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MODERN PLATNE

inkluzív

Platne MODERN sú rovnakej farby a štruktúry v celej svojej hrúbke vďaka inovatívnej technike spracovania, preto rezom, alebo jemným
obrúsením je možné dosiahnuť peknú pohľadovú hranu. Nie je potrebné použitie krajových líšt. Pri vhodnom podklade sú platne MODERN
pojazdné autom a taktiež je možná pokládka do štrkového lôžka pre pochôdzne použitie MODERN platne sú 100% protišmykové,
100% mrazuvzdorné, odolné voči soľným rozpúšťadlám, bazénovej chémii a na povrchu sa nevytvárajú vápenné výkvety.

FAREBNÁ ŠKÁLA

Biela

Šedá

Čierna

Kies

Stein

Sand

Béžová NOVINKA

Všetky farby
cenová hmot. kusov dodacia
jednotka v kg na pal. doba

CENNÍK platne 69,93 € / m² s DPH
PLATŇA 80 x 40 x 3 cm

22,9

37

L

SOKLOVÁ LIŠTA 40 x 9,6 x 1 cm

ks

1,1

-

L

PRE PERFEKTNÉ DOKONČENIE

cenová hmot. kusov dodacia
jednotka v kg na pal. doba
Pre dve pohľadové hrany
uviesť pravú alebo ľavú:

Pohľadová hrana:
Polkruhový profil

POHĽADOVÁ HRANA 40 cm

ľavá

pravá

s
DPH

18,80 22,56

ks

Spotreba: cca 3,1 ks / m² vrátane 6 mm špár

bez
DPH

5,80

6,96

bez
DPH

s
DPH

príp.

-

-

B1

8,30

9,96

príp.

-

-

B1

16,60

19,92

POHĽADOVÁ HRANA 80 cm

3 cm

ZÁKLADNÝ ČISTIČ

1 l kanister - cca 20 - 35 m²

kan.

1

-

L

24,90

29,88

REZ PLATNE

príplatok za rez napr.: diagonálny, polovičný ...

príp.

-

-

B1

10,80

12,96

IMPREGNÁCIA technológia výroby LeichtRein - Inklusive zaručuje doživotnú ochranu. Dodatočná impregnácia je zakázaná.
Pre tento program je možné použiť tieto techniky pokládky:
BETÓNOVÝ POTER

OK

KLEBER
( lepenie na body )

OK

ŠPECIAL-KLEBER
pokládka nie je povolená

PLASTOVÉ TERČE

OK PIESKOVÉ LÔŽKO

OK

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

MODERN kompletné riešenie pre TERASU / SCHODY / BAZÉN / PLOT

SCHODISKOVÉ PLATNE - strana 50

4

BAZÉNOVÉ OBRUBY - strana 54

KRYCIE PLATNE - strana 80

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.

MODERN PLATNE

MODERN Sand

MODERN Béžová

MODERN Šedá a Čierna

TOTO SA HODÍ NAOZAJ KU VŠETKÉMU
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EDELMAN PLATNE

inkluzív

Platne EDELMAN sú rovnakej farby a štruktúry v celej svojej hrúbke vďaka inovatívnej technike spracovania EASYONE, preto rezom,
alebo jemným obrúsením je možné dosiahnuť peknú pohľadovú hranu. Nie je potrebné použitie krajových líšt. Pri vhodnom podklade sú
platne EDELMAN pojazdné autom a taktiež je možná pokládka do štrkového lôžka pre pochôdzne použitie. EDELMAN platne sú
100% protišmykové, 100% mrazuvzdorné, odolné voči soľným rozpúšťadlám, bazénovej chémii a na povrchu sa nevytvárajú vápenné výkvety.

FAREBNÁ ŠKÁLA

Šedá

Biela

Čierna
Všetky farby
cenová hmot. kusov dodacia
jednotka v kg na pal. doba

CENNÍK platne 46,98 € / m² s DPH
PLATŇA 67,2 x 33,3 x 3,1 cm

16,5

50

L

SOKLOVÁ LIŠTA 60 x 9,6 x 1 cm

ks

1,6

-

L

PRE PERFEKTNÉ DOKONČENIE

cenová hmot. kusov dodacia
jednotka v kg na pal. doba
Pre dve pohľadové hrany
uviesť pravú alebo ľavú:

Pohľadová hrana:
Polkruhový profil

POHĽADOVÁ HRANA 33,3 cm
POHĽADOVÁ HRANA 67,2 cm

ľavá

3,1 cm

pravá

s
DPH

9,00 10,80

ks

Spotreba: cca 4,35 ks / m² vrátane 6 mm špár

bez
DPH

7,90

9,48

bez
DPH

s
DPH

príp.

-

-

B1

6,85

8,22

príp.

-

-

B1

13,90

16,68

ZÁKLADNÝ ČISTIČ

1 l kanister - cca 20 - 35 m²

kan.

1

-

L

24,90

29,88

REZ PLATNE

príplatok za rez napr.: diagonálny, polovičný ...

príp.

-

-

B1

10,80

12,96

IMPREGNÁCIA technológia výroby LeichtRein - Inklusive zaručuje doživotnú ochranu. Dodatočná impregnácia je zakázaná.
Pre tento program je možné použiť tieto techniky pokládky:
BETÓNOVÝ POTER

OK

KLEBER
( lepenie na body )

OK

ŠPECIAL-KLEBER
( lepenie celoplošne )

OK

PLASTOVÉ TERČE

OK PIESKOVÉ LÔŽKO

OK

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

EDELMAN kompletné riešenie pre TERASU / SCHODY / BAZÉN / PLOT

SCHODISKOVÉ PLATNE - strana 48
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BAZÉNOVÉ OBRUBY - strana 52

KRYCIE PLATNE - strana 78

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.

EDELMAN PLATNE

EDELMAN Čierna

NEBESKÝ POHĽAD NA VAŠU TERASU
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BINGO DLAŽDICE

inkluzív

Dlaždice BINGO sú najlepšia náhrada do exteriéru za klasickú keramickú dlažbu, ktorá nie je určená na vonkajšie lepenie. Dosahujú
neporovnateľne dlhšiu životnosť a vyššiu bezpečnosť. Hrúbka je iba 1,6 cm, preto je vhodná aj na renovácie terás a schodísk,
kde už nezostáva miesto pre hrubšiu dlažbu. Betónové dlaždice sú rovnakej štruktúry a farby v celej svojej hrúbke, čo umožňuje ich
všestranné použitie jednoduchým opracovaním hrany, napríklad uhlovou brúskou a tým je možné získať čistú a atraktívnu pohľadovú hranu.
Veľká farebná škála umožňuje nekonečné množstvo kombinácií.

FAREBNÁ ŠKÁLA

Čierna

Červená

Biela

Žltá
Všetky farby

CENNÍK

cenová hmot. kusov dodacia
jednotka v kg na pal. doba

dlaždice 41,58 € / m² s DPH

DLAŽDICA 33,3 x 33,3 x 1,6 cm

Spotreba: cca 9 ks / m² vrátane 4 mm špár

SOKLOVÁ LIŠTA 33,3 x 9,6 x 1,6 cm

POHĽADOVÁ HRANA 33,3 cm

Pohľadová hrana:
Universal

ZÁKLADNÝ ČISTIČ

1 l kanister - cca 20 - 35 m²

1,6 cm

s
DPH

ks

4

200

L

3,85

4,62

ks

1,2

-

L

3,35

4,02

bez
DPH

s
DPH

cenová hmot. kusov dodacia
jednotka v kg na pal. doba

PRE PERFEKTNÉ DOKONČENIE

bez
DPH

príp.

-

-

B1

6,85

8,22

kan.

1

-

L

24,90

29,88

IMPREGNÁCIA technológia výroby LeichtRein-Inklusive zaručuje doživotnú ochranu. Dodatočná impregnácia je zakázaná.

Pre tento program je možné použiť tieto techniky pokládky:
BETÓNOVÝ POTER

OK

KLEBER
pokládka nie je povolená

ŠPECIAL-KLEBER
( lepenie celoplošne )

OK

PLASTOVÉ TERČE
pokládka nie je povolená

PIESKOVÉ LÔŽKO
pokládka nie je povolená

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

Máte 5 hodín na utretie vzniknutej nečistoty !
Ľahká údržba a čistenie - odstránenie škvŕn ešte pred ich vznikom.
Aj tá najkrajšia terasa sa zašpiní či už pôsobením prírody alebo jej používaním.

Štandardná terasová platňa

Technológia LeichtRein
zabraňuje okamžitému nasiaknutiu nečistôt do povrchu platní,
preto uľahčuje čistenie terasy.
Extrémne znečistenie môže byť odstránené bez následkov.

Häusler terasová platňa vyrobená
technológiou LeichtRein

8

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.

BINGO DLAŽDICE

NAJLEPŠIA NÁHRADA ZA KERAMICKÚ DLAŽBU DO EXTERIÉRU

NEPOROVNATEĽNE DLHŠIA ŽIVOTNOSŤ, VYŠŠIA BEZPEČNOSŤ A HRÚBKA IBA 1,6 cm

9
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LANDHAUS PLATNE

inkluzív

Najlepšia cena za výnimočnú kvalitu produktov Häusler s technológiou Leichtrein.

FAREBNÁ ŠKÁLA
40 x 40 cm
50 x 50 cm
60 x 40 cm
90 x 45 cm
Biela

Šedá

40 x 40 cm
Žltá

Červená
Šedá
cenová hmot. kusov dodacia
jednotka v kg na pal. doba

CENNÍK platne od 33,48 € / m² s DPH
PLATŇA 40 x 40 x 3,4 cm

Spotreba: cca 6 ks / m² vrátane 6 mm špár

13

ks

68

L

Všetky
ostatné farby

bez
DPH

s
DPH

bez
DPH

s
DPH

4,65

5,58

5,15

6,18
Biela

Šedá
cenová hmot. kusov dodacia
jednotka v kg na pal. doba

CENNÍK platne od 38,16 € / m² s DPH

bez
DPH

s
DPH

bez
DPH

s
DPH

PLATŇA 50 x 50 x 3,5 cm

Spotreba: cca 4 ks / m² vrátane 6 mm špár

ks

20

60

L

7,95

9,54

9,25 11,10

PLATŇA 60 x 40 x 3,6 cm

Spotreba: cca 4 ks / m² vrátane 6 mm špár

ks

21

44

L

7,95

9,54

9,25 11,10
Biela

Šedá

PLATŇA 90 x 45 x 3,9 cm

Spotreba: cca 2,4 ks / m² vrátane 6 mm špár

SOKLOVÁ LIŠTA 40 x 9,6 x 1 cm

ks

37

24

L

ks

1,1

-

L

príplatok za rez napr.: diagonálny, polovičný ...

POHĽADOVÁ HRANA 40 cm
2,5 cm

5 cm

Standard

POHĽADOVÁ HRANA 50 cm

Vario

1,7 cm

POHĽADOVÁ HRANA 60 cm

1,7 cm

POHĽADOVÁ HRANA 45 cm

Iba pre platne
60 x 40 cm a 90 x 45 cm

ľavá

pravá

POHĽADOVÁ HRANA 90 cm
ZÁKLADNÝ ČISTIČ

s
DPH

1 l kanister - cca 20 - 35 m²

bez
DPH

s
DPH

15,20 18,24 17,45 20,94
5,10

6,12

cenová hmot. kusov dodacia
jednotka v kg na pal. doba

PRE PERFEKTNÉ DOKONČENIE
REZ PLATNE

bez
DPH

cenová hmot. kusov dodacia
jednotka v kg na pal. doba

CENNÍK platne od 43,77 € / m² s DPH

5,55

bez
DPH

6,66

s
DPH

príp.

-

-

B1

10,80

12,96

príp.

-

-

B1

8,30

9,96

príp.

-

-

B1

10,35

12,42

príp.

-

-

B1

12,50

15,00

príp.

-

-

B1

9,35

11,22

príp.

-

-

B1

18,70

22,44

kan.

1

-

L

24,90

29,88

IMPREGNÁCIA technológia výroby LeichtRein-Inklusive zaručuje doživotnú ochranu. Dodatočná impregnácia je zakázaná.
Pre tento program je možné použiť tieto techniky pokládky:
BETÓNOVÝ POTER

KLEBER
OK
( lepenie na body )

nie je povolené pre 90 x 45 cm

OK

ŠPECIAL-KLEBER
( lepenie celoplošne )

OK

PLASTOVÉ TERČE

OK PIESKOVÉ LÔŽKO

OK

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

LANDHAUS PLATNE

LANDHAUS Žltá

LANDHAUS Šedá

LANDHAUS Biela
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NOBLIT PLATNE A DLAŽDICE

inkluzív

Už 16 rokov najpredávanejší typ platní NOBLIT sú 100% protišmykové, 100% mrazuvzdorné, odolné voči soľným rozpúšťadlám,
bazénovej chémii a na povrchu sa nevytvárajú vápenné výkvety.

FAREBNÁ ŠKÁLA

Upozornenie:
Medzi jednotlivými formátmi 40 x 40 cm a 60 x 40 cm sú možné farebné odchýlky.

Všetky farby
cenová hmot. kusov dodacia
jednotka v kg na pal. doba

CENNÍK dlaždice 41,40 € / m² | platne 48,60 € / m² s DPH

bez
DPH

s
DPH

DLAŽDICA 40 x 40 x 1,9 cm

Spotreba: cca 6 ks / m² vrátane 6 mm špár

ks

8

120

L

5,75

6,90

PLATŇA 40 x 40 x 3,5 cm

Spotreba: cca 6 ks / m² vrátane 6 mm špár

ks

13

66

L

6,75

8,10

Carbon, Kristall
Hochficht
cenová hmot. kusov dodacia
jednotka v kg na pal. doba

CENNÍK platne 49,92 € / m² s DPH
PLATŇA 60 x 40 x 2,8 cm

16,5

56

L

SOKLOVÁ LIŠTA 40 x 9,6 x 1 cm

ks

1,1

-

L

PRE PERFEKTNÉ DOKONČENIE

cenová hmot. kusov dodacia
jednotka v kg na pal. doba

POHĽADOVÁ HRANA 40 cm

s
DPH

10,40 12,48

ks

Spotreba: cca 4 ks / m² vrátane 6 mm špár

bez
DPH

5,10

6,12

bez
DPH

s
DPH

príp.

-

-

B1

8,30

9,96

POHĽADOVÁ HRANA 60 cm

2,8 cm

príp.

-

-

B1

12,50

15,00

REZ PLATNE

príplatok za rez napr.: diagonálny, polovičný ...

príp.

-

-

L

10,80

12,96

ZÁKLADNÝ ČISTIČ

1 l kanister - cca 20 - 35 m²

kan.

1

-

L

24,90

29,88

IMPREGNÁCIA technológia výroby LeichtRein - Inklusive zaručuje doživotnú ochranu. Dodatočná impregnácia je zakázaná.
Pre tento program je možné použiť tieto techniky pokládky:
BETÓNOVÝ POTER

OK

KLEBER
( lepenie na body )

OK

ŠPECIAL-KLEBER
( lepenie celoplošne )

nie je povolené pre dlaždice

OK

PLASTOVÉ TERČE

OK PIESKOVÉ LÔŽKO

nie je povolené pre dlaždice

OK

nie je povolené pre dlaždice

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

PUNTO & LISTELLI

Doporučujeme kombinovať kreatívne elementy PUNTO & LISTELLI s programom: NOBLIT, NATURIT.
“PUNTO” & “LISTELLI” vyrobíme na objednávku vo všetkých farbách
NOBLIT bez príplatku. Dodacia doba 2 - 3 týždne.
Na objednávku vyrobené množstvo nie je možné vrátiť.

