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AKCIA NA 
CELÝ ROK
A NOVINKY
F R I E D L  K A M E N Á R N E 

PLATNÉ DO 30. NOVEMBRA 2022



Nezáväzné odporúčané koncové ceny bez dopravy vrátane DPH, platnosť do 30. novembra 2022. Celé a polovičné palety sú bez komisného poplatku. Informácie o tom,
ktoré výrobky sú v prípade neštandardných množstiev zaťažené paušálnym komisným poplatkom, ktorý Vám poskytnú na predajných miestach.

Plotová a múrová  
tvárnica Štandardná
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Plotová a múrová  
tvárnica Faro
Faro plotová a múrová tvárnica – vo farbách sivá, ľadovo 
sivá tieňovaná, pieskovo žltá, vápenec tieňovaný, žulovo 
sivá tieňovaná, vápenec lastúrnikový, platina tieňovaná,  
slonovina a NOVINKA bielo čierna.

Kritériá kvality: odolné voči mrazu

Univerzálna tvárnica 40 x 20 x 15 cm v sivej  
namiesto EUR 8,16 za kus  EUR 6,20 /kus

všetky ostatné farby  
namiesto EUR 9,12 za kus  EUR 6,90 /kus

Impregnácia: V záujme jedno duch šej údržby Friedl Steinwerke 
odporúča, plotové a múrové tvárnice dodatočne impregnovať  
prípravkom DUOPROTECT DP30 .

Plotová a múrová tvárnica Faro bielo čierna

NOVINKA Plot Faro  
teraz aj vo farbe bielo 
čierna, s vhodnou kry-
cou doskou vo fareb-
nom odtieni starobiela!

Plotová a múrová tvárnica Štandardná – vo farbách sivá  
a NOVINKA vápenec lastúrnikový, vápenec tieňovaný a  
platina tieňovaná.

Kritériá kvality: odolné voči mrazu

Univerzálna tvárnica  
50 x 20 x 20 cm v sivej 
namiesto EUR 5,76 za kus  EUR 4,80 /kus

všetky ostatné farby  
namiesto EUR 7,80 za kus  EUR 6,65 /kus

Impregnácia: V záujme jedno duch šej údržby Friedl Steinwerke 
odporúča, plotové a múrové tvárnice dodatočne impregnovať  
prípravkom DUOPROTECT DP30 .

Plotová a múrová tvárnica Štandardná vápenec lastúrnikový
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Plotová a múrová  
tvárnica Štandardná
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Niva29
Niva29 – Terasová platňa Niva29 presvedčí nielen  
v štvorcovom formáte 39,4 x 39,4 x 2,9 cm, ale aj  
v ležérnom formáte 59,4 x 39,4 x 2,9 cm, ktorý je  
taktiež dostupný počas obdobia akcie.
Kamenivo zviditeľnené jemným pieskovaním a  
diamantovým kartáčovaním dodáva povrchu dosiek 
elegantný dizajn. Platne Niva29 sú dostupné vo  
farebnom odtieni starobiela a žula.

Zaťažiteľnosť: iba pochôdzna

Kritériá kvality: odolná voči mrazu a posypovej soli

Možnosť zušľachtenia hrán, napr. na lemovanie bazénu 
pozri stranu 8.

 
namiesto EUR 47,88 za m2  EUR 34,90 /m2

Impregnácia: S cieľom zjednodušiť čistenie Friedl Steinwerke 
odporúča dodatočnú impregnáciu prípravkom DUOPRO-

TECT DP30.Niva29 starobiela v kombinácii s dekoračným štrkom Friedl Shadow white 
a múrovou tvárnicou Momento 60 x 16 x 15 cm starobiela

Linea Verde VG4 sivá

Linea  
Verde VG4
Linea Verde VG4 – Pomocou vsakovacej dlažby  
Linea Verde VG4 je možné vytvoriť veľké plochy, ktoré  
podporujú vsakovanie dažďovej vody. Dlažba má  
rozmery 40 x 30 x 8 cm, vytvára cca 30 mm širokú  
škáru a dá sa kombinovať s bežnými tvarovkami so 
systémom VG4 rovnakej výšky. Dosky Linea Verde VG4 
sú dostupné v odtieni sivá a  žulová sivá tieňovaná.

Zaťažiteľnosť: pojazdná osobnými autami a  
príležitostne so stredne ťažkými vozidlami do 7,5 t

Kritériá kvality: v celej hrúbke odolná voči mrazu a  
posypovej soli, zvýšená odolnosť voči oderu

 
v sivej namiesto EUR 34,68 za m2  EUR 28,10 /m2

žulovo sivá tieňovaná  
namiesto EUR 42,96 za m2  EUR 34,90 /m2

Plotová a múrová  
tvárnica Faro
Faro plotová a múrová tvárnica – vo farbách sivá, ľadovo 
sivá tieňovaná, pieskovo žltá, vápenec tieňovaný, žulovo 
sivá tieňovaná, vápenec lastúrnikový, platina tieňovaná,  
slonovina a NOVINKA bielo čierna.

Kritériá kvality: odolné voči mrazu

Univerzálna tvárnica 40 x 20 x 15 cm v sivej  
namiesto EUR 8,16 za kus  EUR 6,20 /kus

všetky ostatné farby  
namiesto EUR 9,12 za kus  EUR 6,90 /kus

Impregnácia: V záujme jedno duch šej údržby Friedl Steinwerke 
odporúča, plotové a múrové tvárnice dodatočne impregnovať  
prípravkom DUOPROTECT DP30 .

Plotová a múrová tvárnica Štandardná – vo farbách sivá  
a NOVINKA vápenec lastúrnikový, vápenec tieňovaný a  
platina tieňovaná.

Kritériá kvality: odolné voči mrazu

Univerzálna tvárnica  
50 x 20 x 20 cm v sivej 
namiesto EUR 5,76 za kus  EUR 4,80 /kus

všetky ostatné farby  
namiesto EUR 7,80 za kus  EUR 6,65 /kus

Impregnácia: V záujme jedno duch šej údržby Friedl Steinwerke 
odporúča, plotové a múrové tvárnice dodatočne impregnovať  
prípravkom DUOPROTECT DP30 .

NOVINKA

NOVINKA

UVÁDZACIA CENA
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Plotová a múrová  
tvárnica Classic
Plotová a múrová tvárnica Classic vo farbách sivá, 
ľadovo sivá tieňovaná, vápenec tieňovaný, žulovo sivá 
tieňovaná, platina tieňovaná, kovovo šedá tieňovaná a 
NOVINKA vápenec lastúrnikový.

Kritériá kvality: odolné voči mrazu

Univerzálna tvárnica 40 x 20 x 16 cm v sivej  
namiesto EUR 5,76 za kus  EUR 4,75 /kus

všetky ostatné farby  
namiesto EUR 7,44 za kus EUR 5,80 /kus

Impregnácia: V záujme jedno duch šej údržby Friedl Steinwerke 
odporúča, plotové a múrové tvárnice dodatočne impregnovať  
prípravkom DUOPROTECT DP30 .

Plotová a múrová tvárnica Classic ľadovo sivá tieňovaná

Krycia Doska  
s odkvapovým nosom
25 x 28 x 6 cm, vhodné k plotom Faro a Standard (pozri stranu 2), 
Classic (vyobrazený vyššie) a Linea (strana 12)   
sivá namiesto EUR 6,96 za kus    6,60 /kus

ľadovo sivá tieňovaná, slonovina, žulovo sivá tieňovaná, vápenec 
tieňovaný, vápenec lastúrnikový, platina tmavá, platina svetlá,  
platina stredne tmavá, kovovo šedá tieňovaná,  
pieskovo žltá a NOVINKA starobiela 
namiesto EUR 7,80 za kus   7,40 /kus

25 x 33 x 6 cm sivá  
namiesto EUR 8,76 za kus    8,30 /kus

slonovina a platina stredne tmavá  
namiesto EUR 11,16 za kus   10,60 /kus

25 x 38 x 6 cm sivá  
namiesto EUR 10,08 za kus   9,60 /kus

slonovina a platina stredne tmavá 
namiesto EUR 12,72 za kus   12,10 /kus

Fedlap vÍzorral 25 x 28 x 6 cm platina közép

NOVINKA Plot 
Classic teraz 
dostupný už v  
7 farbách!

Krycia platňa 25 x 28 x 6 cm platina stredne tmavá
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Plotová a múrová  
tvárnica Classic

Arret Š15 VG4

Plotová a múrová tvárnica Classic vo farbách sivá, 
ľadovo sivá tieňovaná, vápenec tieňovaný, žulovo sivá 
tieňovaná, platina tieňovaná, kovovo šedá tieňovaná a 
NOVINKA vápenec lastúrnikový.

