť výrobku musí potvrdiť zákaznícke centrum.

sivý žltý grafitový hnedý červenýsivý

Farebné odtiene

štandard*

****
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Styrobud Behaton
Strojový Styrobud Behaton je dlažba určená na verejné a priemy-
selné plochy, ako aj na miesta s intenzívnou kolesovou dopravou, 
ako sú vnútorné ulice, príjazdové cesty, parkoviská či čerpacie sta-
nice. Vďaka svojmu charakteristickému tvaru je vytvorený povrch 
trvácny a presne položený. Dlažba si zachováva svoju spojitosť do-
konca aj vtedy, keď je položená na svahu, či pri poškodení obrub-
níka.

Značka STYROBUD ponúka dlažbu BEHATON s hrúbkou 6 a 8 cm 
s fazetou s piatimi základnými odtieňmi. Na objednávku vyrábame 
tiež dlažbu bez fazety, vďaka čomu sa môže používať na športových 
či cyklistických trasách.

 hr. 6 cm /  
8 cm

odporúčané použitie:
- pohyb chodcov
- kolesové vozidlá

vlastnosti výrobku
- fazeta
- na objednávku bez fazety
- oteruvzdornosť tr. 4

Špecifikácia

hrúbka: 60 mm
množstvo na palete: ~12,77 m2

hmotnosť palety: ~1725 kg
počet vrstiev: 12

hrúbka: 80 mm
množstvo na palete: ~10,64 m2

hmotnosť palety: ~1825 kg
počet vrstiev: 10

16,5 cm

20 cm
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*dostupnosť výrobku musí potvrdiť zákaznícke centrum.

sivý grafitový hnedý červenýsivý

Farebné odtiene

štandard

***
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Styrobud Meba™
Pevná a praktická ažúrová platňa Styrobud Meba je určená predo-
všetkým na spevňovanie chodníkov, ciest, parkovísk a príjazdových 
ciest, ako aj na miestach, v ktorých je intenzívna doprava. Preto sa 
môže používa tak na rekreačných pozemkoch, ako aj na staveni-
skách. Okrem toho sa platne používajú na spevňovanie svahov, 
vyvýšenín či melioračných strúh.

 hr. 8 cm /  
10 cm

odporúčané použitie:
- pohyb chodcov
- kolesové vozidlá

Špecifikácia

40 cm

60 cm

hrúbka: 80 mm
množstvo na palete: 50 ks
hmotnosť palety: ~1345 kg

hrúbka: 100 mm
množstvo na palete: 50 ks
hmotnosť palety: ~1645 kg
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Farebné odtiene

sivý grafitový hnedý červenýsivý

štandard*

***
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Odvodňovacie žľaby
Betónové odvodňovacie žľaby sú určené na odvádzanie prebytoč-
nej zrážkovej vody. Používajú sa ako prvok melioračných systémov 
na parkoviskách, nádvoriach, cestách, a tiež v okolí verejných a ko-
merčných objektov, ako aj súkromných pozemkov. Ponúkame rôz-
ne modely betónových žľabov.

použitie:
- odvádzanie zrážkovej vody

KSD33
rozmery: 33x60x15 cm 
množstvo na palete: 36 ks
hmotnosť palety: ~1885 kg

60 cm
33 cm

15 cm

KSM33
rozmery: 25x33x8 cm
množstvo na palete: 108 ks
hmotnosť palety: ~1265 kg

33 cm

8 cm

25 cm

18 cm

KTR33
rozmery: 33x50x18 cm
množstvo na palete: 24 ks
hmotnosť palety: ~1425 kg

33 cm

50 cm

20 cm

Špecifikácia

Trojuholníkový žľab
KTR33

Malý žľab
KSM33

Veľký žľab
KSD33
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sivý

Farebné odtiene

grafitový  
(iba KR12)
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Obrubníky
Štandardným zakončením plôch zo zámkovej dlažby ako aj chod-
níkových a terasových platní sú klasické obrubníky. Ich úlohou je 
udržať spojitosť položených prvkov a zabezpečiť okraje plôch, napr. 
pred kolesami prechádzajúcich áut. Ponúkame obrubníky v 3 for-
mátoch.

