
za m2 od 

32,20
Sigma Riemchen
čadič tieňovaný 
namiesto EUR 35,88 za m2

za ks od

7,80
Múrový kváder Momento
60 x 24 x 7,5 cm
namiesto EUR 9,60 za kus

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 2020

PReDAJ U ZMlUVNÝCH PARTNeROV – INFORMÁCIe 
O PReDAJCOCH +421-908-753685
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ktoré výrobky sú v prípade neštandardných množstiev zaťažené paušálnym komisným poplatkom, vám poskytnú na predajných miestach.
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Spot 
nášľapná doska
Spot nášľapná doska –Nuda bola včera,Spot nášľapná 
doska dostupná vo formátoch Ø 40 x 5 cm a Ø 60 x 5 cm 
farebne vzájomne zosúladená maková, kovovošedá, 
vanilková, kremencová, karamelová, oriešková, hmlová 
a štrková. Perfektne vhodný k doskám LIV29 a Parello29 
a v každej záhrade púta pozornosť geometricky vzrušu
júcim vzhľadom.

Zaťažiteľnosť:  iba pochôdzna

Kritériá kvality: odolné voči mrazu – neodporúča sa 
použitie posypovej soli

Ø 40 namiesto EUR 23,88 za ks  EUR 21,60 /ks

Ø 60 namiesto EUR 52,68 za ks  EUR 47,40 /ks

Sigma Riemchen čadič tieňovaný

Spot nášľapná doska Ø 40 cm und Ø 60 cm štrková

Sigma Riemchen
Sigma Riemchen – Sigma Riemchen s ostrými hranami v 
atraktívnom formáte 23,8 x 7,8 x 8 cm je k dispozícii vo far
bách čadič tieňovaný a žulovo sivá tieňovaná dáva každé
mu vchodu do garáže moderný vzhľad.

Zaťažiteľnosť: pojazdná osobnými autami s príležitostnou 
stredne ťažkou dopravou do 7,5 t 

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

namiesto EUR 35,88 za m2  EUR 32,20 /m2

NOVINKA

NOVINKA
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Nezáväzné odporúčané koncové ceny bez dopravy vrátane DPH, platnosť do 30. novembra 2020. Celé a polovičné palety sú bez komisného poplatku. Informácie o tom,  
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Versus & Versus Plus – Dosky Versus & Versus Plus pútajú 
pozornosť svojím povrchovým vzhľadom, ktorý pripomína  prí
rodný kameň Kota a s prednosťami vysokovýkonného betónu, 
stálosťou farieb a odolnosťou voči mrazu. 

Terasové dosky dostupné vo formátoch 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.

Versus dosky sú k dispozícii v odtieňoch štrková tieňovaná, kre
mencová tieňovaná, kovovošedá tieňovaná a vanilková tieňo
vaná. Dosky Versus Plus v rovna kých odtie ňoch ako dosky Ver
sus, ktoré sú jemne pieskované, leštené diamantom a impreg
nované DUOPROTECT DP30  Pov rchová úprava zvý raz  ňu
je prírodnú zrnitosť. Farby dosiek Versus Plus sú štrková, kre
mencová, kovovošedá a vanilková.

Versus & Versus Plus
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Spot nášľapná doska –Nuda bola včera,Spot nášľapná 
doska dostupná vo formátoch Ø 40 x 5 cm a Ø 60 x 5 cm  
farebne vzájomne zosúladená maková, kovovošedá,  
vanilková, kremencová, karamelová, oriešková, hmlová  
a štrková. Perfektne vhodný k doskám LIV29 a Parello29  
a v každej záhrade púta pozornosť geometricky vzrušu
júcim vzhľadom.

Zaťažiteľnosť:  iba pochôdzna

Kritériá kvality: odolné voči mrazu – neodporúča sa 
použitie posypovej soli

 
Ø 40 namiesto EUR 23,88 za ks  EUR 21,60 /ks

  
Ø 60 namiesto EUR 52,68 za ks  EUR 47,40 /ks

Versus vanilka tieňovaná

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

K doskám sú k dispozícii aj soklové lišty.

Zaťažiteľnosť:  iba pochôdzna

Kritériá kvality:  odolné voči mrazu – pri Versus, odolné  
voči mrazu – neodporúča sa použitie posypovej soli –  
pri Versus Plus

Versus  
namiesto EUR 59,88 za m2 EUR 54,10 /m2

Versus Plus  
namiesto EUR 71,88 za m2 EUR 64,90 /m2

Dodanie možné od 2. štvrťroka 2020
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Čistý vzduch & čisté kamene 
vďaka reduNOx
Čistenie vzduchu dlažobnými kameňmi
S technológiou reduNOx ponúkame riešenie, ktoré umožňuje doska
mi odbúravať znečisťujúce látky zo vzduchu. Nádherný vedľajší 
účinok prostriedku reduNOx: Odpudzuje špinu a má samočistiace 
účinky.Oxidy dusíka (NOx) vznikajú pri spaľovaní fosílnych palív ako 
sú uhlie, ropa a zhoršujú kvalitu dýchaného vzduchu. Pre ľudí je 
nebezpečný predovšetkým oxid dusičitý NO2, ktorý napáda dýchacie 
cesty. ReduNOx podporuje rozklad týchto znečisťujúcich látok 
a urýchľuje prírodný proces rozkladu oxidov dusíka na dusičnan.

Slnečné svetlo premieňa vplyvom oxidu titaničitého (TiO2) oxidy dusíka 
(NOx) na dusičnany (NO3-).

Dažďová voda odplavuje dusičnany (NO3-) z plochy. Dusičnan slúži ako 
živina pre rastliny.