Punto

Listelli
cenová hmot.
jednotka v kg

CENNÍK

kusov dodacia
na pal. doba

bez
DPH

s
DPH

PUNTO 9,6 x 9,6 x 3,5 cm ( pre platne ) alebo 1,9 cm ( pre dlaždice )

ks 0,7 / 0,5 -

L

1,65

1,98

LISTELLI 40 x 9,6 x 3,5 cm ( pre platne ) alebo 1,9 cm ( pre dlaždice )

ks 3,6 / 1,8 -

B2

2,65

3,18

12

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.

NOBLIT PLATNE A DLAŽDICE

NOBLIT Hochficht
NOBLIT Listelli Weissenbach
NOBLIT Opal

NOBLIT Kristall
NOBLIT Hochficht

NOBLIT Carbon

TIE SPRÁVNE FARBY PRE VAŠU TERASU
13

TERASY - BETÓNOVÁ DLAŽBA

www.hausler.sk

TREND PLATNE

inkluzív

TREND platne s technológiou LeichtRein vytvárajú jednoduché moderné línie. Platne formátu 60 x 40 sú rovnakej farby v celej svojej hrúbke
vďaka inovatívnej technike spracovania EASYONE, preto rezom, alebo jemným obrúsením je možné dosiahnuť peknú pohľadovú hranu.

FAREBNÁ ŠKÁLA

Diamantová biela

Strieborná

Antracitová

Biela melírovaná

Béžová melírovaná

Červená melírovaná

Šedá melírovaná

Upozornenie:
Medzi jednotlivými formátmi 40 x 40 cm a 60 x 40 cm sú možné farebné odchýlky.

Všetky farby
cenová hmot. kusov dodacia
jednotka v kg na pal. doba

CENNÍK platne od 47,88 € / m² s DPH
PLATŇA 40 x 40 x 3,8 cm

Spotreba: cca 6 ks / m² vrátane 6 mm špár

ks

13

60

L

PLATŇA 60 x 40 x 2,8 cm

Spotreba: cca 4 ks / m² vrátane 6 mm špár

ks

16

54

L

SOKLOVÁ LIŠTA 40 x 9,6 x 1,3 cm

ks

1,4

-

L

PRE PERFEKTNÉ DOKONČENIE

cenová hmot. kusov dodacia
jednotka v kg na pal. doba
Pre dve pohľadové hrany
uviesť pravú alebo ľavú:

Pohľadová hrana:
Polkruhový profil

POHĽADOVÁ HRANA 40 cm
POHĽADOVÁ HRANA 60 cm

ľavá

2,8 cm

pravá

POHĽADOVÁ HRANA 40 cm

ZÁKLADNÝ ČISTIČ

1 l kanister - cca 20 - 35 m²

bez
DPH

s
DPH

6,65

7,98

10,70 12,84
5,10
bez
DPH

6,12
s
DPH

príp.

-

-

B1

8,30

9,96

príp.

-

-

B1

12,50

15,00

B1

8,30

9,96

L

24,90

29,88

príp.

-

kan.

1

-

-

IMPREGNÁCIA technológia výroby LeichtRein - Inklusive zaručuje doživotnú ochranu. Dodatočná impregnácia je zakázaná.
Pre tento program je možné použiť tieto techniky pokládky:
BETÓNOVÝ POTER

OK

KLEBER
( lepenie na body )

OK

ŠPECIAL-KLEBER
( lepenie celoplošne )

OK

PLASTOVÉ TERČE

OK PIESKOVÉ LÔŽKO

OK

Upozorňujeme na špeciálne vlastnosti montážneho materiálu Häusler. Viac informácií k jednotlivým technikám pokládky a cenník montážneho materiálu nájdete na www.hausler.sk
PLATŇA FARBENÁ
V CELEJ HRÚBKE
( iba hrúbka 2,8 cm )

INOVATÍVNA TECHNIKA PRE
TERASY, SCHODY & BAZÉNY

POHĽADOVÁ HRANA

TREND Antracit

14

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.

TREND PLATNE

TREND Diamantová biela
TREND Červená melírovaná

TREND Šedá melírovaná

TREND Béžová melírovaná

TREND BLACK to WHITE Magma Black

TREND Diamantová biela

TREND Antracit
TREND Strieborná

15

TERASY - BETÓNOVÁ DLAŽBA

www.hausler.sk

SANDSTEIN PLATNE

inkluzív

Platne SANDSTEIN s novou jemnou povrchovou štruktúrou sú rovnakej farby v celej svojej hrúbke vďaka inovatívnej technike spracovania
EASYONE, preto rezom, alebo jemným obrúsením je možné dosiahnuť peknú pohľadovú hranu. Nie je potrebné použitie krajových líšt.
Pri vhodnom podklade sú platne SANDSTEIN pojazdné autom a taktiež je možná pokládka do štrkového lôžka pre pochôdzne použitie.
SANDSTEIN platne sú 100% protišmykové, 100% mrazuvzdorné, odolné voči soľným rozpúšťadlám, bazénovej chémii a
na povrchu sa nevytvárajú vápenné výkvety.

FAREBNÁ ŠKÁLA

Hnedá

Béžová

Šedá
Všetky farby
cenová hmot. kusov dodacia
jednotka v kg na pal. doba

CENNÍK platne 53,76 € / m² s DPH
PLATŇA 60 x 40 x 2,9 cm

Spotreba: cca 4 ks / m² vrátane 6 mm špár

SOKLOVÁ LIŠTA 40 x 9,6 x 1,3 cm

ks

17

54

L

ks

1,1

-

L

bez
DPH

s
DPH

11,20 13,44
5,10

6,12

bez
DPH

s
DPH

MOŽNOSTI ULOŽENIA

1 Nepravidelné preloženie
Spotreba 4 ks / m²

2 1/3 preloženie
Spotreba 4 ks / m²

3 Kolmé preloženie
Spotreba 4 ks / m²

4 Šikmé uloženie
Spotreba 4 ks / m²
cenová hmot. kusov dodacia
jednotka v kg na pal. doba

PRE PERFEKTNÉ DOKONČENIE
Pre dve pohľadové hrany
uviesť pravú alebo ľavú:

Pohľadová hrana:
Polkruhový profil

POHĽADOVÁ HRANA 40 cm
POHĽADOVÁ HRANA 60 cm

ľavá

2,9 cm

ZÁKLADNÝ ČISTIČ

pravá

1 l kanister - cca 20 - 35 m²

príp.

-

-

B1

8,30

9,96

príp.

-

-

B1

12,50

15,00

kan.

1

-

L

24,90

29,88

IMPREGNÁCIA technológia výroby LeichtRein - Inklusive zaručuje doživotnú ochranu. Dodatočná impregnácia je zakázaná.
Pre tento program je možné použiť tieto techniky pokládky:
BETÓNOVÝ POTER

OK

KLEBER
( lepenie na body )

OK

ŠPECIAL-KLEBER
( lepenie celoplošne )

OK

PLASTOVÉ TERČE

OK PIESKOVÉ LÔŽKO

OK

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

ANTIKOROVÝ ŽĽAB
Elegantná forma a jednoduché
prevedenie odvodnenia malých plôch.
Bez sekania, jednoduché uloženie spolu s platňami.

16

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.

SOKLOVÁ LIŠTA

SANDSTEIN PLATNE

SANDSTEIN Šedá

SANDSTEIN Béžová
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TERASY - BETÓNOVÁ DLAŽBA

www.hausler.sk

LIVING STONES / GROSSE PLATNE

inkluzív

FAREBNÁ ŠKÁLA LIVING STONES

FAREBNÁ ŠKÁLA GROSSE

Silver Shadow

Šedá

Golden Shadow

Béžová
Všetky farby
cenová hmot. kusov dodacia
jednotka v kg na pal. doba

CENNÍK platne od 62,12 € / m² s DPH

bez
DPH

s
DPH

LIVING STONES PLATŇA 80 x 40 x 3,6 cm

Spotreba: cca 3,1 ks / m² vrátane 6 mm špár

ks

26

35

L

16,70 20,04

GROSSE PLATŇA 90 x 45 x 3,8 cm

Spotreba: cca 2,45 ks / m² vrátane 6 mm špár

ks

37

24

L

23,30 27,96

SOKLOVÁ LIŠTA 40 x 9,6 x 1 cm - Living Stones | 45 x 9,6 x 1,3 cm - Grosse

ks

1,1

-

L

PRE PERFEKTNÉ DOKONČENIE

cenová hmot. kusov dodacia
jednotka v kg na pal. doba

6,30
bez
DPH

7,56
s
DPH

REZ PLATNE

príplatok za rez napr.: diagonálny, polovičný ...

príp.

-

-

B1

10,80

12,96

ZÁKLADNÝ ČISTIČ

1 l kanister - cca 20 - 35 m²

kan.

1

-

L

24,90

29,88

IMPREGNÁCIA technológia výroby LeichtRein-Inklusive zaručuje doživotnú ochranu. Dodatočná impregnácia je zakázaná.
Pre tento program je možné použiť tieto techniky pokládky:
BETÓNOVÝ POTER

OK

KLEBER
( lepenie na body )

OK

ŠPECIAL-KLEBER
pokládka nie je povolená

PLASTOVÉ TERČE

OK PIESKOVÉ LÔŽKO

OK

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

GROSSE Béžová
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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.

LIVING STONES / GROSSE PLATNE

LIVING STONES Silver Shadow

LIVING STONES Golden Shadow
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PARKETT PLATNE

inkluzív

FAREBNÁ ŠKÁLA
Aby sme dosiahli autentickosť vzhľadu prírodného
dreva, vďaka špeciálnej výrobnej metóde
nenájdete dva rovnako farebné kusy.

Javor

CENNÍK

Dub

Orech

Všetky farby
cenová hmot. kusov dodacia
jednotka v kg na pal. doba

platne 53,76 € / m² s DPH

PLATŇA 50 x 50 x 3,6 cm

ks

Spotreba: cca 4 ks / m² vrátane 6 mm špár

56

20

L

bez
DPH

s
DPH

11,20 13,44

PRE PERFEKTNÉ DOKONČENIE
2,5 cm

5 cm

Standard

Vario

Platňa

1,7 cm

Platňa

1,7 cm
1 hrana

POHĽADOVÁ HRANA 50 cm

2 hrany

REZ PLATNE
Rez A

Rez B

-

-

B1

10,35

12,42

príp.

-

-

B1

10,80

12,96

kan.

1

-

L

24,90

29,88

Rez C

1 l kanister - cca 20 - 35 m²

ZÁKLADNÝ ČISTIČ

príp.

Pre tento program je možné použiť tieto techniky pokládky:
BETÓNOVÝ POTER

OK

KLEBER
(lepenie na body)

ŠPECIAL-KLEBER
OK (lepenie celoplošne)

OK

PLASTOVÉ TERČE

OK

PIESKOVÉ LÔŽKO

OK

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

PARKETT PLATNE

PARKETT Orech
PARKETT platňa Orech

PARKETT Javor
PARKETT Dub

NENÁJDETE DVA ROVNAKO FAREBNÉ KUSY
21
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MARETTO PLATNE

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.

FAREBNÁ ŠKÁLA

Goldgrau

Cappuccino

Argento

Soleado
Všetky farby
cenová hmot.
jednotka v kg

CENNÍK platne 43,92 € / m² s DPH
MARETTO PLATŇA 40 x 40 x 4 cm

ks

Spotreba 6 ks / m²

15

kusov dodacia
na pal. doba

L

60

bez
DPH

s
DPH

6,10

7,32

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.
cenová hmot. kusov dodacia
jednotka v kg na pal. doba

PRE ÚDRŽBU
OCHRANNÝ POSTREK

3 l kanister - cca 20 - 30 m²

OCHRANNÝ POSTREK

1 l fľaša - cca 7 -10 m²

Alternatíva impregnácie :

ZVÝRAZŇOVAČ FARBY R-1000

Doporučenie:
pre dlhodobo atraktívnu
terasu odporúčame
objednať ochranný postrek!
750 ml fľaša - cca 5 - 7 m²

bez
DPH

s
DPH

kan.

3

-

L

58,30

69,96

fla.

1

-

L

24,90

29,88

fla.

0,75

-

L

66,00

79,20

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.

Pre tento program je možné použiť tieto techniky pokládky:
BETÓNOVÝ POTER
pokládka nie je povolená

KLEBER
pokládka nie je povolená

ŠPECIAL-KLEBER
pokládka nie je povolená

PLASTOVÉ TERČE

OK PIESKOVÉ LôŽKO

OK

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

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.
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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 Cappuccino
MARETTO Soleado

MARETTO Argento
MARETTO Goldgrau

23

TERASY - BETÓNOVÁ DLAŽBA

www.hausler.sk

SKAMENELÉ DREVO

Elementy SKAMENELÉHO DREVA sú dokonalé imitácie dreva vyrobené zo špeciálneho betónu - úplne odolné voči poveternostným vplyvom.

FAREBNÁ ŠKÁLA

Schodiskový blok:
Autentické detaily - rozdielna
štruktúra a odtieň jednotlivých
blokov a imitácia podvalu je
autentická a prirodzená.
Vždy dostanete zmes týchto
rozdielnych štruktúr.

Hnedá patina

UPOZORNENIE: Schodiskové bloky sú plné ťažké
kusy betónu ! Pred objednávkou myslite
na celkovú hmotnosť produktu !

Hnedá patina
cenová hmot.
ks
dodacia
jednotka v kg na pal. doba

CENNÍK

bez
DPH

s
DPH

4,75

5,70

KRAJOVKA 28 (24) x 13 x 4,5 cm, ( pozri na obrázku hore )

ks

2,9

240

L

DOSKA 67 x 22,5 x 4,5 cm

1

ks

13,5

44

L

17,15 20,58

DOSKA 90 x 22,5 x 4,5 cm

2

ks

18,5

44

L

21,40 25,68

DOSKA 22,5 x 22,5 x 4,5 cm

3

ks

4,7

150

L

8,60 10,32

KRUH DN 48 cm x 4,5 cm

4

ks

12,5

15

L

21,40 25,68

PALISÁDA 67 x 32 x 8 cm

5

ks

35,5

13

L

32,10 38,52

1

2

50

54,35 65,22

85

67,80 81,36

125

87,10 104,52

150

114,55 137,46

3

4

5

UPOZORNENIE:
1. Farebné odchýlky medzi jednotlivými formátmi alebo kusami sú charakteristické pre tento produkt.
2. Vápenné výkvety sú prirodzenou vlastnosťou materiálu a nie sú dôvodom pre reklamáciu.
Ak Vám tieto nedostatky tohto produktu nevyhovujú, odporúčame objednať produkty vyrábané technológiou LeichtRein, kde farebné odchýlky a vápenné výkvety nie sú.
potom
predtým
s
bez
DPH
DPH
ZVÝRAZŇOVAČ FARIEB R-1000

750 ml fla. - cca. na 5 - 7 m2

66,00

79,20

Farebná stálosť je závislá od miesta uloženia a poveternostných vplyvov.
V niektorých prípadoch je nutné každoročné ošetrenie, na chránených plochách je trvácnosť dlhšia.
Nutnosť ošetrenia povrchu zistíte prevedením testu nasiakavosti - tzv. mokrý efekt.
Pre tento program je možné použiť tieto techniky pokládky:
BETÓNOVÝ POTER
pokládka nie je povolená

KLEBER
pokládka nie je povolená

ŠPECIAL-KLEBER
pokládka nie je povolená

PLASTOVÉ TERČE
pokládka nie je povolená

PIESKOVÉ LÔŽKO

OK

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

SKAMENELÉ DREVO

PRESNÁ NAPODOBENINA STARÉHO DREVA
25
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PLANTAFLOR KVETINOVÉ NÁDOBY
Formát platní 80 x 40 cm - MODERN

Biela

Šedá

Čierna

Béžová

Kies

Stein

Sand

Strieborná

Antracit

Diamant. biela

Formát platní 60 x 40 cm - TREND

Šedá melír

Biela melír

Červená melír Béžová melír

Formát platní 60 x 40 cm - SANDSTEIN

Béžová

Šedá

Hnedá

Príklad kalkulácie pre kvetinovú nádobu PLANTAFLOR 66 x 40 x 50 cm výška :

Formát platní 60 x 40 cm - NOBLIT

Hochficht

Kristall

5 ks NOBLIT platne 60 x 40 cm po 12,48 € / ks
1 x PLANTAFLOR set

62,40 €
234,00 €

Cena spolu s DPH

296,40 €

Carbon

CENNÍK
PLANTAFLOR - montážny set - skrutky, tesniaci tmel, príprava otvorov, opracovanie hrán

cenová
jednotka

dodacia
doba

príp.