Kritériá kvality: odolné voči mrazu

Univerzálna tvárnica 40 x 20 x 16 cm v sivej  
namiesto EUR 5,76 za kus  EUR 4,75 /kus

všetky ostatné farby  
namiesto EUR 7,44 za kus EUR 5,80 /kus

Impregnácia: V záujme jedno duch šej údržby Friedl Steinwerke 
odporúča, plotové a múrové tvárnice dodatočne impregnovať  
prípravkom DUOPROTECT DP30 .

Arret Š15 VG4 – Dlažba s hrúbkou 6 cm, 8 cm a 10 cm, 
odolná voči posunutiu (VG4), zo 4 rôznych triedených 
veľkostí kameňa, šírka pásu 15 cm. 

Zaťažiteľnosť: pojazdná osobnými autami – pri hrúbke  
6 cm, pojazdná osobnými autami a príležitostne so stredne 
ťažkými vozidlami do 7,5 t – pri hrúbke 8 cm, pojazdná 
osobnými aj nákladnými vozidlami max. 1 kamión za 
týždeň – pri hrúbke 10 cm pojazdná nákladnou dopravou

Kritériá kvality: v celej hrúbke odolná voči mrazu a posy-
povej soli, zvýšená odolnosť voči oderu

napríklad Arret Š15 VG4 6 cm v sivej  
namiesto EUR 24,24 za m2  EUR 19,44 /m2 

Arret Š15 VG4 6 cm žulovo sivá tieňovaná, ľadovo sivá tieňovaná, 
čadič tieňovaný, vápenec lastúrnikový, mokka tieňovaná, vápenec 
tieňo vaný, bridlica tieňovaná, vulcano tieňovaná,  
antracitová tieňovaná a škoricová tieňovaná 
namiesto EUR 30,84 za m2  EUR 23,90 /m2 

napríklad Arret Š15 VG4 8 cm v sivej   
namiesto EUR 32,52 za m2  EUR 24,50 /m2

Arret Š15 VG4 8 cm žulovo sivá tieňovaná, čadič tieňovaný,  
vápenec lastúrnikový, vulcano tieňovaná  
a ľadovo sivá tieňovaná  
namiesto 40,44 za m2  EUR 29,40 /m2 

Informácie o cene Arret Š15 VG4 10 cm vám poskytnú na  
predajných miestach.

Piazza
PIAZZA 5 cm – 7 rôznych triedených formátov, šírka pásu 
16 cm, vo farbách sivá, antracitová, pieskovo žltá, ílovo 
hnedá, bridlica tieňovaná, jantár tieňovaný, terakota 
tieňovaná, vápenec lastúrnikový, porfýr tieňovaný, vápenec 
tieňovaný, žulovo sivá tieňovaná, čadič tieňovaný a mokka 
tieňovaná.

Zaťažiteľnosť: pojazdná osobnými autami

Kritériá kvality: v celej hrúbke odolná voči mrazu a posy-
povej soli, zvýšená odolnosť voči oderu

všetky farby  
namiesto EUR 34,44 za m2  EUR 21,30 /m2

Piazza bridlica tieňovaná

Dostupné už  
v 13 rôznych  
farbách!

Arret Š15 VG4 Kombinovaná dlažba čadič tieňovaný

Arret Š15 VG4 Kombinovaná dlažba mokka tieňovaná
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Classic podlahová platňa
Classic podlahová platňa– 39,8 x 39,8 x 4 cm vo farbách 
čadič tieňovaný, žulovo sivá tieňovaná a vápenec lastúrni-
kový. 59,8 x 39,8 x 4 cm vo farbách čadič tieňovaný, ľadovo 
sivá tieňovaná, žulovo sivá tieňovaná, vápenec tieňovaný a 
vápenec lastúrnikový.

Zaťažiteľnosť: iba pochôdzna

Kritériá kvality: odolná voči mrazu a posypovej soli, 
zvýšená odolnosť voči oderu

39,8 x 39,8 x 4 cm 
namiesto EUR 36,72 za m2  EUR 26,90 /m2

59,8 x 39,8 x 4 cm 
namiesto EUR 39,84 za m2  EUR 29,30 /m2

Classic podlahová platňa vápenec lastúrnikový

Arret Š25 VG4
Arret Š25 VG4 – Dlažba s hrúbkou 6 cm a 8 cm, odolná 
voči posunutiu (VG4), zložená zo 4 rôznych formátov, šírka 
pásu 25 cm, vo farbách žulovo sivá tieňovaná, čadič 
tieňovaný, platina tieňovaná a kovovo šedá tieňovaná, 6 cm 
dostupné aj v ľadovo sivej tieňovaná farbe.

Zaťažiteľnosť: pojazdná osobnými autami – pri hrúbke  
6 cm, pojazdná osobnými autami a príležitostne so stredne 
ťažkými vozidlami do 7,5 t – pri hrúbke 8 cm.

Kritériá kvality: v celej hrúbke odolná voči mrazu a posy-
povej soli, zvýšená odolnosť voči oderu

Arret Š25 VG4 6 cm  
namiesto 34,32 za m2  EUR 27,90 /m2

Arret Š25 VG4 8 cm  
namiesto 43,92 za m2  EUR 32,30 /m2

Arret Š25 VG4 kovovo šedá tieňovaná



7Nezáväzné odporúčané koncové ceny bez dopravy vrátane DPH, platnosť do 30. novembra 2022. Celé a polovičné palety sú bez komisného poplatku. Informácie o tom,
ktoré výrobky sú v prípade neštandardných množstiev zaťažené paušálnym komisným poplatkom, ktorý Vám poskytnú na predajných miestach.

Nezáväzné odporúčané koncové ceny bez dopravy vrátane DPH, platnosť do 30. novembra 2022. Celé a polovičné palety sú bez komisného poplatku. Informácie o tom,
ktoré výrobky sú v prípade neštandardných množstiev zaťažené paušálnym komisným poplatkom, ktorý Vám poskytnú na predajných miestach.

CL
AS

SI
C

Arret B20 VG4
ARRET Š20 VG4 – Dlažba s hrúbkou 6 cm a 8 cm, odolná 
voči posunutiu (VG4), v 4 rôznych triedených formách,  
šírka pásu 20 cm. 

Zaťažiteľnosť: pojazdná osobnými autami – pri hrúbke  
6 cm, pojazdná osobnými aj nákladnými vozidlami max.  
1 kamión za týždeň – pri hrúbke 8 cm

Kritériá kvality: v celej hrúbke odolná voči mrazu  
a posypovej soli, zvýšená odolnosť voči oderu

Arret Š20 VG4 6 cm antracitova tieňovaná, žulovo sivá  
tieňovaná, čadič tieňovaný, vápenec lastúrnikový  
a ľadovo sivá tieňovaná 
namiesto EUR 32,52 za m2  EUR 25,90 /m2 

Arret Š20 VG4 6 cm ušľachtilé kamenivo žulovo sivé sériovo jem-
ne pieskované a leštené diamantmi  
DUOPROTECT DP30  

namiesto EUR 58,80 za m2  EUR 46,40 /m2 

NOVINKA Arret Š20 VG4 8 cm 
sivá namiesto EUR 34,44 za m2  EUR 26,90 /m2

Arret Š20 VG4 8 cm žulovo sivá tieňovaná, čadič tieňovaný, vápe-
nec latúrnikový a ľadovo sivá tieňovaná  
namiesto EUR 42,36 za m2   EUR  30,80 /m2Arret Š20 VG4 kombidlažba vápenec lastúrnikový 

Triad VG4
TRIAD VG4 8 cm – 9 rôznych veľkostí vytriedených v  
3 rôznych šírkach pásu, odolné voči posu nutiu (VG4).

Zaťažiteľnosť:  pojazdná osobnými autami a príležitostne 
so stredne ťažkými vozidlami do 7,5 t

Kritériá kvality: v celej hrúbke odolná voči mrazu a posy-
povej soli, zvýšená odolnosť voči oderu

čadič tieňovaný a žulovo sivá tieňovaná  
namiesto EUR 48,84 za m2  EUR 37,89 /m2 

platina stredne tmavá-kryštál 
namiesto EUR 57,00 za m2  EUR 45,28 /m2 

platina stredne tmavá-kryštál jemne  
pieskovaná namiesto EUR 65,04 za m2  EUR 51,20 /m2 

Triad VG4 žulovo sivá tieňovaná

Arret Š25 VG4
Arret Š25 VG4 – Dlažba s hrúbkou 6 cm a 8 cm, odolná 
voči posunutiu (VG4), zložená zo 4 rôznych formátov, šírka 
pásu 25 cm, vo farbách žulovo sivá tieňovaná, čadič 
tieňovaný, platina tieňovaná a kovovo šedá tieňovaná, 6 cm 
dostupné aj v ľadovo sivej tieňovaná farbe.