Princíp možno rýchlo vysvetliť: Do betónu pri výrobe dlažieb sa pri
dáva oxid titaničitý. Pomocou slnečného žiarenia sa premieňajú oxi
dy dusíka, vrátane škodlivého NO2 na povrchu kameňa na dusičnany.  
Tento proces sa nazýva fotokatalýza.Pri najbližšom daždi, konden
záciou vody alebo pri čistení vodou sa dusičnan, ktorý je ľahko roz
pustný vo vode, odplaví a v pôde sa mikrobiálne rozloží. Množstvo 
du sič nanu, ktoré sa dostane do kanálu, na trávnik alebo do kvetino
vého záhonu je bezvýznamné.
Oxid titaničitý je mnohostranne použiteľná látka a vyskytuje sa ako 
biely pigment vo všetkých druhoch náterov, v plastoch, opaľovacích 
krémoch ako aj kozmetických prípravkoch a liekoch. Spolupracuje
me so známymi dodávateľmi, ktorí už dlhé roky preverovali túto 
technológiu.

Váš príspevok k ochrane zdravia a životného prostredia  
sa nachádza pri vjazde do garáže. 
Fotokatalický účinok kameňov Friedl preukázal Institut für Techni
sche Chemie DTOX v Hannoveri: Dosiahla sa rýchlosť degradácie v 
laboratórnych podmienkach 20,04 mg  NO/m2h, čím bola potvrdená 
u testovaného kameňa vynikajúca aktivita pri fotokatalytickej degra
dácii v plynnej fáze.
ReduNOx dosahuje najlepší účinok pri plnom slnečnom svetle, ale 
fotokatalýza a teda degradácia znečisťujúcich látok a samočistiaci 
účinok začína už aj pri difúznom svetle.
Účinok oxidu titaničitého zostáva zachovaný počas celej životnosti
kameňa, tzn. že sa nerozkladá..

Výhody reduNOx
● Degradácia oxidov dusíka NOX
● Zamedzenie rastu rias a húb
● Rozklad organických látok, ako sú zvyšky potravín,  

olej, tuk, mach, riasy

Túto technológiu prvý raz ponúkame pre produkt kombinovaná 
dlažba Arret Š20 VG4 v odtieni ľadovo sivá.
Na požiadanie a za príplatok môže byť aj vami požadovaný dlažobný 
kameň opatrený prostriedkom reduNOx. Farba kameňov sa použitím 
reduNOx nezmení. 

Pre ďalšie informácie o technológii reduNOx Vám radi poradíme na: 
Tel. 02618 3208-0 a e-Mail weppersdorf@steinwerke.at
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Kombinovaná dlažba reduNOx Arret Š20 VG4
Kombinovaná dlažba reduNOx Arret Š20 VG4 pomáha zlepšovať 
kvalitu vzduchu odbúravaním oxidov dusíka. Moderná kombinova
ná dlažba s inovatívnou technológiou je k dispozícii v odtieni ľado
vo sivej a inteligentne prispieva k ochrane životného prostredia, čo 
prepožičiava plochám, ktoré sú navyše pojazdné osobnými autami, 
atraktívny a trendový vzhľad.

Dlažba s hrúbkou 6 cm, odolná voči posunutiu (VG4), zo 4 rôznych 
triedených veľkostí kameňa, šírka pásu 20 cm

Zaťažiteľnosť: pojazdná osobnými autami

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

namiesto EUR 44,76 za m2  EUR   38,80 /m2

Kombinovaná dlažba Arret Š20 VG4  ľadovo sivá tieňovaná

reduNOx má samočistiaci 

účinok: Vplyvom slnečnečného 

žiarenia sa vytvorí superhy

drofilný povrch, t.j. voda a rosa 

sa rovnomerne rozlejú po 

povrchu dlažby a podmočia 

nečistoty.

Častice nečistôt spláchne naj

bližší dážď.

Na konvenčnom kamennom 

povrchu si kvapky vody zacho

vávajú svoj tvar.

redu
NOx

redu
NOx
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Friedl Steinwerke realizujú záhradné sny – s terasami, cestičkami a výnimoč
nými plochami z dlažobných kameňov, ktoré spájajú kvalitu s krásou. Dla
žobné ka mene sa pritom vyrábajú z najlepších materiálov najmodernejšími 
výrobnými technológiami.

Dizajn v srdci.

Kvalita
v hlave.

Čím sa vyznačujú naše kamene
S našimi výrobkami sa stretávate či už v súkromných záhradách na verejných 
priestranstvách,pri škôlkach a školách, nákupných strediskách a kancelárs
kych budovách. Naše výrobky vás sprevádzajú životom – každý deň a celé roky.
Preto robíme všetko, aby kvalita a dizajn našich kameňov zodpovedali najvyš
šej úrovni a pripravili vám veľa radosti.

POČETNÉ MOŽNOSTI KOMBINÁCIÍ

Pri vývoji výrobkov kladieme veľký dôraz na vzájomné zosúladenie farieb. 
Medzičasom používame v štandardnom programe viac ako 50 farieb. Ku všet
kým našim dlažbovým kameňom a doskám nájdete v našom sortimente vhod
né plotové a múrové kvádre a mnoho iného. V jednotlivých líniách sú zhrnuté 
výrobky rovnakého štýlu  napínavé efekty sa vytvárajú kombináciou kameňov z 
rôznych línií.

