
To se skrývá za produkty Ferobet.

A vás také nic jiného při realizaci nečeká.

Výsledek ale bude stát za to.





Mít v
životě

štěstí, dá
pěknou

dřinu

„Když jsme si letos lámali hlavu s přípravou koncepce nového katalogu, 

rozhodli jsme se ho udělat trochu jinak. Za zdánlivě prostou betonovou dlažbou, 

se ve skutečnosti skrývá opravdová dřina několika desítek poctivě pracujících a šikovných

lidí. Dřina, která je promítnutá do kvality našich produktů. Jsme výjimeční semknutostí

a rodinnou tradicí. Každý jeden člen našeho týmu je nejen tvůrcem, ale také přirozeným 

kontrolorem kvality. Zkušenosti, které si vzájemně předáváme a získáváme, jsou 

neocenitelné pro nás, stejně jako pro Vás, naše zákazníky.“ 

Katalog tak není „pouze“ o produktech, odkrývá také práci a zákulisí rodinné firmy.

Následující stránky tak zcela netradičně můžete vnímat jako vyjádření upřímného vděku 

a respektu všem zaměstnancům společnosti Ferobet.

Martin Pupp / výkonný ředitel
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ŠTÍPANÝ
Povrch je vzhledově blízký hrubému kameni se znatelnou 

texturou kameniva. Působí velmi přirozeným dojmem, k  tomu 

přispívají i  úmyslně vytvořené mírné výškové rozdíly. Povrch 

imituje opracovaný kámen a působí velmi přirozeným dojmem 

v uskutečněných realizacích.

IMITACE DŘEVA ČI KAMENE
Povrchy imitující dřevo či kámen vznikly s jasným cílem. Doko-

nale zkombinovat vzhled dřeva či kamene s  odolností a  před-

nostmi betonové dlažby a tím dosáhnout univerzálního použití 

v exteriéru.

naše 
povrchy

standard
Pevný, mrazuvzdorný a trvanlivý. Takový je hladký rovný povrch 

z  křemičitého písku bez znatelné textury, který nachází široké 

uplatnění okolo nás.

VYMÝVANý
Dekorativní betonový povrch se vyrábí v širokém spektru barev 

i  vzhledů. Charakteristický povrch je vytvořený povrchovým 

vymýváním, čímž dojde k obnažení ušlechtilých přírodních su-

rovin a činí povrch jedinečným. Přírodní vzhled se liší podle typu 

a barevného odstínu použitého kameniva.

ANTIK – HISTORICKÝ 
Otloukané kostky vypovídají o historii a času. Takový je i povrch 

Antik. Nabízí nám návrat k historii a tradici. Úmyslně ostařený 

povrch činí dlažbu vysoce dekorativní až historizující.

MELÍROVÝ 
Co kus, to originál! Unikátní technologie výroby nám umožňuje 

míchání různě probarvených betonových směsí, čímž vzniká 

neopakovatelný a jedinečný melírovaný povrch. Harmonie barev 

je spojená do jednoho povrchu.

EXCELENT – TRYSKANÝ 
Mimořádný povrchový efekt je dosažen tryskáním, čímž dojde   

ke zdrsnění nášlapové vrstvy a rozvine se lehký třpyt dlažby. 

Vzhledem k exkluzivitě vzhledu povrchu umožňuje citlivé                      

a estetické zakomponování do okolního prostředí.

SENSO – RELIÉFNÍ 
Přirozené nerovnosti povrchu, rýhy a nepravidelnosti, to vše 

utváří dojem přírodního povrchu. Chcete, aby Váš domov půso-

bil harmonickým dojmem? Reliéfní povrch Vám to zajistí.



Někteří 
vidí 
inovaci 
jako 
změnu. 
My ne. 
Pro nás 
inovace 
znamená 
dělat věci 
lépe.

Stejně jako každý rok, i letos 

jsme Vám naslouchali.

Představujeme tak produkty, které plně 

korespondují s Vašimi potřebami 

a posledními trendy současné architektury.

Produkty, které Vás možná obohatí o nové zážitky 

a zkušenosti. Díky nim budete mít možnost poznávat 

a užívat si život podle svých vlastních představ. S přáteli, 

rodinou, novými lidmi anebo jen sami se sebou. 

Lepší život je jen na Vás, stačí si vybrat.
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Pomocné 
aplikace  
ON-LINE
VYZKOUŠEJTE! Praktické, uživatelsky jednoduché, s průvodcem krok po kroku. 

Jednodušší už to nebude.

Konfigurátor dlažeb

Jednoduchý a intuitivní nástroj, který Vám umožní na počítači, tabletu či telefonu 

vizualizaci Vaší nové dlažby v reálném prostředí. Stačí nahrát fotografii svého domu 

vyznačit oblast, kterou chcete nahradit dlažbou, vybrat si tu „svoji“ dlažbu a je 

hotovo. 

Plotová kalkulačka

Praktický prostředek pro spočítání ceny a dodání výpisu prvků, které budete 

potřebovat pro stavbu Vaší nové zdi či plotu. Výhodou je vytvoření on-line 

objednávky, takže se již ničím nemusíte zdržovat. 

Virtuální prohlídka

Rozhýbejte svoji mysl a fantazii při virtuální prohlídce naší výstavky. Virtuální 

prohlídka výstavky prvků  Vám umožní načerpat novou inspiraci. A od ní je již jen 

kousek k vlastní realizaci. Užijte si tedy prohlídku naší výstavky, kde je začleněno 

několik stovek prvků v desítkách různých kombinací.  
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MYSLÍME NA KVALITU
Přirozenou vlastností betonu je jeho nasákavost. Naše vý-

robky jsou ošetřeny speciální přísadou, která snižuje riziko 

výkvětů a zelenání betonu. Jedná se o speciální chemickou 

sloučeninu, která zlepšuje vnitřní hydrofobizaci. Vzniká tak 

struktura betonu s malým podílem kapilár s extrémní kom-

paktností a zlepšenou mrazuvzdorností. Ta je navíc odolná 

proti působení vody a chemickým rozmrazovacím látkám, 

čímž si produkt déle uchovává svůj původní vzhled. 

Odolnost proti povětrnostním vlivům se zkouší testy 

mrazuvzdornosti a nenasákavosti. Výrobky firmy FEROBET 

splňují nejvyšší třídu odolnosti proti chemickým rozmrazo-

vacím látkám dle nejpřísnějších kritérií XF4.

Dodržujeme veškeré přísné normy a platná nařízení, které 

odpovídají evropským normám. Veškeré výrobky a výrobní 

postupy jsou neustále kontrolovány akreditovanou zku-

šebnou.

Veškerý náš sortiment je ekologicky nezávadný a zároveň 

šetrný k životnímu prostředí. Všechny suroviny používané 

při výrobě betonové dlažby a ostatních výrobků jsou rov-

něž ekologicky neškodné.

Povrchy lze dodatečně ošetřit impregnačním přípravkem 

na nanotechnologické bázi. Vznikne tzv. efekt lotosového 

květu, kdy dlažba téměř nevsakuje kapaliny, zabezpečuje 

snadnou údržbu povrchu a výrazně zlepšuje užitné vlast-

nosti produktu.
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Někdy je nutné 
učinit jeden 
krok zpět, 
abyste mohli 
učinit dva 
vpřed.

S našimi dlažbami jednoduše 

nemůžete šlápnout vedle. 

Nezapomínáme, že všechny venkovní 

prostory jsou nepřetržitě vystaveny 

povětrnostním vlivům, které 

ovlivnit nemůžeme. 

Nezapomínáme ani na to, že je 

budete dnes a denně používat.

Proto klademe důraz na to, aby naše 

produkty všem vlivům odolávaly. Formát 

dlažby, její strukturální provedení, 

barvy a dekory – všemu se 

pečlivě věnujeme.



valoria
Novinka, která Vás osloví jednoduchou elegancí. Na výběr 

jsou celkem tří atraktivní povrchy v provedení barevných  

mixů. Decetní mikrofazeta a mírně zaoblené hrany dlažbu 

předurčují k širokému použití.

Valoria, Duomix Prato

Valoria, Duomix Latte

Název
rozměry
(d/š/v) cm

množství
(m2/vrstva)

hmotnost
(kg/m2)

Valoria

60 x 30 x 6

1,08 12545 x 30 x 6

30 x 30 x 6

Standard 
přírodní

Duomix
Prato

Duomix
Latte

Triomix
Capua

Valoria, Triomix Capua
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Kombi Max, Duomix Latte

Kombi Max, Duomix Prato

Kombi Max, Triomix Capua

Kombi
max

Větší a prostornější přímočará dlažba v elegantním 

moderním provedení. Decentní mikrofazeta i zaoblení 

hran spolu s výběrem barevných mixů dodávají dlažbě 

jedinečný vzhled. Přímočará elegance ladí s jakoukoliv 

architekturou.

Název
rozměry
(d/š/v) cm

množství
(m2/vrstva)

hmotnost
(kg/m2)

Kombi Max

30 x 30 x 6

0,945 12545 x 30 x 6

30 x 15 x 6

30 x 30 x 8

0,945 16745 x 30 x 8

30 x 15 x 8

Standard 
přírodní

Duomix
Prato

Duomix
Latte

Triomix
Capua
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Parko 
Kombi

Moderní přímočará dlažba s  neotřelým a  neokoukatelným 

povrchem, to je další produkt v  několika atraktivních 

barevných variantách. Mikrofazeta, decentní zaoblení hran, 

dodává dlažbě luxus, který Vám bude blízký.

Parko kombi, Triomix Capua

Parko kombi, Duomix Latte

Název
rozměry
(d/š/v) cm

množství
(m2/vrstva)

hmotnost
(kg/m2)

Parko kombi

30 x 20 x 6

1,08 12520 x 20 x 6

20 x 10 x 6

Duomix
Noble

Standard 
přírodní

Standard 
hnědá

Standard 
písková

Duomix
Rosso

Duomix
Prato

Duomix
Devilo

Duomix
Legno

Duomix
Olive

Duomix
Granit

Duomix
Latte

Triomix
Monza

Triomix
Capua

Parko kombi, Duomix Prato
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Nové možnosti, 
které Vás 
nadchnou.