Zaťažiteľnosť: pojazdná osobnými autami – pri hrúbke  
6 cm, pojazdná osobnými autami a príležitostne so stredne 
ťažkými vozidlami do 7,5 t – pri hrúbke 8 cm.

Kritériá kvality: v celej hrúbke odolná voči mrazu a posy-
povej soli, zvýšená odolnosť voči oderu

Arret Š25 VG4 6 cm  
namiesto 34,32 za m2  EUR 27,90 /m2

Arret Š25 VG4 8 cm  
namiesto 43,92 za m2  EUR 32,30 /m2

Farba platina stredne 
tmavá kryštál vytvára 
nád herný decentný 
trblietavý efekt pri 
slnečnom žiarení!

Dlažobné tvarovky Arret 
B20 VG4 6 cm tieňovaná 
ľadová sivá, aj s techno
lógiou reduNOx! Infor
mácie nájdete na stránke  
www.karmenarne.sk
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Largo Platňa  
s pohľadovou hranou
Largo Platňa s pohľadovou hranou – 59,8 x 39,8 x 5 cm  
s farbenými pohľadovými hranami a DUOPROTECT  
DP30 len na povrchu, vo farbách čadič tieňovaný, ľadovo 
sivá tieňo vaná, žulovo sivá tieňovaná, vápenec lastúrni  -
kový, vápenec tieňovaný, pla tina stredne tmavá, vulcano 
tieňo va ná, platina tieňovaná, pieskovo žltá tieňo vaná,  
škoricovo tieňovaná,  vápenec jemne tieňovaný, striebro 
sivá jemne tieňovaná a kovovo šedá jemne tieňovaná.

Možnosť zušľachtenia hrán napr. pri okrajoch bazénov,  
viď nižšie. 

Zaťažiteľnosť: iba pochôdzna

Kritériá kvality: odolná voči mrazu a posypovej soli, 
zvýšená odolnosť voči oderu

 
namiesto EUR 21,72 za kus  EUR 17,30 /kusLargo Doska s pohľadovou hranou žulovo sivá tieňovaná

Zušľachtenie hrán
Zušľachtenie hrán – v prípade platní LIV, LIV29, Dots, 
Dots29, Parello29, Versus Plus, Niva29 ako aj platne  
Largo s pohľadovými hranami je možné zušľachtiť bočné  
plochy v troch dizajnoch na lemovanie bazéna, obloženie 
schodov, ukončenie terasy alebo na použitie ako krycia 
doska:

Priame a skosené hrany  
Kalibrovaná dolná strana platni, bočná plocha  
s pieskovaným dizajnom (pri platní Largo  
s pohľadovými hranami s brúseným  
dizajnom), skosená dolná hrana EUR 65,16 /bm

Štvrťkruhové zakončenie  
Kalibrovaná dolná strana platní, bočná plocha  
so štvrťkruhovým zakončením,
skosená dolná hrana EUR 71,76 /bm

Polkruhové zakončenie  
PlKalibrovaná dolná strana platní,
Bočná plocha s polkruhovým zakončením EUR 78,36 /bm

Narezanie odkvapového nosa  
(možné aj v kombinácii s vyššie uvedenými  
možnosťami zušľachtenia hrán) EUR 6,60 /bm

Polkruhové zakončenie

Štvrťkruhové zakončenie

Priame a skosené hrany

Largo Platňa s pohľa do-
vou hranou použiteľná 
napr. ako schodiskový 
stupeň, krycia doska. 
Teraz dostupná v 
nových jemne tieňo va-
ných odtieňoch.
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ktoré výrobky sú v prípade neštandardných množstiev zaťažené paušálnym komisným poplatkom, ktorý Vám poskytnú na predajných miestach.

 M
Od

er
N

Largo podlahová platňa
Largo podlahová platňa 59,8 x 29,8 x 5 cm

vo farbách čadič tieňovaný, ľadovo sivá tieňovaná, žulovo sivá  
tieňo va ná, vápenec lastúrnikový, vápenec tieňovaný, platina  
stredne tmavá, vulcano tieňovaná, pieskovo  
žltá tieňovaná a škoricovo tieňovaná  
namiesto EUR 44,88 za m2  EUR 33,20 /m2

vo farbe platina tieňovaná 
namiesto EUR 46,44 za m2  EUR 34,60 /m2

s vrstvou z ušľachtilého kameniva, vo farbách ušľach tilé  
kamenivo bielo čierne, žulovo sivá, antracitová.  
Sériovo jemne pieskovaná a leštená  
diamantmi.  
namiesto EUR 55,80 za m2  EUR 45,10 /m2 

Largo podlahová platňa 59,8 x 39,8 x 5 cm  
a 59,8 x 59,8 x 5 cm

vo farbách čadič tieňovaný, ľadovo sivá tieňovaná, žulovo  
sivá tieňo va ná, vápenec lastúrnikový  
a vápenec tieňovaný 
namiesto EUR 48,12 za m2  EUR 35,95 /m2

vo farbe platina tieňovaná, 59,8 x 39,8 cm  
vápenec jemne tieňovaný, striebro sivá  
jemne tieňovaná a kovovo  
šedá jemne tieňovaná  
namiesto EUR 49,68 za m2  EUR 37,65 /m2

59,8 x 59,8 x 5 cm s vrstvou z ušľachtilého kameniva, vo farbách  
ušľach tilého kamenivo bielo čierne a žulovo sivá.  
Sériovo jemne pieskovaná 
a leštená diamantmi 
namiesto EUR 58,92 za m2  EUR 48,30 /m2

Largo podlahová platňa 89,8 x 59,8 x 5 cm

vo farbách čadič tieňovaný, ľadovo sivá tieňovaná,  
žulovo sivá tieňo va ná a vápenec tieňovaný  
namiesto EUR 66,96 za m2  EUR 50,40 /m2

vo farbe platina tieňovaná  
namiesto EUR 68,52 za m2  EUR 51,80 /m2

Zaťažiteľnosť: iba pochôdzna

Kritériá kvality: odolná voči mrazu a posypovej soli, 
zvýšená odolnosť voči oderu

Príslušenstvo: lišta z ušľachtilej ocele na pohľadovú  
hranu 300 x 8 x 5,5 cm na schody

Podlahová platňa Largo  89,8 x 59,8 x 5 cm čadič tieňovaný

Podlahová platňa Largo 59,8 x 39,8 x 5 cm vápenec jemne tieňovaný

Podlahová platňa Largo 59,8 x 59,8 x 5 cm ušľachtilé kamenivo bielo čierne

Largo Platňa  
s pohľadovou hranou
Largo Platňa s pohľadovou hranou – 59,8 x 39,8 x 5 cm  
s farbenými pohľadovými hranami a DUOPROTECT  
DP30 len na povrchu, vo farbách čadič tieňovaný, ľadovo 
sivá tieňo vaná, žulovo sivá tieňovaná, vápenec lastúrni  -
kový, vápenec tieňovaný, pla tina stredne tmavá, vulcano 
tieňo va ná, platina tieňovaná, pieskovo žltá tieňo vaná,  
škoricovo tieňovaná,  vápenec jemne tieňovaný, striebro 
sivá jemne tieňovaná a kovovo šedá jemne tieňovaná.

Možnosť zušľachtenia hrán napr. pri okrajoch bazénov,  
viď nižšie. 

Zaťažiteľnosť: iba pochôdzna

Kritériá kvality: odolná voči mrazu a posypovej soli, 
zvýšená odolnosť voči oderu

 
namiesto EUR 21,72 za kus  EUR 17,30 /kus

Zušľachtenie hrán
Zušľachtenie hrán – v prípade platní LIV, LIV29, Dots, 
Dots29, Parello29, Versus Plus, Niva29 ako aj platne  
Largo s pohľadovými hranami je možné zušľachtiť bočné  
plochy v troch dizajnoch na lemovanie bazéna, obloženie 
schodov, ukončenie terasy alebo na použitie ako krycia 
doska:

Priame a skosené hrany  
Kalibrovaná dolná strana platni, bočná plocha  
s pieskovaným dizajnom (pri platní Largo  
s pohľadovými hranami s brúseným  
dizajnom), skosená dolná hrana EUR 65,16 /bm

Štvrťkruhové zakončenie  
Kalibrovaná dolná strana platní, bočná plocha  
so štvrťkruhovým zakončením,
skosená dolná hrana EUR 71,76 /bm

Polkruhové zakončenie  
PlKalibrovaná dolná strana platní,
Bočná plocha s polkruhovým zakončením EUR 78,36 /bm

Narezanie odkvapového nosa  
(možné aj v kombinácii s vyššie uvedenými  
možnosťami zušľachtenia hrán) EUR 6,60 /bm
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ktoré výrobky sú v prípade neštandardných množstiev zaťažené paušálnym komisným poplatkom, ktorý Vám poskytnú na predajných miestach.