Špecifikácia

KR15 
rozmery: 30x100x15 cm
množstvo na palete: 18 ks
hmotnosť palety: ~1805 kg

KR12
rozmery: 25X100X12 cm 
množstvo na palete: 21 ks
hmotnosť palety: ~1325 kg

100  cm

KR20 
rozmery: 30x100x20 cm
množstvo na palete: 12 ks
hmotnosť palety: ~1585 kg

100  cm100  cm

12  cm 15  cm

25  cm 30  cm

20  cm

30  cm

Obrubník KR20

Obrubník KR15

Obrubník KR12
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oceľovo-biely achát grafitový korten

pieskový bianco

kapučíno

Farebné odtiene

colormix
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Styrobud Fini™
Styrobud Fini™ patrí k rodine hladkých plotov. V súčasnosti patrí 
medzi najpopulárnejšie spôsoby oplotenia pozemkov. Múr tvoria 
estetické tvárnice s jednoduchým formátom.

Styrobud Fini™ je univerzálny systém, ktorý umožňuje vytvoriť 
plot s ľubovoľnou konfiguráciou. V prípade tvárnic nie sú potrebné 
zvislé škáry, preto montáž nie je vôbec komplikovaná. Výrobok je 
dostupný v odtieňoch zo vzorkovníka systému Aqua Subsisto™.

Informacyjny

Tabelowy bold

vlastnosti výrobku
- tvárnice farbené v hmote
- možnosť vytvárania plotov
s rozmanitými formami
- jednotlivé tvárnice po-
užívané ako prvky malej 
architektúry (kvetináče)

Tvárnica PF1
rozmery: 36x36x20 cm
hmotnosť: 23,5 kg 
množstvo na palete: 30 ks

Špecifikácia

Strieška DF1
rozmery: 36x36x5 cm
hmotnosť: 14,2 kg 
množstvo na palete: 72 ks

Tvárnica PF3
rozmery: 50x20x20 cm
hmotnosť: 24 kg 
množstvo na palete: 
50 ks

Strieška DF3
rozmery: 50x20x5 cm
hmotnosť: 11 kg 
množstvo na palete: 
120 ks
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oceľovo-biely korten achát pieskový

Farebné odtiene

colormix

štandard

nero cremo bianco
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Styrobud Vero™
Styrobud Vero™ – múr s neopakovateľným charakterom, ktorý 
svojím vzhľadom pripomína prírodný kameň. Naše ploty vďaka 
klasickej forme a štylistike ideálne ladia s inými objektami bez 
toho, aby ich zacláňali. Perfektne dopĺňajú okolie domu, keďže pa-
sujú ku každému štýlu a dizajnu.

Prednosťou štiepaných plotov je ich jednoduchá montáž. Tvárni-
ce netreba škárovať, pretože majú špeciálne škáry, ktoré značne 
uľahčujú montáž. Výrobok je dostupný v odtieňoch zo vzorkovníka 
systému Aqua Subsisto™.

Informacyjny

Tabelowy bold

vlastnosti výrobku
- tvárnice farbené v hmote
- možnosť vytvárania plotov
s rozmanitými formami

Špecifikácia

Tvárnica PV2
rozmery: 38x22x16 cm 
hmotnosť: ~21,5 kg 
množstvo na palete: 50 ks

Tvárnica PV1
rozmery: 38x22x16 cm 
hmotnosť: ~21,5 kg 
množstvo na palete: 50 ks

Tvárnica PV4
rozmery: 38x38x16 cm 
hmotnosť: ~25 kg  
množstvo na palete: 45 ks

Tvárnica PV3
rozmery: 38x38x16 cm 
hmotnosť: ~25 kg 
množstvo na palete: 45 ks

Strieška DV2
rozmery: 23x46x6 cm 
hmotnosť: 11 kg 
množstvo na palete: 102 ks

Strieška DV1
rozmery: 23x30x6 cm 
hmotnosť: ~7 kg 
množstvo na palete: 153 ks
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*dostupnosť výrobku musí potvrdiť zákaznícke centrum.

