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TERASY  - BETÓNOVÁ DLAŽBA www.hausler.sk

L = tieto produkty sú skladom vo Wr.Neudorf (A). 
B1 / B2 / B3 / B4 = tieto produkty budú vyrobené na základe objednávky do 1 / 2 / 3 / 4 / týždňov.

 Ceny platia pri odbere zo závodu vo Wr.Neudorf v Rakúsku. 

MARETTO PLATNE

MARETTO PLATŇA 40 x 40 x 4 cm ks 15

Všetky farby

L 7,326,10

CENNÍK

FAREBNÁ ŠKÁLA
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Upozornenie!
Farebné odchýlky medzi jednotlivými platňami sú charakteristické pre tento typ dlažby. Pre harmonický výsledný vzhľad odporúčame miešať pri pokládke platne 
z viacerých radov alebo paliet. Pri tomto type dlažby môžu vznikať vápenné výkvety, ktoré nie sú dôvodom na reklamáciu. Ak by Vám tieto vlastnosti dlažby 
prekážali, odporúčame výber dlažby z našej ponuky vyrábanej technológiou LeichtRein, u ktorej sa spomenuté nedostatky nevyskytujú.    

BETÓNOVÝ POTER ŠPECIAL-KLEBER
PIESKOVÉ LôŽKOPLASTOVÉ TERČE

KLEBER 
OK

 Pre tento program je možné použiť tieto techniky pokládky:

pokládka nie je povolená pokládka nie je povolená pokládka nie je povolená

Spotreba 6 ks / m² 
  

60

kusov
na pal.

OK

Detail pokládky platní do štrkového lôžka pomocou špárovacích terčíkov.

Fixačné lepidlo
Fixuje platne proti pohybu, 
čo je obzvlášť dôležité 
na okrajoch plochy.

Šparovací terčík 
do štrkového lôžka
Vytvára 3 mm škáru, 
ktorú je možné uzatvoriť 
špárovacím pieskom.

platne 43,92 € / m² s DPH  
  

Upozorňujeme na špeciálne vlastnosti montážneho materiálu Häusler. Viac informácií k jednotlivým technikám pokládky a cenník montážneho materiálu nájdete na www.hausler.sk

OCHRANNÝ POSTREK

OCHRANNÝ POSTREK
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      3 l kanister - cca  20 - 30 m²

      1 l fľaša - cca 7 -10 m²

Doporučenie:
pre dlhodobo atraktívnu

terasu odporúčame 
objednať ochranný postrek!

Doba stálosti a sýtosti farby je závislá od polohy terasy. V niektorých prípadoch je nutná každoročná impregnácia, pri chránených plochách sa doba opätovnej impregnácie predĺži na niekoľko rokov.
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Jedinečne krásne platne MARETTO pre špecifickú pokládku do štrkového lôžka. Melírovaný povrch vytvára nepravidelnosť

a rôznorodosť farieb. Veľmi príjemný na dotyk a vhodný na chodenie na boso.

fla. 0,75 - LAlternatíva impregnácie : ZVÝRAZŇOVAČ FARBY R-1000       750 ml fľaša - cca 5 - 7 m² 79,2066,00

Goldgrau Cappuccino Argento Soleado
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