Toužíte po dlažbě připomínající historický povrch nazývaný 

,,kočičí hlavy‘‘? Můžete ji mít. Dlažba Cubes se snadno skládá, 

protože je nachystána v blocích o 4–6 kostičkách, které spolu 

tvoří jednu skladebnou plochu. Je ideální do měst a to i jako 

pojezdová plocha pro automobily. Díky reliéfnímu povrchu 

a své členitosti navozuje věrně pocit žulových kostek. Šestiblok Čtyřblok

CubesCubes, Standard antracit, Standard bílá

Cubes, Ecxelent bílá, Excelent antracitt

Název
rozměr jednotlivých bloků
(d/š/v) cm

množství
(m2/vrstva)

hmotnost
(kg/m2)

Cubes – šestiblok 26/22 x 16 x 7
0,85 145

Cubes – čtyřblok 20/16 x 16 x 7

Standard 
antracit

Excelent 
bílá

Excelent
přírodní

Standard 
bílá

Standard 
přírodní

Excelent
antracit

Cubes, Standard antracit
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HISTORICKÝ 
NÁDECH
V MODERNÍM
POJETÍ.



„Pořídili mi chytré hodinky, abych bral telefon. Míval jsem ho v kapse a nebral jsem ho. 

Když něco děláš, tak to prostě v kapse neslyšíš ani necítíš.“

Pokládám jednoduchou otázku „Jak se ti ve firmě líbí a co je na tvé práci nejsložitější?“ 

A Luděk mluví a mluví a mluví. Se zaujetím poslouchám jeho příběh i příběhy jiných. 

Má konejšivý hlas, mluví rozvážně. Po pár desítkách minut se probírám a chápu, v čem 

vlastně spočívá jeho práce. Aniž by si to sám uvědomoval, je možná více psycholog 

než reklamační technik. Naslouchá naštvaným zákazníkům, uklidňuje je, řeší občasné 

problémy. „Jsem první na ráně. Baví mě lidské příběhy a osudy. Když něco řeším, není 

to jen o reklamaci. Povídáme si. Jsem ten, který naši prokazatelnou chybu také napraví.“ 

Ptám se, co bývá nejčastější příčinou reklamací, protože těm se nevyhne žádná firma. 

„Lidský faktor.“, odpovídá Luděk. „Ačkoli se maximálně snažíme, někdy prostě unikne 

třeba defektní kus. Člověk stojí u přejímky nebo skládačky a za osm hodin mu projde 

před očima přes tisíc výrobních podložek. Jinak než zrakem se to kontrolovat nedá. Oči 

jsou někdy zkrátka unavené. A to zákazníka samozřejmě nezajímá. A na vyřešení takové 

situace k zákazníkově spokojenosti jsem tady já.“

LUDĚK
42 let / 8 let ve firmě, reklamační technik 
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Avenida
Elegantní dlažba se štíhlými liniemi splňuje nejvyšší 

nároky na estetiku. Svým tvarem a  lehkostí je 

předurčena k moderním stavbám. Decentní mikrofazeta  

mezi jednotlivými kameny tvoří kompaktní přechod. 

Vyberte si, buď přirozený barevný melír nebo ušlechtilý 

pískovaný povrch Excelent.

Avenida, Triomix Capua

Avenida, Excelent bílá, Excelent antracit, Excelent přírodní

Název
rozměry
(d/š/v) cm

množství
(m2/vrstva)

hmotnost
(kg/m2)

Avenida

40 x 16 x 8

0,997 167

50 x 16 x 8

30 x 16 x 8

30 x 11,5 x 8

40 x 11,5 x 8

50 x 11,5 x 8

Standard 
bílá

Standard 
přírodní

Standard 
antracit

Duomix
Prato

Triomix
Capua

Excelent 
bílá

Excelent
přírodní

Excelent
antracit

Avenida, Standard přírodní
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Via 
Montana

Elegantní bezfazetová reliéfní dlažba, jakou jste mohli nalézt 

již v  klasické římské architektuře. Skladba i  její tvar dodává 

dlažbě Via Montana nadčasovost a  stává se tedy velmi 

přívětivým řešením pro malé i velké plochy.

Název
rozměry
(d/š/v) cm

množství
(m2/vrstva)

hmotnost
(kg/m2)

Via Montana

13,3 x 13,3 x 8

0,986 167
26,6 x 13,3 x 8

26,6 x 26,6 x 8

39,9 x 26,6 x 8

Via Montana, Triomix Moscata

Via Montana, Duomix Prato

Standard 
přírodní

Duomix
Prato

Triomix
Capua

Triomix
Moscata

Via Montana, Triomix Capua
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San 
Vito

Jednoduché přímé linie, různé šířky i délky kamenů bez fazet, to je nová dlažba s pocitem noblesy. Dlouhé 

promenády ve městech, lázeňských centrech i  prosté okolí rodinných domů získají nový výjimečný vzhled 

v moderním provedení.

San Vito, Triomix Capua

San Vito, Standard přírodní

Název
rozměry
(d/š/v) cm

množství
(m2/vrstva)

hmotnost
(kg/m2)

San Vito

30 x 19,2 x 7

1,046 150

35 x 19,2 x 7

24 x 19,2 x 7

33 x 13 x 7

36 x 13 x 7

23 x 13 x 7

27 x 13 x 7

39 x 25 x 7

34 x 25 x 7

46 x 25 x 7

44 x 19,2 x 7

36 x 19,2 x 7

39 x 19,2 x 7

Standard 
přírodní

Duomix
Prato

Triomix
Capua

Triomix
Moscata

San Vito, Duomix Prato
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PROJDĚTE SE
PO NOVÉ
PROMENÁDĚ.



Camino
Dlažba Camino Vás až překvapí tím, jak dokonale dokáže 

imitovat přírodní kámen. Speciální barevné povrchy 

této dlažby a její reliéfní struktura dělají dlažbu Camino 

až neobvykle výjimečnou. Užijte si tedy skladbu, která 

vypadá, jako by byla z kamene, ale přitom má vlastnosti 

pevného a  takřka nezničitelného betonu. Dlažba se 

stává synonymem pro atraktivní vzhled, solidnost, 

stabilitu a v neposlední řadě dlouhověkost.

Camino, Standard antracit

Camino, Triomix Capua

Název
tloušťka
(cm)

množství
(m2/vrstva)

hmotnost
(kg/m2)

Camino 6 0,84 123

Standard 
přírodní

Standard 
antracit

Duomix
Mocca

Standard 
písková

Standard 
karamelová

Duomix
Latte

Triomix
Capua

Triomix
Corato

Camino, Duomix Mocca
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Imitace 
kamene, 
která Vás 
překvapí.



Dřevěný 
program

Krásná imitace dřeva se stává přirozenou součástí moderní architektury. Nechejte se okouzlit 

povrchem v barvě hnědočerného melíru, který Vám bude sloužit desítky let bez jakékoliv 

povrchové úpravy, nezmění barvu, nepraská… 

Luxus přírodního stylu sluší nejen každé zahradě, ale i elegantně nahradí klasickou zámkovou 

dlažbu.

O15

O7O6

O5

O4O3
O2

O1

O16

O17 O18

Dřevěný program, jemný reliéf

Dřevěný program, hrubý reliéf

Název
rozměry
(d/š/v) cm

množství
(ks/m2)

hmotnost
(kg/ks)

reliéf

O1 Pražec A 22,5 x 22,5 x 4,5 19,75 5 hrubý 

O2 Pražec B 45 x 22,5 x 4,5 9,9 11 hrubý 

O3 Pražec C 67,5 x 22,5 x 4,5 6,6 15,5 hrubý 

O4 Pražec D 90 x 22,5 x 4,5 4,9 21,5 hrubý 

O5 Prkno A 22,5 x 22,5 x 4,5 19,75 5 jemný 

O6 Prkno C 67,5 x 22,5 x 4,5 6,6 15 jemný 

O7 Prkno D 90 x 22,5 x 4,5 4,9 21,5 jemný 

O15 Obrubník palisádový – půlkulatý 60 x 30 x 5 - 15 -

O16 Obrubník palisádový – kulatý 39 x 25 x 6,5 - 11 -

O17 Obrubník palisádový – hranatý 67 x 27–30 x 8 - 35 -

O18 Obrubník palisádový – rovný hranatý 78 x 8 x 25 - 35 -

Jemný
reliéf

Hrubý
reliéf

Dřevěný program – kombinace pražců, hrubý reliéf; bazénový lem rovný typ L
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O19 O20

O28

O29 O30

O22

O21

O23 O24

O25

O27

O26

O32 O33O31

Dřevěný program – kaskádové kameny

Dřevěný program – palisády hranaté, obrubník palisádový hranatý

Název
rozměry
(d/š/v) cm

hmotnost
(kg/ks)

O19 Nášlap
ø 35 x 4,5 9

O20 Nášlap ø 40 x 4,5 10

O21 Trávníková přídlažba 27/23 x 12,5 x 4 2,7

O22 Odvodňovací žlab 16 x 39 x 3,5/5,5 6,5

O23 Květináč A ø 38 x 44,5 14

O23 Květináč B ø 42 x 48 16

O24 Truhlík 78 x 28 x 18,5 43

O25 Kaskáda 55 x 49/44 x 10,5 25

O26 Dřevěný schod 100 x 35 x 15 126

O27 Dřevěný schod 90 x 35 x 15 113

O28 Bazénový lem rovný typ L 75 x 35 x 4,5 31

O29 Bazénový lem roh „A“ vnitřní ostrý 50,5 x 50,5 x 4,5 25

O30 Bazénový lem roh „B“ vnější ostrý 50,5 x 50,5 x 4,5 24

O31 Palisáda hranatá 20 x 15 x 60 43

O31 Palisáda hranatá 20 x 15 x 90 64

O31 Palisáda hranatá 20 x 15 x 120 85

Název
rozměry
(d/š/v) cm

hmotnost
(kg/ks)

O32 Fošna
100 x 25 x 4,5 23,4

O32 Fošna 75 x 25 x 4,5 17,5

O33 Fošna 25 x 25 x 4,5 5,9

O34 Květináč 45 x 45 x 80 130

O35 Květináč 90 x 45 x 40 130

Dřevěný program – kombinace pražců; kombinace palisád; dřevěné schody

42/43

O34 O35



KRÁSA 
V DETAILU.