M
Od

er
N

Sigma VG4
Sigma VG4 –  40 x 20 x 8 cm, odolná voči posunutiu (VG4) 
vo farbách sivá, platina svetlá, platina stredne tmavá,  
platina tmavá, ušľachtilé kamenivo bielo čierne a ušľachtilé 
kamenivo žulové sivé.

Zaťažiteľnosť: pojazdná osobnými autami a príležitostne 
so stredne ťažkými vozidlami do 7,5 t

Kritériá kvality: v celej hrúbke odolný voči mrazu a posy-
povej soli, zvýšená odolnosť voči oderu

v sivej bez Duoprotect DP30  
namiesto EUR 33,00 za m2   EUR 25,30 /m2

platina svetlá, platina stredne tmavá a  
platina tmavá DUOPROTECT DP30  
namiesto EUR 45,96 za m2  EUR 37,70 /m2

s ušľachtilým kamenivom, sériovo jemne pieskované a leštené  
diamantmi DUOPROTECT DP30  
namiesto EUR 66,84 za m2   EUR 51,30 /m2

Sigma Riemchen
Sigma Riemchen  – 23,8 x 7,8 x 8 cm vo farbách čadič 
tieňo vaný, žulovo sivá tieňovaná, platina tieňovaná a  
tehlovo červená.

Zaťažiteľnosť: pojazdná osobnými autami a príležitostne 
so stredne ťažkými vozidlami do 7,5 t 

Kritériá kvality: v celej hrúbke odolná voči mrazu a posy-
povej soli, zvýšená odolnosť voči oderu

 
namiesto EUR 41,88 za m2  EUR 36,90 /m2

Sigma Riemchen čadič tieňovaný

Kombinovaná dlažba Sigma VG4 8 cm platina stredne tmavá
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M
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Cadea & Cadea VG4
Cadea & Cadea VG4 –  3 rôzne triedené formáty kameňa, 
Cadea šírka pásu 29,8 cm a hrúbke 5 cm vo farbách žulovo 
sivá tieňovaná, čadič tieňovaný, ľadovo sivá tieňovaná,  
vápenec lastúrnikový a vápenec tieňovaný.  
Cadea VG4 šírka pásu 30 cm a hrúbke 8 cm, odolná voči 
posunutiu (VG4), vo farbách žulovo sivá tieňovaná, čadič 
tieňovaný, ľadovo sivá tieňovaná, vápenec lastúrnikový,  
vápenec jemne tieňovaný, striebro sivá jemne tieňovaná  
a kovovo šedá jemne tieňovaná.

Zaťažiteľnosť: iba pochôdzna – pri hrúbke 5 cm 
pojazdná osobnými autami – pri hrúbke 8 cm

Kritériá kvality: odolná voči mrazu a posypovej soli – pri 
hrúbke 5 cm, v celej hrúbke odolný voči mrazu a posypovej 
soli, zvýšená odolnosť voči oderu – pri hrúbke 8 cm

Cadea 5 cm 
namiesto EUR 45,24 za m2 EUR 33,20 /m2

Cadea VG4 8 cm 
namiesto EUR 53,40 za m2  EUR 39,25 /m2

Príslušenstvo: lišta z ušľachtilej ocele na pohľadovú hranu 
300 x 8 x 5,5 cm a 300 x 8 x 8,5 cm na schody Steinhöhen

Cadea VG4 8 cm kovovo šedá jemne tieňovaná

Sigma VG4  
kombinovaná dlažba
Sigma VG4 kombinovaná dlažba 8 cm – odolná voči  
posunutiu (VG4), z 3 rôznych triedených veľkostí kameňa, 
šírka pásu 15 cm, vo farbách sivá, žulovo sivá tieňovaná,  
vápenec tieňovaný, vápenec lastúrnikový, bridlica tieňovaná 
a čadič tieňovaný. 

Zaťažiteľnosť: pojazdná osobnými aj nákladnými vozidlami 
max. 1 kamión za týždeň

Kritériá kvality: v celej hrúbke odolná voči mrazu a posy-
povej soli, zvýšená odolnosť voči oderu 

 
v sivej namiesto EUR 33,36 za m2 EUR 25,30 /m2

všetky ostatné farby 
namiesto EUR 41,76 za m2 EUR 33,70 /m2

Sigma VG4 kombinovaná dlažba 8 cm vápenec tieňovaný
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M
Od

er
N

Linea VG4
Linea VG4 – odolná voči posunutiu, 60 x 15 x 8 cm vo  
farbe žulovo sivá tieňovaná alebo 60 x 30 x 8 cm,  
vo farbách žulovo sivá tieňovaná, vápenec lastúrni kový,  
platina svetlá, platina stredne tmavá, platina tmavá,  
čadič tieňovaný a NOVINKA platina tieňovaná. 

Zaťažiteľnosť: pojazdná osobnými autami

Kritériá kvality: v celej hrúbke odolný voči mrazu a  
posypovej soli, zvýšená odolnosť voči oderu

 
namiesto EUR 53,40 za m2 EUR 39,30 /m2

Vo vyhotoveniach ušľachtilé kamenivo bielo čierne,  
ušľachtilé kamenivo žulové sivé, ušľachtilé  
kamenivo antracitové, sériovo jemne  
pieskované a leštené diamantmi  
namiesto EUR 66,84 za m2  EUR 51,30 /m2

Linea VG4 60 x 30 x 8 cm ušľachtilé kamenivo žulové sivé

Linea plotová a múrová 
tvárnica
Linea plotová a múrová tvárnica – vo farbách slonovina, 
platina svetlá, platina stredne tmavá, platina tmavá,  
striebro sivá jemne tieňovaná a NOVINKA ľadovo sivá 
tieňovaná a kovovo šedá tieňovaná.

Kritériá kvality: odolné voči mrazu  

Univerzálny kváder 60 x 20 x 15 cm  
namiesto EUR 14,52 za kus  EUR 11,10 /kus

Impregnácia: V záujme jednoduchšej údržby Friedl Steinwerke 
odporúča, plotové a múrové tvárnice dodatočne impregnovať  
pripravkom DUOPROTECT DP30 .

Drops platin hellLinea plotová a múrová tvárnica striebro sivá jemne tieňovaná

NOVINKA Plot Linea teraz 
aj vo farebnom odtieni 
ľadová sivá tieňovaná a 
kovovo šedá tieňovaná!

Linea VG4 aj vo formátoch
60 x 60 x 8 cm, 90 x 60 x 8 cm
a 90 x 90 x 8 cm. Informácie o
cene týchto formátov vám pos-  
kytnú na predajných miestach.
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M
Od
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Ochrana povrchu – Jednoduchá údržba vďaka DUOPROTECT

Friedl Steinwerke ponúka ako ochranu povrchu impregnáciu DUO- PROTECTDP30  a 
prie dušný transparentný ná ter DUOPROTECT   DP60 .Výhody ochrany povrchu a ďalšie 
infor mácie nájdete na www.kame narne. sk v ponuke Servis.
Výrobky označené logom DUOPROTECT  DP30  sú im pregnované ochranou pov r chu 
už vo výrobnom závode.

Largo Bodenplatte 89,8 x 59,8 x x 5 cm basaltschattiert

Linea VG4
Linea VG4 – odolná voči posunutiu, 60 x 15 x 8 cm vo  
farbe žulovo sivá tieňovaná alebo 60 x 30 x 8 cm,  
vo farbách žulovo sivá tieňovaná, vápenec lastúrni kový,  
platina svetlá, platina stredne tmavá, platina tmavá,  
čadič tieňovaný a NOVINKA platina tieňovaná. 

Zaťažiteľnosť: pojazdná osobnými autami

Kritériá kvality: v celej hrúbke odolný voči mrazu a  
posypovej soli, zvýšená odolnosť voči oderu

 
namiesto EUR 53,40 za m2 EUR 39,30 /m2

Vo vyhotoveniach ušľachtilé kamenivo bielo čierne,  
ušľachtilé kamenivo žulové sivé, ušľachtilé  
kamenivo antracitové, sériovo jemne  
pieskované a leštené diamantmi  
namiesto EUR 66,84 za m2  EUR 51,30 /m2

Momento múrová  
tvárnica
Momento múrová tvárnica – 60 x 24 x 7,5 cm vo farbách 
sivá, žulovo sivá tieňovaná, ľadovo sivá tieňovaná, vápenec 
lastúrni kový, vápenec tieňovaný, krieda a NOVINKA staro-
biela a platina tieňovaná.

Kritériá kvality: odolné voči mrazu

 
namiesto EUR 11,76 za kus  EUR 9,60 /kus

Impregnácia: V záujme jednoduchšej údržby Friedl Steinwerke 
odporúča, plotové a múrové tvárnice dodatočne impregnovať  
pripravkom DUOPROTECT DP30 .