B2

bez
DPH

195,00 234,00

MONTÁŽNY POSTUP

Jednotlivé časti kvetinovej
nádoby pospájať priloženými
skrutkami a montážnymi Lkami.

Spojte všetky panely dohromady
a utiahnite spodné skrutky.

cenová hmotnosť dodacia
jednotka
kg
doba

CENNÍK

Všetky spoje jednotlivých
častí utesnite priloženým
tmelom ( dilatačná škára ).

Vložte spodnú dosku
s odtokovým otvorom
a dotiahnite horné skrutky.
bez
DPH

s
DPH

SKAMENELÉ DREVO KVETINÁČ 100 x 50 x výška 40 cm

ks

208

L

233,00 279,60

SKAMENELÉ DREVO KVETINÁČ 50 x 50 x výška 80 cm

ks

246

L

233,00 279,60

ZVÝRAZŇOVAČ FARIEB R-1000

750 ml fla. - cca. na 5 - 7 m2

66,00

79,20

50 x 50 x 80 cm

100

26

0x

x5

m
0c

4

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.

s
DPH

PLANTAFLOR KVETINÁČE

NOBLIT Hochficht

TREND Béžová
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GRANIT PLATNE

Každý kameň je unikát

Emócie prírody
www.hausler.sk

FAREBNÁ ŠKÁLA

TERASOVÝ GRANIT

Svetlošedá

je vyrobený špeciálnou výrobnou
metódou a nie je iba príjemný
na dotyk, ale je aj absolútne
protišmykový.

Tmavošedá

Svetlošedá
bez
DPH

cenová hmot. kusov dodacia
jednotka v kg na pal. doba

CENNÍK platne od 58,09 € / m2 s DPH

s
DPH

Tmavošedá
bez
DPH

s
DPH

PLATŇA 60 x 35 x 2 cm

Spotreba: cca 4,7 ks / m² vrátane 4 mm špár

ks

12

100

L

10,30 12,36 11,25 13,50

PLATŇA 60 x 35 x 3 cm

Spotreba: cca 4,7 ks / m² vrátane 4 mm špár

ks

18

64

L

12,30 14,76

PLATŇA 60 x 60 x 3 cm

Spotreba: cca 2,75 ks / m² vrátane 4 mm špár

ks

32

32

L

21,20 25,44 22,80 27,36

PLATŇA 60 x 90 x 3 cm

Spotreba: cca 1,85 ks / m² vrátane 4 mm špár

ks

45

32

L

32,75 39,30 35,10 42,12

ks

1,3

-

L

SOKLOVÁ LIŠTA 60 x 8 x 1 cm

4,15

4,98

3,90

4,45

Možná rozmerová odchýlka +/- 2 mm

FAREBNÁ ŠKÁLA

Dark Cloud

Silver Cloud

Stripe
Stripe

CENNÍK

-

-

Spotreba: cca 4,7 ks / m²
vrátane 4 mm špár

PLATŇA 60 x 35 x 2 cm

bez
DPH

cenová hmot. kusov dodacia
jednotka v kg na pal. doba

platne od 69,94 € / m² s DPH

s
DPH

Silver Cloud
Dark Cloud
bez
DPH

s
DPH

ks

12

100

L

12,40 14,88 12,40 14,88

PLATŇA 80 x 50 x 2 cm

Spotreba: cca 2,5 ks / m²
vrátane 4 mm špár

ks

21

45

L

25,30 30,36 25,30 30,36

PLATŇA 90 x 25 x 3 cm

Spotreba: cca 4,4 ks / m²
vrátane 4 mm špár

ks

19

64

L

15,10 18,12

ks

1,3

-

L

SOKLOVÁ LIŠTA 60 x 8 x 1 cm
POHĽADOVÁ HRANA 25 a 35 cm
POHĽADOVÁ HRANA 60 cm

Pohľadová hrana:
Polkruhový profil
2 alebo 3 cm
Pohľadová hrana:
Polkruhový profil

POHĽADOVÁ HRANA 50 cm
POHĽADOVÁ HRANA 80 a 90 cm

2 alebo 3 cm

Pre dve pohľadové hrany
uviesť pravú alebo ľavú:
ľavá

pravá

Pre dve pohľadové hrany
uviesť pravú alebo ľavú:
ľavá

pravá

3,90

4,68

3,90

4,68

príp.

-

-

B1/B2

7,30

8,76

príp.

-

-

B1/B2

12,50

15,00

príp.

-

-

B1/B2

10,35

12,42

príp.

-

-

B1/B2

18,70

22,44

Pre tento program je možné použiť tieto techniky pokládky:
BETÓNOVÝ POTER

OK KLEBER

pokládka
nie je povolená

ŠPECIAL-KLEBER
( lepenie celoplošne )

PIESKOVÉ LÔŽKO
pokládka
OK PLASTOVÉ TERČE
nie je povolená (iba 3 cm platne)

OK

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

GRANIT kompletné riešenie pre TERASU / SCHODY / BAZÉN / PLOT

SCHODISKOVÉ PLATNE - strana 48

28

BAZÉNOVÉ OBRUBY - strana 52

KRYCIE PLATNE - strana 78

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.

GRANIT PLATNE

GRAN

IT Da

rk Clo

GRAN

ud

IT Sve

GRAN

IT Sil

tloše

GRANIT Svetlošedá

dá

ver C

loud

GRANIT Tmavošedá

PRÍRODA MÁ VŽDY NIEČO NOVÉ
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ANTIK MRAMOR PLATNE

Každý kameň je unikát

Emócie prírody
www.hausler.sk

Tvrdá a mrazuvzdorná! Kamenná séria, ktorú môže vyrobiť iba príroda. Každý kus je iný! Nekonečné množstvo možností.
Príroda sa neorientuje podľa predlohy, ale podľa svojich zákonitostí.
Povrch rezaný s charakteristickými rozdielne veľkými pórmi vytvorenými prírodou. Odchýlky vo farbe a štruktúre sú prirodzené a nie sú dôvodom pre reklamáciu.

Perleťová

Rubínová

Strieborná

Rubínová
Strieborná

Perleťová

Set sa skladá z formátov :
1 ks formát 20,3 x 20,3 cm
1 ks formát 40,6 x 20,3 cm
1 ks formát 40,6 x 40,6 cm
1 ks formát 61,0 x 40,6 cm

ANTIK MRAMOR
RÍMSKY SET
PLATŇA 61 x 40,6 x 3 cm

bez
DPH

cenová hmot. set dodacia
jednotka v kg na pal. doba

CENNÍK set od 77,48 € / m² s DPH
1 Set = 0,54 m²
spotreba 1,85 set / m²

Spotreba: 0,8 ks / m² vrátane 4 mm špár

SOKLOVÁ LIŠTA 40,6 x 7 x 1,3 cm

s
DPH

bez
DPH

s
DPH

set 41,7

30

L

34,90 41,88 43,10 51,72

ks

19

64

L

16,15 19,38 19,95 23,94

ks

0,8

-

L

4,10

POLARIS PLATNE

4,92

4,92

4,10

Každý kameň je unikát

Emócie prírody
www.hausler.sk

FAREBNÁ ŠKÁLA

POLARIS bazénové obruby s. 56

Polaris

Polaris
cenová hmot. kusov dodacia
jednotka v kg na pal. doba

CENNÍK platne 93,60 € / m² s DPH
PLATŇA 60 x 40 x 2 cm

Spotreba: cca 4 ks / m² vrátane 4 mm špár

SOKLOVÁ LIŠTA 40 x 9,6 x 2 cm

14

100

L

ks

1,8

-

L

cenová hmot. kusov dodacia
jednotka v kg na pal. doba

PRE PERFEKTNÉ DOKONČENIE
Pohľadová hrana
Polkruhový profil

POHĽADOVÁ HRANA 40,6 cm

Pre dve pohľadové hrany
uviesť pravú alebo ľavú:
Ľavá

POHĽADOVÁ HRANA 61 cm

ks

Pravá

3 cm

bez
DPH

s
DPH

19,50 23,40
5,35
bez
DPH

6,42
s
DPH

príp.

-

-

B1

8,30

9,96

príp.

-

-

B1

12,50

15,00

PENETRÁCIA PRÍRODNÉHO KAMEŇA

1 l flaša Fila Hydrorep - cca 8 - 10 m² - na vrchnú aj spodnú stranu platne

fla

1

-

L

33,00

39,60

ZÁKLADNÝ ČISTIČ

1 l fľaša - cca 20 - 25 m²

fla

1

-

L

24,90

29,88

IMPREGNÁCIA PRÍRODNÉHO KAMEŇA

1 l flaša Fila W68 - cca 15 - 20 m²

fla

1

-

L

48,50

58,20

Pre tento program je možné použiť tieto techniky pokládky:
BETÓNOVÝ POTER

OK

KLEBER
pokládka nie je povolená

ŠPECIAL-KLEBER
( lepenie celoplošne )

OK

PLASTOVÉ TERČE
PIESKOVÉ LÔŽKO
pokládka nie je povolená

OK

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

ANTIK MRAMOR / POLARIS PLATNE

ANTIK MRAMOR Rubínová

ANTIK MRAMOR platňa Perleťová

ANTIK MRAMOR platňa Strieborná

POLARIS
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TRAVERTIN RÍMSKY SET

TRAVERTIN
kompletné riešenie pre
TERASU / SCHODY s. 48 / BAZÉN s. 52

FAREBNÁ ŠKÁLA

Travertin

Travertin

Set sa skladá z formátov :
1 ks formát 20,3 x 20,3 cm
1 ks formát 40,6 x 20,3 cm
1 ks formát 40,6 x 40,6 cm
1 ks formát 61,0 x 40,6 cm

TRAVERTÍN
RÍMSKY SET
PLATŇA 61 x 40,6 x 3 cm

bez
DPH

cenová hmot. set dodacia
jednotka v kg na pal. doba

CENNÍK set 83,03 € / m² s DPH

1 Set = 0,54 m² / spotreba 1,85 set / m²

Spotreba: 0,8 ks / m² vrátane 4 mm špár

SOKLOVÁ LIŠTA 40,6 x 7 x 1,3 cm

s
DPH

set 41,7

30

L

34,90 41,88

ks

19

64

L

16,15 19,38

ks

0,8

-

L

EDELTRAVERTIN PLATNE

5,10

4,25

Každý kameň je unikát

Emócie prírody
www.hausler.sk

Tvrdá a mrazuvzdorná! Kamenná séria, ktorú môže vyrobiť iba príroda. Každý kus je iný! Nekonečné množstvo možností.
Príroda sa neorientuje podľa predlohy, ale podľa svojich zákonitostí.
Povrch rezaný s charakteristickými rozdielne veľkými pórmi vytvorenými prírodou. Odchýlky vo farbe a štruktúre sú prirodzené a nie sú dôvodom pre reklamáciu.

FAREBNÁ ŠKÁLA

Tivoli

Rimini NOVINKA
Tivoli
bez
DPH

cenová hmot. kusov dodacia
jednotka v kg na pal. doba

CENNÍK platne 83,52 € / m² s DPH

s
DPH

Spotreba: cca 4 ks / m² vrátane 4 mm špár

ks

20

64

L

PLATŇA 60 x 40 x 3 cm

Spotreba: cca 4 ks / m² vrátane 4 mm špár

ks

19

66

L

-

ks

0,8

-

L

5,50

Pohľadová hrana
Polkruhový profil

POHĽADOVÁ HRANA 60 cm

Pre dve pohľadové hrany
uviesť pravú alebo ľavú:
Ľavá

Pravá

s
DPH

-

-

- 18,30 21,96
6,60

cenová hmot. kusov dodacia
jednotka v kg na pal. doba

PRE PERFEKTNÉ DOKONČENIE
POHĽADOVÁ HRANA 40 cm

bez
DPH

20,50 24,60

PLATŇA 61 x 40,6 x 3 cm

SOKLOVÁ LIŠTA 40 x 7 x 1,3 cm - Tivoli | 50 x 8 x 1,2 cm - Rimini

Rimini

5,50
bez
DPH

6,60
s
DPH

príp.

-

-

B1

8,30

9,96

príp.

-

-

B1

12,50

15,00

L

9,90

11,88

REZ PLATNE

príplatok za rez napr.: diagonálny, polovičný ...

PENETRÁCIA PRÍRODNÉHO KAMEŇA

1 l flaša Fila Hydrorep- cca 8 - 10 m² - na vrchnú aj spodnú stranu platne

fla

1

-

L

33,00

39,60

ZÁKLADNÝ ČISTIČ

1 l fľaša - cca 20 - 25 m²

fla

1

-

L

24,90

29,88

IMPREGNÁCIA PRÍRODNÉHO KAMEŇA

1 l flaša Fila W68 - cca 15 - 20 m²

fla

1

-

L

48,50

58,20

príp.

-

-

Pre tento program je možné použiť tieto techniky pokládky:
BETÓNOVÝ POTER

OK

KLEBER
pokládka nie je povolená

ŠPECIAL-KLEBER
( lepenie celoplošne )

OK

PLASTOVÉ TERČE
pokládka nie je povolená PIESKOVÉ LÔŽKO

OK

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

TRAVERTIN / EDELTRAVERTIN PLATNE

TRAVERTIN a ANTIK MRAMOR
platne majú prirodzené póry,
ktoré sa líšia vo veľkosti
a v množstve na jednotlivých
platniach.
TRAVERTIN

EDELTRAVERTIN Tivoli

EDELTRAVERTIN Rimini

OPRACOVANÝ PRÍRODNÝ KAMEŇ
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TERASY - KERAMICKÁ DLAŽBA
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EXTERIÉROVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA

ika

Keram

Mrazuvzdorná a protišmyková. Trvalo atraktívny vzhľad. Extrémne pevný povrch a jeho ľahké čistenie. Rektifikované ( rezané ) hrany pre rovné a presné špáry.
Tento typ dlažby je vhodný pre ukladanie na plastové terče alebo do štrkového lôžka.

SÉRIA IN NATURA | Formát : 59,5 x 59,5 x 2 cm ; 90 x 45 x 2 cm ; 120 x 60 x 2 cm trieda protišmykovosti R11

Sahara Sunshine

Himalaya Ice

Ayers Rock

Rocky Mountains

Mount Everest *

SÉRIA IN NATURA | Formát : 60 x 60 x 2 cm ; trieda protišmykovosti R11

Šedá melírovaná

Perleťová

Silvermoon

CENNÍK platne od 64,85 € / m2 s DPH

Dark Marble NOVINKA
* do vypredania zásob

Všetky farby

cenová hmot. kusov dodacia
jednotka v kg na pal. doba

bez
DPH

s
DPH

PLATŇA 59,5 x 59,5 x 2 cm

Spotreba: cca 2,8 ks / m² vrátane 3 mm špár

ks

16,5

60

L

19,30 23,16

PLATŇA 60 x 60 x 2 cm

Spotreba: cca 2,75 ks / m² vrátane 3 mm špár

ks

17

60

L

19,65 23,58

Platne sú vždy balené po 2 ks.