PAVEL
38 let / 4 roky ve firmě, obsluha vibrolisu

Tak trochu duch. Zastavit ho je složité. Pobíhá kolem, na hlavě kapuci a ochranná sluchátka. 

Kolem je šílený rachot, klepe se podlaha. Zajímá mě, jak se mu v takovém prostředí pracuje.

„Já si nestěžuju na nic. Je to práce, která mě baví, ale kdybych měl být upřímný, tak ta poslední 

hodinka úklidu není mou nejoblíbenější částí dne. Ale kterého chlapa baví uklízení a hlavně, 

potom už se jde domů.“  Ptám se ho na hluk. „Rachot mi nevadí, ani ty vibrace. Člověk má 

sluchátka a velmi rychle si na to zvykne. Paradoxně, když jsou vibrace slabší, tak si potom člověk 

myslí, že je něco špatně. Jinak já jsem u velkého stroje. Vyrábíme dlažby, i velkoformátové, 

tvárnice, obrubníky, bednění a další. Někdy je to boj, vše seřídit a zkorigovat, někdy taky boj 

s časem. Ale říkám, já si nestěžuju, baví mě hrát si s knoflíkama, když potom vše jede, jak má  

a už jenom koukáš a kontroluješ. 
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Kamenný 
program

Originální strukturovaný povrch napodobuje vzhled přírodního 

lámaného kamene. Ucelený program prvků Vám umožní 

jakoukoliv kombinaci, kterou si namyslíte. Dopřejte své zahradě či 

okolí domu jedinečný vzhled plný hravosti a přirozené elegance, 

která přetrvá věky.

O1 O1 O1

O5 O6

O2 O4O3

Kamenný program – kombinace kamenů, Melír břidlice

Název
rozměry
(d/š/v) cm

množství
(ks/m2)

hmotnost
(kg/ks)

O1 Kámen

60 x 60 x 4 2,77 30

60 x 30 x 4 5,55 15

30 x 30 x 4 11 7,5

O2 Nášlap A 55 x 42 x 4 - 15

O3 Nášlap B 45 x 34 x 4 - 11

O4 Schodišťový blok 45 x 35 x 10 - 33

O5 Obrubník 60 x 15 x 5 - 9

O6 Obrubník lámaný 44 x 16 x 12 - 15

Melír
břidlice

Melír
pískovec

Kamenný program – kombinace kamenů, Melír pískovec
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ELEGANCE 
břidlice.



Jak již název napovídá, předností velkoformátové dlažby Maxi 

je její nestandardní formát, který tuto dlažbu předurčuje všude 

tam, kde je očekávaná vyšší míra zátěže.

Moderní design a variabilita povrchových úprav zpestří nejenom 

veřejný prostor, ale třeba i vjezd k vašemu domu.

Velkoformátová dlažba Maxi, 60 x 30 cm x 12 cm, Triomix Capua

Velkoformátová dlažba Maxi, 60 x 40 x 8 cm, Duomix Prato

Název
rozměry
(d/š/v) cm

množství
(vrstva/m2)

hmotnost
(kg/m2)

Velkoformátová dlažba Maxi 60 x 30 x 12 1,08 275

Velkoformátová dlažba Maxi 60 x 40 x 8 0,72 167

Velko-
formátová 
dlažba 
Maxi

Standard 
přírodní

Duomix
Prato

Triomix
Capua

Velkoformátová dlažba Maxi, 60 x 30 x 12 cm, Standard přírodní
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Brandenburg
Potřebujete zpevnit příjezdovou plochu? Dlažba Brandenburg je vhodná na odstavné plochy, okolí 

domů a do historických částí měst a obcí. Originální sestava tří kamenů s jemně zvlněnými hranami 

se skvěle prolíná i  s  moderní architekturou. Ideálním použitím pro tuto dlažbu jsou například 

dopravní a průmyslové plochy, hodí se také do historických částí měst.

Název
rozměry
(d/š/v) cm

množství
(m2/vrstva)

hmotnost
(kg/m2)

Brandenburg 7 x 14 x 6

0,86 125Brandenburg 14 x 14 x 6

Brandenburg 21 x 14 x 6

Brandenburg, Duomix Prato

Brandenburg, Standard přírodní

Standard 
přírodní

Duomix
Rosso

Duomix
Prato

Triomix
Monza

Triomix
Capua

Duomix
Devilo

Duomix
Legno

Brandenburg, Triomix Capua
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dlažba 
s nádechem 
nostalgie.



Romeo
Dlažba vychází z  tvarů dobových dlažebních kamenů 

a je vhodná jak pro rekonstrukce historických částí měst, 

tak i pro okolí rodinných domů. Je vhodná pro pochozí 

i  pojezdové plochy, které se díky kontrastu dlažby 

Romeo stávají hravou a neobvyklou variací.

S lehkostí se dají s dlažbou Romeo tvarovat úzce vinuté 

chodníčky, zahradní dvory či kruhy a jiné další obrazce. 

Dlažba se skvěle hodí na rozdělování větších souvislých 

ploch oddělovacími pásy, nebo k lemování či ohraničení 

větších ploch.

Název
rozměry
(d/š/v) cm

množství
(ks/m2)

hmotnost
(kg/m2)

O1 Romeo 16 x 16 x 8 39 167

O2 Romeo 24 x 16 x 8 26 167

O1 O2

Romeo, Standard přírodní 

Standard 
přírodní

Romeo, Standard přírodní
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Působí velmi disciplinovaně a přitom se neustále usmívá. Když s ním chvilku promlouvám,

rozumím tomu, proč dělá mistra a má pod sebou třicet lidí.

„Ve Ferobetu pracoval můj strýc a já už znal tohle prostředí, a když jsem skončil vojnu, tak 

jsem nastoupil. Od píky, pot a dřina. Byl jsem mladý a zvyklý na to, co bylo na vojně. Začínal 

jsem u palisád, kde se vše skládá ručně a pomalu se dostával ke strojům. Vždy mě zajímalo, 

kdo nový přijel, co a proč tam dělá. Také jsem měl snahu víc a víc se učit. Letos to bude 

šest let, co pracuji jako mistr výroby. Starám se o lidi, o stroje, zkrátka, aby vše fungovalo. 

Upřímně, nejtěžší je práce s lidmi, vždycky mě někdo vyškolí. Mám pod sebou 30-35 lidí, 

podle sezónnosti. Každý den je něco nového, firma se snaží jít technologií dopředu, budovat, 

inovovat, rozvíjet se. Za každým výrobkem je kus dřiny, který tam pro zákazníka není vidět. 

Beton je pohyblivý materiál, musí se nachystat, připravit, namíchat ty správné záměsy, 

ohodnotit a poté se může začít vyrábět ten kvalitní výrobek. Svému týmu vždy vtloukám  

do hlavy, že kvalita musí jít vždy vidět.“

jarda
36 let / 17 let ve firmě, mistr výroby
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Parketa 
a kostka
Čisté linie a  jednoduchý tvar. Nejen pro tyto typické 

charakterové vlastnosti je dlažba Parketa a  Kostka mezi 

zákazníky velmi oblíbená. Jak už sám název napovídá, má 

tato dlažba klasický, univerzální a přitom elegantní vzhled. 

Její předností je hlavně jednoduchá a  rychlá pokládka. 

Povrch lze upravit i  kulatými výstupky pro nevidomé. 

V  různých barevných variacích či melírech navíc dodá 

prostranství neotřelou tvář.

O1 O5O2 O6

O7 O8 O9

O3 O4

Kostka, Standard přírodní

Kostka, Standard přírodní, Vodící linie přírodní,  
Parketa slepecká, Standard antracit

Název
rozměry
(d/š/v) cm

množství
(ks/m2)

hmotnost
(kg/m2)

O1 Parketa 20 x 10 x 4,5 50 90

O2 Kostka 10 x 10 x 6 100 125

O1 Parketa 20 x 10 x 6 50 125

O3 Kostka 20 x 20 x 6 25 125

O2 Kostka 10 x 10 x 8 100 167

O1 Parketa 20 x 10 x 8 50 167

O3 Kostka 20 x 20 x 8 25 167

    Kostka bez fazety 20 x 20 x 8 25 167

O4 Parketa bez fazety 20 x 10 x 6 50 125

O4 Parketa bez fazety 20 x 10 x 8 50 167

O5 Parketa slepecká 20 x 10 x 6 50 125

O5 Parketa slepecká 20 x 10 x 8 50 167

O6 Vodicí linie 20 x 20 x 8 25 180

O7 Hladká 30 x 30 x 8 11,11 167

O8 Hladká bez fazety 30 x 30 x 8 11,11 167

O9 Obdélník 30 x 20 x 8 16,6 167

O10

Standard 
bílá

Standard 
přírodní

Standard 
antracit

Standard 
písková

Standard 
červená

Parketa, Standard přírodní
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Ičko
Se zámkovou dlažbou Ičko se můžete setkat prakticky u  všech nákupních středisek a  na parkovacích 

plochách. Dlažba vyniká svou mimořádnou pevností zámků a tím i odolností vůči vodorovnému namáhání 

zpevněných ploch. Nejen proto jse tato dlažba vhodná všude tam, kde je povrch soustavně zatěžován.