DOSKY „KAZETA“ / 3D

MODEL DOSKY DEDIKOVANÁ PÄTKY ROZMERY  
(mm) MJ. HMOTNOSŤ 

(~kg)
MNOŽSTVO NA 

PALETE (ks)
HMOTNOSŤ 

PALETY (~kg)

DG05 TYP S 2500x65x230 ks 81 22 1 782

DG05 TYP S 2390X65X230 ks 84 22 1 848

DG05A TYP S 2390x55x230 ks 67 26 1 742

DG07 TYP H 2460x50x200 ks 54,5 28 1 526

DG08 TYP H 2460x50x250 ks 68,4 28 1 915

DG09 TYP C / 53 2500x50x200 ks 57,15 28 1 600

DG09 (grafitový) TYP C / 53 2500x50x200 ks 57,15 28 1 600

DG10 TYP C / 53 2500x50x250 ks 71,42 28 1 999

DG10 (grafitový) TYP C / 53 2500x50x250 ks 71,42 28 1 999

DG11 TYP C / 53 2500x50x300 ks 85,7 28 2 399

DG11 (grafitový) TYP C / 53 2500x50x300 ks 85,7 28 2 399

DGP10 TYP C / 53 2500x50x250 ks 70 28 1960

DGP10 (grafitový) TYP C / 53 2500x50x250 ks 70 28 1960

MODEL DEDIKOVANÁ 
PÄTKY

ROZMERY  
(mm) MJ. HMOTNOSŤ 

(~kg)
MNOŽSTVO NA 

PALETE (ks)
HMOTNOSŤ

PALETY (~kg)

DK01 TYP H 2460x50x200 ks 43,5 44 1 914

DK02 TYP H 2460x50x250 ks 41 44 1 804

DK03 TYP H 2460x50x300 ks 59,8 22 1 316

DK04 TYP C / 48 2500x50x200 ks 38 44 1 672

DK05 TYP C / 48 2500x50x250 ks 43 44 1 892

DK06 TYP C / 48 2500x50x300 ks 61,6 22 1 355

DK3D02 TYP H 2460x50x250 ks 46 44 2 068

DK3D05 TYP C / 53 2500x50x250 ks 47 44 2 068

MNOŽSTVO NA PALETE 
(ks) HMOTNOSŤ PALETY (~kg)

MODEL VÝŠKA 
(cm) MJ. Farebné odtiene začiatočná/priechodná/rohová začiatočná/priechodná/rohová

TYP S / ŁS23 23 ks sivý 96 80 80 1 248 1 200 1 280

TYP S / ŁS25 25 ks sivý 96 80 80 1 344 1 280 1 360

TYP H / ŁH20 20 ks sivý 150 120 100 1 500 1 560 1 400

TYP H / ŁH20 20 ks grafitový 150 120 100 1 500 1 560 1 400

TYP H / ŁH25 25 ks sivý 120 96 80 1 440 1 440 1 280

TYP H / ŁH25 25 ks grafitový 120 96 80 1 440 1 440 1 280

TYP H / ŁH30 30 ks sivý 120 96 80 1 680 1 632 1 440

TYP C20 20 ks grafitový, čierny, hnedý, zelený 1 800 600

TYP C20 20 ks pozinkovaný 1 800 600

TYP C25 25 ks grafitový, čierny, hnedý, zelený 1 800 600

TYP C25 25 ks pozinkovaný 1 800 600

TYP C30 30 ks grafitový, čierny, hnedý, zelený 1 800 600

TYP C30 30 ks pozinkovaný 1 800 600

PÄTKY

DOSKY HLADKÉ / PANELOVÉ

DOSKY PIESKOVEC / TEHLIČKA

MODEL DEDIKOVANÁ 
PÄTKY

ROZMERY  
(mm) MJ. HMOTNOSŤ 

(~kg)
MNOŽSTVO NA 

PALETE (ks)
HMOTNOSŤ 

PALETY (~kg)