VÝROBA ŠPIČKOVEJ ÚROVNE 

Naše kamene vyrábajú skúsení pracovníci na najmodernejších výrobných zaria
deniach, s najlepšími prísadami a v súlade najnovším stavom techniky (tepelne 
zhutňované, vytvrdené v sušiacej komore za ideálnych klimatických podmie
nok). Podliehajú prísnym interným kontrolám kvality.Okrem toho sa kontrolujú 
dlažbové kamene aj podľa rakúskych noriem (ÖNORM). Možnosti zuš ľach
ťovania systém zabezpečenia proti posunutiu (VG4) sú ďalšími znakmi našej 
širokej ponuky výrobkov.
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Arret Š15 VG4
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 6 cm,  
pojazdná osobnými autami s príležitostnou stredne 
ťažkou dopravou do 7,5 t – pri 8 cm, pojazdná osobnou a 
nákladnou dopravou max. 1 kamión za týždeň – pri 10 cm 
pojazdná nákladnou dopravou

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

napríklad Arret Š15 VG4 6 cm v sivej 
namiesto EUR 21,00 za m2  EUR 16,95 /m2

Arret Š15 VG4 6 cm žulovo sivá tieňovaná, ľadovo sivá tieňovaná, 
čadič tieňovaný, vápenec lastúrnikový, mokka tieňovaná, vápenec 
tieňo vaný, bridlica tieňovaná, vulcano tieňované, 
antracitová tieňovaná a škoricová tieňovaná
namiesto EUR 26,76 za m2  EUR 20,95 /m2

napríklad Arret Š15 VG4 8 cm v sivej  
namiesto EUR 27,96 za m2  EUR 20,95 /m2

Arret Š15 VG4 8 cm žulovo sivá tieňovaná, čadič tieňovaný, 
vápenec lastúrnikový, vulcano tieňované a 
ľadovo sivá tieňovaná namiesto 35,04 za m2  EUR 24,95 /m2

Informácie o cene Arret Š15 VG4 10 cm vám poskytnú na pre
dajných miestach.Arret Š15 VG4 6 cm čadič tieňovaný

Piazza
PIAZZA 5 cm – 7 rôznych triedených veľkostí kameňa, 
šírka pásu 16 cm, vo farbách sivá, antracitová, pieskovo 
žltá, ílovo hnedá, bridlica tieňovaná, jantár tieňovaný, tera
kota tieňovaná, vápenec lastúrnikový, porfýr tieňovaný, vá
penec tieňovaný, žulovo sivá tieňovaná, čadič tieňovaný a 
mokka tieňovaná 

Zaťažiteľnosť: pojazdná osobnými autami

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

všetky farby 
namiesto EUR 27,48 za m2  EUR 18,80 /m2

Piazza bridlica tieňovaná

Teraz k 
dispozícii v 
13 farbách!
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Arret Š20 VG4
ARRET Š20 VG4 – Dlažba s hrúbkou 6 cm a 8 cm, odolná 
voči posunutiu (VG4), zo 4 rôznych triedených veľkostí 
kameňa, šírka pásu 20 cm. 

Zaťažiteľnosť: pojazdná osobnými autami – pri 6 cm,  
pojazdná osobnou a nákladnou dopravou max. 1 kamión za 
týždeň – pri 8 cm

Kritériá kvality: v celej hrúbke odolný 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 27,96 za m2  EUR 22,30 /m2 

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

namiesto EUR 50,52 za m2  EUR 39,90 /m2 

Arret Š20 VG4 8 cm žulovo sivá tieňovaná, čadič  
tieňovaný, vápenec latúrnikový a ľadovo  
sivá tieňovaná  
namiesto EUR 36,42 za m2   EUR  26,20 /m2 Arret Š20 VG4 kombidlažba antracitová tieňovaná

Capris kombidlažba
Capris kombidlažba 5 cm  
s mikro fázou, z 2 rôznych triedených veľkostí kameňa  
(formáty 20 x 15 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 odolný voči mrazu a posy
povej soli, zvýšená odolnosť voči oderu

 
namiesto EUR 27,84 za m2  EUR 19,50 /m2

Capris žulovo sivá tieňovaná
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Arret Š20 VG4
ARRET Š20 VG4 – Dlažba s hrúbkou 6 cm a 8 cm, odolná 
voči posunutiu (VG4), zo 4 rôznych triedených veľkostí 
kameňa, šírka pásu 20 cm. 

Zaťažiteľnosť: pojazdná osobnými autami – pri 6 cm, 
pojazdná osobnou a nákladnou dopravou max. 1 kamión za 
týždeň – pri 8 cm

Kritériá kvality: v celej hrúbke odolný 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 27,96 za m2  EUR 22,30 /m2

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

namiesto EUR 50,52 za m2  EUR 39,90 /m2

Arret Š20 VG4 8 cm žulovo sivá tieňovaná, čadič 
tieňovaný, vápenec latúrnikový a ľadovo 
sivá tieňovaná 
namiesto EUR 36,42 za m2   EUR  26,20 /m2

Arret Š25 VG4
Arret Š25 VG4 – Dlažba s hrúbkou 6 cm a 8 cm, odolná 
voči posunutiu (VG4), zo 4 rôznych triedených veľkostí 
kameňa, šírka pásu 25 cm, vo farbách žulovo sivá 
tieňovaná, čadič tieňovaný, platina tieňovaná a ľadovo 
sivá tieňovaná 

Zaťažiteľnosť: pojazdná osobnými autami – pri 6 cm, 
pojazdná osobnými autami s príležitostnou stredne 
ťažkou dopravou do 7,5 t – pri 8 cm

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

Arret Š25 VG4 6 cm 
namiesto EUR 29,28 za m2  EUR 23,85 /m2

Arret Š25 VG4 8 cm 
namiesto EUR 37,68 za m2  EUR 27,70 /m2

Pýtajte sa na univerzálny koncový kameň vo formáte 
40 x 6 x 20 cm dopstupný vo farbe ľadovo sivá, antra
citová, žulovo sivá a vápenec lastúrnikový.