O1 O2

O3

Ičko, Standard červená

Název
rozměry
(d/š/v) cm

množství
(ks/m2)

hmotnost
(kg/m2)

O1 Ičko 19,6 x 16,2 x 4,5 36 90

O1 Ičko 19,6 x 16,2 x 6 36 125

O1 Ičko 19,6 x 16,2 x 8 36 167

O1 Ičko 19,6 x 16,2 x 10 36 206

O2 Ičko bez fazety 19,6 x 16,2 x 6 36 125

O2 Ičko bez fazety 19,6 x 16,2 x 8 36 167

O3 Eko Ičko 19,6 x 16,2 x 8 36 150

Standard 
přírodní

Standard 
antracit

Standard 
písková

Standard 
červená

Ičko, Standard přírodní
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Eko
Ičko
Dlažba určená speciálně pro plochy, které mohou 

být zatížené přívalovou vodou. Široké spáry 

umožňují odvádět najednou velké množství 

srážkových vod. Šetříte tedy nejen okolní majetek 

před škodami způsobenými přívalovým deštěm,  

ale také umožníte vodě zpětně doplňovat podzemní 

zdroje vody. Eko Ičko je ideální nejen pro velké 

parkovací prostory a  městské komunikace,  

ale i pro soukromé vnitřní dvory a vjezdy do garáží.

Název
rozměry
(d/š/v) cm

množství
(ks/m2)

hmotnost
(kg/m2)

Eko Ičko 19,6 x 16,2 x 8 36 150

Eko Ičko – před dokončením

Eko Ičko – po dokončení

Standard 
přírodní

Standard 
antracit

Standard 
písková

Standard 
červená

Eko Ičko, Standard přírodní
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Vymývaná 
dlažba
Vymývanou dlažbou si zpestříte méně namáhané plochy, 

jakými jsou chodníky, terasy, okolí bazénů či okrasné zahrady. 

Výhodou dlažby je její nadstandardní vzhled, který vychází ze 

současných trendů moderní architektury.

Vymývaná dlažba 40 x 40 x 3,8 cm, Verona Bianco

Vymývaná dlažba 40 x 40 x 3,8 cm, Gallipoli

Vymývaný 
Split

Vymývaný 
Venezia

Vymývaný 
Sicilia

Vymývaný 
Marrone

Vymývaný 
Albione

Vymývaný 
Siena

Vymývaný 
Oblázek 

8 – 16 mm

Vymývaný 
Verona 

Nero

Vymývaný
Verona 
Bianco

Vymývaný 
Rimini

Vymývaný 
Livorno

Vymývaný 
Gallipoli

Vymývaný 
Oblázek 

4 – 8 mm

Vymývaná dlažba 40 x 40 x 3,8 cm, Verona Bianco
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Vymývaná dlažba 40 x 40 x 3,8 cm, Gallipoli,
Dekorační pás 40 x 9,5 x3,8 cm, Verona Nero

Vymývaná 
dlažba

Vymývaná dlažba 40 x 40 x 3,8; Siena

70/71

Vymývaná dlažba 40 x 40 x 3,8 cm, Oblázek 4–8 mm

O1

O5

O2

O10

O11

O3

O4

O8

O9

Název
rozměry
(d/š/v) cm

množství
(ks/m2)

hmotnost
(kg/m2)

O1 Vymývaná 40 x 40 x 3,8 6,25 95

O1 Vymývaná 40 x 40 x 4 6,25 95

O1 Vymývaná 40 x 40 x 4,8 6,25 120

O2 Vymývaná bez fazety 60 x 40 x 5 4,17 120

O3 Vymývaná bez fazety 50 x 50 x 5 4 120

O4 Vymývaná 1 či 2 hrany 40 x 40 x 3,8 - 15 / ks

O4 Vymývaná 1 či 2 hrany 40 x 40 x 4,8 - 19 / ks

O5 Vymývaná 1 či 2 hrany 60 x 40 x 5 - 29 / ks

O3 Vymývaná 1 či 2 hrany 50 x 50 x 5 - 30 / ks

O8 Dekorační pás 40 x 9,5 x 3,8; 4,8 - -

O9 Dekorační pás 40 x 19,5 x 3,8; 4,8 - -

O10 Dekorační kostka 9,5 x 9,5 x 3,8; 4,8 - -

O11 Dekorační kostka 19,5 x 19,5 x 3,8; 4,8 - -



Lenka a dvě Veroniky. Klasické ženy. Stydí se za svůj věk, nechtějí se fotit, dohadují 

se o tom, jestli je růžová hezká anebo nehezká barva. Při povídání o práci se ale 

paradoxně všechny shodují. Baví je a naplňuje. 

„Naše práce je zábavná, není určitě stereotypní. Nikdy nevíme, kdo za celý den 

přijde a čím nás kolikrát překvapí. Kdo někdy pracoval s lidmi, tak ví, že to není 

vždy úplně snadné. Když je sezóna, tak to bývá náročné, ale jsme skvělý tým, který 

si dokáže pomoct a poradit. I když každá se specializujeme na své, dokážeme 

se ve všem na nějaký čas plnohodnotně nahradit. A soubor činností není třeba 

vyjmenovávat, vše co souvisí s expedicí zboží, kde důležitá je pečlivost, selský 

rozum a prozákaznický přístup.

Bývá tu taky někdy velká sranda, musíme se odreagovat. Řidiče, kteří tu jezdí 

často, už známe. Sami nám o sobě povykládají a řeknou historky z cest. Žijeme 

v uspěchané době, která se neustále zrychluje, tak je potřeba se někdy zastavit  

a zasmát se.“ 

Verčina doména je logistika. „Mým úkolem je zajistit, aby bylo správné zboží ve 

správném čase, ve správném množství na správném místě. Bývá to někdy obtížné, 

každá stavba, stavbyvedoucí nebo zákazník je jiný. Kolikrát do toho vstoupí 

neočekávaná událost, jako nehoda na dálnici, porucha na autě nebo třeba jen tak 

silný déšť, která ten naplánovaný den úplně převrátí. Tady už potom záleží, jak ten 

člověk na druhé straně, kterého se to dotkne, zareaguje a jak situaci pochopí. Vše se 

dá vyřešit.

HOLKY
24–32 let / 3–6 let ve firmě, logistika
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Plošná 
dlažba 
hladká

Plošná dlažba hladká je dekorativní typ plošných dlažeb, která se bude vyjímat nejen na terasách 

a zahradách, ale může se stát i součástí náměstí či parkovišť. Vybrat si lze ze široké škály dlažeb, které 

nemají vzor, ale jsou hladké.

Název
rozměry
(d/š/v) cm

množství
(ks/m2)

hmotnost
(kg/m2)

O1 Hladká 30 x 30 x 4,5 11,11 94,44

O1 Hladká 40 x 40 x 5 6,25 106,25

O2 Hladká 60 x 40 x 5 4,17 110

O1 Hladká 50 x 50 x 5 4 108

O1 Hladká 50 x 50 x 6 4 125

O1 O2

Hladká 40 x 40 x 5 cm, Duomix Prato

Hladká 50 x 50 x 5 cm, Standard přírodní

Standard 
přírodní

Duomix
Prato

Duomix
Granit

Triomix
Capua

Dlažba plošná hladká 60 x 40 x 5 cm, Triomix Capua
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Variabilita 
předurčující 
široké použití.



ZATRAVňOVACÍ 
DLAžBA

Trávník, který spoutáte. I tak by se dal popsat systém zatravňovací dlažby, který zanechá 

před vaším domem zelenou plochu, aniž by trpěla pod koly odstavených aut.

Navíc díky svým vlastnostem patří zatravňovací dlažba prakticky k  bezúdržbovému 

materiálu. Předností je také odvod dešťové vody zatravňovacími otvory přímo do půdy.

Název
rozměry
(d/š/v) cm

množství
(ks/m2)

hmotnost
(kg/ks)

O1 Zatravňovací 60 x 40 x 8 4,17 24,5

O1 Zatravňovací 60 x 40 x 10 4,17 32

O2 Eko kostka 20 x 20 x 8 25 140 (m2)

O3 Eko Ičko 19,6 x 16,2 x 8 36 150 (m2)

Zatravňovací dlažba, Standard přírodní

Eko kostka, Standard červená

Standard 
přírodní

Standard 
písková

Standard 
červená

Standard 
antracit

Eko Ičko, Standard přírodní před dokončením

Duomix
Prato
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Obrubníky
Nezbytným doplňkem každé dlážděné plochy je betonový obrubník, který vytváří ukončení a  ohraničení 

dlažby nebo komunikace. Nabízíme vám několik typů obrubníků, které svou životností zvyšují estetičnost 

a funkčnost každé stavby. Všechny obrubníky mají rovněž vysokou odolnost vůči fyzickému namáhání. 