PLATŇA 90 x 45 x 2 cm

Sahara Sunshine, Rocky Mountains
ks

Spotreba: cca 2,45 ks / m² vrátane 3 mm špár

19

54

L

23,80 28,56

Sahara Sunshine, Silvermoon, Dark Marble
PLATŇA 120 x 60 x 2 cm

ks

Spotreba: cca 1,4 ks / m² vrátane 3 mm špár

34

20

L

48,50 58,20

SÉRIA IN NATURA | Formát : 119,5 x 39,5 x 2 cm trieda protišmykovosti R10

Dark Marble

Silvermoon

Crema Reale
Všetky farby

CENNÍK

platne 69,89 € / m2 s DPH

PLATŇA 119,5 x 39,5 x 2 cm

Spotreba: cca 2,08 ks / m² vrátane 3 mm špár

* do vypredania zásob
Platne sú vždy balené po 2 ks.

cenová hmot. kusov dodacia
jednotka v kg na pal. doba

ks

22,5

48

L

Rocky Mountains

34

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.

bez
DPH

s
DPH

28,00 33,60

on
rmo
e
v
l
le
Si
arb
kM
r
a
D

Sahara sunshine
Ayers Rock
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EXTERIÉROVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA

ika

Keram

Mrazuvzdorná a protišmyková. Trvalo atraktívny vzhľad. Extrémne pevný povrch a jeho ľahké čistenie. Rektifikované ( rezané ) hrany pre rovné a presné špáry.
Tento typ dlažby je vhodný pre ukladanie na plastové terče alebo do štrkového lôžka.

SÉRIA NOVACERAMIC | Formát : 60 x 60 x 2 cm ; trieda protišmykovosti R11

Caffé Latte

Betónová

Cappuccino

cenová hmot. kusov dodacia
jednotka v kg na pal. doba

CENNÍK platne 62,70 € / m2 s DPH
PLATŇA 60 x 60 x 2 cm

Spotreba: cca 2,75 ks / m² vrátane 3 mm špár

Crema

Platne sú vždy balené po 2 ks

ks

60

16,5

L

bez
DPH

s
DPH

19,00 22,80

SÉRIA TOP | Formát : 45 x 45 x 1,8 cm ; nie sú rektifikované, trieda protišmykovosti R11

TOP Šedá

TOP Béžová

TOP Magma

CENNÍK platne 46,75 € / m2 s DPH
PLATŇA 45 x 45 x 1,8 cm

Spotreba: cca 4,9 ks / m² vrátane 3 mm špár

* do vypredania zásob
Platne sú vždy balené po 3 ks

TOP Rust *
cenová hmot. kusov dodacia
jednotka v kg na pal. doba

ks

7,6

168

L

bez
DPH

s
DPH

7,95

9,54

bez
DPH

s
DPH

SÉRIA GEO | Formát : 60 x 60 x 1,8 cm ; trieda protišmykovosti R11

GEO Natur

GEO Sand

cenová hmot. kusov dodacia
jednotka v kg na pal. doba

CENNÍK platne 50,16 € / m2 s DPH
PLATŇA 60 x 60 x 1,8 cm

Spotreba: cca 2,75 ks / m² vrátane 3 mm špár

Béžová
NOVINKA

GEO Beton

Platne sú vždy balené po 2 ks

ks

15

60

L

15,20 18,24

SÉRIA NOVA | Formát : 80 x 40 x 2 cm ; trieda protišmykovosti R11

NOVA biela
NOVINKA

NOVA šedá
NOVINKA

cenová hmot. kusov dodacia
jednotka v kg na pal. doba

CENNÍK platne od 49,48 € / m2 s DPH
PLATŇA 80 x 40 x 2 cm

Spotreba: cca 3,1 ks / m² vrátane 3 mm špár

POHĽADOVÁ HRANA pre keramické platne

36

NOVA antracit
NOVINKA

NOVA béžová
NOVINKA

Platne sú vždy balené po 2 ks

ks

ľavá

príplatok za bm

pravá

13,8

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.

48

L
B1

bez
DPH

s
DPH

13,30 15,96
12,50

15,00

NOVA Šedá

Caffe Latte

TOP Béžová

Cappuccino
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TERASY - KERAMICKÁ DLAŽBA
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EXTERIÉROVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA

ika

Keram

Mrazuvzdorná a protišmyková. Trvalo atraktívny vzhľad. Extrémne pevný povrch a jeho ľahké čistenie. Rektifikované ( rezané ) hrany pre rovné a presné špáry.
Tento typ dlažby je vhodný pre ukladanie na plastové terče alebo do štrkového lôžka.

SÉRIA MADERA | Formát : 60 x 60 x 2 cm ; trieda protišmykovosti R10

„Drevo“ Svetlé

„Drevo“ Dub

„Drevo“ Mix
v hrúbke 1,8 cm

„Drevo“ Palisander

„Drevo“ Orech
v hrúbke 1,8 cm
Ostatné farby

CENNÍK platne od 49,50 € / m2 s DPH
PLATŇA 60 x 60 x 2 cm

Platne sú vždy balené po 2 ks

ks * 16,5

Spotreba: cca 2,75 ks / m² vrátane 3 mm špár

bez
DPH

cenová hmot. kusov dodacia
jednotka v kg na pal. doba

60

L

s
DPH

Mix
bez
DPH

s
DPH

18,00 21,60 15,00 18,00

SÉRIA MADERA | Formát : 120 x 29,7 x 2 cm, 120 x 30 x 2 cm ; trieda protišmykovosti R11

Farebný mix „Drevo“ odtiene šedej

„Drevo“ Rustikal
Farebný mix

CENNÍK platne od 69,30 € / m2 s DPH

Platne sú vždy balené po 3 ks

bez
DPH

cenová hmot. kusov dodacia
jednotka v kg na pal. doba

PLATŇA 120 x 29,7 x 2 cm

Spotreba: cca 2,75 ks / m² vrátane 3 mm špár

ks * 16,5

60

L

PLATŇA 120 x 30 x 2 cm

Spotreba: cca 2,75 ks / m² vrátane 3 mm špár

ks *

32

L

17

s
DPH

Rustikal
bez
DPH

21,00 25,20
-

-

s
DPH

-

-

21,00 25,20

SÉRIA MADERA | Formát : 120 x 40 x 2 cm ; trieda protišmykovosti R10

„Drevo“ Šedá

„Drevo“ Crema

CENNÍK platne 74,34 € / m2 s DPH
PLATŇA 120 x 40 x 2 cm

Spotreba: cca 2,1 ks / m² vrátane 3 mm špár

Crema, Šedá
Platne sú vždy balené po 2 ks

cenová hmot. kusov dodacia
jednotka v kg na pal. doba

ks * 21,5

48

L

bez
DPH

s
DPH

29,50 35,40
„Drevo“ Svetlé

38

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.

„Drevo“ Rustikal

„Drevo“ Crema

Farebný mix „Drevo“ odtiene šedej
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LEPENIE A ŠPÁROVANIE

LEPIACA MALTA

ŠPECIÁLNA LEPIACA MALTA

Lepiaca malta sa používa pri betónových platniach
od hrúbky 2 cm a nanáša sa na body.

Špeciálna lepiaca malta je určená pre betónové dlaždice do
hrúbky 2 cm a nanáša sa na podklad celoplošne na hrebeň.

LEPIACA MALTA NA PRÍRODNÝ KAMEŇ

Lepiaca malta svetlej farby určená pre lepenie prírodného
kameňa celoplošne na hrebeň.

FLEXIBILNÁ DILATAČNÁ PÁSKA

Pri pokládke na špárovacie a plastové terče použitím
flex. pásky a vodotesného lepidla vyplníte všetky medzery.

ŠPÁROVACIA MALTA + RIEDIDLO

Špárovacia malta uzatvorí celú plochu a vďaka riedidlu sa
stáva nenasiakavá a je odolnejšia voči znečisteniu.

TRASOVÝ BETÓN

Betónové platne LeichtRein môžete ukladať priamo do betónu.

ŠPÁROVACIE KRÍŽE

Pomocou špárovacích krížikov vytvoríte rovnomerné medzery medzi
platňami ( odporúčame vytiahnuť pri aplikovaní špárovacej malty ).

SAMOTUHNÚCI ŠPÁROVACÍ PIESOK ŠPÁROVACÍ PIESOK

Vyplňte všetky špáry a nechajte stvrdnúť, po otvorení
vedra piesok stuhne do 30 min.

Vysypte vrece so špárovacím pieskom na plochu
a zametaním vyplňte všetky špáry.
cenová hmot. kusov dodacia
jednotka v kg na pal. doba

bez
DPH

s
DPH

LEPIACA MALTA - lepenie na body pre platne od hrúbky 2 cm

1 balenie = cca 3 - 5 m² pri 0,5 cm hrúbke lepiacej malty

bal.

25

42

L

22,45

26,94

ŠPECIAL LEPIACA MALTA - lepenie na hrebeň do hrúbky 2 cm

1 balenie = cca 3 - 5 m² pri 0,5 cm hrúbke lepiacej malty

bal.

25

42

L

24,95

29,94

TRASOVÝ BETÓN

1 balenie = cca 0,65 m² pri 4 cm hrúbke lôžka

bal.

40

35

L

9,90

11,88

LEPIACA MALTA PLUS NA PRÍRODNÝ KAMEŇ

1 balenie = cca 5 m² pri 0,5 cm hrúbke lepiacej malty

bal.

25

48

L

28,50

34,20

ŠPÁROVACÍ PIESOK MIN2C svetlosivý

1 balenie = cca 15 m² pri 3 mm hrúbke špáry

bal.

25

48

L

3,75

4,50

ŠPÁROVACIA MALTA 15 KG

1 balenie = cca 5 m² platní alebo 7 - 8 m² dlaždíc

bal.

15

70

L

17,00

20,40

RIEDIDLO ŠPÁROVACEJ MALTY 3 L

1 kanister = 1 balenie 15 kg špárovacej malty

kan.

3

-

L

6,90

8,28

ŠPÁROVACIA MALTA 25 KG

1 balenie = cca 9 -10 m² platní alebo 13 m² dlaždíc

bal.

25

42

L

28,30

33,96

RIEDIDLO ŠPÁROVACEJ MALTY 5 L

1 kanister = 1 balenie 25 kg špárovacej malty

kan.

5

-

L

11,50

13,80

ŠPÁROVACIE KRÍŽE 6 mm

množstvo krížov = množstvu platní

100 ks/bal.

L

18,90

22,68

ŠPÁROVACIE KRÍŽE 6 mm

množstvo krížov = množstvu platní

25 ks/bal.

L

5,90

7,08

ŠPÁROVACIE KRÍŽE 4 mm

množstvo krížov = množstvu dlaždíc

250 ks/bal.

L

4,80

5,76

L

41,65

49,98

L

83,00

99,60

ANTIKOROVÝ ŽLAB BEZ ODTOKU

ks

58,00

69,60

ANTIKOROVÝ ŽLAB S ODTOKOM - priemer 50 mm

ks

66,55

79,86

BIELA - ŠEDÁ - ČIERNA

BIELA - ŠEDÁ - ČIERNA

ŠPÁROVACÍ PIESOK SAMOTUHNÚCI
FLEXIBILNÁ DILATAČNÁ PÁSKA

ŠEDÁ

1 balenie = cca 12 m² pri 3 mm špáre
pre špáru 3-4 mm

bal.

15

-

50 bm rolka
Dĺžka 100 cm, šírka 6 cm, výška 3 cm

40

Estetické a jednoduché riešenie pre odvodnenie malých plôch.
Bez sekania, jednoduché uloženie spolu s platňami.
Prepojovací diel = ukončovací diel je pribalený 1 ks pre žľab bez odtoku,
pre žľab s odtokom sú pribalené 2 ks.
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.

www.hausler.sk
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POKLÁDKA DO ŠTRKOVÉHO LÔŽKA / NA ŠPÁROVACIE TERČÍKY

ŠPÁROVACÍ TERČÍK

Pomáha vytvoriť rovnaké špáry medzi platňami, ktoré zároveň
zafixuje a nebudú sa tak hýbať. Fixačné lep. zabráni pohybom.

PLASTOVÝ TERČ 20 mm

REGULAČNÝ PLASTOVÝ TERČ

Na zdvihnutie až do 10 mm sa používa Regulačná
skrutka a pri väčších formátoch aj Fixačný podstavec.

Jednoduché dvíhanie terča použitím kľúča či skrutkovača. Po
zlomení špár. krížikov sa dá použiť aj ako Fixačný podstavec.
bez
DPH

OBVODOVÁ LIŠTA

s
DPH

REGULAČNÝ PLASTOVÝ TERČ 25 - 40 mm

ks

20 ks/bal.

3,30

3,96

REGULAČNÝ PLASTOVÝ TERČ 40 - 70 mm

ks

20 ks/bal.

3,95

4,74

REGULAČNÝ PLASTOVÝ TERČ 60 - 100

mm

ks

20 ks/bal.

4,45

5,34

REGULAČNÝ PLASTOVÝ TERČ 90 - 160

mm

ks

20 ks/bal.

5,30

6,36

ks

20 ks/bal.

5,80

6,96

19,95

23,94

REGULAČNÝ PLASTOVÝ TERČ 150 - 270

mm

Ohraničí plochu do ktorej sa vysype štrk ako základ
pre pokládku platní do štrkového lôžka. Uchytí sa skrutkami.

REGULAČNÝ KĽÚČ PRE NASTAVENIE TERČOV

PLASTOVÝ TERČ PAPILLON 20 mm

množstvo terčov = množstvu platní

REGULAČNÁ SKRUTKA DO 10 mm

závisí od rovnosti podkladu, bežne 1 terč = 1 skrutka

FIXAČNÝ PODSTAVEC

množstvo terčov = množstvu platní

ks

200 ks/bal.

množstvo terčov = množstvu platní

ks

200 ks/bal.

ŠPÁROVACÍ TERČÍK

hrúbka špáry 3 mm

ks

bez
DPH
ks

100 ks/bal.

-

s
DPH

L

1,45

1,74

L

6,35

7,62

-

L

1,15

1,38

-

L

0,80

0,96

25 ks/bal.

FIXAČNÉ LEPIDLO

1 tuba = cca 20 platní

20 ks/karton

L

13,30

15,96

OBVODOVÁ LIŠTA POZINKOVANÁ

profil 5x10 cm / dĺžka 2 m

1ks = 2 bm

L

22,00

26,40

VÝSTAVBA PLOTOVÝCH TVAROVIEK / ČISTENIE TERASY / PENETRÁCIA A IMPREGNÁCIA

VODOTESNÉ LEPIDLO

Spojí tvarovky a dokonale utesní všetky prípadné špáry
proti vniknutiu vody a tým zabráni poškodeniu pri mrazoch.

ZÁKLADNÝ ČISTIČ

Čistiaci prostriedok pre základné čistenie terás, chodníkov,
vyrobených z betónu alebo prírodného kameňa.

PLNIACI BETÓN

PLASTIFIKÁTOR

PENETRÁCIA KAMEŇA

IMPREGNÁCIA KAMEŇA

Zmes plniaceho betónu stačí zmiešať s vodou na mieste stavby. Pre vytvorenie správnej zmesi pri výstavbe plotu sa odporúča
Obsahuje potrebné plastifikátory pre správnu výstavbu plotu.
pridať plastifikátor pre svojpomocne miešaný betón.