Múrová tvárnica Momento 60 x 24 x 15 cm a 60 x 24 x 7,5 cm  
ľadovo sivá tieňovaná

Campus VG4 
Campus VG4 8 cm – odolná voči posunutiu (VG4),  
z 3 rôznych triedených veľkostí kameňa, šírka pásu 40 cm, 
vo farbách čadič tieňovaný, žulovo sivá tieňovaná a  
NOVINKA platina tieňovaná, vápenec jemne tieňovaný, 
striebro sivá jemne tieňovaná a kovovo šedá jemne 
tieňovaná.

Zaťažiteľnosť: pojazdná osobnými autami a príležitostne  
so stredne ťažkými vozidlami do 7,5 t

Kritériá kvality: v celej hrúbke odolná voči mrazu a posy-
povej soli, zvýšená odolnosť voči oderu

 
namiesto EUR 53,40 za m2  EUR 39,30 /m2

Campus VG4 8 cm žulovo sivá tieňovaná

Múrová tvárnica Momento  
aj vo formátoch 60 x 16 x 15 cm,  
60 x 19 x 15 cm a 60 x 24 x 15 cm. 
Infor mácie o cene týchto formátov 
vám pos kytnú na predajných  
miestach.
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dI
ZA

JN

Dots29 Platne – 59,4 x 39,4 x 2,9 cm, 59,4 x 59,4 x 2,9 cm 
a 79,4 x 39,4 x 2,9 cm vo farbe popol, krieda a prírodná.

Zaťažiteľnosť:  iba pochôdzna

Kritériá kvality: odolná voči mrazu a posypovej soli

Možnosť zušľachtenia hrán, napr. pri okrajoch bazéna, viď 
strana č. 8.

59,4 x 39,4 x 2,9 cm 
namiesto EUR 62,76 za m2  EUR 44,90 /m2

59,4 x 59,4 x 2,9 cm  
a 79,4 x 39,4 x 2,9 cm 
namiesto EUR 62,76 za m2  EUR 49,90 /m2

NOVINKA K platniam sú k dispozícii aj soklové lišty!

Dots29 Platne

Dots29 79,4 x 39,4 x 2,9 cm asche

Dots 89,4 x 89,4 x 4,8 cm krieda

Dots Platne
Dots – 59,4 x 59,4 x 4,8 cm, 89,4 x 59,4 x 4,8 cm a  
89,4 x 89,4 x 4,8 cm vo farbe popol, krieda a prírodná.

Zaťažiteľnosť:  iba pochôdzna

Kritériá kvality: odolná voči mrazu a posypovej soli

Možnosť zušľachtenia hrán, napr. pri okrajoch bazéna, viď 
strana č. 8

 
namiesto EUR 89,88 za m2  EUR 77,50 /m2

NOVINKA K platniam sú k dispozícii aj soklové lišty!

Výnimočná:  
Hrúbka platní  
len 29 mm!
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dI
ZA

JN

Dots29 Platne – 59,4 x 39,4 x 2,9 cm, 59,4 x 59,4 x 2,9 cm 
a 79,4 x 39,4 x 2,9 cm vo farbe popol, krieda a prírodná.

Zaťažiteľnosť:  iba pochôdzna

Kritériá kvality: odolná voči mrazu a posypovej soli

Možnosť zušľachtenia hrán, napr. pri okrajoch bazéna, viď 
strana č. 8.

59,4 x 39,4 x 2,9 cm 
namiesto EUR 62,76 za m2  EUR 44,90 /m2

59,4 x 59,4 x 2,9 cm  
a 79,4 x 39,4 x 2,9 cm 
namiesto EUR 62,76 za m2  EUR 49,90 /m2

NOVINKA K platniam sú k dispozícii aj soklové lišty!

Dots29 Platne LIV29
LIV29 – 39,4 x 39,4 x 2,9 cm, 59,4 x 39,4 x 2,9 cm,  
59,4 x 59,4 x 2,9 cm alebo 79,4 x 39,4 x 2,9 cm vo farbe 
maková, kovovo šedá, vanilková, kremencová, karamelová, 
hmlová a štrková

Možnosť zušľachtenia hrán, napr. pri okrajoch bazéna, viď 
strana č. 8.

Zaťažiteľnosť: iba pochôdzna

Kritériá kvality: odolná voči mrazu a posypovej soli

39,4 x 39,4 x 2,9 cm  
a 59,4 x 39,4 x 2,9 cm  
namiesto EUR 69,48 za m2  EUR 49,90 /m2

59,4 x 59,4 x 2,9 cm  
a 79,4 x 39,4 x 2,9 cm  
namiesto EUR 69,48 za m2  EUR 54,90 /m2

K platniam sú k dispozícii aj soklové lišty!

LIV29 59,4 x 39,4 x 2,9 cm hmlová

LIV 89,4 x 59,4 x 4,8 cm kremencová

LIV
LIV – 59,4 x 59,4 x 4,8 cm, 89,4 x 59,4 x 4,8 cm a  
89,4 x 89,4 x 4,8 cm vo farbe maková, kovovo šedá,  
vanilková, kremencová, karamelová, hmlová a štrková.

Zaťažiteľnosť:  iba pochôdzna

Kritériá kvality: odolná voči mrazu a posypovej soli

 
namiesto EUR 98,76 za m2  EUR 85,10 /m2

K platniam sú k dispozícii aj soklové lišty!

Výnimočná  
hrúbka platní  
len 29 mm!
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Parello29
Parello29 – 69,4 x 30,8 x 2,9 cm o farbe maková, kovovo 
šedá, vanilková, kremencová, karamelová, hmlová  
a štrková.

Možnosť zušľachtenia hrán, napr. pri okrajoch bazéna, viď 
strana č. 8.

Zaťažiteľnosť: iba pochôdzna

Kritériá kvality: odolná voči mrazu a posypovej soli

 
namiesto EUR 87,72 za m2    EUR 74,20 /m2

K platniam sú k dispozícii aj soklové lišty!

Parello29 karamelová

69,4 cm

30,8 cm

Daris múrová tvárnica
Daris múrová tvárnica – sa vyznačuje elegantnou 15 mm 
veľkou optickou škárou, vo farbe krieda, striebro sivá jemne 
tieňovaná a kovovo šedá jemne tieňovaná.

Kritériá kvality: odolné voči mrazu

 
namiesto EUR 7,44 za kus  EUR 5,99 /kus

Impregnácia: V záujme jedno duch šej údržby Friedl Steinwerke 
odporúča, plotové a múrové tvárnice dodatočne impregnovať  
prípravkom DUOPROTECT DP30 .

Daris múrová tvárnica šedá jemne tieňovaná

Výnimočná 
hrúbka platní  
len 29 mm!
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Kumo VG4
Kumo VG4 – ca. 59 x 41,3 x 8 cm, odolná voči posunutiu 
(VG4), vo farbách štrková, striebro sivá jemne tieňovaná,  
kovovo šedá jemne tieňovaná a NOVINKA ľadovo sivá 
tieňovaná a žulovo sivá tieňovaná

Zaťažiteľnosť: pojazdná osobnými autami

Kritériá kvality: v celej hrúbke odolná voči mrazu a posy-
povej soli, zvýšená odolnosť voči oderu

 
namiesto EUR 55,68 za m2  EUR 46,45 /m2

Kumo VG4 striebro sivá jemne tieňovaná popredia),  
štrková (stred) a kovovo šedá jemne tieňovaná (pozadie)

ca. 59 cm

ca. 41,3 cm

Kursiva VG4
Kursiva VG4 – 60 x 26,8 x 8 cm, odolná voči posunutiu 
(VG4), vo farbách štrková, kovovo šedá, platina tieňovaná a 
NOVINKA žulovo sivá tieňovaná.

Zaťažiteľnosť: pojazdná osobnými autami

Kritériá kvality: v celej hrúbke odolná voči mrazu a posy-
povej soli, zvýšená odolnosť voči oderu

 

namiesto EUR 55,68 za m2  EUR 46,45 /m2

Kursiva VG4 kovovo šedá

60 cm

26,8 cm

Daris múrová tvárnica
Daris múrová tvárnica – sa vyznačuje elegantnou 15 mm 
veľkou optickou škárou, vo farbe krieda, striebro sivá jemne 
tieňovaná a kovovo šedá jemne tieňovaná.

Kritériá kvality: odolné voči mrazu

 
namiesto EUR 7,44 za kus  EUR 5,99 /kus

Impregnácia: V záujme jedno duch šej údržby Friedl Steinwerke 
odporúča, plotové a múrové tvárnice dodatočne impregnovať  
prípravkom DUOPROTECT DP30 .