Název
rozměry
(d/š/v) cm

hmotnost
(kg/ks)

O1 Trávníková přídlažba 22 x 12 x 5 3

O2 Záhonový kulatý se zámkem 50 x 5 x 20 10,5

O3 Záhonový kulatý se zámkem 50 x 5 x 25 12,5

O4 Záhonový kulatý se zámkem 100 x 5 x 20 20,5

O5 Záhonový kulatý se zámkem 100 x 5 x 25 25

O6 Záhonový hranatý se zámkem 50 x 5 x 20 10,5

O7 Záhonový hranatý bez zámku 50 x 5 x 25 12,5

O8 Záhonový hranatý se zámkem 100 x 5 x 20 20,5

O9 Záhonový hranatý bez zámku 100 x 5 x 30 28

O10 Chodníkový 100 x 8 x 20 33

O11 Chodníkový 100 x 8 x 25 41,3

O12 Chodníkový 100 x 10 x 20 42

O13 Chodníkový 100 x 10 x 25 50,5

O14 Silniční rovný 50 x 15 x 25 36,75

O15 Silniční rovný 100 x 15 x 25 73,5

O16 Silniční nájezdový 100 x 15 x 15 47

O17 Silniční přechodový L+P 100 x 15 x 25/15 57

O18 Obrubník dřevěný palisádový 
půlkulatý

60 x 30 x 5 15

O19 Obrubník dřevěný palisádový kulatý 39 x 25 x 6,5 11

O20 Obrubník kamenný 60 x 15 x 5 9

O21 Obrubník kamenný lámaný 44 x 16 x 12 15

O22 Obrubník palisádový  
– hranatý

67 x 27–30 x 8 35

O23 Obrubník palisádový  
– rovný hranatý

78 x 25 x 8 35

O10

O12

O16

O10

O19O18

O13

O15

O17

O4

O6

O3
O7

O8

O1

O2 O5

O20

O21

O22

O14

O11

O23

Obrubník záhonový kulatý se zámkem, Standard přírodní

Obrubník kamenný lámaný, Melír pískovec

Vymývaný 
Split

Vymývaný 
Venezia

Vymývaný 
Sicilia

Vymývaný 
Marrone

Vymývaný 
Albione

Vymývaný 
Siena

Vymývaný 
Oblázek 

8 – 16 mm

Vymývaný 
Verona 

Nero

Vymývaný
Verona 
Bianco

Vymývaný 
Rimini

Vymývaný 
Livorno

Vymývaný 
Gallipoli

Vymývaný 
Oblázek 

4 – 8 mm

Standard 
červená

Standard 
přírodní

Standard 
písková

Standard 
antracit

Obrubník chodníkový, Standard přírodní

Standard 
hnědá
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Obrubník zastávkový

Obrubníky zastávkové

O24

O25

O23

O27O26

O29O28

O31O30

Obrubníky
Název

rozměry
(d/š/v) cm

hmotnost
(kg/ks)

O23 Zastávkový obr. přímý 100 x 40 x 37 261

O23 Zastávkový obr. přímý 100 x 40 x 33 242

O23 Zastávkový obr. přímý 100 x 40 x 29 224

O24 Zastávkový obr. náběh 100 x 40 x 31–37 247

O24 Zastávkový obr. náběh 100 x 40 x 37–31 247

O24 Zastávkový obr. náběh 100 x 40 x 31–33 238

O24 Zastávkový obr. náběh 100 x 40 x 33–31 238

O25 Zastávkový obr. přechod. 100 x 15–40 x 25–31 151

O25 Zastávkový obr. přechod. 100 x 40–15 x 31–25 151

O25 Zastávkový obr. přechod. 100 x 15–40 x 25–29 147

O25 Zastávkový obr. přechod. 100 x 40–15 x 31–25 147

O26 Obrubník ostrůvkový přímý 30 x 30 x 19,5 34

O27 Obrubník ostrůvkový přímý 60 x 30 x 19,5 66

O28 Obrubník ostrůvkový oblý 
R0,5 m vnější

26,6 x 30 x 19,5 21

O29 Obrubník ostrůvkový oblý 
R1,0 m vnější

52,7 x 30 x 19,5 51

O31 Obrubník ostrůvkový oblý 
R0,5 m vnitřní

26,6 x 30 x 19,5 37

O31 Obrubník ostrůvkový oblý 
R1,0 m vnitřní

52,7 x 30 x 19,5 67

Hladký 
přírodní

Obrubník ostrůvkový
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DANIEL
51 let / 7 let ve firmě, výroba prvků zahradní architektury 

Při povídání s Danem se mi vybavila scéna z památného filmu Na samotě u lesa. „To máte 

vápno, cement, cihly, tvárnice, překlady, trámy, krovy, latě, tašky, odpad, hřebíky, vruty, 

šrouby, dráty, dvojlinky, trojlinky, okapy, elektroměr, pojistky...“

Toho chlapa to vážně baví. Chodí od produktu k produktu a u všeho dostanete přesný 

popis výrobního procesu. Prvky se dělají téměř ručně a on je na svoji práci náležitě hrdý. 

„Lidé ruční práci kupují, líbí se jim to, vše se vrací. Tyto výrobky a tyhle. Tyto jsou vyráběny 

jinou technologií, každá má svůj čas a prostor. Kolikrát by mě zajímalo do jakého místa, 

realizace, některé výrobky jdou. Pokud to člověk správné použije a dá tomu to, co to 

má být, musí to být krása. Například tyto obrubníky, když vytáhnete na světlo, tak je to 

nádhera. Fakt krása. 
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elegantní
šaty plní 
u ženy 
stejnou
funkci 
jako plot
u zahrady. 
musí 
chránit
majitelku, 
ale nestínit ji.

Doby, kdy se stavěli kolem domů nevzhledné 

obyčejné zdi, mnohdy překrývané navíc zelení, 

jsou naštěstí už dávno pryč.

Zdi a ploty, které vyrábíme, jsou stejně vysoce estetické 

jako plně funkční. Vynikají přirozenou elegantní jednoduchostí 

a čistými liniemi, což ocení oko téměř každého člověka. Odolnost 

a surovost plotových tvárnic prozáří osázení okrasnými rostlinami, 

otloukané zdi jakoby se zastavily v čase z minulého století, schody 

v nespočtu variantách anebo palisády, coby netradiční součást 

Vašeho domova. To je jen část našeho sortimentu.

Stačí si vybrat.



Štípané 
plotové 
tvárnice

Pevné, mrazuvzdorné a trvanlivé. Takové jsou přednosti plotových tvárnic, které jsou vhodné 

zejména pro veškeré typy plotů, dělicích, opěrných a okrasných zdí, protihlukových zábran, 

a také pro podezdívky a sokly budov. Výhodou plotových tvárnic je jejich snadná stavba.

Štípaná tvárnice A, přírodní

Štípaná tvárnice B; E písková

Název
rozměry
(d/š/v) cm

množství
(ks/m2)

hmotnost
(kg/ks)

Štípaná jednostranná A 39 x 19 x 19 13,5 21

Štípaná oboustranná B 39 x 19 x 19 13,5 23

Štípaná rohová C, P+L 39 x 19 x 19 13,5 22,5

Štípaná třístranná D1 39 x 19 x 19 13,5 23

Štípaná třístranná D2 39 x 19 x 19 13,5 23,5

Štípaná čtyřstranná E 39 x 19 x 19 13,5 24

Štípaný obkladový pásek 37,2 x 19 x 7 14,15 11

Štípaný obkladový pásek 17,2 x 19 x 7 30,6 4,5

Štípaný
pískový

Štípaný
antracit

Štípaný
karamelový

Štípaný
smetanový

Štípaný
hnědý

Štípaná tvárnice E; D2, antracit; Stříška štípaná antracit

Štípaný
přírodní
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Hladké
plotové 
tvárnice

Potřebujete dělicí zeď, která bude elegantně 

jednoduchá a snadno a ještě rychle postavená? Hladké 

plotové tvárnice jsou ideálním prvkem, který naplní vaši 

představu. Hodí se pro všechny typy plotů, dělících, 

opěrných a okrasných zdí i protihlukové zábrany.

Dají se použít i pro podezdívky a sokly budov.

Hladká plotová tvárnice, Standard přírodní

Hladká plotová tvárnice, Standard karamelová

Název
rozměry
(d/š/v) cm

množství
(ks/m2)

hmotnost
(kg/ks)

Hladká s fazetou 39 x 19,5 x 19 13,2 16

Hladká s fazetou 19,5 x 19,5 x 19 26,4 9,5

Standard 
přírodní

Standard 
hnědá

Standard 
antracit

Standard 
písková

Standard 
cihlová

Standard 
karamelová

Standard 
červená

Standard 
smetanová

Hladká plotová tvárnice, Standard antracit
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Kamenný
plot 
skládaný

Název
rozměry
(d/š/v) cm

hmotnost
(kg/ks)

O1 Deska základní 185 x 50 x 4,5 75

O2 Deska poloviční 185 x 25 x 4,5 38

O3 Sloupek průběžný 150 (213) x 13 x 10 45

O3 Sloupek rohový 150 (213) x 13 x 13 45

O3 Sloupek koncový 150 (213) x 13 x 10 45

O4 Sloupek průběžný 200 (263) x 13 x 10 75

O4 Sloupek rohový 200 (263) x 13 x 13 75

O4 Sloupek koncový 200 (263) x 13 x 10 75

O5 Sloupek průběžný 250 (313) x 13 x 10 95

O5 Sloupek rohový 250 (313) x 13 x 13 95

O5 Sloupek koncový 250 (313) x 13 x 10 95

Chcete-li jednoduše, rychle a levně postavit 

elegantní zeď, skládaný kamenný plot je ideální 

variantou.

Bezzákladový systém výstavby, spořící práci 

i materiál, je jednou z mnoha předností tohoto plotu.

Dlouhá životnost a bezúdržbovost vás nadchnou 

stejně jako perfektní vzhled.

O1

O4

O2

O5

O3

Deska poloviční, Reliéfní přírodní

Kamenný plot skládaný, Reliéfní přírodní

Reliéfní 
přírodní

Melír
břidlice

Kamenný plot skládaný, Reliéfní přírodní
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Melír
pískovec



Štípaný
karamelový

Štípaný
smetanový

Stříšky
Životnost plotu a  jeho ochranu před 

povětrnostními vlivy zaručí betonové 

stříšky. Nabízíme celou škálu stříšek, 

která Vás potěší nejen svou kvalitou 

a odolností zejména před deštěm, ale 

i příznivou cenou.