Arret Š25 VG4 platina tieňovaná, Univerzálny koncový kameň antracitová

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

Zaťažiteľnosť:  pojazdná osobnými autami s príležitostnou 
stredne ťažkou dopravou do 7,5 t

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

čadič tieňovaný, žulovo sivá tieňovaná 
a ľadovo sivá tieňovaná 
namiesto EUR 42,24 za m2  EUR 32,40 /m2

platina stredne tmavá kryštál
namiesto EUR 49,32 za m2  EUR 38,95 /m2

platina stredne tmavá kryštál jemne 
pieskovaná namiesto EUR 56,28 za m2  EUR 43,90 /m2

Triad VG4 žulovo sivá tieňovaná

Farba platina stredne 
tmavá kryštál vytvára 
nád herný decentný 
trblietavý efekt pri 
slnečnom žiarení!
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Plotový a múrový 
kváder Classic
Plotový a mÚrový kváder classic vo farbách sivá, ľadovo 
sivá tieňovaná a vápenec tieňovaný
NOVINKA žulovo sivá tieňovaná a platina tieňovaná

Kritériá kvality: odolné voči mrazu

Univerzálny kváder 40 x 20 x 16 cm v sivej 
namiesto EUR 4,68 za kus  EUR 3,75 /kus

všetky ostatné farby 
namiesto EUR 6,00 za kus EUR 4,70 /kus

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

Plotový a múrový 
kváder Faro
Faro plotový a mÚrový kváder – vo farbách sivá, ľadovo 
sivá tieňovaná, pieskovo žltá, vápenec tieňovaný, žulovo 
sivá tieňovaná, vápenec lastúrnikový, platina tieňovaná 
a slonovina.

Kritériá kvality: odolné voči mrazu

Univerzálny kváder 40 x 20 x 15 cm v sivej 
namiesto EUR 6,96 za kus  EUR 5,20 /kus

všetky ostatné farby 
namiesto EUR 7,80 za kus  EUR 5,70 /kus

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

Plotový a múrový kváder Classic platina tieňovaná

Plotový a múrový kváder Faro platina tieňovaná

Teraz k 
dispozícii  
v 8 farbách!

NOVINKA:
Teraz dostup
ná v ďaľších 
tieňovaných 
odtieňoch!
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Plotový a mÚrový kváder classic vo farbách sivá, ľadovo 
sivá tieňovaná a vápenec tieňovaný
NOVINKA žulovo sivá tieňovaná a platina tieňovaná

Kritériá kvality: odolné voči mrazu

Univerzálny kváder 40 x 20 x 16 cm v sivej 
namiesto EUR 4,68 za kus  EUR 3,75 /kus

všetky ostatné farby 
namiesto EUR 6,00 za kus EUR 4,70 /kus

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

Cadea & Cadea VG4
Cadea & Cadea VG4 – z 3 rôznych triedených veľkostí 
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 a vápenec lastúrnikový.

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

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

Cadea 5 cm namiesto EUR 38,76 za m2 EUR 28,30 /m2

Cadea VG4 8 cm namiesto EUR 45,72 za m2  EUR 33,50 /m2

Príslušenstvo: lišta z ušľachtilej ocele na pohľadovu hranu 
300 x 8 x 5,5 cm a 300 x 8 x 8,5 cm na schodyCadea VG4 8 cm ľadovo sivá

Tieňovanie prebieha 
u tejto kombino
vanej dlaždici v 
pozdĺžnom smere.

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

Zaťažiteľnosť: pojazdná osobnými autami

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

v sivej namiesto
namiesto EUR 40,68 za m2  EUR 28,30 /m2

všetky ostatné farby
namiesto EUR 45,72 za m2  EUR 33,50 /m2

Campus VG4 8 cm čadič tieňovaný
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Ukončovacia doska Largo s upravenými a zušľachtenými 
hranami (obrúsená a skosená strana) 

Ukončovacia doska s upravenými hranami Largo 
farebné pohľadové hrany 

obvyklý pohľad z boku dosky Largo
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Largo Doska 
s pohľadovou hranou
Largo Doska 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 
lastúrnikový, vápenec tieňovaný, pla tina stredne tmavá, 
vulcano tieňo vané, platina tieňovaná,  pieskovo žltá 
tieňo vaná a škoricovo tieňovaná.

Príplatok za zušľachtenie hrán: brúsenie a skosenie za 
priplatok.

Zaťažiteľnosť: iba pochôdzna

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

namiesto EUR 18,60 za kus  EUR 14,65 /kus 

Linea plotový a múrový 
kváder
Linea plotový a múrový kváder – vo farbách slonovina, 
platina svetlá, platina stredne tmavá a platina tmavá

Kritériá kvality: odolné voči mrazu  

Univerzálny kváder 60 x 20 x 15 cm 
namiesto EUR 13,56 za kus  EUR 10,45 /kus

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

Plotový a múrový kváder Linea slonovina

Largo Doska s pohľadovou 
hranou použiteľné napr.  
ako schodiskové stupne, 
krycie dosky

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.
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Largo Doska 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 
lastúrnikový, vápenec tieňovaný, pla tina stredne tmavá, 
vulcano tieňo vané, platina tieňovaná,  pieskovo žltá 
tieňo vaná a škoricovo tieňovaná.

Príplatok za zušľachtenie hrán: brúsenie a skosenie za 
priplatok.