NOVINKA Kumo 
VG4 teraz  
dos tupné až v  
5 farbách!
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drops platina svetlá

dI
ZA

JN

Spot  
nášľapná doska
Spot nášľapná doska – Ø 40 x 5 cm, Ø 60 x 5 cm a  
Ø 80 x 5 cm, vo farbe vanilková, kremencová, karamelová,  
maková, kovovo šedá, hmlová, štrková, popol, prírodná  
a krieda.

Zaťažiteľnosť:  iba pochôdzna

Kritériá kvality: odolná voči mrazu a posypovej soli

 
Ø 40 cm namiesto EUR 27,84 za kus  EUR 25,20 /kus

Drops
Drops – 70 x 60 x 10 cm pozostávajúce z dvoch rozličných  
platní, vo farbe platina svetlá

Zaťažiteľnosť: pojazdná osobnými autami

Kritériá kvality: odolná voči mrazu a posypovej soli, zvýšená 
odolnosť voči oderu

 
namiesto EUR 53,40 za m2  EUR 44,50 /m2

Spot nášľapná doska Ø 40 cm und Ø 60 cm štrková

Informácie o cene 
týchto formátov
vám poskytnú  
na predajných  
miestach.

Capris kombidlažba
Capris kombidlažba 5 cm – s mikro fázou, z 2 rôznych trie-
dených veľkostí kameňa (formáty 20 x 15 cm a 15 x 15 cm),  
vo farbách žulovo sivá tieňovaná, vápenec lastúrnikový,  
bridlica tieňovaná a ľadovo sivá tieňovaná.

Zaťažiteľnosť: pojazdná osobnými autami

Kritériá kvality: v celej hrúbke odolná voči mrazu a posypovej 
soli, zvýšená odolnosť voči oderu

 
namiesto EUR 32,40 za m2  EUR 22,40 /m2

Capris žulovo sivá tieňovaná

CL
AS

SI
C
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Versus
Versus – 39,5 x 39,5 x 3,5 cm, 59,5 x 39,5 x 3,5 cm,  
59,5 x 59,5 x 3,5 cm, 79,5 x 59,5 x 3,5 cm, vo farbe  
štrková tieňovaná, kremencová tieňovaná, kovovo šedá 
tieňovaná a vanilková tieňo vaná.

Zaťažiteľnosť:  iba pochôdzna

Kritériá kvality:  odolné voči mrazu

 
namiesto EUR 64,68 za m2 EUR 58,40 /m2

K platniam sú k dispozícii aj soklové lišty.

Impregnácia: S cieľom zjednodušiť čistenie Friedl Steinwerke 
odporúča dodatočnú impregnáciu prípravkom 
DUOPROTECT DP30 .

Versus vanilková tieňovaná

Versus Plus
Versus Plus – 39,5 x 39,5 x 3,5 cm, 59,5 x 39,5 x 3,5 cm,  
59,5 x 59,5 x 3,5 cm, 79,5 x 59,5 x 3,5 cm, vo farbe 
štrková, kremencová, kovovo šedá a vanilková.

Platne Versus Plus v rovna kých odtie ňoch ako dosky Ver sus, 
ktoré sú jemne pieskované, leštené diamantom a impregno-
vané DUOPROTECT DP30  Pov rchová úprava zvý raz  ňu je 
prírodnú zrnitosť.

Zaťažiteľnosť:  iba pochôdzna

Kritériá kvality: odolná voči mrazu a posypovej soli

 
namiesto EUR 87,48 za m2 EUR 79,10 /m2

K platniam sú k dispozícii aj soklové lišty.

Versus Plus vanilkováCapris žulovo sivá tieňovaná
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Trentino Antik
Trentino Antik 7 cm – 7 rôznych triedených veľkostí kameňa 
(šírka 15 cm resp. 7,5 cm), vo farbách žulovo sivá tieňovaná, 
čadič tieňovaný, vápenec tieňovaný a vápenec lastúrnikový 

Zaťažiteľnosť: pojazdná osobnými aj nákladnými vozidlami 
max. 1 kamión za týždeň

Kritériá kvality: v celej hrúbke odolný voči mrazu a posypovej 
soli, zvýšená odolnosť voči oderu

 
namiesto EUR 50,64 za m2 EUR 36,60 /m2

Trentino Antik (starobylý povrch, zlomené hrany a rohy) žulovo sivá tieňovaná

Trentino
Trentino 7 cm – 7  rôznych triedených veľkostí kameňa (šírka 
15 cm resp. 7,5 cm), vo farbách žulovo sivá tieňovaná, čadič 
tieňovaný, vápenec tieňovaný a vápenec lastúrnikový

Zaťažiteľnosť: pojazdná osobnými aj nákladnými vozidlami 
max. 1 kamión za týždeň

Kritériá kvality: v celej hrúbke odolný voči mrazu a posypove 
soli, zvýšená odolnosť voči oderu

 
namiesto EUR 42,48 za m2   EUR 30,70 /m2

Trentino (bez fazety  ostrá hrana) vápenec tieňovaný

SY
ST
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Moderný dizajn, ušľachtilé farby, 12 
Voltov, jednoduché zásuvné a skrut-
kové spoje! 

Všetky výrobky in-lite zo svetel ných 
diód pracujú s menovitým na pätím 12 
vol tov a  ľahko sa in štalujú na základe 
svojich rozo berateľných spojov. Paleta 
vý rob kov zahŕňa nás tenné a stojano - 
vé svietidlá ako aj žiariče na zabudo-
vanie v rôznych veľkostiach. Komplet—
ný a podrobný výber sorti mentu vý rob-
kov in-lite je uvedený v  našom cenní - 
ku a na stránkach www.kamenarne.sk  
a www.inlite.com. Svietidlá a  všetko 
prís lu šen stvo ako transformátory a ká-
ble získate v  partner ských podnikoch 
Friedl Steinwerke. Vŕtanie otvorov do 
ka me ňov od Friedl ur če ných na mon-
táž svietidiel za príplatok.

Celková spotreba svietidiel zobraze-
ných na obrázku je 22,5 Wattov za ho-
di nu, materiálové náklady pre zobra ze-
ný príklad (9 svietidiel vrátane trans-
formátora HUB-50 a 40 m kábla) pred-
stavujú okolo EUR 1.222,–.

Lampy in-lite na prÍťaŽlivé osvetlenie vaŠej záhrady

Podlahové bodové osvetlenie 
Hyve (2x)Spot pod vodu Sub (1x) Nástenné lampy Blink (2x)Smerové osvetlenie Liv (2x)

Podlahové bodové osvetlenie 
Scope (2x)
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Trentino Antik 7 cm – 7 rôznych triedených veľkostí kameňa 
(šírka 15 cm resp. 7,5 cm), vo farbách žulovo sivá tieňovaná, 
čadič tieňovaný, vápenec tieňovaný a vápenec lastúrnikový 

Zaťažiteľnosť: pojazdná osobnými aj nákladnými vozidlami 
max. 1 kamión za týždeň

Kritériá kvality: v celej hrúbke odolný voči mrazu a posypovej 
soli, zvýšená odolnosť voči oderu

 
namiesto EUR 50,64 za m2 EUR 36,60 /m2

Gutshof ŠM24  
Múrová tvárnica
Gutshof ŠM24 Múrová tvárnica bosovaná – Hrúbka múra 
cca 24 cm, 3 rôzne výšky kameňa, vytriedených  
5 rôznych dĺžok ka me ňa, vo farbách sivá, pieskovo žltá, 
vápenec lastúrni kový, žulovo sivá tieňovaná, vápenec 
tieňovaný a ľadovo sivá tieňovaná. 
Múrová tvárnica Gutshof s výškou 15 cm aj v odtieni mok-
ka tieňovaná, olovená tmavá, olovená svetlá a olovená  
stredne tmavá, a s výškou 7,5 a 15 cm aj v odtieni krieda a 
NOVINKA starobiela a platina tieňovaná

Kritériá kvality: odolné voči mrazu

 
namiesto EUR 279,48 za m2  EUR 212,90 /m2

Impregnácia:  V záujme jednoduchšej údržby Friedl Steinwerke 
odporúča, plotové a múrové tvárnice dodatočne impregnovať  
prípravkom  DUOPROTECT DP30 .

Gutshof ŠM16  
Múrová tvárnica
Gutshof ŠM16 Múrová tvárnica bosovaná – Hrúbka múra 
cca 16 cm, výška kameňa 15 cm, 5 vytriedených dĺžok 
kameňa, vo farbách sivá, ľadovo sivá tieňovaná, pieskovo 
žltá, vápenec lastúrnikový, žulovo sivá tieňovaná, vápenec 
tieňovaný, mokka tieňovaná, krieda, olovená tmavá, olovená 
svetlá a olovená stredne tmavá a NOVINKA starobiela a 
platina tieňovaná

Kritériá kvality: odolné voči mrazu

 
namiesto EUR 189,12 za m2    EUR 155,90 /m2

Impregnácia: V záujme jednoduchšej údržby Friedl Steinwerke 
odporúča, plotové a múrové tvárnice dodatočne impregnovať  
prípravkom DUOPROTECT DP30 .

