
  

Pálené tehlové obklady sa používajú, ako alternatíva 
plnej tehly v prípadoch kde takúto tehlu nie je možné 
použiť. Ich využitie je naozaj široké a je možné zaují-
mavo dokresliť rôzne interiéry či exteriéry. Tehlové ob-
klady sú vyrábané z našej kvalitnej tehliarskej hliny. Je 
to čisto prírodný a ekologický materiál z ktorého je po 
spracovaní vypaľovaný pri teplote 1080 C tehlový ob-
klad. Tehlové obklady sa vyrábajú razením do formy 
až tlakom 30 ton. Nízka nasiakavosť v rozmedzí 6 - 8% 
zaručuje dlhú trvanlivosť, zároveň však aj dostatočnú 
paropriepustnosť a zvyšuje požiarnu odolnosť najmä 
polystyrénom zateplených fasád. Pálený tehlový ob-
klad, ktorý je odborne uložený na fasáde, nevyžaduje 
žiadnu údržbu a je absolútne farebne stály. Naša širo-
ká ponuka farebných odtieňov určite splní požiadavky 
aj náročného zákazníka.

Rohové kusy

Tehlové pásiky

Rohové kusy sú vyrábané ručne, lepením. Je 
možné ich vyrobiť v akomkoľvek uhle, podľa 
požiadaviek zákazníka. 
V ponuke vo všetkých odtieňoch ako obklad.

pozdĺžny

Rozmer: 6,5 x 28 x 1,5 cm, 1 m2 = 46 ks
Váha: 1 m2 = 21 kg | 1 paleta = 48m2 cca 1000 kg 
Balenie: v kartónových krabiciach po 1 m2

Rozmer: 6,5 x 28 x 14 x 1,5 cm, 1 m2 = 32 ks
Váha: 1 m2 = 21 kg
Balenie: v kartónových krabiciach po 20 ks

28 cm

6,5 cm

1,5 cm

Rohové kusy

Tehlové pásiky

Rohové kusy sú vyrábané ručne, lepením. Je 
možné ich vyrobiť v akomkoľvek uhle, podľa 
požiadaviek zákazníka. 
V ponuke vo všetkých odtieňoch ako obklad.

pozdĺžny

Rozmer: 6,5 x 28 x 1,5 cm, 1 m2 = 46 ks
Váha: 1 m2 = 21 kg | 1 paleta = 48m2 cca 1000 kg 
Balenie: v kartónových krabiciach po 1 m2

Rozmer: 6,5 x 28 x 14 x 1,5 cm, 1 m2 = 32 ks
Váha: 1 m2 = 21 kg
Balenie: v kartónových krabiciach po 20 ks
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Rozmer: 6,5 x 28 x 1,5 cm, 1 m2 = 46 ks
Váha: 1 m2 = 21 kg | 1 paleta = 48 m2 cca 1000 kg
Balenie: v kartónových krabiciach po 1 m2

Cena bez DPH/m2 28,90 €
2 34,68 €

Tehlové pásiky Terakotová dlažba
Rozmer: 21 x 21 x 2 cm
Cena:  je uvedená za 1m2

Balenie: v kartónových krabiciach po 0,5 m2

Schodovka
Rozmer: 27x 21 x 2 cm
Cena:  je uvedená za 1 ks

24

27 cm
21 cm

21 cm21
 cm

2 cm

Rozmer: 27x 21 x 2 cm
Cena bez DPH/ ks 3,50 €

 ks 4,20 €

Schodovka

Terakotová dlažba

27 cm
21 cm
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2 cm

Rozmer: 21 x 21 x 2 cm
Balenie: v kartónových krabiciach po 0,5 m2

Cena bez DPH/m2 29,80 €
2 35,76 €

Terakotová dlažba

Rohové kusy sú vyrábané ručne, lepením. Je možné 
ich vyrobiť v akomkoľvek uhle, podľa požiadaviek zá-
kazníka. V ponuke vo všetkých odtieňoch ako obklad.

Rozmer: 6,5 x 28 x 14 x 1,5 cm, 1 m2 = 32 ks
Váha: 1 m2 = 21 kg
Balenie: v kartónových krabiciach po 20 ks
Cena bez DPH/ ks 1,80 €

 ks 2,28 €

Rohové kusy
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Starodávne tehlové múry sa stali inšpiráciou pre naše 
obklady rustic. Pálené tehlové obklady sa používajú na 
realizáciu fasád budov, múrov, plotov, či dotvorenia in-
teriérov. Sú vyrábané z čistého prírodného materiálu, 
vypaľovaného na 10800C. Oxidy kovov, prevažne železa 
a teplota v peci, vytvárajú na tehlách rôznorodé neo-
pakovateľné odtiene od žltej cez červenú až po čier-
nu. Zinok dodáva biely odtieň. Šamot vytvára žlté fla-
ky. Tehly vyrábame razením do foriem, pod tlakom 30 
ton. Tie sa potom ručne retušujú a dotvára sa povrch 
tak, aby reliéf na tehlách bol neopakovateľný. Materiál 
sa lisovaním dostatočne zhutní a má vysokú pevnosť. 
Nízka nasiakavosť 6 až 8% zaručuje dlhú trvanlivosť, zá-
roveň však aj dostatočnú paropriepustnosť a zvyšuje 
požiarnu odolnosť, najmä polystyrenom zateplených 
fasád. Pálený tehlový obklad odborne uložený na fa-
sáde počas svojej dlhej životnosti nevyžaduje žiadnu 
údržbu, je absolútne farebne stály. Široká ponuka fa-
rebných odtieňov splní aj najnáročnejšie predstavy.

Pálená hlina sa stáva večnou, takto upravená ohňom sa 
nemení tisícročia. Tak ako sa výroba nezmenila od obja-
venia keramiky. Mení sa svet okolo nás, nastupujú stále 
modernejšie a dokonalejšie technológie od automobilov 
až po lety do vesmíru, kde sa stále používajú keramické 
materiály po tisícročia overené. Základom zostáva hlina, 
vážme si tento „obyčajný“ materiál, ktorý sprevádza ľud-
stvo od pradávna a dopomáha mu napredovať.

Prečo obklad z pálenej tehly?
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Cena bez DPH/m2 20,00 €
2 24,00 €

Rozmer (š/d/v) 200/330/40 mm
Spotreba tehál na 1 m2 15 ks
Hmotnosť 2,8 kg/ ks
Balenie 405 ks/ pal.

Cena bez DPH/ks 3,33 €
 4,00 €

Rozmer (š/v/d) 250/120/330 mm
Spotreba tehál na 1 m2 33,3 ks
Hmotnosť 8 kg/ ks
Balenie 96 ks/pal.

Pivničný držiak na fľašu

Pivničná dlažba Klasik IT
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