Zaťažiteľnosť: iba pochôdzna

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

namiesto EUR 18,60 za kus  EUR 14,65 /kus 

Largo podlahová doska
Largo podlahová doska 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 tieňované, pieskovo 
žltá tieňovaná a škoricovo tieňovaná 
namiesto EUR 38,76 za m2  EUR 27,20 /m2

vo farbe platina tieňovaná
namiesto EUR 40,08 za m2  EUR 28,40 /m2

s vrstvou z ušľachtilého kameniva, vo farbách ušľach tilé 
kamenivo bielo čierne, žulovo sivá, antracitová. 
Sériovo jemne pieskovaná a leštená 
diamantmi. 
namiesto EUR 47,88 za m2  EUR 38,40 /m2

vo farbe slonovina, sériovo jemne pieskovaná, 
leštená diamantmi a impregnovaná 
DUOPROTECT DP60

namiesto EUR 57,00 za m2  EUR 42,80 /m2

Largo podlahová doska 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 41,28 za m2  EUR 30,25 /m2

vo farbe platina tieňovaná
namiesto EUR 42,72 za m2  EUR 31,40 /m2

59,8 x 59,8 x 5 cm s vrstvou z ušľachtilého kameniva, vo farbách 
ušľach tilého kamenivo bielo čierne, žulovo sivá, 
antracitová. Sériovo jemne pieskovaná
a leštená diamantmi
namiesto EUR 50,52 za m2  EUR 41,10 /m2

Largo podlahová doska 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 57,36 za m2  EUR 42,80 /m2

vo farbe platina tieňovaná
namiesto EUR 58,68 za m2  EUR 43,95 /m2

Zaťažiteľnosť: iba pochôdzna

Kritériá kvality: odolné 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 doska Largo 59,8 x 29,8 x 5 cm vrstva 
ušľachtilého kameniva vo farbe bielo čierne 

Podlahová doska Largo 59,8 x 29,8 x 5 cm pieskovo žltá tieňovaná 

Platne vo formáte 
59,8 x 29,8 cm s 
ochranou impregná
ciou DP60 dostupná 
za príplatok namies
to 9,36 euro za m2  
7,95 za m2.

Podlahová doska Largo 59,8 x 39,8 x 5 cm platina tieňovaná
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Novum
Novum – 59,2 x 29,2 x 3,8 cm, 59,2 x 59,2 x 4,8 cm,
89,2 x 44,2 x 4,8 cm alebo 89,2 x 89,2 x 4,8 cm, 
vo farbe žula tieňovaná

Zaťažiteľnosť: iba pochôdzna

Kritériá kvality: odolné voči mrazu

napríklad veľkosti 59,2 x 29,2 x 3,8 cm 
namiesto EUR 60,24 za m2  EUR 45,10 /m2

Impregnácia: Friedl Steinwerke odpo rúča, výrobky Novum po 
položení a zaš károvaní impregnovať novou ochranou povrchu  
DUOPROTECT DP30  Počas ročnej akcie na požiadanie 

poskytneme zadar mo potrebné množstvo impregnácie (cca 
1 liter na 10 m2), ktorú si zákazník sám nanesie. Výrobky Novum 
nie je nutné im pregnovať, impregnácia sa však odporúča v 

záujme jednoduchšej údržby.

Informácie o cene Novum a Novum Plus, vo formátoch 
59,2 x 59,2 x 4,8 cm, 89,2 x 44,2 cm a 89,2 x 89,2 x 4,8 cm, 
vám poskytnú na predajných miestach.

Novum žula tieňovoná

Novum Plus
Novum Plus – 59,2 x 29,2 x 3,8 cm, 59,2 x 59,2 x 4,8 cm, 
89,2 x 44,2 x 4,8 cm oder 89,2 x 89,2 x 4,8 cm vo farbách 
žula, mangán a creme. 
Povrch jemne pieskovaný a leštený diamantmi ako aj 
už v závode impregnované pro striedkom DUOPROTECT

DP30. Vzhľadom na zušľachtenie povrchu sa mení vzhľad 
pôsobením poveternostných vplyvou len nepatrne.

Pohľadová hrana dosky má matnú mikroštruktúru 
povrchového betónu (ako Novum), ktorý možno v prípade 
potreby jemne opieskovať a impregnovať prostriedkom 
DUOPROTECT DP30 .

Zaťažiteľnosť: iba pochôdzna

Kritériá kvality: odolné voči mrazu – neodporúča sa 
použitie posypovej soli

napríklad veľkosti 59,2 x 29,2 x 3,8 cm 
namiesto EUR 80,52 za m2  EUR 62,90 /m2

Novinka: K doskám sú k dispozícii aj soklové lišty!
Novum Plus žula
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LIV29
LIV29 – 39,4 x 39,4 x 2,9 cm, 59,4 x 39,4 x 2,9 cm, 
Novinka 59,4 x 59,4 x 2,9 cm alebo 79,4 x 39,4 x 2,9 cm 
vo farbe maková, kovovošedá, vanilková, kremencová, 
karamelová, oriešková, hmlová a štrková

Príplatok za zušľachtenie hrán, jemne pieskovaná 
a impregnovaná DUOPROTECT DP30 .

Zaťažiteľnosť: iba pochôdzna

Kritériá kvality: odolné voči mrazu – neodporúča sa 
použitie posypovej soli

namiesto EUR 62,76 za m2  EUR 51,90 /m2

Novinka: K doskám sú k dispozícii aj soklové lišty!

LIV29 kovovošedá a kremencová ako obruba bazénu 

Výnimočná 
hrúbka platní 
len 29 mm!Novum – 59,2 x 29,2 x 3,8 cm, 59,2 x 59,2 x 4,8 cm,

89,2 x 44,2 x 4,8 cm alebo 89,2 x 89,2 x 4,8 cm, 
vo farbe žula tieňovaná

Zaťažiteľnosť: iba pochôdzna

Kritériá kvality: odolné voči mrazu

napríklad veľkosti 59,2 x 29,2 x 3,8 cm 
namiesto EUR 60,24 za m2  EUR 45,10 /m2

Impregnácia: Friedl Steinwerke odpo rúča, výrobky Novum po 
položení a zaš károvaní impregnovať novou ochranou povrchu  
DUOPROTECT DP30  Počas ročnej akcie na požiadanie 

poskytneme zadar mo potrebné množstvo impregnácie (cca 
1 liter na 10 m2), ktorú si zákazník sám nanesie. Výrobky Novum 
nie je nutné im pregnovať, impregnácia sa však odporúča v 

záujme jednoduchšej údržby.