Penetračný náter na výrobky z prírodného kameňa.
Platne je potrebné pred lepením natrieť penetráciou.
bez
DPH

VODOTESNÉ LEPIDLO

Spotreba: 1 tuba = cca 13 ks tvaroviek

Aplikujeme na prírodný kameň, prenikne do štruktúry kameňa,
znižuje absorpciu a celkové znečistenie plochy.

s
DPH

bez
DPH

s
DPH

8,00

9,60

ZÁKLADNÝ ČISTIČ

1 l fľaša - cca 20 - 25 m²

24,90

29,88

PLNIACI BETÓN

Spotreba: 1 vrece na 3,2 ks základných tvaroviek

8,30

9,96

PENETRÁCIA KAMEŇA

1 l flaša - cca 8 - 10 m²
na vrchnú aj spodnú stranu platne

33,00

39,60

PLASTIFIKÁTOR

Spotreba: 1 flaša = na 50 ks tvaroviek

7,45

8,94

IMPREGNÁCIA KAMEŇA

1 l flaša - cca 15 - 20 m²

48,50

58,20
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BASIC A RELAX WPC TERASOVÉ DOSKY

Dosky sú vyrobené technológiou High-Tec-Produktion, ktorá zlučuje pozitívne vlastnosti dvoch najobľúbenejších materiálov - dreva a plastu.
Drevo zabezpečuje jedinečný vzhľad a plast prináša dôležité vlastnosti pre použitie v exteriéri. Povrch sa ľahko čistí a nepraská. Farbené profily
v prvých mesiacoch vplyvom poveternostných podmienok, vlhkosti, UV žiarenia jemne stratia na intenzite farby, čim sa vytvorí prirodzený vzhľad.

FAREBNÁ ŠKÁLA BASIC

BASIC hnedá

BASIC strieborná

BASIC tmavošedá

BASIC tehlová

Povrchové prevedenie - zvoľte si stranu, ktorá Vám viac vyhovuje: Strana 1 - tradične ryhovaný a brúsený povrch Strana 2 - prirodzene hladký a obrúsený protišmykový povrch

FAREBNÁ ŠKÁLA RELAX

RELAX hnedá

RELAX sivá

RELAX strieborná

Všetky farby
cenová hmot. dodacia
doba
jednotka v kg

CENNÍK dosky od 61,73 € / m² s DPH
BASIC WPC doska dĺžka cca. 400 cm / šírka 15 cm / 2,5 cm

bez
DPH

s
DPH

ks

11

L

32,15 38,58

ks

17,5

L

49,00 58,80

GUMOVÁ PODLOŽKA 5,5 x 5,5 cm, hrúbka 0,5 cm / balenie = 50 ks / spotreba: cca 6 ks / m²

bal.

-

L

14,00

16,80

HRANOL WPC UK- Profil cca 220 cm x 4,9 cm, hrúbka 3 cm / spotreba: cca 1,3 ks / m² pri rozostupe 40 cm

ks

-

L

15,60

18,72

KLIN 6 x 70 mm / balenie = 50 ks / spotreba = spotreba gumové podložky

bal.

-

L

8,70

10,44

KLIP ZAČIATOK / KONIEC / balenie = 50 ks / spotreba: cca 3 ks / bm

bal.

-

L

26,50

31,80

KLIP PRIEBEŽNÝ / balenie = 50 ks / spotreba: cca 18 ks / m²

bal.

-

L

23,50

28,20

BOČNÁ KRYTKA vo všetkých farbách / jednoduchá montáž nasunutím na bočnú stranu dosky

ks

-

L

1,90

2,28

HRANOVÁ LIŠTA BASIC 220 x 5,5 x 1 cm vo všetkých farbách

ks

-

L

9,00

10,80

Spotreba: cca 1,6 ks / m² vrátane 5 mm špár / alebo 6,5 ks vedľa seba = 1 bm pri 5 mm špáre

RELAX WPC doska dĺžka cca. 400 cm / šírka 14,5 cm / 2,1 cm
Spotreba: cca 1,7 ks / m² vrátane 5 mm špár / alebo 6,67 ks vedľa seba = 1 bm pri 5 mm špáre

PRE SPRÁVNU MONTÁŽ A ÚDRŽBU

MONTÁŽNY POSTUP

Bočná krytka sa jednoducho
nasadí a uzatvorí otvory dosky.

1. Podkladová konštrukcia

2. Uchytenie dosiek pomocou klipov

Hranol (1) uložiť na gumovú podložku (2),
predvŕtať a zatĺkacím klinom (3) upevniť.

Skrutkou upevniť začiatočný klip na konštrukčný
hranol a nasunúť prvú dosku. Ďalej pokračovať
priebežným klipom.

Hranovú lištu je možné použiť univerzálne na všetky strany dosky
alebo je možné použitie ako sokel. Upevnenie skrutkami alebo lepidlom.

Pre WPC dosky nie je potrebná žiadna zložitá údržba. Žiadne natieranie alebo olejovanie.
Čistenie je možné iba vodou a bežnými čistiacimi prostriedkami. Vysokotlakový čistiaci prístroj je potrebné
použiť iba pri extrémnom znečistení a to pri max. tlaku 80 bar zo vzdialenosti 20 cm.
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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.

BASIC / RELAX WPC TERASOVÉ DOSKY

RELAX Hnedá

BASIC Tehlová

BASIC Strieborná

RELAX Strieborná
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RUCKZUCK WPC TERASOVÉ KLIKACIE DOSKY
FAREBNÁ ŠKÁLA
Patentovaný povrch MULTICOLOR poskytuje
zvýšenú odolnosť škvŕn a ochranu proti
poškriabaniu po celé desaťročia
a je protišmykový.

Hnedá

Šedá

Multicolor „vzhľad dreva“
Hnedá, Šedá
cenová hmot. dodacia
doba
jednotka v kg

CENNÍK dosky od 72,00 € / m² s DPH
RUCKZUCK WPC doska

dĺžka cca. 400 cm / šírka 161 mm a výška 22,5 mm

Spotreba: cca 1,5 ks / m² vrátane 5 mm špár / alebo 6,1 ks vedľa seba = 1 bm pri 5 mm špáre

Jednoduchšie to nikdy nebolo. Položte, kliknite a je to !

ks

12,2

L

bez
DPH

Multicolor

s
DPH

bez
DPH

s
DPH

40,00 48,00 45,00 54,00

Bez pripevnenia k podkladu. Kedykoľvek rozoberateľné.

iba cca. 55 mm
5 krát rýchlejšia pokládka ako u ostatných systémov. Chyby pri pokládke sú takmer nemožné. Žiadny ďalší montážny materiál nie je nutný!

cenová hmot.
jednotka v kg

CENNÍK
HLINÍKOVÁ PODKLADOVÁ DOSKA

dĺžka cca. 220 cm / celková šírka 70 mm a výška 30 mm

Spotreba: cca 1,3 ks / m² pri rozmedzí max. 40 cm

Hliníkové jadro - 60 x 20 mm

ks

1,8

dodacia
doba

L

Pre WPC RUCKZUCK dosky nie je potrebná žiadna zložitá údržba. Žiadne natieranie alebo olejovanie. Čistenie je možné iba vodou a bežnými čistiacimi prostriedkami.
Vysokotlakový čistiaci prístroj je potrebné použiť iba pri extrémnom znečistení a to pri max. tlaku 80 bar zo vzdialenosti 20 cm.

RUCKZUCK Hnedá
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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.

bez
DPH

s
DPH

31,55 37,86

RUCKZUCK WPC TERASOVÉ DOSKY

RUCKZUCK Šedá

RUCKZUCK Multicolor
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Možnosť vytvoriť krásne schody, bazénové obruby či krycie platne na plot je tak jednoduché.
Pre všetky terasové platne Leichtrein a platne z prírodného kameňa dokážeme vytvoriť pohľadovú hranu.

TREND

MODERN

Pri platniach farbených v celej hrúbke
je vytvorenie pohľadovej hrany jedinečné,
bez zbytočných líšt, ktoré časom odpadávajú.

SANDSTEIN

GRANIT

EDELMAN

ANTIK MRAMOR

Pre viac možností úprav platní, rezanie platní na mieru a vyrezávanie do platní kontakujte svojho predajcu.

46

Akýkoľvek typ bazénu, schodísk či nepravidelných plotov nám nerobí žiadny problém.
Výroba platní na mieru z prírodného kameňa a betónu ktorý je odolný voči soli a bazénovej chémii.

PROFI Leichtrein

PROFI Granit

Dokážeme vygravírovať vaše meno pri vstupe
do domu či vyrezať otvor na skimmer.

VIVA

EXKLUSIV NA MIERU
SCHODY / BAZÉNOVÉ OBRUBY

EXKLUSIV NA MIERU KRYCIE PLATNE

Pre viac možností úprav platní, rezanie platní na mieru a vyrezávanie do platní kontakujte svojho predajcu.
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PROFI SCHODISKOVÉ PLATNE

inkluzív

Polkruhový a oblý profil je vždy vytvorený na dlhej strane platne. Bočné strany platne nie sú opracované.

1. LEICHTREIN FAREBNÁ ŠKÁLA

PREVEDENIE POHĽADOVEJ HRANY
Pohľadová hrana:
Oblý profil
platňa hrúbky 3,4 cm

Biela

Čierna

Šedá

Všetky farby
cenová
jednotka

CENNÍK
SCHODISKOVÁ PLATŇA 120 x 35 x 3,4 cm s 1 pohľadovou hranou

ks

LEPIACA MALTA PRE LEICHTREIN PLATNE

spotreba: 1 balenie = cca 8 - 10 bm / lepidlo nanášať na pásy

DILATAČNÁ ŠKÁRA

spotreba: 1 tuba = cca 5 bm

biela - šedá - čierna - béžová

Poznámka:
Schodiskové platne PROFI s technológiou LeichtRein
je dôležité lepiť vždy na pásy lepiacej malty.
Tento spôsob lepenia vyrovnáva
pohyby materiálu pri teplotných zmenách.
Zamedzuje vzniku vlasových trhlín.
Všetky styčné špáry medzi platňami
utesniť elastickou dilatačnou škárou.

hmot. kusov dodacia
v kg na pal. doba

18

35

L

bez
DPH

s
DPH

64,25 77,10

25 kg bal.

L

22,45

26,94

tuba

L

6,65

7,98

PROFI Kompletné riešenie pre
TERASA - strana 6
BAZÉNOVÉ OBRUBY - strana 52
KRYCIE PLATNE - strana 78

2. PRÍRODNÝ KAMEŇ FAREBNÁ ŠKÁLA

Granit Svetlošedá

Granit Silver Cloud

Granit Stripe

Granit Dark Cloud

Travertin
PREVEDENIE POHĽADOVEJ HRANY
Pohľadová hrana:
Polkruhový profil

Antik Mramor
Perleťová *

Antik Mramor
Rubínová *

platňa hrúbky
3 cm

Antik Mramor
Strieborná *
Svetlošedá
Stripe

* v ponuke do vypredania zásob
cenová
jednotka

CENNÍK
SCHODISKOVÁ PLATŇA 125 x 35 x 3 cm

ks

hmot. kusov dodacia
v kg na pal. doba

38

20

L

bez
DPH

s
DPH

66,50

LEPIACA MALTA PLUS NA PRÍRODNÝ KAMEŇ spotreba: 1 balenie = cca 8 - 10 bm / lepidlo nanášať celoplošne

Ostatné farby
bez
DPH

s
DPH

79,80 83,00 99,60

25 kg bal. L

28,50

34,20

spotreba: 1 tuba = cca 5 bm

tuba

L

6,65

7,98

PENETRÁCIA PRÍRODNÉHO KAMEŇA

1 l flaša Fila Hydrorep - cca 15 schodiskových platní - na vrchnú aj spodnú stranu platne

fla.

L

33,00

39,60

IMPREGNÁCIA PRÍRODNÉHO KAMEŇA

1 l flaša Fila W68 - cca 20 schodiskových platní

fla.

L

48,50

58,20

DILATAČNÁ ŠKÁRA

biela - šedá - čierna - béžová

Poznámka:
Schodiskové platne PROFI
z prírodného kameňa
je dôležité lepiť celoplošne
( hrebeň 10 mm ).
Všetky styčné špáry medzi platňami utesniť
elastickou dilatačnou škárou.
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PROFI Kompletné riešenie pre

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.

TERASA - od strany 28
BAZÉNOVÉ OBRUBY - strana 52
KRYCIE PLATNE - strana 78

PROFI SCHODISKOVÉ PLATNE
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CENOVO VÝHODNÉ - JEDNODUCHÉ RIEŠENIE
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MODERN SCHODISKOVÉ PLATNE

inkluzív

FAREBNÁ ŠKÁLA

Biela

Šedá

Béžová NOVINKA

Čierna

PREVEDENIE POHĽADOVEJ HRANY
Polkruhový profil | hrúbka platne 3 cm

Kies

Stein

Sand
Všetky farby
cenová hmot. kusov dodacia
jednotka v kg na pal. doba

CENNÍK
SCHODISKOVÁ PLATŇA 80 x 36 x 3 cm s 1 pohľadovou hranou

ks

22

spotreba: 1 balenie = cca 8 - 10 bm / lepidlo nanášať na pásy

37

L

bez
DPH

s
DPH

44,50 53,40

25 kg bal.

L

22,45

26,94

tuba

L

6,65

7,98

POHĽADOVÁ HRANA 36 cm

príp.

B1

7,30

8,76

REZ PLATNE do 80 cm

príp.

B1

12,90

15,48

kan.

L

24,90

29,88

LEPIACA MALTA
DILATAČNÁ ŠKÁRA

biela - šedá - čierna - béžová

ZÁKLADNÝ ČISTIČ

spotreba: 1 tuba = cca 5 bm

1 l kanister - cca 20 - 35 m²

IMPREGNÁCIA technológia výroby LeichtRein - Inklusive zaručuje doživotnú ochranu. Dodatočná impregnácia je zakázaná.
Polkruhový profil je vždy vytvorený na dlhej strane platne.
Tak dostanete vždy atraktívnu pohľadovú hranu.
Bočné strany platne nie sú opracované.
neopracované

neopracované

Poznámka:
Schodiskové platne MODERN
s technológiou LeichtRein
je dôležité lepiť vždy na pásy lepiacej malty.
Tento spôsob lepenia vyrovnáva pohyby
materiálu pri teplotných zmenách.
Zamedzuje vzniku vlasových trhlín.
Všetky styčné špáry medzi platňami
utesniť elastickou dilatačnou škárou.

pohľadová hrana

MODERN kompletné riešenie pre TERASU / SCHODY / BAZÉN / PLOT

TERASOVÉ PLATNE - strana 4
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BAZÉNOVÉ OBRUBY - strana 54

KRYCIE PLATNE - strana 80

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.