O1

O6

O4

O2

O3

O7

O5

Stříška průběžná 100 x 31 x 6 cm, Hladká přírodní

Stříška průběžná 39 x 27 x 5,5 cm, Hladká přírodní

Název
rozměry
(d/š/v) cm

hmotnost
(kg/ks)

O1 Průběžná, ukončovací 100 x 23 x 5,5 20

O1 Průběžná, ukončovací 100 x 31 x 6 31

O1 Průběžná, ukončovací 100 x 38 x 6,5 49,5

O1 Průběžná, ukončovací 100 x 50 x 8,5 68

O1 Průběžná 100 x 60 x 8 80

O1 Průběžná 100 x 70 x 9 100

O2 Pilířová 31 x 31 x 8 10,5

O3 Pilířová 50 x 31 x 9 21

O2 Pilířová 40 x 40 x 9 21,5

O3 Pilířová 55 x 40 x 9 31

O2 Pilířová 52 x 52 x 9 37

O3 Pilířová 127,5 x 68 x 11 140

O2 Pilířová 70 x 70 x 12,5 63

O4 Štípaná 20 x 30 x 7 6,5

O6 Průběžná hladká 39 x 27 x 5,5 13

O2 Pilířová hladká 47x 47 x 5,5 27,5

O7 Pilířová hladká 47 x 27 x 5,5 16

O5 Rovná hladká 50 x 30 x 6,5 20,5

Hladký
červený

Hladký
hnědý

Hladký
cihlový

Hladký
karamelový

Hladký
antracit

Hladký
přírodní

Hladký
pískový

Stříška průběžná 50 x 31 x 9, Hladká písková
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Standard 
přírodní

Standard 
hnědá

Standard 
antracit

Standard 
písková

Standard 
cihlová

Standard 
karamelová

Standard 
červená

Standard 
smetanová

Štípaný
pískový

Štípaný
antracit

Štípaný
hnědý

Štípaný
přírodní



Okrasné 
a opěrné 
zdi
Jestliže chcete zpevnit svah, vyrovnat 

menší terénní nerovnost nebo vytvořit 

okrasnou stěnu, pak je ideálním řešením 

kombinace betonu se zelení. K  osazení 

vegetačních tvárnic lze použít dřeviny 

s malým vzrůstem i trvalky či letničky. Také 

okrasné i opěrné zdi vyrabíme v několika 

barevných variacích, které lze libovolně 

kombinovat. Jejich variabilita je navíc tak 

vysoká, že lze tyto zdi stavět svislé, mírně 

šikmé či výrazně odstupňované.

O1 O2

Porto, Standard červená

Porto, Standard antracit

Název
rozměry
(d/š/v) cm

množství
(ks/m2)

hmotnost
(kg/ks)

O1 Svahová tvarovka Porto 32 x 32,5 x 12,5 25 28

O3 Svahové korýtko Rio 30 x 30 x 13 15 12

Rio, Standard hnědá
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Standard 
přírodní

Standard 
hnědá

Standard 
antracit

Standard 
písková

Standard 
červená

Standard 
smetanová



Název
rozměry
(d/š/v) cm

množství
(ks/1 bm)

hmotnost
(kg/ks)

O1 Palisáda kruhová ø 11,5 x 10 x 26 10 5,5

O1 Palisáda kruhová ø 11,5 x 10 x 38 10 8

O2 Palisáda čtvercová 11,5 x 11,5 x 26 8,7 7

O2 Palisáda čtvercová 11,5 x 11,5 x 38 8,7 10

Palisády
Palisáda se používá pro vytváření terénních 

stupňů v zatravněných nebo zpevněných 

plochách. Je vhodná pro schodišťové 

stupně nebo obruby chodníků a stromů.

O1

O2

Palisáda kruhová, Standard přírodní

Palisáda čtvercová, Standard přírodní

Standard 
přírodní

Palisáda čtvercová, Standard přírodní
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Schody

Všude tam, kde potřebujete překonat výškový rozdíl ploch 

nejrůznějších úrovní, slouží možnost vybudování pevného 

venkovního schodiště. Vzájemnou kombinací schodů, nášlapů 

a  dlažby ve stejném povrchu vytvoříme plochy s  vysokým 

estetickým i architektonickým účinkem.

O1

O5

O6

O4

O3

O2

Schodišťové stupně, Gallipoli

Schodišťové stupně, Verona Bianco

Název
rozměry
(cm)

hmotnost
(kg/ks)

O1 Schodišťový stupeň půlměsíc ø 80 x 60 x 22 90

O2 Schodišťový stupeň plný 50–150 x 30 x 18 –

O3 Schodišťový stupeň* 80–250 x 26–30 x 3–20 –

O4 Schodišťová podesta* 80–250 x 41–100 x 3–10 –

O5 Schodišťový nosník 1–6 stupňů výška 34–119 –

O6 Zadní opěrné rameno výška 30–105 –

O7 Schodišťový stupeň vibrolisovaný 50 x 35 x 15 –

O7 Schodišťový stupeň vibrolisovaný 100 x 35 x 15 –

Vymývaný 
Split

Vymývaný 
Venezia

Vymývaný 
Sicilia

Vymývaný 
Marrone

Vymývaný 
Albione

Vymývaný 
Siena

Vymývaný 
Verona 

Nero

Vymývaný
Verona 
Bianco

Vymývaný 
Rimini

Vymývaný 
Livorno

Vymývaný 
Gallipoli

Vymývaný 
Oblázek 

4 – 8 mm

Vymývaný 
Sand 

grit přírodní

Vymývaný 
Sand 

přírodní

Schodištové stupně, Verona Nero
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Standard 
přírodní

O7

Vymývaný 
Oblázek 

8 – 16 mm



nabízíme
různá řešení



PATRIK
45 let / 6 let ve firmě, údržbář

Prostě kluci. V očích člověk vidí vylomeniny. Srandičky, fórečky, ale práce je za nimi vidět.

Moc nemluví, k tělu si jen tak někoho cizího nepustí. Patrik je jediný, který propustí alespoň

nějaké to slovo. Než se vydá znárodnit pár špalků dřeva do vedlejší haly, k Danovi.

„Bez vás by to tady nefungovalo.“

„Fungovalo by to, ale to nikde neříkejte nahlas!“ a následuje srdečná salva smíchu. Pak trochu

zvážní. „My jsme tady od toho, aby vše fungovalo. Opravujeme stroje a všechno kolem. Ráno 

zkontrolujeme a nachystáme před spuštěním výroby stroje. Jsme nepřetržitě k dispozici. 
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mysl je
jako zahrada,

Když o ni nebudete
pečovat, zaroste

plevelem

Nejsou to pouze květiny, keře a stromy, co dělají zahradu 

zahradou. Současné zahrady se pyšní originálními prvky, 

které z prosté odpočinkové zóny plné zeleně, dělají místo, kam 

se lidé rádi vrací načerpat novou energii.

Zkrášlování zahrad a okolí domů věnujeme velkou pozornost.

Od návrhů různých druhů nášlapů a výsečí, sloužících ke zpevnění 

trávníku anebo k tvorbě zahradních cestiček, až po květináče, které 

osázené květinami či trvalkami rozzáří okolí. 

A co by to bylo za zahradu bez laviček a stolků? 

Naši designéři myslí na vše. V nabídce nechybí ani ozdobné betonové

koule, které na zahradách a v okolí domů dotváří příjemná zákoutí…

Pojďme čerpat energii společně.



Název
rozměry
(cm)

hmotnost
(kg/ks)

O1 Květináč Anta ø 42 x 30 35

O2 Květináč Adria ø 50 x 18 24,5

O3 Květináč Apolena ø 40 x 18 13

O4 Květináč Palas 41 x 41 x 41 71

O5 Květináč Julius  ø 40 x 40  30

O6 Květináč Pyramid I.  35 x 35 x 40  43

O7 Květináč Pyramid II.  40 x 40 x 60  64

O8 Květináč Pyramid III.  45 x 45 x 80  89

Květináče 
a truhlíky
Ať už zahradu zdobí jakákoliv květina či zakrslý 

strom, určitě se bude lépe vyjímat v  betonovém 

květináči. Jeho předností je především mimořádně 

velká stabilita a  dlouhá životnost. Všechny námi 

vyráběné květináče jsou mrazuvzdorné, mohou 

tedy zdobit exteriér po celý rok. Ze široké škály 

výrobků si můžete vybrat květináč do venkovních 

prostor, stejně jako ozdobu pro interiér. 

O1 O2

O4O3

O5

Květináč Pyramid III., Verona Bianco

Květináč Palas, Albione

Vymývaný 
Split

Vymývaný 
Venezia

Vymývaný 
Sicilia

Vymývaný 
Marrone

Vymývaný 
Albione

Vymývaný 
Siena

Vymývaný 
Verona 

Nero

Vymývaný
Verona 
Bianco

Vymývaný 
Rimini

Vymývaný 
Livorno

Vymývaný 
Gallipoli

Vymývaný 
Oblázek 

4 – 8 mm

Vymývaný 
Oblázek 

8 – 16 mm

Květináč Pyramid III., Galipolli
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O6 O7 O8

Vymývaný 
Sand 

grit přírodní

Vymývaný 
Sand 

přírodní



Květináče 
a truhlíky

Název
rozměry
(cm)

hmotnost
(kg/ks)

O9 Květináč Charles ø 80 x 60 260

O10 Truhlík Titan 97 x 35 x 28 94

O11 Truhlík Arona  115 x 59 x 50  240

O12 Truhlík Vilma malá  80 x 40 x 40  125

O13 Truhlík Vilma velká  120 x 40 x 40  250

O14 Truhlík Limbus I.  50 x 17 x 17  14,5

O15 Truhlík Limbus II.  73 x 28 x 25  40,5

O16 Truhlík Limbus III.  73 x 36 x 31  60

O10 O11

O13

O15O12

O14

O16

Truhlík Limbus II., Verona Nero

Truhlík Limbus I., Sicilia

Květináč Aneta, Sicilia; Květináč Apolena, Kali; Květináč Aneta, Livorno
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O9