Informácie o cene Novum a Novum Plus, vo formátoch 
59,2 x 59,2 x 4,8 cm, 89,2 x 44,2 cm a 89,2 x 89,2 x 4,8 cm, 
vám poskytnú na predajných miestach.

Parello29
Parello29 – 69,4 x 30,8 x 2,9 cm o farbe maková, kovo
vošedá, vanilková, kremencová, karamelová, oriešková, 
hmlová a štrková 

Príplatok za zušľachtenie hrán, jemne pieskovaná a 
impregnovaná DUOPROTECT DP30 .

Zaťažiteľnosť: iba pochôdzna

Kritériá kvality: odolné voči mrazu – neodporúča sa 
použitie posypovej soli

namiesto EUR 69,00 za m2   EUR 58,40 /m2

Novinka: K doskám sú k dispozícii aj soklové lišty!

Parello29 karamelová

69,4 cm

30,8 cm

karamelová 
hrúbka platní 
len 29 mm!
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Scopa podlahová doska
Scopa podlahová doska 118,2119,2 x 24,2 x 4,8 cm 
vzhľad metličkovej úpravy, leštená diamantmi vo farbách 
creme tieňovaná a platina tieňovaná

Zaťažiteľnosť: iba pochôdzna

Kritériá kvality: odolné voči mrazu

namiesto EUR 93,96 za m2  EUR 77,50 /m2

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

Dosky Scopa creme tieňovaná

Kursiva VG4
Kursiva VG4 – 60 x 26,8 x 8 cm, odolná voči posunutiu 
(VG4), vo farbách štrková, oriešková a kovovošedá.

Zaťažiteľnosť: pojazdná osobnými autami

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

namiesto EUR 47,76 za m2  EUR 36,40 /m2

Kursiva VG4 kovovošedá

60 cm

26,8 cm
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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 vulcano tieňovaná 

Zaťažiteľnosť: pojazdná osobnými autami

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

namiesto EUR 45,72 za m2 EUR 33,50 /m2

Vo vyhotoveniach ušľachtilé kamenivo bielo čierne, 
ušľachtilé kamenivo žulové sivé, ušľachtilé 
kamenivo antracitové, sériovo jemne 
pieskované a leštené diamantmi 
namiesto EUR 57,24 za m2  EUR 43,90 /m2

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

Momento múrový 
kváder
Momento múrový kváder 
60 x 24 x 7,5 cm, 60 x 16 x 15 cm, 60 x 19 x 15 cm a 
60 x 24 x 15 cm sivá, žulovo sivá tieňovaná, ľadovo sivá 
tieňovaná, vápenec lastúrni kový, vápenec tieňovaný a 
krieda. Múrový kváder Momento s výškou 15 cm aj vo 
farbe mokka tieňovaná.

Kritériá kvality: odolné voči mrazu

60 x 24 x 7,5 cm namiesto EUR 9,60 za kus  EUR 7,80 /kus

Informácie o cene iných formátov vám poskytnú na predajných 
miestach.

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

Múrový kváder Momento 60 x 24 x 15 cm a 60 x 24 x 7,5 cm 
ľadovo sivá 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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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 a bridlica 
tieňovaná.

Zaťažiteľnosť: pojazdná osobnou a nákladnou dopravou 
max. 1 kamión za týždeň

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

v sivej namiesto EUR 28,68 za m2 EUR 20,95 /m2

všetky ostatné farby
namiesto EUR 35,76 za m2 EUR 27,95 /m2

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, ušľachtilé 
kamenivo žulové sivé a ušľachtilé kamenivo antracitové.

Zaťažiteľnosť: pojazdná osobnými autami s príležitostnou 
stredne ťažkou dopravou 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 28,32 za m2   EUR 20,95 /m2

latina svetlá, platina stredne tmavá a 
platina tmavá  DUOPROTECT DP30   
namiesto EUR 39,36 za m2  EUR 30,35 /m2

s ušľachtilým kamenivom, sériovo jemne 
pieskované a leštené diamantmi  
DUOPROTECT DP30   

namiesto EUR 57,24 za m2   EUR 43,80 /m2

Kombinovaná dlažba Sigma VG4 8 cm platina svetlá

Sigma VG4 kombinovaná dlažba 8 cm vápenec tieňovaný
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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 lastúr nikový 

Zaťažiteľnosť: pojazdná osobnou a nákladnou dopravou max. 
1 kamión za týždeň

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

namiesto EUR 43,44 za m2 EUR 31,10 /m2

Trentino antik 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 lastúr nikový 

Zaťažiteľnosť: pojazdná osobnou a nákladnou dopravou 
max. 1 kamión za týždeň

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

namiesto EUR 36,54 za m2   EUR 26,20 /m2

Trentino 7 cm vápenec tieňovaný

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 a bridlica 
tieňovaná.