MODERN SCHODISKOVÉ PLATNE
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ĽAHKO SKOMBINUJETE SCHODY, TERASU ČI CHODNÍK
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PROFI BAZÉNOVÉ OBRUBY

inkluzív

PREVEDENIE POHĽADOVEJ HRANY

1. LEICHTREIN FAREBNÁ ŠKÁLA

Pohľadová hrana:
Oblý profil
platňa hrúbky 3,4 cm

Biela

Čierna

Šedá

Všetky farby

Povrch je odolný voči bazénovej chémii a slanej vode.
cenová hmot. kusov dodacia
jednotka v kg na pal. doba

CENNÍK
BAZÉNOVÁ OBRUBA 120 x 35 x 3,4 cm

BAZÉNOVÁ OBRUBA 120 x 60 x 3,4 cm

bez
DPH

s
DPH

s 1 pohľadovou hranou

ks

35

18

L

64,25

77,10

s 2 pohľadovými hranami

ks

35

18

L

64,25

77,10

s 1 pohľadovou hranou

ks

62

18

L

92,95 111,54

s 2 pohľadovými hranami

ks

62

18

L

92,95 111,54

Orientačná cena pre bazén 6 x 3 m = 1.492,14 € / Obsah dodávky : 17 platní 120 x 35 x 3,4 cm s 1 pohľadovou hranou a 8 x 45° rez rohovej platne
LEPIACA MALTA PRE LEICHTREIN PLATNE
DILATAČNÁ ŠKÁRA na bazénové obruby
biela - šedá - čierna - béžová

spotreba: 1 balenie = cca 8 - 10 bm / lepidlo nanášať na pásy
spotreba: 1- 2 tuby na zlepenie styčných strán medzi platňami pri bazéne cca. 8x4 m
spotreba: 1 tuba = 5 bm na uzatvorenie špáry medzi obrubou a bazénom
množstvo je závislé od presnosti podkladu

25 kg bal.

L

22,45

26,94

tuba

L

10,20

12,24

PROFI Kompletné riešenie pre - TERASA - strana 6 / SCHODISKOVÉ PLATNE - strana 48 / KRYCIE PLATNE - strana 78
2. PRÍRODNÝ KAMEŇ FAREBNÁ ŠKÁLA

Granit Svetlošedá

Granit Silver Cloud

Granit Stripe

Granit Dark Cloud

Travertin
PREVEDENIE POHĽADOVEJ HRANY
Pohľadová hrana:
Polkruhový profil

Antik Mramor
Perleťová *

Antik Mramor
Rubínová *

Antik Mramor
Strieborná *

Svetlošedá
Stripe

* v ponuke do vypredania zásob
cenová hmot. kusov dodacia
jednotka v kg na pal. doba

CENNÍK
BAZÉNOVÁ OBRUBA 125 x 35 x 3 cm

ks

38

20

L

bez
DPH

66,50

s
DPH

platňa hrúbky
3 cm

Ostatné farby
bez
DPH

s
DPH

79,80 83,00 99,60

Orientačná cena pre bazén 6 x 3 m = 1.538,04 € / Obsah dodávky : 17 platní 125 x 35 x 35 cm s 1 pohľadovou hranou a 8 x 45° rez rohovej platne
LEPIACA MALTA PLUS NA PRÍRODNÝ KAMEŇ spotreba: 1 balenie = cca 8 - 10 bm / lepidlo nanášať celoplošne

25 kg bal.

L

28,50

34,20

biela - šedá - čierna - béžová

spotreba: 1- 2 tuby na zlepenie styčných strán medzi platňami pri bazéne cca. 8x4 m
spotreba: 1 tuba = 5 bm na uzatvorenie špáry medzi obrubou a bazénom
množstvo je závislé od presnosti podkladu

tuba

L

10,20

12,24

PENETRÁCIA PRÍRODNÉHO KAMEŇA

1 l flaša Fila Hydrorep - cca 15 bazénových platní - na vrchnú aj spodnú stranu platne

fla.

L

33,00

39,60

IMPREGNÁCIA PRÍRODNÉHO KAMEŇA

1 l flaša Fila W68 - cca 20 bazénových platní

fla.

L

48,50

58,20

príplatok za rez 1 ks platne

príp.

B2

18,90

22,68

ROHOVÁ PLATŇA 90° REZANIE

príplatok za set platní / 2 ks

príp.

B2

58,00

69,60

SKIMMER - REZANIE

príplatok za rez 1 skimmer otvor

príp.

B2

99,00

119,88

DILATAČNÁ ŠKÁRA na bazénové obruby

ROHOVÁ PLATŇA 45° REZANIE

pravá

alebo

ľavá

PROFI Kompletné riešenie pre - TERASA - strana 26 / SCHODISKOVÉ PLATNE - strana 48 / KRYCIE PLATNE - strana 78
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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.

PROFI BAZÉNOVÉ OBRUBY

PROFI Biela

PROFI Travertin
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MODERN BAZÉNOVÉ OBRUBY

inkluzív

FAREBNÁ ŠKÁLA

PREVEDENIE POHĽADOVEJ HRANY
POLKRUHOVÝ PROFIL
s 1 pohľadovou hranou

s 2 pohľadovými hranami

Biela

Šedá

Čierna

Kies

Stein

Sand

Béžová NOVINKA
Všetky farby
cenová
jednotka

CENNÍK

hmot. kusov dodacia
v kg na pal. doba

bez
DPH

s
DPH

BAZÉNOVÁ OBRUBA 80 x šírka 36 x 3 cm s 1 pohľadovou hranou

ks

21

37

L

44,50 53,40

BAZÉNOVÁ OBRUBA 80 x šírka 36 x 3 cm s 2 pohľadovými hranami

ks

21

37

L

48,00 57,60

BAZÉNOVÁ OBRUBA 80 x variabilný rozmer* x 3 cm s 1 pohľadovou hranou

ks

-

37

L

49,90 59,88

BAZÉNOVÁ OBRUBA 80 x variabilný rozmer* x 3 cm s 2 pohľadovými hranami

ks

-

37

L

54,00 64,80

* Bazénová obruba MODERN 80 x variabilný rozmer ( max. šírka 39 cm ).
LEPIACA MALTA (KLEBER)

spotreba: 1 balenie = cca 8 - 10 bm / lepidlo nanášať na pásy

DILATAČNÁ ŠKÁRA na bazénové obruby

biela - šedá - čierna - béžová

25 kg bal.

L

22,45

26,94

tuba

L

10,20

12,24

príp.

B1

12,90

15,48

kan.

L

24,90

29,88

príplatok za rez 1 ks platne

príp.

B2

18,90

22,68

ROHOVÁ PLATŇA 90° REZANIE

príplatok za set platní / 2 ks

príp.

B2

58,00

69,60

SKIMMER - REZANIE

príplatok za rez 1 skimmer otvor

príp.

B2

99,00

119,88

spotreba: 1 tuba = cca 5 bm

REZ PLATNE do 80 cm
ZÁKLADNÝ ČISTIČ
ROHOVÁ PLATŇA 45° REZANIE

1 l kanister - cca 20 - 35 m²
pravá

alebo

ľavá

Poznámka:
Bazénové obruby MODERN s technológiou LeichtRein
je dôležité lepiť vždy na pásy lepiacej malty.
Tento spôsob lepenia vyrovnáva pohyby
materiálu pri teplotných zmenách.
Zamedzuje vzniku vlasových trhlín.
Všetky styčné špáry medzi platňami
utesniť elastickou dilatačnou škárou.

IMPREGNÁCIA technológia výroby LeichtRein - Inklusive
zaručuje doživotnú ochranu.
Dodatočná impregnácia je zakázaná.
Povrch je odolný voči bazénovej chémii a slanej vode.

MODERN kompletné riešenie pre TERASU / SCHODY / BAZÉN / PLOT

TERASOVÉ PLATNE - strana 4
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SCHODISKOVÉ PLATNE- strana 50

KRYCIE PLATNE - strana 80

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.

MODERN BAZÉNOVÉ OBRUBY

MODERN Sand

MODERN Biela

MODERN Kies

MODERN Čierna

MODERN Stein
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POLARIS BAZÉNOVÉ OBRUBY
Kryštalický lesk, reprezentatívny okraj bazénu so špeciálnym zaoblením. Pieskovaný povrch prírodného kameňa príjemný na dotyk bosou nohou.

PREVEDENIE BAZÉNOVEJ OBRUBY

FAREBNÁ ŠKÁLA

32

3

6

Polaris šedá melírovaná

Polaris biela melírovaná NOVINKA
3

29

Polaris šedá
cenová hmot. kusov dodacia
jednotka v kg na pal. doba

CENNÍK

bez
DPH

Polaris biela

s
DPH

bez
DPH

s
DPH

BAZÉNOVÁ OBRUBA ROVNÁ 100 x 32 x 6/3 cm

ks

28,5

20

L

89,50 107,40 99,00 118,80

BAZÉNOVÁ OBRUBA ROHOVÁ 45 x 45 x 6/3 cm

ks

17,5

-

L

62,00

BAZÉNOVÁ OBRUBA ROVNÁ 100 x 32 x 6/3 cm

74,40 70,00

84,00

Vonkajšia strana zrezané hrany na
fázový profil cca. 2 mm
zhora aj zdola
výška 3 cm

BAZÉNOVÁ OBRUBA
ROHOVÁ 45 x 45 x 6/3 cm

Vnútorná stranaprevis s leštenou
pohľadovou hranou
výška 6 cm

LEPIACA MALTA PLUS NA PRÍRODNÝ KAMEŇ

spotreba: 1 balenie = cca 8 - 10 bm / lepidlo nanášať celoplošne

DILATAČNÁ ŠKÁRA na bazénové obruby

25 kg bal.

L

28,50

34,20

biela - šedá - čierna - béžová

spotreba: 1- 2 tuby na zlepenie styčných strán medzi platňami pri bazéne cca. 8x4 m
spotreba: 1 tuba = 5 bm na uzatvorenie špáry medzi obrubou a bazénom
množstvo je závislé od presnosti podkladu

tuba

L

10,20

12,24

PENETRÁCIA PRÍRODNÉHO KAMEŇA

1 l flaša Fila Hydrorep - cca 15 bazénových platní - na vrchnú aj spodnú stranu platne

fla.

L

33,00

39,60

IMPREGNÁCIA PRÍRODNÉHO KAMEŇA

1 l flaša Fila W68 - cca 20 bazénových platní

fla.

L

48,50

58,20

REZ PLATNE PO DĹŽKE

príplatok za kus na cenu platne

príp.

B2

12,90

15,48

príp.

B2

99,00

119,88

SKIMMER - REZANIE

príplatok za rez 1 skimmer otvor

POLARIS Kompletné riešenie pre - TERASA - strana 30

Poznámka:
Bazénové obruby POLARIS z prírodného kameňa
je dôležité lepiť celoplošne ( hrebeň 10 mm ).
Všetky styčné špáry medzi platňami utesniť
elastickou dilatačnou škárou.
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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.

POLARIS BAZÉNOVÉ OBRUBY

POLARIS šedá melírovaná

POLARIS biela melírovaná
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VIVA BAZÉNOVÉ OBRUBY

inkluzív

1. LEICHTREIN FAREBNÁ ŠKÁLA
hrúbka obruby 3,4 cm

Fixná šírka platne 35 cm
max. dĺžka platne 120 cm

Biela

Čierna

Šedá

2. LEICHTREIN MODERN FAREBNÁ ŠKÁLA
hrúbka obruby 3 cm

Fixná šírka platne 35 cm
max. dĺžka platne 80 cm

MODERN Biela

MODERN Šedá

MODERN Béžová NOVINKA

zloženie setu
pre Modern

CENNÍK

Všetky farby
LeichtRein

Všetky farby
Modern

Povrch je odolný voči bazénovej chémii a slanej vode.
zloženie setu
pre Leichtrein

bez
DPH

s
DPH

bez
DPH

s
DPH

VIVA set do 6 x 3 m

8 ks rohových a 18 ks rovných platní

8 ks rohových a 10 ks rovných platní

1.295,00 1.554,00 1.415,00 1.698,00

VIVA set do 7 x 3,5 m

8 ks rohových a 22 ks rovných platní

8 ks rohových a 14 ks rovných platní

1.480,00 1.776,00 1.620,00 1.944,00

VIVA set do 8 x 4 m

8 ks rohových a 24ks rovných platní

8 ks rohových a 16 ks rovných platní

1.680,00 2.016,00 1.830,00 2.196,00

Väčšie sety je možné vyrobiť. Pre cenu kontaktujte svojho predajcu.

2. PRÍRODNÝ KAMEŇ FAREBNÁ ŠKÁLA
hrúbka obruby 3 cm

Fixná šírka platne 35 cm
max. dĺžka platne 125 cm

Granit Svetlošedá

Granit Dark Cloud

Travertin

Dark Cloud
Travertin

Svetlošedá
zloženie setu
pre prírodný kameň

CENNÍK

bez
DPH

s
DPH

bez
DPH

s
DPH

VIVA set do 6 x 3 m

8 ks rohových a 10 ks rovných platní

1.640,00 1.968,00 1.735,00 2.082,00

VIVA set do 7 x 3,5 m

8 ks rohových a 12 ks rovných platní

1.875,00 2.250,00 1.980,00 2.376,00

VIVA set do 8 x 4 m

8 ks rohových a 14ks rovných platní

2.130,00 2.556,00 2.245,00 2.694,00
Väčšie sety je možné vyrobiť. Pre cenu kontaktujte svojho predajcu.

Platne rezané do 90° uhla

Bazénové obruby VIVA sú vyrábané presne pre Váš bazén.
Majú protišmykový povrch a sú odolné voči bazénovej chémii a slanej vode.
Fixné rozmery:
šírka 35 cm, hrúbka 3,4 cm alebo 3 cm pri platniach z betónu
a 3 cm pri platniach z prírodného kameňa.
Pri pravouhlých bazénoch stačí do výroby zadať vnútorné rozmery bazénu.
Obruby sa vyrábajú s 1 alebo 2 pohľadovými hranami.

LEPIACA MALTA PRE LEICHTREIN PLATNE

spotreba: 1 balenie = cca 8 - 10 bm / lepidlo nanášať na pásy

25 kg bal.

L

22,45

26,94

LEPIACA MALTA PLUS NA PRÍRODNÝ KAMEŇ

spotreba: 1 balenie = cca 8 - 10 bm / lepidlo nanášať celoplošne

25 kg bal.

L

28,50

34,20

DILATAČNÁ ŠKÁRA na bazénové obruby
biela - šedá - čierna - béžová

spotreba: 1 - 2 tuby na zlepenie styčných strán medzi platňami pri bazéne cca. 8x4 m
spotreba: 1 tuba = 5 bm na uzatvorenie špáry medzi obrubou a bazénom
množstvo je závislé od presnosti podkladu

tuba

L

10,20

12,24

PENETRÁCIA PRÍRODNÉHO KAMEŇA

1 l flaša Fila Hydrorep - cca 15 bazénových platní - na vrchnú aj spodnú stranu platne

fla.

L

33,00

39,60

IMPREGNÁCIA PRÍRODNÉHO KAMEŇA

1 l flaša Fila W68 - cca 20 bazénových platní

fla.

L

48,50

58,20

58

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.

VIVA BAZÉNOVÉ OBRUBY

VIVA MODERN Šedá
VIVA Travertin
VIVA Biela
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VIVA BAZÉNOVÉ OBRUBY - KERAMIKA

NOVINKA

FAREBNÁ ŠKÁLA

NOVA biela

NOVA šedá

PREVEDENIE POHĽADOVEJ HRANY

Fázový profil

NOVA béžová

NOVA antracit

Fázový profil

Všetky farby

CENNÍK

zloženie setu

cenová
jednotka

dodacia
doba

bez
DPH

s
DPH

VIVA set do 6 x 3 m

8 ks rohových a 18 ks rovných platní

set

B2

2.370,00 2.844,00

VIVA set do 7 x 3,5 m

8 ks rohových a 22 ks rovných platní

set

B2

2.745,00 3.294,00

VIVA set do 8 x 4 m

8 ks rohových a 24ks rovných platní

set

B2

3.080,00 3.696,00

Väčšie sety je možné vyrobiť. Pre cenu kontaktujte svojho predajcu.
POHĽADOVÁ HRANA

Polkruhový profil

SKIMMER - REZANIE

príplatok za bm

B2

27,00

32,40

príp.