DKP02 TYP H 2460x50x250 ks 52,2 44 2 297

DKP05 TYP C / 53 2500x50x250 ks 54 44 2 376

DKC02 TYP H 2460x50x250 ks 52,2 44 2 297

DKC05 TYP C / 53 2500x50x250 ks 54 44 2 376

DK3D

DKP

DGP DG

DKC

DK
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MODEL DOSKY DEDIKOVANÁ PÄTKY ROZMERY  
(mm) MJ. HMOTNOSŤ 

(~kg)
MNOŽSTVO NA 

PALETE (ks)
HMOTNOSŤ 

PALETY (~kg)

DG05 TYP S 2500x65x230 ks 81 22 1 782

DG05 TYP S 2390X65X230 ks 84 22 1 848

DG05A TYP S 2390x55x230 ks 67 26 1 742

DG07 TYP H 2460x50x200 ks 54,5 28 1 526

DG08 TYP H 2460x50x250 ks 68,4 28 1 915

DG09 TYP C / 53 2500x50x200 ks 57,15 28 1 600

DG09 (grafitový) TYP C / 53 2500x50x200 ks 57,15 28 1 600

DG10 TYP C / 53 2500x50x250 ks 71,42 28 1 999

DG10 (grafitový) TYP C / 53 2500x50x250 ks 71,42 28 1 999

DG11 TYP C / 53 2500x50x300 ks 85,7 28 2 399

DG11 (grafitový) TYP C / 53 2500x50x300 ks 85,7 28 2 399

DGP10 TYP C / 53 2500x50x250 ks 70 28 1960

DGP10 (grafitový) TYP C / 53 2500x50x250 ks 70 28 1960

MODEL DEDIKOVANÁ 
PÄTKY

ROZMERY  
(mm) MJ. HMOTNOSŤ 

(~kg)
MNOŽSTVO NA 

PALETE (ks)
HMOTNOSŤ

PALETY (~kg)

DK01 TYP H 2460x50x200 ks 43,5 44 1 914

DK02 TYP H 2460x50x250 ks 41 44 1 804

DK03 TYP H 2460x50x300 ks 59,8 22 1 316

DK04 TYP C / 48 2500x50x200 ks 38 44 1 672

DK05 TYP C / 48 2500x50x250 ks 43 44 1 892

DK06 TYP C / 48 2500x50x300 ks 61,6 22 1 355

DK3D02 TYP H 2460x50x250 ks 46 44 2 068

DK3D05 TYP C / 53 2500x50x250 ks 47 44 2 068

MNOŽSTVO NA PALETE 
(ks) HMOTNOSŤ PALETY (~kg)

MODEL VÝŠKA 
(cm) MJ. Farebné odtiene začiatočná/priechodná/rohová začiatočná/priechodná/rohová

TYP S / ŁS23 23 ks sivý 96 80 80 1 248 1 200 1 280

TYP S / ŁS25 25 ks sivý 96 80 80 1 344 1 280 1 360

TYP H / ŁH20 20 ks sivý 150 120 100 1 500 1 560 1 400

TYP H / ŁH20 20 ks grafitový 150 120 100 1 500 1 560 1 400

TYP H / ŁH25 25 ks sivý 120 96 80 1 440 1 440 1 280

TYP H / ŁH25 25 ks grafitový 120 96 80 1 440 1 440 1 280

TYP H / ŁH30 30 ks sivý 120 96 80 1 680 1 632 1 440

TYP C20 20 ks grafitový, čierny, hnedý, zelený 1 800 600

TYP C20 20 ks pozinkovaný 1 800 600

TYP C25 25 ks grafitový, čierny, hnedý, zelený 1 800 600

TYP C25 25 ks pozinkovaný 1 800 600

TYP C30 30 ks grafitový, čierny, hnedý, zelený 1 800 600

TYP C30 30 ks pozinkovaný 1 800 600

MODEL DEDIKOVANÁ 
PÄTKY

ROZMERY  
(mm) MJ. HMOTNOSŤ 

(~kg)
MNOŽSTVO NA 

PALETE (ks)
HMOTNOSŤ 

PALETY (~kg)

DKP02 TYP H 2460x50x250 ks 52,2 44 2 297

DKP05 TYP C / 53 2500x50x250 ks 54 44 2 376

DKC02 TYP H 2460x50x250 ks 52,2 44 2 297

DKC05 TYP C / 53 2500x50x250 ks 54 44 2 376

Betónové podhrabové dosky
Systém plotových podhrabových dosiek je jednoduchý a ekono-
mický spôsob na vytvorenie podhrabových dosiek pod pletivá či 
panely. Systém tvoria pätky a podhrabové dosky (hladké alebo 
vzorované – tzv. „kazeta“). Jednoduchá montáž a univerzálne po-
užitie nie sú jediné prednosti tohto populárneho systému.