Zaťažiteľnosť: pojazdná osobnou a nákladnou dopravou 
max. 1 kamión za týždeň

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

v sivej namiesto EUR 28,68 za m2 EUR 20,95 /m2

všetky ostatné farby
namiesto EUR 35,76 za m2 EUR 27,95 /m2

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

Zaťažiteľnosť: iba pochôdzna – pri 4,5 cm, pojazdná 
osobnými autami – pri 7,5 cm

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

namiesto EUR 45,72 za m2  EUR  33,50 /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 schodyLimes žulovo sivá tieňovaná
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Parkstone Antik
Parkstone – 7 rôznych formátov dosiek, hrúbka cca 
3,8 cm, Parkstone Antik vo farbách slonovina tieňovaná, 
žula tieňovaná a pieskovec tieňovaný.
Dosky s antickým povrchom možno dať za príplatok 
vyhotoviť s hrúbkou 2,5 cm (len pri 89,2 x 59,2 cm možný)

Zaťažiteľnosť: iba pochôdzna

Kritériá kvality: odolné voči mrazu

namiest EUR 58,80 za m2 EUR 44,80 /m2

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

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

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

Pohľadová hrana dosky má matnú mikroštruktúru povrcho
vého betónu (ako Parkstone antik), ktorý možno v prípade 
potreby jemne opieskovať a impregnovať prostriedkom
DUOPROTECT DP30 .

Zaťažiteľnosť: iba pochôdzna

Kritériá kvality: odolné voči mrazu – neodporúča sa 
použitie posypovej soli

namiesto EUR 80,52 za m2 EUR 62,95 /m2

Parkstone Plus s kvádrom Gutshof Š16 kombinovaný
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Gutshof ŠM24  
múrový kváder
Gutshof ŠM24 múrový kváder bosovaný – 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. 

Múrový kváder Gutshof s výškou 15 cm aj v odtieni mokka 
tieňovaná, olovená tmavá, olovená svetlá a olovená  
stredne tmavá, a s výškou 7,5 a 15 cm aj v odtieni krieda.

Kritériá kvality: odolné voči mrazu

 
namiesto EUR 239,64 za m2  EUR 182,20 /m2

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

Gutshof ŠM16  
múrový kváder
Gutshof ŠM16 múrový kváder bosovaný – 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

Kritériá kvality: odolné voči mrazu

 
namiesto EUR 162,12 za m2    EUR 133,20 /m2

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

Múrový kváder Gutshof ŠM16 bosovaný 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

Parkstone Antik
Parkstone – 7 rôznych formátov dosiek, hrúbka cca  
3,8 cm, Parkstone Antik vo farbách slonovina tieňovaná,  
žula tieňovaná a pieskovec tieňovaný. 
Dosky s antickým povrchom možno dať za príplatok 
vyhotoviť s hrúbkou 2,5 cm (len pri 89,2 x 59,2 cm možný)

Zaťažiteľnosť: iba pochôdzna

Kritériá kvality: odolné voči mrazu

 
namiest EUR 58,80 za m2 EUR 44,80 /m2

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

neme 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.
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Viano
Viano dlažbový kameň 8 cm – 10 formátov vytriedených 
v troch rôznych šírkach pásu, vo farbách žulovo sivá tieňo
vaná a čadič tieňovaný

Zaťažiteľnosť: pojazdná osobnými autami s príležitostnou 
stredne ťažkou dopravou do 7,5 t

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

namiesto EUR 45,72 za m2    EUR 33,50 /m2

Dlažbový kameň Viano 8 cm žulovo sivá tieňovaná

Cavita
Cavita – zo vzhľadom travertínu, 6 rôznych formátov 
dosiek, hrúbka cca 3,8 cm, vo farbách creme tieňovaná 
a strieborno sivá tieňovaná.

Zaťažiteľnosť: iba pochôdzna

Kritériá kvality: odolné voči mrazu

namiesto EUR 58,80 za m2   EUR 44,80 /m2

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

Cavita strieborno sivá tieňovaná
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Riemchen Grado
Riemchen Grado – 23,8 x 7,8 x 8 cm vo farbách žulovo 
sivá tieňovaná a čadič tieňovaný

Zaťažiteľnosť: pojazdná osobnými autami s príležitostnou 
stredne ťažkou dopravou do 7,5 t

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

namiesto EUR 45,24 za m2  EUR  35,80 /m2

Riemchen Grado čadič tieňovaný

Cavita

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 odolný voči mrazu a posy
povej soli, zvýšená odolnosť voči oderu

namiesto 36,54 za m2   EUR 23,40 /m2

Piazza Grado bridlica tieňovaná a pieskovo žltá

Teraz k 
dispozíci v 
13 farbách!
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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 a bridlica tieňovaná

Zaťažiteľnosť: pojazdná ťažkou dopravou

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

 
 v sivej namiesto EUR 38,04 za m2  EUR 29,70 /m2

 
všetky farby namiesto EUR 45,00 za m2  EUR 35,65 /m2

Plotový a múrový  
kváder Grado

Kombinovana dlažba Grado VG4 bridlica tieňovaná

Plotový a múrový kváder Grado antracitový

Kváder Grado
Kváder 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 7,68 za kus   EUR 4,50 /kus

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

kváder 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.

PlotovÝ a mÚrovÝ kváder Grado – vo farbách sivá, antra
citová, pieskovo žltá, ílovo hnedá, vápenec lastúrnikový a 
vápenec tieňovaný 

Kritériá kvality: odolné voči mrazu

Uuniverzálny kváder 32 x 16 x 16 cm  
namiesto 8,16 za kus  EUR 4,50 /kus.

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

Zaťažiteľnosť: pojazdná ťažkou dopravou

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

 v sivej namiesto EUR 38,04 za m2  EUR 29,70 /m2

všetky farby namiesto EUR 45,00 za m2  EUR 35,65 /m2

Moderný dizajn, ušľachtilé farby, 
12 Voltov, jednoduché zásuvné a 
skrutkové spoje! 

Všetky výrobky inlite 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 stojanové 
svietidlá ako aj žiariče na zabudo
vanie v rôznych veľkostiach. Kom
pletný a podrobný výber sortimen
tu vý robkov inlite je uvedený 
v  našom cenníku a na stránkach 
www.kamenarne.sk a www.inlite.
com. Svietidlá a všetko prís lu šen
stvo ako transformátory a káble 
získate v  partner ských podnikoch 
Friedl Steinwerke. Vŕtanie otvorov 
do ka me ňov od Friedl ur če ných na 
montáž 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 HUB50 a 40 m kábla) pred

stavujú okolo EUR 1.201,–.