B2

99,00

119,88

príplatok za rez 1 skimmer otvor

Systémové riešenie - keramika
Keramická dlaždica
nerozbitná plastová tkanina
nopová pevná fólia
laminovaná textilná mriežka

Naše systémové riešenie pozostávajúce z nerozbitnej plastovej tkaniny,
nopovej pevnej fólie vyrobenej z tlakovo odolného polypropylénu a laminovanej textilnej mriežky.
Všetky komponenty sa nanášajú priamo vo výrobe na keramickú dlaždicu pomocou
vysoko kvalitného priemyselného lepidla a tým zaisťuje mimoriadne odolné a flexibilné spojenie
medzi betónovým podkladom a keramickou dlaždicou.
Vďaka tomuto systému môžeme teraz ponúknuť kompletné riešenie
pre vonkajšie keramické dlaždice v perfektnom prevedení a v súlade s normami.

Platne rezané do 90° uhla

Bazénové obruby VIVA sú vyrábané presne pre Váš bazén.
Majú protišmykový povrch a sú odolné voči bazénovej chémii a slanej vode.
Fixné rozmery:
šírka 35 cm, hrúbka 2 cm pri keramických platniach.
Pri pravouhlých bazénoch stačí do výroby zadať vnútorné rozmery bazénu.
Obruby sa vyrábajú s 1 alebo 2 pohľadovými hranami.
LEPIACA MALTA

spotreba: 1 balenie = cca 8 - 10 bm / lepidlo nanášať na pásy

DILATAČNÁ ŠKÁRA na bazénové obruby

spotreba: 1 - 2 tuby na zlepenie styčných strán medzi platňami pri bazéne cca. 8x4 m
spotreba: 1 tuba = 5 bm na uzatvorenie špáry medzi obrubou a bazénom
množstvo je závislé od presnosti podkladu

biela - šedá - čierna - béžová

SKIMMER rezanie

Obruba

Rezanie do kónického
tvaru a vytvorenie
otvoru pre ľahké dvíhanie

Skimmer

60

Štandardné, biele plastové skimmerové poklopy postupne zožltnú
a sú na pohľad škaredé. Ponúkame perfektné riešenie s jedným
poklopom pre skimmer vyrobené na mieru v 2 verziách,
okrúhle a štvorcové.
Vytvoríme dokonale vyrezaný poklop do kónického tvaru so stredovým otvorom
pre jednoduché zodvihnutie a kontrolu skimmera.

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.

25 kg bal.

L

22,45

26,94

tuba

L

10,20

12,24

VIVA OBRUBY - KERAMIKA

VIVA NOVA béžová
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EXKLUSIV BAZÉNOVÉ OBRUBY

inkluzív

MOŽNOSTI POHĽADOVÝCH HRÁN
HRÚBKA PLATNE 3,4 cm

1. LEICHTREIN FAREBNÁ ŠKÁLA

Vnútorný okraj
Fázový profil

Biela

Vnútorný okraj
Fázový profil

Čierna

Šedá

Vonkajší okraj
Fázový profil

Vonkajší okraj
bez pohľadovej hrany

Povrch je odolný voči bazénovej chémii a slanej vode.

EXKLUSIV Kompletné riešenie pre - TERASA - strana 6 / SCHODISKOVÉ PLATNE - strana 48 / KRYCIE PLATNE - strana 78
cenová dodacia
jednotka doba

CENNÍK

bez
DPH

s
DPH

EXKLUSIV BAZÉNOVÁ OBRUBA
Max. dĺžka do 120 cm, šírka do 40 cm
Minimálny rozmer 0,50 bm / ks

PRAVOUHLÁ

bm

B2

74,80 89,76

EXKLUSIV BAZÉNOVÁ OBRUBA

ŠABLÓNA „PRAVIDELNÁ”

m²

B2

155,00 186,00

ŠABLÓNA „NEPRAVIDELNÁ”

m²

B2

204,00 244,80

Max. dĺžka do 120 cm, šírka do 60 cm
Minimálny rozmer 0,50 m² / ks

2. PRÍRODNÝ KAMEŇ FAREBNÁ ŠKÁLA

Granit Svetlošedá

Granit Tmavošedá

Granit Coral Wave

Granit Silver Cloud

EXKLUSIV Kompletné riešenie pre
TERASA - strana od 28
SCHODISKOVÉ PLATNE - strana 48
KRYCIE PLATNE - strana 78

Granit Dark Cloud

Vnútorný okraj
Fázový profil

Vonkajší okraj
bez pohľadovej hrany

Edeltravertin Rimini
NOVINKA

Vnútorný okraj
Fázový profil

MOŽNOSTI POHĽADOVÝCH HRÁN HRÚBKA PLATNE 3 cm
Svetlošedá
bez
DPH

cenová dodacia
jednotka doba

EXKLUSIV BAZÉNOVÁ OBRUBA
Max. dĺžka do 200 cm, šírka do 40 cm
Minimálny rozmer 0,50 bm / ks

EXKLUSIV BAZÉNOVÁ OBRUBA

Vonkajší okraj
Fázový profil

s
DPH

Všetky
ostatné farby
bez
DPH

s
DPH

PRAVOUHLÁ

bm

B2

87,00 104,40 99,50 119,40

ŠABLÓNA „PRAVIDELNÁ”

m²

B2

191,00 229,20 216,00 259,20

ŠABLÓNA „NEPRAVIDELNÁ”

m²

B2

233,00 279,60 269,00 322,80

Max. dĺžka do 200 cm, šírka do 75 cm
Minimálny rozmer 0,50 m² / ks

Maximálny rozmer jedného kusu môže byť 270 x 170 cm z prírodného kameňa. Pre dostupnosť farby a cenu kontaktujte predajcu.
cenová dodacia
jednotka doba

PRE PERFEKTNÉ DOKONČENIE
POHĽADOVÁ HRANA

Oblý profil - LeichtRein platne

Polkruhový profil - Prírodný kameň

bez
DPH

s
DPH

príp.

B2

20,75

24,90

LEPIACA MALTA PRE LEICHTREIN PLATNE

spotreba: 1 balenie = cca 8 - 10 bm / lepidlo nanášať na pásy

25 kg bal.

L

22,45

26,94

LEPIACA MALTA PLUS NA PRÍRODNÝ KAMEŇ

spotreba: 1 balenie = cca 8 - 10 bm / lepidlo nanášať celoplošne

25 kg bal.

L

28,50

34,20

DILATAČNÁ ŠKÁRA na bazénové obruby

tuba

L

10,20

12,24

biela - šedá - čierna - béžová

spotreba: 1 - 2 tuby na zlepenie styčných strán medzi platňami pri bazéne cca. 8x4 m
spotreba: 1 tuba = 5 bm na uzatvorenie špáry medzi obrubou a bazénom
množstvo je závislé od presnosti podkladu

PENETRÁCIA PRÍRODNÉHO KAMEŇA

1 l flaša Fila Hydrorep - cca 15 bazénových platní - na vrchnú aj spodnú stranu platne

fla.

L

33,00

39,60

IMPREGNÁCIA PRÍRODNÉHO KAMEŇA

1 l flaša Fila W68 - cca 20 bazénových platní

fla.

L

48,50

58,20

62

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.

EXKLUSIV BAZÉNOVÉ OBRUBY
EXKL

USIV

Leich

trein

Biela

EXKLUZÍVNE BAZÉNOVÉ OBRUBY NA MIERU
PRE AKÝKOĽVEK TYP BAZÉNU

EXKLUSIV Leichtrein Biela
EXKLUSIV Granit Tmavošedá
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EXKLUSIV KERAMIKA - BAZÉNOVÉ OBRUBY A SCHODY
FAREBNÁ ŠKÁLA

Silvermoon

NOVINKA

Dark marble

Sahara sunshine

MOŽNOSTI POHĽADOVÝCH HRÁN HRÚBKA PLATNE 2 cm

Famos grey

Bianco
Vnútorný okraj
Fázový profil

Vonkajší okraj
Fázový profil

Vnútorný okraj
Fázový profil

Vonkajší okraj
bez pohľadovej hrany

Všetky farby
cenová dodacia
jednotka doba

CENNÍK

bez
DPH

s
DPH

EXKLUSIV BAZÉNOVÁ OBRUBA
Max. dĺžka do 120 cm, šírka do 40 cm
Minimálny rozmer 0,50 bm / ks

PRAVOUHLÁ

bm

B2

133,50 160,20

EXKLUSIV BAZÉNOVÁ OBRUBA

ŠABLÓNA „PRAVIDELNÁ”

m²

B2

205,00 246,00

ŠABLÓNA „NEPRAVIDELNÁ”

m²

B2

277,00 332,40

Max. dĺžka do 120 cm, šírka do 60 cm
Minimálny rozmer 0,50 m² / ks

POHĽADOVÁ HRANA - „PRAVIDELNÁ“ obruba

Polkruhový profil

príplatok za bm

B2

27,00

32,40

POHĽADOVÁ HRANA - „NEPRAVIDELNÁ“ obruba

Polkruhový profil

príplatok za bm

B2

41,50

49,80

príp.

B2

99,00

119,88

SKIMMER - REZANIE

príplatok za rez 1 skimmer otvor

Systémové riešenie - keramika
Keramická dlaždica
nerozbitná plastová tkanina
nopová pevná fólia
laminovaná textilná mriežka

Naše systémové riešenie pozostávajúce z nerozbitnej plastovej tkaniny,
nopovej pevnej fólie vyrobenej z tlakovo odolného polypropylénu a laminovanej textilnej mriežky.
Všetky komponenty sa nanášajú priamo vo výrobe na keramickú dlaždicu pomocou
vysoko kvalitného priemyselného lepidla a tým zaisťuje mimoriadne odolné a flexibilné spojenie
medzi betónovým podkladom a keramickou dlaždicou.
Vďaka tomuto systému môžeme teraz ponúknuť kompletné riešenie
pre vonkajšie keramické dlaždice v perfektnom prevedení a v súlade s normami.

PRE PERFEKTNÉ DOKONČENIE
LEPIACA MALTA

spotreba: 1 balenie = cca 8 - 10 bm / lepidlo nanášať na pásy

DILATAČNÁ ŠKÁRA na bazénové obruby

spotreba: 1 - 2 tuby na zlepenie styčných strán medzi platňami pri bazéne cca. 8x4 m
spotreba: 1 tuba = 5 bm na uzatvorenie špáry medzi obrubou a bazénom
množstvo je závislé od presnosti podkladu

biela - šedá - čierna - béžová

Poznámka:
Keramické schodiskové platne a bazénové obruby
je dôležité lepiť vždy na pásy lepiacej malty.
Tento spôsob lepenia vyrovnáva pohyby
materiálu pri teplotných zmenách.
Zamedzuje vzniku vlasových trhlín.
Všetky styčné špáry medzi platňami
utesniť elastickou dilatačnou škárou.
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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.

cenová dodacia
jednotka doba

bez
DPH

s
DPH

25 kg bal.

L

22,45

26,94

tuba

L

10,20

12,24

EXKLUSIV OBRUBY- KERAMIKA

EXKLUSIV Silvermoon
NOVACERAMIC platňa Betónová
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BEZBARIÉROVÁ ZÁHRADNÁ SPRCHOVÁ VANIČKA

inkluzív

Anti-šmyk frézovanie platní, alebo dlaždíc podľa Vášho voľného výberu z našej ponuky, zabezpečuje vyššie bezpečie proti pošmyknutiu, ľahšie
odvádza vodu do žľabu a ponúka atraktívny vzhľad.

80 40

80 40

280

230

6

6

400

350

TYPY FRÉZOVANIA

120,6 cm ( so 6 mm špárou )
120,6 cm ( so 6 mm špárou )

80,6 cm ( so 6 mm špárou )
Dodáva sa vo všetkých farbách
formátu 40 x 40 cm

Dodáva sa vo všetkých farbách
formátu 60 x 40 cm

Dodáva sa vo všetkých farbách
formátu 60 x 35 cm
cenová
jednotka

dodacia
doba

Antišmykové frézovanie
na objednané platne
z ponuky podľa vlastného výberu

B2/B3

CENNÍK
FRÉZOVANIE na 4 platne + ANTIKOROVÝ ŽĽAB 80,6 cm
FRÉZOVANIE na 4 platne + ANTIKOROVÝ ŽĽAB 120,6 cm

ANTIKOROVÝ ŽĽAB
Elegantná forma a jednoduché prevedenie odvodnenia záhradnej sprchy.
Ľahká montáž bez ťažkého búrania alebo vŕtania betónu jednoducho s pokládkou dlažby.
Predpripravený otvor na odtok v priemere 30 mm je v každom žľabe.
Pozor zabrániť kontaktu so slanou vodou, žľab sa môže poškodiť.
Dôležité:
Abrazívne čistiace prostriedky vo väčšine prípadov poškodia antikorový povrch.
V každom prípade pred čistením Häusler základným čističom odstrániť mriežku žľabu aby
nedošlo ku kontaktu.
šírka 40 mm, výška 30 mm, dĺžka 806 / 1206 mm

Materiál antikor 1.4301

Príklad kalkulácie :
4 ks NOBLIT platne 40 x 40 x 3,5 cm po 8,10 € / ks
1 x FRÉZOVANIE na 4 platne + ANTIKOROVÝ ŽĽAB 80,6 cm

32,40 €
166,80 €

Cena spolu s DPH

199,20 €
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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.

bez
DPH

s
DPH

139,00 166,80
149,00 178,80

BEZBARIÉROVÁ ZÁHRADNÁ VANIČKA

NO

BLI

TP

lat

in

SKOMBINUJTE VANIČKU
A TERASU V JEDNEJ FARBE
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DONAU PLOTOVÉ TVAROVKY
FAREBNÁ ŠKÁLA

Šedá

AquaProof
Proof

Upozornenie:
pri plotových tvarovkách DONAU, UNIVERSAL, BAUMER zostanú
na hranách po výrobe malé prebytky materiálu. Na obrázku označené
krížikom (x). Tie sa počas výstavby ľahko odlomia.
Ojedinelé fľaky označené (y) sa v krátkom čase stratia.
Ak nechcete akceptovať vlastnosti tohto produktu, vyberte si
niektoré z produktov s brúsenými hranami - POLO, BOSSEN, EFEKT

Biela

Biela

Šedá
cenová hmot. kusov dodacia
jednotka v kg na pal. doba

CENNÍK DONAU

bez
DPH

s
DPH

bez
DPH

s
DPH

ZÁKLADNÁ 40 x 18 x 20 cm

pre stĺp a sokel

ks

12

50

L

5,80

6,96

6,30

7,56

POLOVIČNÁ 19,7 x 18 x 20 cm

rezaná zo základnej

ks

6

-

L

5,80

6,96

6,30

7,56

KRYCIA PLATŇA 50 x 25 x 6 cm

s okapom

ks

16

56

L

6,75

8,10

7,75

9,30

UNIVERSAL | BAUMER PLOTOVÉ TVAROVKY
FAREBNÁ ŠKÁLA

Biela

Šedá

Žltá
Šedá
cenová hmot. kusov dodacia
jednotka v kg na pal. doba

CENNÍK UNIVERSAL

bez
DPH

s
DPH

Biela, Žltá
bez
DPH

s
DPH

ZÁKLADNÁ 40 x 18 x 20 cm

pre stĺp a sokel

ks

12

50

L

5,80

6,96

6,50

7,80

POLOVIČNÁ 19,7 x 18 x 20 cm

rezaná zo základnej

ks

6

-

L

5,80

6,96

6,50

7,80

KRYCIA PLATŇA 50 x 25 x 6 cm

s okapom

ks

16

56

L

6,75

8,10

7,75

9,30

Biela

Šedá
cenová hmot. kusov dodacia
jednotka v kg na pal. doba

CENNÍK BAUMER
ZÁKLADNÁ 50 x 20 x výška 25 cm

bez
DPH

s
DPH

bez
DPH

s
DPH

ks

22,5

40

L

7,60

8,46

9,15 10,98

POLOVIČNÁ 24,7 x 20 x 25 cm

rezaná zo základnej

ks

11

-

L

7,60

8,46

9,15 10,98

KRYCIA PLATŇA 50 x 25 x 6 cm

s okapovou hranou

ks

16

56

L

6,75

8,10

7,75

9,30

bez
DPH

s
DPH

cenová hmot. kusov dodacia
jednotka v kg na pal. doba

PRE SPRÁVNU VÝSTAVBU
PLASTOVÉ KLINY

1 balenie = 50 ks

VODOTESNÉ LEPIDLO

Spotreba: 1 tuba = cca 13 ks základných tvaroviek alebo 14 ks krycích platní

PLOTOVÁ DILATAČNÁ ŠKÁRA

40 cm výška ; Spotreba: 1 ks na každých 8 bm soklu

DILATAČNÁ ŠKÁRA

biela - šedá - čierna

PLNIACI BETÓN
PLASTIFIKÁTOR
REZ TVAROVKY 90°, 45°
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Spotreba: 1 vrece na 3,2 ks základných tvaroviek
Spotreba: 1 flaša = na 50 ks tvaroviek

Iba pre svojpomocne miešaný betón.
Pre Häusler plniaci betón nie je potrebný

bal.