Zahradní lavička s opěrkou komplet, Gallipoli

Zahradní 
architektura

Zákrytové desky, lavičky, stoly nebo koule. To je jen část 

z  bohaté nabídky zahradních prvků, které sluší nejen 

zahradám. Odolné lavičky najdou své uplatnění jako 

prvky městského mobiliáře. Kruhové zákrytové desky 

vyrábíme podle Vašich potřeb, stačí si vybrat povrch 

a rozměr. Dopřejte své zahradě nový rozměr…

O1

O5

O2

O6

O3

O8

O4

Deska zákrytová, Sand přírodní

Stolička, Verona Nero, Gallipoli

Název
rozměry
(cm)

hmotnost
(kg/ks)

O1 Koule ø 15, 30, 45, 60 –

O2 Lavička bez opěrky 
 zabudovatelná

160 x 38 x 60/36 60

O3 Lavička bez opěrky 
 komplet

171/191 x 46 x 43 220

O4 Lavička s opěrkou 
 komplet

140/160/180 x 60 x 80 105

O5 Stůl komplet 140 x 70 x 75 133

O6 Stolička 50 x 30 x 40 37

O7 Deska zákrytová ø 70 x 5 68

O8 Deska zákrytová ø 80 x 8 85

O8 Deska zákrytová ø 90 x 8 112

O8 Deska zákrytová ø 100 x 8 139

O8 Deska zákrytová ø 110 x 8 167

O8 Deska zákrytová ø 120 x 8 198

O8 Deska zákrytová ø 130 x 8 214

O8 Deska zákrytová ø 150 x 8 345 O7
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Vymývaný 
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Vymývaný 
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Vymývaný 
Sand 

přírodní

Hladký
červený

Hladký
cihlový

Hladký
antracit

Hladký
přírodní

Hladký
pískový



Přeměnit něco tak obyčejného jako je hlavní uzávěr plynu 

v  architektonický doplněk? Ano, i  to lze. V  sortimentu 

firmy jsou nejen přístřešky na HUP, elektrické rozvodné 

skříně či popelnice, ale i  stojany na kola nebo sloupky 

s otvory různých velikostí na různých místech. Novinkou 

v  našem sortimentu je psí pisoár, který slouží pro 

směrování psí moči na jedno místo a  je proto ideálním 

prvkem městského mobiliáře.

O1

O10 O12O11

O13 O14

O5

O2

O6

O3

O7

O4

O8

O9

Stojan na kolo; Odpadkový koš kulatý, Verona Bianco

Betonový box na popelnici, Oblázek 4–8 mm

Zahradní 
architektura

Název
rozměry
(cm)

hmotnost
(kg/ks)

O1 Kaskádové kameny 70 x 40 x 10 41

O2 Pilířový sloupek kulatý ø 30 x 60 51

O3 Stříška k pilířovému sloupku ø 37 x 7 10

O4 Pilířový sloupek hranatý 20 x 20 x 60 56

O5 Stříška k pilířovému sloupku 31 x 31 x 8 10,5

O6 Zábrana sloupek 40 x 10 x 85 110

O7 Zábrana Dominik 43 x 43 x 46 212

O8 Zábrana Erik 45 x 26 63

O9 Skříňka HUP, elektrika 66 x 40 x 65 110

O9 Skříňka HUP, elektrika 66 x 40 x 85 132

O9 Skříňka HUP, elektrika 56 x 40 x 55 100

O9 Skříňka HUP, elektrika 56 x 40 x 75 122

O10 Betonový box na popelnici 80 x 68 x 116 375

O11 Odpadkový koš kulatý ø 60 x 50 x 75 160

O12 Odpadkový koš stojanový 43 x 43 x 80 90

O13 Stojan na kolo 74 x 37 x 20 45

O14 Psí pisoár – kužel ø 39 x 60 86

Psí pisoár – kužel, Oblázek 4–8 mm
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Bazénové 
lemy

Pomyslnou ozdobou bazénu se může stát originální 

doplněk, takzvaný bazénový lem. Obloukové, rohové 

i rovné lemy se používají na ohraničení čtvercových, 

oválných či kruhových bazénů. Průřez má tvar vlny 

nebo písmene „L“.
Název

rozměry
(cm)

hmotnost
(kg/ks)

O1 Bazénový lem rovný typ L 75 x 35 x 4 27

O2 Bazénový lem – roh „A“ 90° vnitřní 
ostrý

50,5 x 50,5 x 4 22

O3 Bazénový lem – roh „B“ 90° vnější ostrý 50,5 x 50,5 x 4 21

O4 Bazénový lem – roh „C1“ vnitřní ø 1 m 81 x 81 x 4 44

O4 Bazénový lem – roh „C2“ vnitřní ø 1,2 
m

91 x 91 x 4 53

O5 Kruhový segment ø 3 m R 1 500, šířka 35 15

O5 Kruhový segment ø 4 m R 2 000, šířka 35 19

O5 Kruhový segment ø 5 m R 2 500, šířka 35 23

O5 Kruhový segment ø 6 m R 3 000, šířka 35 27

O6 Bazénový lem rovný typ L – Dřevo 75 x 35 x 4,5 31

O7 Bazénový lem roh „A“  
vnitřní ostrý – Dřevo

50,5 x 50,5 x 4,5 25

O8 Bazénový lem roh „B“  
vnější ostrý – Dřevo

50,5 x 50,5 x 4,5 24

O1 O2 O3

O4

O6

O5

O7 O8

Bazénový lem typ L, Verona Nero

Bazénový lem rovný, atypický povrch Siena, Marrone

Jemný
reliéf

Hrubý
reliéf

Bazénový lem typ L, Marrone
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nasloucháme
vašim přáním
a představám.



Nášlapy 
a výseče
Zahradu nebo cestu před domem jistě 

ozdobí i  nášlapy a  výseče různých 

velikostí. Jejich výhodou je především 

rychlá a  snadná pokládka. Vzájemnou 

kombinací se schody a  dlažbou ve 

stejném povrchu vytvoříte plochy 

s vysokým estetickým účinkem.

O1

O4O2

O5

O6

O3

Chodníkový půlměsíc, Vymývaný Oblázek 4–8 mm

Chodníkový nášlap, Verona Bianco, Siena 

Název
rozměry
(d/š/v) cm

hmotnost
(kg/ks)

O1 Chodníkový půlměsíc*

ø 40 x 28 x 5 12

ø 50 x 35 x 5 18

ø 60 x 43 x 5 26,5

ø 70 x 48 x 5 32,5

ø 80 x 60 x 5 48

ø 100 x 65 x 8 110

O2 Chodníkový nášlap*

ø 40 x 5 14,5

ø 50 x 5 21

ø 60 x 5 30

ø 70 x 5 34

ø 80 x 5 55

ø 100 x 8 139

O3 Kamenný program – nášlap A 55 x 42 x 4 15

O4 Kamenný program – nášlap B 45 x 34 x 4 11

O5 Dřevěný program – nášlap A ø 35 x 4,5 9

O6 Dřevěný program – nášlap B ø 40 x 4,5 10

* Vyrábíme i v provedení se sraženou hranou.

Melír
břidlice

Melír
pískovec

Kamenný program – nášlap A, Melír pískovec

120/121

Vymývaný 
Split

Vymývaný 
Venezia

Vymývaný 
Sicilia

Vymývaný 
Marrone

Vymývaný 
Siena

Vymývaný 
Verona 

Nero

Vymývaný
Verona 
Bianco

Vymývaný 
Rimini

Vymývaný 
Livorno

Vymývaný 
Gallipoli

Vymývaný 
Oblázek 

4 – 8 mm

Vymývaný 
Oblázek 

8 – 16 mm

Vymývaný 
Sand 

grit přírodní

Vymývaný 
Sand 

přírodní



Royal
Dlažba Royal je ideální volbou pro využití na Vaší zahradě. 

Jednoduchou pokládkou vytvoříte nášlapový systém, 

který díky jemně zdrsněnému protismykovému povrchu 

bude bezpečný a přívětivý k celému okolí domu.

Název rozměry
(d/š/v) cm

množství
(ks/m2)

hmotnost
(kg/ks)

Royal 40 x 40 x 5 6,25 17

Royal 60 x 40 x 5 4,17 26

Royal 80 x 40 x 5 3,125 35

Royal 80 x 80 x 5 1,56 70

Royal 60 x 40, přírodní protismykový

Přírodní
protismykový

Royal 80 x 40, přírodní protismykový
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51 let / 7 let ve firmě, výrobní ředitel 

Pavel mě zve do kavárny. Těším se, kávu jsem dnes ještě neměl. „Kavárna“ jsou však obrovská 

kamna v rohu jedné z výrobních hal, ale káva se zde nepodává, bohužel. Venku je sychravo, 

ohříváme se a Pavel odpovídá na otázky.

„Nikde není v práci všechno růžové, problémy jsou, přirozeně. A my musíme vždy najít to 

správné a rychlé řešení, vzájemný konsensus. Najdeme ho vždy, ale ne vždy je to snadné. 

Jsme střední firma a to je určitá výhoda, protože máme k sobě takříkajíc „blízko“. Vše co je 

nutné udělat, vidíme on-line a můžeme rozhodnout rychle. Výroba je vždy otázka výkonu,

ekonomiky a kvality. Nejdůležitější je tyto faktory vybalancovat na co nejoptimálnější 

hodnoty.

K tomu se snažíme vytvářet takové pracovní podmínky a postupy, aby toho bylo možné 

dosáhnout, protože stále je co zlepšovat a vylepšovat. A my se snažíme jít kupředu, 

plánujeme, ale také měníme plány a vize, samozřejmě. 

Kvalita, o tom bychom mohli vézt debatu hodiny. Podle mého názoru je nejhorší, když se  

z KVALITY dělá disciplína experimentální. Ne, my chceme, aby každý náš výrobek byl  

v té nejvyšší kvalitě, jak je jen možné a toho lze dosáhnout pouze kolektivní pilnou prací  

a snahou.

Moje motto: ani ten nejdražší oblek z nikoho lepšího manažera neudělá!
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Chcete, aby Vám šla stavba Vašich snů pěkně od ruky? 