Tabelowy bold

vlastnosti výrobku
- jednoduchá a rýchla montáž
- ekonomický typ plotu

Začiatočná / koncová pätka
 
dĺžka:  19 cm
šírka:  18 cm
dostupné výšky:  
20 cm, 25 cm, 30 cm

Rohová pätka

dĺžka:  21 cm
šírka:  22 cm
dostupné výšky:  
20 cm, 25 cm, 30 cm

Priechodná pätka
 
dĺžka:  24 cm
šírka:  18 cm
dostupné výšky:  
20 cm, 25 cm, 30 cm

BETÓNOVÉ PÄTKY
TYP H

URČENÉ PRE DOSKY
S DĹŽKOU 246 cm

KOVOVÁ SPOJKA
TYP C

URČENÉ PRE DOSKY
S DĹŽKOU 250 cm

Začiatočná / koncová pätka
 
dĺžka:  25 cm
šírka:  20 cm
dostupné výšky:  
20 cm, 23 cm* , 25 cm, 30 cm

Rohová pätka

dĺžka:  25 cm
šírka:  20 cm
dostupné výšky: 
20 cm, 23 cm* , 25 cm, 30 cm
 

Priechodná pätka
 
dĺžka:  25 cm
šírka:  20 cm
dostupné výšky: 
20 cm, 23 cm* , 25 cm, 30 cm

BETÓNOVÉ PÄTKY
TYP S

URČENÉ PRE DOSKY
S DĹŽKOU 239 cm

 

dostupné šírky: 
5,1 a 5,5 cm
dostupné výšky:  
20 cm, 25 cm, 30 cm



styrobudbetoniarnie.pl82

LL / MM / MM
(panely MM dostupné s výš. 25 cm / 50 cm)

NN / MM / MM
(panely MM dostupné s výš. 25 cm / 50 cm)

SS / RR / RR
(panely RR dostupné s výš. 25 cm / 50 cm)

VV / YY / XX
(panely XX dostupné s výš. 25 cm / 50 cm)

VVV / XX / XX
(panely XX dostupné s výš. 25 cm / 50 cm)

PG 
(panely PG dostupné iba s výš. 25 cm)

N / I / J
(panely J dostupné s výš. 25 cm / 50 cm)

X / X / X
(panely X dostupné s výš. 25 cm / 50 cm)

BB / X / X
(panely X dostupné s výš. 25 cm / 50 cm)

XXX / X / X
(panely X dostupné s výš. 25 cm / 50 cm)

UU / UU / UU
(panely UU dostupné iba s výš. 50 cm)

WW, PP, RR
(panely RR dostupné s výš. 25 cm / 50 cm)
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TYP SORTIMENTU ROZMERY  
(mm) MJ. HMOTNOSŤ 