Gutshof ŠM16 Múrová tvárnica bosovaná ľadovo sivá tieňovaná na  
staticky nenáročné múry, tu ako vysoký záhon s vonkajšími rozmermi  
cca 200 x 100 x 60 cm, vnútorné rozmery cca 164 x 68 cm, Spotreba 
kameňa cca 3,3 m2

Múrový kváder Gutshof ŠM24 bosovaný vápenec lastúrnikový

NOVIKA Múrová tvár-
nica Gutshof MB24 
teraz dostupná  
v 2 ďalších farbách!

NOVIKA Múrová tvár-
nica Gutshof MB16 
teraz dostupná už  
v 13 farbách!
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Parkstone Antik
Parkstone – 7 rôznych formátov platní, hrúbka cca  
3,8 cm, Parkstone Antik vo farbách slonovina tieňovaná  
a pieskovec tieňovaný.

Zaťažiteľnosť: iba pochôdzna

Kritériá kvality: odolné voči mrazu

 
namiesto EUR 63,48 za m2 EUR 49,50 /m2

Impregnácia – Friedl Steinwerke odporúča, výrobky Parkstone po 
položení a zaškáro vaní impregnovať novou ochranou povrchu 
DUOPROTECT DP30 . Počas ročnej akcie na po žiadanie 

poskytneme zadarmo potrebné množstvo impregnácie (cca 1 liter 
na 10 m2), ktorú si zákazník sám nanesie. Výrobky Park stone nie 
je nutné impregnovať, impregnácia sa však odporúča v záujme 
jed no duchšej údržby.

Parkstone Antik pieskovec tieňovany

Parkstone Plus
Parkstone Plus – Platne Park stone Plus vykazujú rovnakú 
pov rchovú štruktúru ako platňa Parkstone Antik, ale sú  
jemne pieskované a leštené diamantmi ako aj už v závode 
impregnované prostriedkom DUOPROTECT DP30 ,  
vo farbách slonovina a pieskovec. 

Vzhľadom na zušľachtenie povrchu sa mení vzhľad pôso-
bením poveternostných vplyvou len nepatrne.

Zaťažiteľnosť: iba pochôdzna

Kritériá kvality: odolná voči mrazu a posypovej soli

 

namiesto EUR 95,52 za m2 EUR 77,10 /m2

Parkstone Plus s tvárnicou Gutshof Š16 kombinovaný
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Parkstone Antik
Parkstone – 7 rôznych formátov platní, hrúbka cca  
3,8 cm, Parkstone Antik vo farbách slonovina tieňovaná  
a pieskovec tieňovaný.

Zaťažiteľnosť: iba pochôdzna

Kritériá kvality: odolné voči mrazu

 
namiesto EUR 63,48 za m2 EUR 49,50 /m2

Impregnácia – Friedl Steinwerke odporúča, výrobky Parkstone po 
položení a zaškáro vaní impregnovať novou ochranou povrchu 
DUOPROTECT DP30 . Počas ročnej akcie na po žiadanie 

poskytneme zadarmo potrebné množstvo impregnácie (cca 1 liter 
na 10 m2), ktorú si zákazník sám nanesie. Výrobky Park stone nie 
je nutné impregnovať, impregnácia sa však odporúča v záujme 
jed no duchšej údržby.

Cavita
Cavita – so vzhľadom travertínu, 6 rôznych formátov 
dosiek, hrúbka cca 3,8 cm, vo farbách creme tieňovaná.

Zaťažiteľnosť: iba pochôdzna

Kritériá kvality: odolné voči mrazu

 
namiesto EUR 68,52 za m2   EUR 52,40 /m2

Impregnácia: S cieľom zjednodušiť čistenie Friedl Steinwerke 
odporúča dodatočnú impregnáciu prípravkom 

DUOPROTECT DP30
.

Cavita creme tieňovaná

Limes
Limes podlahová platňa – 4 rôzne vytriedené formáty,  
šírka pásu 30 cm, hrúbka 4,5 cm, vo farbách žulovo sivá 
tieňovaná, pieskovo žltá tieňovaná, vápenec tieňovaný,  
vápenec lastúrnikový a čadič tieňovaný.  
V hrúbke 7,5 cm vo farbách vápenec lastúrnikový, žulovo 
sivá tieňovaná, vápenec tieňovaný a čadič tieňovaný. 

Zaťažiteľnosť: iba pochôdzna – pri hrúbke 4,5 cm, pojaz-
dná osobnými autami – pri hrúbke 7,5 cm

Kritériá kvality: odolná voči mrazu a posypovej soli – pri 
hrúbke 4,5 cm, v celej hrúbke odolný voči mrazu a posypo-
vej soli, zvýšená odolnosť voči oderu – pri hrúbke 7,5 cm

Limes 4,5 cm 
namiesto EUR 45,24 za m2  EUR  33,20 /m2

Limes 7,5 cm 
namiesto EUR 53,40 za m2  EUR  39,30 /m2

Príslušenstvo: lišta z ušľach tilej ocele na pohľadovú hranu  
300 x 8 x 5 cm a 300 x 8 x 8,5 cm na schody

Limes žulovo sivá tieňovaná
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Viano Pflasterstein 8 cm granitgrauschattiert 

Plotová a múrová 
tvárnica Grado
Plotová a múrová tvárnica Grado – vo farbách sivá, antra-
citová, pieskovo žltá, ílovo hnedá, vápenec lastúrnikový a 
vápenec tieňovaný 

Kritériá kvality: odolné voči mrazu

Univerzálny kváder 32 x 16 x 16 cm  
namiesto EUR 9,60 za kus  EUR 5,70 /kus

Impregnácia: V záujme jedno duchšej údržby Friedl Steinwerke 
odporúča, plotové a múrové tvárnice dodatočne impreg novať  
prípravkom DUOPROTECT DP30 .

Plotová a múrová tvárnica Grado sivá

Viano Pflasterstein 8 cm granitgrauschattiert 

Riemchen Grado
Riemchen Grado – 23,8 x 7,8 x 8 cm vo farbách žulovo 
sivá tieňovaná, čadič tieňovaný, platina tieňovaná a tehlovo 
červená.

Zaťažiteľnosť: pojazdná osobnými autami a príležitostne 
so stredne ťažkými vozidlami do 7,5 t

Kritériá kvality: v celej hrúbke odolný voči mrazu a posypo-
vej soli, zvýšená odolnosť voči oderu

 
namiesto EUR 52,80 za m2  EUR  41,90 /m2

Riemchen Grado čadič tieňovaný Riemchen Grado basaltschattiert
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Tvárnica Grado
Tvárnica Grado – vo far bách sivá, antra citová, tehlovo 
červená, ílovo hnedá, pieskovo žltá, vápenec lastúrnikový  
a vá penec tieňo vaný

Kritériá kvality: odolné voči mrazu

Kváder Grado 35 x 21 x 14 cm  
namiesto EUR 9,00 za kus   EUR 5,70 /kus

Impregnácia: V záujme jedno duchšej údržby Friedl Steinwerke 
odporúča, plotové a múrové tvárnice dodatočne impreg novať  
prípravkom DUOPROTECT DP30 .

Tvárnica Grado vápenec tieňovaný  
ako vyvýšený záhon,vonkajší rozmer ca 161 x 126 x 56 cm  
z 56 ks.Vnútorný rozmer ca.119 x 84 cm.

Piazza Grado
Piazza Grado – 7 rôznych triedených veľko  stí kame ňa,  
šírka pásu 16 cm, vo farbách sivá, antracitová, pieskovo 
žltá, ílovo hnedá, brid lica tieňovaná, porfýr tieňovaný,  
jantár tieňo vaný, vápenec las túr ni kový, terakota tieňovaná, 
vápe nec tieňo vaný, mokka tieňovaná, čadič tieňovaný a 
žulovo sivá tieňovaná.

Zaťažiteľnosť: pojazdná osobnými autami

Kritériá kvality: v celej hrúbke odolná voči mrazu a  
posypovej soli, zvýšená odolnosť voči oderu

 
namiesto EUR 42,48 za m2   EUR 25,60 /m2

Piazza Grado 5 cm žulovo sivá tieňovaná

Dostupná v  
13 farbách!

Riemchen Grado
Riemchen Grado – 23,8 x 7,8 x 8 cm vo farbách žulovo 
sivá tieňovaná, čadič tieňovaný, platina tieňovaná a tehlovo 
červená.