Kváder Grado Lampy in-lite na prÍťaŽlivé osvetlenie vaŠej záhrady
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Vstavané svietidlá Hyve (2x)Spot pod vodu Sub (1x) Nástenné svietidlá Blink (2x)Stojace svietidlá Liv (2x) Spot Scope (2x)

Viano Pflasterstein 8 cm granitgrau-schattiert 

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

Zaťažiteľnosť: pojazdná osobnými autami s príležitostnou 
stredne ťažkou dopravou do 7,5 t

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

namiesto EUR 43,68 za m2    EUR 34,50 /m2

Grado Kocka žulovo sivá tieňovaná a 
Riemchen Grado žulovo sivá tieňovaná
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Škárovací piesok
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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 
a ílovo hnedá.
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

napríklad Planta sivá 
namiesto EUR 5,64 za kus  EUR 2,80 /kus

Planta napríklad Planta Mini sivá 
namiesto EUR 3,96 za kus  EUR 2,05 /kus

Črepníková tvárnica Planta sivá

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 6,96 za kus  EUR 5,20 /kus

všetky ostatné farby 
namiesto EUR 7,80 za kus  EUR 5,70 /kus

Črepníková tvárnica Faro vápenec lastúrnikový

Cenu za hnedú 
obdržíte u našich 
predajcov.

Škárovací piesok (ušľachtilá kamenná drvina)
 zrno 0–2 mm, šírka škár 5 mm

svetlošedý vo vreciach po 25 kg  EUR 7,56

antracitový vo vreciach po 25 kg  EUR 8,28
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Ozdobný štrk

 ľahká manipulácia, nízke 
náklady na zabudovanie, 
dlhá životnosť
 prírodný a tým ekologický 

a opätovne použiteľný
 pri suchom skladovaní 

žiadne obmedzenie skla
dovateľnosti

Možnosti spracovania mine
rálneho tmelu Friedl nájdete 
na internete pod www.kame
narne.sk.

V prípade minerálnej výplne škár firmy Friedl sa jedná o prírodný, 
umytý, preosiaty a ohňom vysušený, voči burine odolný piesok s 
rast linnominerálnym pojivom. Je použiteľná pre kamene a dosky 
firmy Friedl od výšky kameňa 3 cm a šírky špáry od 3 do 20 mm. 
(Minerálna výplň škár nie je vhodná pre bazény.)

Výhody:
 samoopravný
 vodopriepustný
 pretože škára sa spevní: Podstatne menej vyplavenín a buriny
 Existujú dve možnosti ako zapracovať tmel Friedl Minerálna 

špárovačka.
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Črepníková tvárnica  
Faro

béžovo sivá čadič

béžovo a sivá 25 kg vrecia  EUR 55,20

čadič 25 kg vrecia  EUR 57,10

Friedl vylepšená receptúra

Naše ozdobné štrky môžu byť zlatým klincom vo vašom vonkajšom 
priestore: Ozdobné štrky sa s obľubou používajú na veľkých plo
chách pozdĺž múrov a plotov namiesto mulčovanej kôry. 

Ponúkame nádherné ozdobné štrky s rôznou veľkosťou zrna. Oz
dobné štrky sú k dispozícii v 25 kg vreciach v našich partnerských 
prevádzkach, na požiadanie aj v big bagu.

Shadow White 8–16 mm 

vo vreciach po 25 kg EUR 6,72
Dusty Champagne 8–16 mm

vo vreciach po 25 kg EUR 6,72

Brown-Grey-Striped 10–30 mm

vo vreciach po 25 kg EUR 6,72

All White 10–15 mm

vo vreciach po 25 kg EUR 9,96

Dalmatian’s Grey 16–22 mm

vo vreciach po 25 kg EUR 6,72
Antrazyt Slate 30–50 mm

vo vreciach po 25 kg EUR 6,72

White River Pebble 20–40 mm 

vo vreciach po 25 kg EUR18,12

Foggy Cedar 16–22 mm

vo vreciach po 25 kg EUR 6,72



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.

 A7331 Weppersdorf, Rakúsko
Industriegelände 2, 
telefón +43261832080, 
fax +4326183208490, 
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

Kompletnú ponuka našich 
produktov nájdete na stránke 
www.kamenarne.sk
Objavte náš celý sortiment dlaž bo
vých kameňov, podlahových dosiek, 
veľkoformátových dosiek, plotových 
a múrových kameňov a ďal ších 
prvkov na riešenie záh rady (kvádre, 
stupne, palisády atď.) na našom inter
netovom sídle www.kamenarne.sk. 
Očakáva vás pestrá paleta rozličných 
kameňov najrôznejších formátov a 
farieb. V časti Záhradné sny je 
uvedený náš štandardný sortiment,
 v časti Individuálna zóna si môžete 
poz rieť, aké farby a zušľachtenia 
povrchu dokážeme vyrobiť na objed
návku. Odporúčame vám aj naše Po
kyny na pokladanie a mnohé užitočné 
informácie o našich výrob  koch, ktoré 
sme zhrnuli v ponuke Servis.

Tešíme sa na Vašu návštevu na
www.kamenarne.sk

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 na tel. č. +421908753685 alebo na internete www.kamenarne.sk.

Navštívte našu vnútornú a vonkajšiu výstavnú záhradu 
vo Weppersdorfe. V našej vzorovej 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 2020.

Náš kompletný sortiment
dlažobných kameňov, pod la
hových dosiek, veľkoformá
tových dosiek, 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.
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Nechajte sa inŠpirovať