(~KG) MNOŽSTVO NA PALETE Farebné 
odtiene

PLOTOVÝ PANEL 2000 x 250 250x2000 ks 37 48 sivý

PLOTOVÝ PANEL 2000 x 500 500x2000 ks 80 24 sivý

PLOTOVÝ PANEL PG 2000 x 250 250x2000 ks 42 48 sivý

PLOTOVÝ PANEL 3D 2000 x 500 500x2000 ks 75 24 sivý

PLOTOVÝ PANEL DP 2000 x 250 250x2000 ks 60 28 sivý

PLOTOVÝ PANEL DP 2000 x 250
(grafitový) 250x2000 ks 60 28 grafitový

MODEL STĹPIKA DOSTUPNÉ VÝŠKY
výška / celková výš. MJ. HMOTNOSŤ  

(~KG) MNOŽSTVO NA PALETE Farebné 
odtiene

PLOTOVÝ DIŠTANČNÝ PRVOK 2050 ks - - sivý

STĹPIK NA 2,5 PANELA 1250 / 1840 ks 47 30 sivý

STĹPIK NA 3 PANELY 1500 / 2160 ks 58 30 sivý

STĹPIK NA 3,5 PANELA 1750 / 2480 ks 70 30 sivý

ROHOVÝ STĹPIK NA 3 PANELY 1500 / 2160 ks 72 20 sivý

ROHOVÝ STĹPIK NA 4 PANELY 2000 / 2750 ks 94 20 sivý

KONCOVÝ STĹPIK NA 3 PANELY 1500 / 2160 ks 58 30 sivý

KONCOVÝ STĹPIK NA 4 PANELY 2000 / 2750 ks 75 30 sivý

STĹPIK NA 4 PANELY 2000 / 2750 ks 75 30 sivý

STĹPIK NA 4,5 PANELA 2250 / 3040 ks 80 30 sivý

STĹPIK NA 5 PANELOV 2500 / 3400 ks 85 30 sivý

STĹPIK DP NA 6 PANELOV 1500 / 2160 ks 58 30 sivý

STĹPIK DP NA 7 PANELOV 1750 / 2480 ks 70 30 sivý

BETÓNOVÉ STĹPIKY

BETÓNOVÉ PLOTY 

3D
(panely 3D dostupné iba s výš. 50 cm)

DP
(panely DP dostupné iba s výš. 25 cm)

3D Luka / 3D / 3D
(panely 3D dostupné iba s výš. 50 cm)

DP GRAFIT
(panely DP dostupné iba s výš. 25 cm)

Špecifikácia

Inovácia 
Panelová plotová doska DP má 

obojstranný vzor, vďaka tomu 

sú na oboch stranách plotu,

ktorý je postavený z dosiek DP,

vkusné geometrické vzory.

Skutočne vkusné riešenie, ktoré 

dobre vyzerá z oboch strán.

STYROBUD

DP
panelová doska
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PARAMETRE BETÓNOVÝCH PLATNÍ

Osadenie stĺpikov
Stĺpiky osaďte v sypkom podklade 
alebo v suchom betóne.

Odporúčaná hĺbka od 55 cm do 90 cm 
(podrobnosti v tabuľke nižšie). 

Betónové stĺpiky
Dostupné s výšou od 125 cm do 250 
cm (v krokoch po 25 cm – podrobno-
sti v tabuľke nižšie).

Výška 
Vybrané ploty sú dostupné s výš. 25 
cm alebo / a 50 cm.

Šírka
Platne majú šírku 200 cm.
Spolu so stĺpikmi 206 cm.

Symboly a označenia
Vybrané vzory označujeme písmen-
kami. Poradie „zhora dole“.

1. Začiatočný stĺpik
Stĺpiky s prierezom v tvare písme-
na C, od ktorého sa plot začína.

2. Rohový stĺpik
Umožňuje spájať plot 
pod uhlom  90o.

3. Stredový stĺpik
Umožňuje spájať platne v pria-
mej línii.

Betónové stĺpiky – zostava
Zostava výšok stĺpikov podľa 
výšky plotu.

VÝŠKA

PLOTU  (cm)

ODPORÚČANÝ 

POČET PLATNÍ

VÝŠKA

STĹPIKA (cm)

125 2x50; 1x25 184

150 3x50 216

175 3x50; 1x25 248

200 4x50 275

225 4x50; 1x25 300

250 5x50 340

PARAMETRE BETÓNOVÝCH STĹPIKOV

1
2

3

Dištančný stĺpik PG
Vďaka dištančným stĺpikom k platniam 
PG, ktoré nájdete v našej ponuke, môže-
te získať azúrovú formu. Stĺpik môžete 
skrátiť podľa vlastných preferencií.

Platne PG – plný vzor
Pri plnom vzore (6 platní) zohľadnite rozdiel výšky platní a bočných stĺpikov. Výšku môžete znížiť skrátením 
rohov dolnej platne na požadovanú výšku. Ak máte nejaké otázky, neváhajte a obráťte sa na nás!