Zaťažiteľnosť: pojazdná osobnými autami a príležitostne 
so stredne ťažkými vozidlami do 7,5 t

Kritériá kvality: v celej hrúbke odolný voči mrazu a posypo-
vej soli, zvýšená odolnosť voči oderu

 
namiesto EUR 52,80 za m2  EUR  41,90 /m2
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Grado Kocka tehlovo červená a sivá

Grado Kocka
Grado Kocka – 7,8 x 7,8 x 8 cm vo farbách antracito-
vá, sivá, tehlovo červená, žulovo sivá tieňovaná a 
čadič tieňovaný

Zaťažiteľnosť: pojazdná osobnými autami a prí-
ležitostne so stredne ťažkými vozidlami do 7,5 t

Kritériá kvality: v celej hrúbke odolná voči mrazu a 
posy povej soli, zvýšená odolnosť voči oderu

 
namiesto EUR 50,88 za m2    EUR 40,60 /m2

Grado VG4  
kombinovaná dlažba
Kombinovaná dlažba Grado VG4 8 cm – odolná voči posu-
nutiu (VG4), z 3 rôznych triedených veľkostí kameňa, šírka 
pásu 15 cm, vo farbách sivá, vápenec lastúrnikový, žulovo 
sivá tieňovaná, vápenec tieňovaný, bridlica tieňovaná a 
čadič tieňovaný.

Zaťažiteľnosť: pojazdná ťažkou dopravou

Kritériá kvality: v celej hrúbke odolná voči mrazu a  
posypovej soli, zvýšená odolnosť voči oderu

v sivej  
namiesto EUR 44,40 za m2  EUR 34,70 /m2

všetky farby   
namiesto EUR 52,56 za m2  EUR 41,90 /m2

Kombinovana dlažba Grado VG4 bridlica tieňovaná

Univerzálny koncový kameň vápenec lastúrnikový  
(vhodné k farby čadič tieňovaný lastúrnikový)

Univerzálny  
koncový kameň
Univerzálny koncový kameň – 40 x 6 x 20 cm vo farbách 
antracitová, ľadovo sivá tieňovaná, žulovo sivá tieňovaná, 
vápenec tieňovaný a vápenec lastúrnikový.

Kritériá kvality: odolná voči mrazu a posypovej soli

 
namiesto EUR 5,28 za kus  EUR 4,75 /kus
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Grado Kocka
Grado Kocka – 7,8 x 7,8 x 8 cm vo farbách antracito-
vá, sivá, tehlovo červená, žulovo sivá tieňovaná a 
čadič tieňovaný

Zaťažiteľnosť: pojazdná osobnými autami a prí-
ležitostne so stredne ťažkými vozidlami do 7,5 t

Kritériá kvality: v celej hrúbke odolná voči mrazu a 
posy povej soli, zvýšená odolnosť voči oderu

 
namiesto EUR 50,88 za m2    EUR 40,60 /m2

Kombinovaná dlažba Grado VG4 8 cm – odolná voči posu-
nutiu (VG4), z 3 rôznych triedených veľkostí kameňa, šírka 
pásu 15 cm, vo farbách sivá, vápenec lastúrnikový, žulovo 
sivá tieňovaná, vápenec tieňovaný, bridlica tieňovaná a 
čadič tieňovaný.

Zaťažiteľnosť: pojazdná ťažkou dopravou

Kritériá kvality: v celej hrúbke odolná voči mrazu a  
posypovej soli, zvýšená odolnosť voči oderu

v sivej  
namiesto EUR 44,40 za m2  EUR 34,70 /m2

všetky farby   
namiesto EUR 52,56 za m2  EUR 41,90 /m2

Črepníková tvárnica  
Planta
Črepníková tvárnica Planta 36,5 x 38 x 15 cm a Črep ní
ková tvárnica Planta Mini 27 x 28 x 12 cm, vo farbách 
sivá, ílovo hnedá a NOVINKA žulovo sivá tieňovaná.
Jedna tvárnica, dva vzhľady: Na jednej strane má rovný 
profil, na druhej strane je zaoblená.S malými výrezmi na 
hadicu kvapkovej závlahy.

Kritériá kvality: odolné voči mrazu

Planta sivá  
namiesto EUR 6,60 za kus  EUR 4,20 /kus

Planta ílovo hnedá a žulovo sivá tieňovaná  
namiesto EUR 7,56 za kus   EUR 5,70 /kus

Planta Mini sivá  
namiesto EUR 4,56 za kus  EUR 2,90 /kus

Planta Mini ílovo hnedá  
a žulovo sivá tieňovaná  
namiesto EUR 4,92 za kus   EUR 4,10 /kus

Črepníková tvárnica Planta 36,5 x 38 x 15 cm žulovo sivá tieňovaná

Črepníková tvárnica   
Faro
Črepníková tvárnica Faro – 40 x 30 x 15 cm, vo farbách 
sivá, žulovo sivá tieňovaná, vápenec lastúrnikový a vápe-
nec tieňovaný.
S integrovanými výrezmi na hadicu kvapkovej závlahy.  
Tvárnica má kónický tvar, ľahko tak zrealizujete oblé tvary. 
Možno ju pokladať masívne ako oporný múr alebo voľne  
ako svahovú tvárnicu.

Kritériá kvality: odolné voči mrazu

črepníková tvárnica Faro sivá  
namiesto EUR 8,16 za kus  EUR 6,20 /kus

všetky ostatné farby  
namiesto EUR 9,12 za kus  EUR 6,90 /kus Črepníková tvárnica Faro žulovo sivá tieňovaná

Univerzálny  
koncový kameň
Univerzálny koncový kameň – 40 x 6 x 20 cm vo farbách 
antracitová, ľadovo sivá tieňovaná, žulovo sivá tieňovaná, 
vápenec tieňovaný a vápenec lastúrnikový.

Kritériá kvality: odolná voči mrazu a posypovej soli

 
namiesto EUR 5,28 za kus  EUR 4,75 /kus Na dotvorenie Vašej plochy vám ponúkame škárovací piesok a minerálnu škárovaciu hmotu Friedl. Pomocou našich dekoračných štrkov 

sa v záhrade dajú okrem toho vytvoriť skvelé vizuálne akcenty. Vyberte si z rôznych farieb a frakcií.

Príslušenstvo

Črepníková tvárnica Planta 36,5 x 38 x 15 cm ílovo hnedá
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Náš kompletný sortiment 
dlažobných kameňov, pod la-
hových platní, veľkoformá-
tových platní, kameňov pre 

ploty a múry, kvádrov  
a ďalších tvorivých prvkov  
náj dete v aktuálnom katalógu 
ako aj na www.kamenarne.sk
Katalóg produktov nájdete na 
našich predajných miestach.

Výroba dlažbových kameňov 
Najmodernejšia technika umožňuje 
výrobu kameňov v rôznych veľko-
stiach a farebných odtieňoch.  
Na výstavnej ploche 2500 štvor-
cových metrov vnútri i vonku získate 
predstavu o rozmanitosti našich 
výrobkov.

 A-7331 Weppersdorf, Rakúsko 
Industriegelände 2,  
telefón +43-2618-3208-0,  
fax +43-2618-3208-490,  
weppersdorf@steinwerke.at

Otváracie časy
Marec až Október:  
pondelok až piatok 8.00 – 17.00 hod, 
november až február:  
pondelok až piatok 8.00 – 16.00 hod

K zakúpeniu u:

Ak tu nie je odtlačok pečiatky predajcu, radi vám oznámime predajcu stavebných materiálov najbližšie k vám. Počas trvania akcie môže dôjsť na  
základe zvýšeného dopytu k dlhším dodacím lehotám. Vzhľadom na použitú techniku tlače sa zobrazené farby môžu odlišovať od pôvodných farieb výrobkov.  
Uvedené ceny sú katalógové ceny Friedl Steinwerke GmbH. Ďalšie informácie nájdete na našej internetovej stránke www.kamenarne.sk.

Navštívte našu vnútornú a vonkajšiu výstavnú záhradu 
vo Weppersdorfe. V našej výstavnej vonkajšej záhrade s 
plochou 600 m2 nájdete mnoho inšpiratívnych nápadov 
riešenia záhrady či terasy – od studne a jazierka až po la-
vičky a ploty – ako aj mnohé spôsoby pokladania a kom-
  bino vania našich výrobkov.
Informujte sa a inšpirujte v príjemnej atmosfére za kaž-
dého počasia. Vnútorná vzorová záhrada je prístupná 
cez pracovnú dobu, vonkajšia záhra da je prístupná ne-
pretržite.

Nezáväzné odporúčané koncové ceny bez dopravy vrátane DPH, platnosť do 30. novembra 2022.

Nechajte sa inŠpirovať