Tak jen do toho! S naším betonovým bedněním Vám půjde 

práce při stavbě základů, nosných zdí, jímek, sklepů či opěrných

zdí téměř sama. 

Použité nejmodernější technologie dělají materiál odolnějším.

Technické prvky proto mají nejvyšší kvalitu: vysokou pevnost,

mrazuvzdornost, odolnost proti požárům a v neposlední řadě jsou

rozměrově přesné. Jednotlivé dílce jsou konstruované tak, 

aby umožnily snadné a stabilní uložení.

Pojďte! Zabereme společně.

Mít  
v životě

štěstí, dá
pěknou

dřinu



Základové 
tvárnice
Rychlost. Tak by se dala jedním slovem shrnout 

stavba z  betonových základových tvárnic, které 

se používají na výstavbu základů, svislých nosných 

i  nenosných konstrukcí zdiva a  opěrných zdí. 

Vnitřní otvor tvárnice se zalévá betonovou směsí, 

čímž se zajistí její pevnost. Stavby ze základových 

tvárnic si stále ponechávají přirozený dojem.

Název
rozměry
(d/š/v) cm

množství
(ks/m2, ks/m3)

hmotnost
(kg/ks)

Základová tvárnice se zámkem 50 x 10 x 25 8/80 17,5

Základová tvárnice se zámkem 50 x 15 x 25 8/53,3 19

Základová tvárnice se zámkem 50 x 20 x 25 8/40 22

Základová tvárnice se zámkem 50 x 25 x 25 8/32 25

Základová tvárnice se zámkem 50 x 30 x 25 8/26,7 27

Základová tvárnice se zámkem 50 x 40 x 25 8/20 29

Základová tvárnice se zámkem 50 x 50 x 25 8/16 41

Základové tvárnice se zámkem, přírodní

Standard 
přírodní
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Technické prvky
V našem sortimentu nechybí bohaté zastoupení technických prvků, jakými jsou 

vodoměrné šachty, kabelové žlaby a  další doplňky ke komunikacím. Pestrou 

paletu kombinací mají i žlaby na odvod vody. Jejich pokládkou se vytváří dno 

silničních a jiných příkopů.

O1

O9

O11

O10

O4

O5

O2

O6

O3

O7

O8

Název
rozměry
(d/š/v) cm

množství
(ks/mb)

hmotnost
(kg/ks)

O1 Silniční přídlažba 50 x 25 x 8 8 (ks/m2) 21,5

O1 Silniční přídlažba 50 x 25 x 10 8 (ks/m2) 26

O2 Meliorační žlab příkopový 35 x 59 x 15 3 44

O3 Meliorační žlab silniční 33 x 50 x 14 3 31

O4 Meliorační žlab silniční 33 x 25 x 12 3 15,5

O5 Plotová patka, ø otvoru 
7 cm

25 x 18 x 38 – 27

O6 Schránka na urny 50 x 50 x 50 – 104

O7 Podkladová podložka pod 
ventil

27 x 27 x 5 – 6,5

O7 Podkladová podložka pod 
šoupě

35 x 35 x 5 – 11

O8 Podkladová podložka pod 
hydrant

55 x 45 x 7,5 – 13

O9 Vodoměrná šachta – 
šachtička s poklopem

75 x 75 x 30 – 120

O9 Vodoměrná šachta – 
šachtička bez poklopu

75 x 75 x 30 – 110

O9 Vodoměrná šachta – víko 
s poklopem

140 x 110 x 8 – 237

O9 Vodoměrná šachta – víko 
bez poklopu

140 x 110 x 8 – 233

O9 Vodoměrná šachta – 
segment

136 x 106 x 50 – 305

O9 Vodoměrná šachta – 
šachtové dno

140 x 110 x 8 – 265

O10 Kabelový žlab TK1 100 x 17 x 14 – 23

O11 Krycí deska TK1 50 x 17 x 4 – 7

O10 Kabelový žlab TK6 50 x 23 x 20 – 30

O11 Krycí deska TK6 50 x 16 x 4 – 7

O10 Kabelový žlab TK2 100 x 23 x 19 – 47

O11 Krycí deska TK2 50 x 23 x 5 – 13

O10 Kabelový žlab TK3 60 x 30 x 28 – 56

O11 Krycí deska TK3 30 x 30 x 5 – 9

Standard 
přírodní
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BAREVNOST A POVRCHOVÁ ÚPRAVA

POVRCH STANDARD

Bílá Přírodní Hnědá Antracit   Písková

Cihlová Karamelová Červená Smetanová

Povrch štípaný

Přírodní Hnědá Antracit Písková   Cihlová

Červená Karamelová Smetanová

Povrch reliéfní

Přírodní Melír pískovec Melír břidlice

POVRCH vymývaný

Verona Bianco Verona Nero Rimini Split   Venezia

Sicilia Siena Gallipoli Marrone   Albione

Livorno Oblázek 4–8 mm   Oblázek 8–16 mm Sand přírodní   Sand Grit přírodní
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BAREVNOST A POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Upozorňujeme, že barvy povrchů se mohou vlivem tisku od skutečnosti nepatrně lišit. Tiskové chyby při zpracování tohoto ceníku jsou vyhrazeny. 
Aktuální povrchy v ceníku jsou platné od 31. května 2021. Barevnost, druh a názvy povrchů jednotlivých dlažeb se tedy ve srovnání s katalogem 
FEROBET mohou v některých případech lišit.

POVRCH hladký

Bílá Přírodní Hnědá Antracit   Písková

Cihlová Karamelová Červená

POVRCH excelent

Bílá Přírodní Antracit

hnědočerný melír (dřevěný program)

Hrubý reliéf Jemný reliéf

Royal

Přírodní protismyková

 

  

Duomixy

Cremona pískovo-bílá Rosso červeno-žlutá Prato černo-bílá Devilo červeno-černá   Legno žluto-karamelová

Latte bílo-karamelová Mocca karamelovo-černá Granit šedo-bílá Olive olivovo-bílá

Triomixy

Monza žluto-červeno-hnědá Capua bílo-černo-karamelová Corato bílo-červeno-černá Moscata bílo-černo-měděná

134/135



Sortiment vyráběných dlažeb společnosti FEROBET se 
třídí do tří skupin a to podle výšky dlažby.
Dlažba o  výšce 4,5 cm slouží pouze pro pěší, nikoliv 
pro pojízdné účely (obrázek 1). Dlažba o  výšce 6 cm 
slouží pro pochůzné i  lehce pojízdné účely, slouží pro 
slabý provoz osobních aut nebo příjezd k  rodinným 
domům (obrázek 2). Dlažba o výšce 8–10 cm slouží pro 
intenzivní provoz středního zatížení a  to i  pro provoz 
jak osobních, tak i nákladních automobilů (obrázek 3).
Při pokládání dlažby se začíná v pravoúhlém rohu, pokud 
možno od nejnižšího místa plochy. Do připravených 
prostor k ukládce dlažby pokud možno nevstupujeme 
a dbáme na to, aby byly mezery pravidelné.

Dlažební kameny se pokládají ve směru od sebe, takže 
je na ně možno ihned stoupnout. Kameny se kladou na 
sráz, spáry mezi jednotlivými kameny jsou vymezeny 
dilatačními výstupky, které jsou součástí kamene již 
z výroby.
K ucelení barevnosti nepokládejte dlažbu pouze z jedné 
palety, ale z  více palet a  vrstev najednou. Kameny je 
třeba pokládat na výšku o  jeden centimetr výš, než je 
konečná výška plochy, protože štěrkové lůžko vlivem 
zhutnění klesne.
Spáry se zasypou křemičitým pískem do výšky dvou 
milimetrů, poté plochu zameteme. Zasypávání 
provádíme vždy za sucha, aby se co nejvíce posypového 
materiálu dostalo do mezer.
Před hutněním se plocha nejdříve očistí od spárového 
písku. U  barevných dlažeb, profi lovných dlažeb 
a dlažebních kamenů bez fazety, je nutné použít hutnící 
desku s gumovým nástavcem. Bezpodmínečně hutníme 
pouze za sucha a v suchém stavu.
Poté celou dlážděnou plochu ještě jednou důkladně 
zasypeme pískem a ponecháme ho na ploše 2–3 týdny 
a poté plochu opět zameteme.
Upozorňujeme, že hutnění se nesmí provádět u plošné 
a zatravňovací dlažby. Rovněž nedoporučujeme dlažbu 
zatěžovat okamžitě poté, co je položena.

Chodníky

� dlažba 45–60 mm
� ložná vrstva – kamenivo frakce
 4–8 mm, tl. 30–50 mm
� štěrkodrť 0–6, tl. 150 mm

� původní zemina

Plochy a komunikace 
pro vozidla do 3,5 t

� dlažba 60–80 mm
� ložná vrstva – kamenivo frakce
 4–8 mm, tl. 40–50 mm

� mechanicky zpevněné kamenivo
 frakce 4–32 mm, tl. 200 mm   

� štěrkodrť 0–63 mm, tl. 200 mm

� původní zemina

Plochy a komunikace 
pro vozidla nad 3,5 t

� dlažba 80–100 mm

� ložná vrstva – kamenivo frakce
 4–8 mm, tl. 40–50 mm
� kamenivo zpevněné 
 cementem, tl. 210 mm

� štěrkodrť 0–63 mm, tl. 200 mm

� původní zemina

©Copyright Ferobet 2015, všechna práva vyhrazena. Všechny fotogra e mají pouze ilustrativní 
charakter. Za případné tiskové chyby Ferobet neodpovídá.

Zásady 
pokládky
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KONTAKTY

SÍDLO FIRMY:
Slavkovská 1229/25

683 01 Rousínov
Česká republika

E: info@ferobet.cz

 M: +420 777 867 046 – objednávky
 M: +420 777 185 033 – zakázky 
 M: +420 777 185 076 – doprava

www.ferobet.cz