-

-

L

6,65

7,98

tuba

-

-

L

8,00

9,60

ks

-

-

L

4,10

4,92

tuba

-

-

L

6,65

7,98

vrece

40

35

L

8,30

9,96

fla.

1

-

L

7,45

8,94

príp.

-

-

B1

16,65

19,98

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.

UNIVERSAL / DONAU / BAUMER

DONAU Šedá

UNIVERSAL Žltá

UNIVERSAL Biela
UNIVERSAL Šedá
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ALPEN NG PLOTOVÉ TVAROVKY

AquaProof
Proof

FAREBNÁ ŠKÁLA

Šedá

Biela

Tmavošedá

Perlmutt *

Lastúrová *

Jura *

Terra *

Serpentin *

* Každá tvarovka ma jedinečný melír pre dosiahnutie nepravidelného efektu.

Šedá
cenová hmot. kusov dodacia
jednotka v kg na pal. doba

CENNÍK

Všetky
ostatné farby

bez
DPH

s
DPH

bez
DPH

s
DPH

ZÁKLADNÁ 40 x 18 x 20 cm

pre stĺp a sokel

ks

17

50

L

7,60

9,12

8,55 10,26

POLOVIČNÁ 19,7 x 18 x 20 cm

rezaná zo základnej

ks

8,5

-

L

7,60

9,12

8,55 10,26

KRYCIA PLATŇA 50 x 25 x 6 cm

s okapom

ks

16

56

L

7,60

9,12

8,55 10,26

EFEKT PLOTOVÉ TVAROVKY

AquaProof
Proof

FAREBNÁ ŠKÁLA
Plotové tvarovky novej generácie:
Dlhé 40 cm strany sú brúsené a krátke 20 cm strany sú leštené.
Základná tvarovka je vhodná na sokel aj na stĺp.
Pri krycej platni je opracovanie rovnaké ako pri tvarovkách.

Galaxy

Cappuccino
Všetky farby
cenová hmot. kusov dodacia
jednotka v kg na pal. doba

CENNÍK

bez
DPH

s
DPH

ZÁKLADNÁ 40 x 20 x 20 cm

Dlhá a krátka strana leštená

ks

18

50

L

11,50 13,80

POLOVIČNÁ 19,7 x 20 x 20 cm

Rezaná zo základnej tvarovky s fázou

ks

9

-

L

11,50 13,80

KRYCIA PLATŇA 48 x 25 x 6 cm

Dlhá a krátka strana leštená

ks

14

56

L

11,50 13,80

cenová hmot. kusov dodacia
jednotka v kg na pal. doba

PRE SPRÁVNU VÝSTAVBU
PLASTOVÉ KLINY

1 balenie = 50 ks

VODOTESNÉ LEPIDLO

Spotreba: 1 tuba = cca 13 ks základných tvaroviek alebo 14 ks krycích platní

PLOTOVÁ DILATAČNÁ ŠKÁRA

40 cm výška ; Spotreba: 1 ks na každých 8 bm soklu

DILATAČNÁ ŠKÁRA

biela - šedá - čierna

PLNIACI BETÓN
PLASTIFIKÁTOR
REZ TVAROVKY 90°, 45°

70

Spotreba: 1 vrece na 3,2 ks základných tvaroviek
Spotreba: 1 flaša = na 50 ks tvaroviek

Iba pre svojpomocne miešaný betón.
Pre Häusler plniaci betón nie je potrebný

bez
DPH

s
DPH

bal.

-

-

L

6,65

7,98

tuba

-

-

L

8,00

9,60

ks

-

-

L

4,10

4,92

tuba

-

-

L

6,65

7,98

vrece

40

35

L

8,30

9,96

fla.

1

-

L

7,45

8,94

príp.

-

-

B1

16,65

19,98

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.

ALPEN NG / EFEKT TVAROVKY

ŽIADNE NEŽIADÚCE VÁPENNÉ VÝKVETY
Technológia AquaProof zabezpečuje dokonalú
impregnáciu plotových tvaroviek už počas výroby.
Plotové tvarovky sú robustné, atraktívne,
odolné voči mrazu a bez nepekných vápenných výkvetov.
ALPEN NG Perlmutt

ALPEN NG Lastúrová

ALPEN NG Šedá a Biela
ALPEN NG Jura

EFEKT Galaxy
EFEKT Cappuccino
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BOSSEN PLOTOVÉ TVAROVKY

AquaProof
Proof

FAREBNÁ ŠKÁLA

Kristal

Silver

Pergamon

Diamant
* do vypredania zásob

Všetky farby
cenová hmot. kusov dodacia
jednotka v kg na pal. doba

CENNÍK

bez
DPH

s
DPH

ZÁKLADNÁ / STĹPOVÁ 40 x 20 x 20 cm

Dlhé strany bosované
Krátke strany hladké

ks

18

50

L

10,95 13,14

POLOVIČNÁ 19,7 x 20 x 20 cm

Rezaná zo základnej tvarovky s fázou

ks

9

-

L

10,95 13,14

KRYCIA PLATŇA 48 x 25 x 6 cm

Dlhé strany bosované
Krátke strany hladké

ks

16

56

L

10,95 13,14

bez okapovej drážky

KRYCIA PLATŇA 40 x 20 x 6 cm

* iba vo farbe Kristal

ks

11

60

L

10,95 13,14

SOKLOVÁ KRYCIA PLATŇA 43 x 27 x 9 cm

* iba vo farbe Pergamon a Silver

ks

19

40

L

10,95 13,14

STĹPOVÁ KRYCIA PLATŇA 45 x 27 x 9 cm

* iba vo farbe Pergamon a Silver

ks

20

40

L

13,00 15,60

cenová hmot. kusov dodacia
jednotka v kg na pal. doba

PRE SPRÁVNU VÝSTAVBU
PLASTOVÉ KLINY

1 balenie = 50 ks

VODOTESNÉ LEPIDLO

Spotreba: 1 tuba = cca 13 ks základných tvaroviek alebo 14 ks krycích platní

PLOTOVÁ DILATAČNÁ ŠKÁRA

40 cm výška ; Spotreba: 1 ks na každých 8 bm soklu

DILATAČNÁ ŠKÁRA

biela - šedá - čierna

PLNIACI BETÓN
PLASTIFIKÁTOR

Spotreba: 1 vrece na 3,2 ks základných tvaroviek
Spotreba: 1 flaša = na 50 ks tvaroviek

REZ TVAROVKY 90°, 45°

Iba pre svojpomocne miešaný betón.
Pre Häusler plniaci betón nie je potrebný

bez
DPH

s
DPH

bal.

-

-

L

6,65

7,98

tuba

-

-

L

8,00

9,60

ks

-

-

L

4,10

4,92

tuba

-

-

L

6,65

7,98

vrece

40

35

L

8,30

9,96

fla.

1

-

L

7,45

8,94

príp.

-

-

B1

16,65

19,98

Záhradný plot na celý život

X

Prečo je odolnosť proti mrazu pre plot tak dôležitá ?
Trvácnosť a mrazuvzdornosť - žiadna stavba nie je tak náročná ako záhradný plot.

Absolútna mrazuvzdornosť je potrebnou samozrejmosťou pre stavebný diel v oblasti plotových systémov.
Práve záhradný plot je z každej strany a v každom ročnom období ohrozovaný mrazom a vlhkosťou.
Häusler má v tejto oblasti veľa skúseností, používa najnovšie technológie betónu a moderné zariadenia na výrobu
plotových tvaroviek, ktoré sú robustné, atraktívne, odolné voči mrazu a bez nepekných vápenných výkvetov.
Štandardná plotová tvarovka
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AquaProof
Proof

Häusler plotová tvarovka

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.

BOSSEN PLOTOVÉ TVAROVKY

PROFI
BOSS

krycia

platňa

EN Sil

Biela

ver

BOSSEN Diam

ant
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POLO PLOTOVÉ TVAROVKY

AquaProof
Proof

FAREBNÁ ŠKÁLA

Natura

Modena

Salerno

Všetky farby
cenová hmot. kusov dodacia
jednotka v kg na pal. doba

CENNÍK 1. plot so stĺpovými tvarovkami

bez
DPH

s
DPH

ZÁKLADNÁ / STĹPOVÁ 40 x 20 x 20 cm

Dlhé a krátke strany sú leštené

ks

18

50

L

11,10 13,32

POLOVIČNÁ 19,7 x 20 x 20 cm

Rezaná zo základnej tvarovky a vytvorená fáza na rezanej strane

ks

9

-

L

11,10 13,32

KRYCIA PLATŇA 48 x 25 x 6 cm

Dlhé a krátke strany sú leštené

ks

16

56

L

11,10 13,32
Natura

CENNÍK 2. plot s pilierovými tvarovkami - iba farba Natura
PILIEROVÁ 40 x 27 x 20 cm

ks

22

40

L

19,95 23,94

PILIEROVÁ KRYCIA PLATŇA 45 x 32 x 10 cm

ks

32

25

L

34,50 41,40

2. plot s pilierovými tvarovkami

1. plot so stĺpovými tvarovkami
SKP

PKP

Z / S = Základná / Stĺpová
P = Polovičná

Z/S

SoKP = Soklová krycia platňa
SKP = Stĺpová krycia platňa

Z/S

PT

Z/S

Z/S

PT = Pilierová tvarovka
PKP = Pilierová krycia plaňa

PT

Z/S

P

Z / S = Základná / Stĺpová
P = Polovičná
SoKP = Soklová krycia platňa

PT

SoKP

Z/S

SoKP

Z/S

Z/S

PT

SoKP

Z/S

Z/S

Z/S
Z/S

Z/S
Z/S

Z

SoKP

PT

P

PT

Z/S

SoKP

Z/S

SoKP

Z/S
Z/S

Z/S
Z/S

Z/S
Z/S

cenová hmot. kusov dodacia
jednotka v kg na pal. doba

PRE SPRÁVNU VÝSTAVBU
PLASTOVÉ KLINY

1 balenie = 50 ks

VODOTESNÉ LEPIDLO

Spotreba: 1 tuba = cca 13 ks základných tvaroviek alebo 14 ks krycích platní

PLOTOVÁ DILATAČNÁ ŠKÁRA

40 cm výška ; Spotreba: 1 ks na každých 8 bm soklu

DILATAČNÁ ŠKÁRA

biela - šedá - čierna

PLNIACI BETÓN
PLASTIFIKÁTOR

Spotreba: 1 vrece na 3,2 ks základných tvaroviek
Spotreba: 1 flaša = na 50 ks tvaroviek

Iba pre svojpomocne miešaný betón.
Pre Häusler plniaci betón nie je potrebný

REZ TVAROVKY 90°, 45°

s
DPH

bal.

-

-

L

6,65

7,98

tuba

-

-

L

8,00

9,60

ks

-

-

L

4,10

4,92

tuba

-

-

L

6,65

7,98

vrece

40

35

L

8,30

9,96

fla.

1

-

L

7,45

8,94

príp.

-

-

B1

16,65

19,98

POLO Modena
POLO Natura

74

bez
DPH

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.

POLO PLOTOVÉ TVAROVKY

POLO Natura

POLO Modena

POLO Salerno
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POŠTOVÉ SCHRÁNKY

A. Naskrutkovať s pribalenými skrutkami jednoducho a rýchlo
B. Zabudovať jednoduchým výrezom do plotových tvaroviek.
Príplatok za vyrezanie tvaroviek vo výrobe
46,80 € s DPH / dodacia doba 1 týždeň

Poštová schránka POST je vyrobená z pozinkovaného plechu hrúbky 0,75 mm a dvierka 1 mm a následne upravená práškovou farbou.
Cez priehľadné otvory je vidieť jej naplnenie, ale sklo je upravené tak, aby obsah nebol čitateľný. Ručná výroba vysokej kvality.
Toto riešenie je investícia na desaťročia.

POST biela RAL 9010
bez
DPH

dodacia
doba

CENNÍK

s
DPH

Príplatok zmeny farby na POST POŠTOVÚ SCHRÁNKU v akejkoľvek RAL farbe

158,00 189,60
B4
12,50 15,00

Fóliová nalepovacia nálepka - na výber z 8 typov a 4 farieb

B3

POST POŠTOVÁ SCHRÁNKA

šírka 28 cm, výška 40 cm, hĺbka 12 cm

biela RAL 9010

Zvoľte si typ písma Vašej menovky na poštovú schránku

L

33,00

39,60

Farba písma

Biela

Čierna

Strieborná

Zlatá

Poštová schránka EXTRA s novou poštovou skrinkou a jednoduchou prípravou tvarovky. Stačí vyrezať z dvoch tvaroviek vnútro a z tretej tvarovky spraviť r
ovný rez na šírku predného panelu. Príplatok za vyrezanie tvaroviek vo výrobe 59,88 € s DPH / dodacia doba 1 týždeň.
POŠTOVÁ SKRINKA

PREDNÝ PANEL EXTRA
Formát: šírka 28 cm, výška 20 cm
Predný panel má zabudované tlačidlo zvončeka a otvory pre odposluch.

Poštová skrinka
NOVÁ

Rovný rez
Hliník farbený - biela RAL 9010

Nerez

Hliník farbený - antracit RAL 7016

Vyhotovenie predného panelu na objednávku napr. bez zvončeka
bez príplatku do 4 týždňov.

ZADNÉ DVIERKA

ZADNÉ DVIERKA S OTVORMI

* Pre základné zostavenie poštovej schránky potrebujete tieto 3 produkty.
POŠTOVÁ SKRINKA* v 2 variantách

Prospektová schránka

bez
DPH

s
DPH

74,90

89,88

pre základné tvarovky 40 x (18-20) x 20 cm
pre pilierové tvarovky 40 x (27-30) x 20 cm - príplatok k cene 37,40 € / 44,88 € s DPH

L

PREDNÝ PANEL*

farby biela, nerez a antracit

L

158,00 189,60

ostatné RAL farby dodacia doba 4 týždne

B4

158,00 189,60

ZADNÉ DVIERKA*

pozinkované bez otvorov

L

64,00

76,80

Priehľadné otvory uľahčujú kontrolu
naplnenia schránky.

farba biela a antracit s otvormi

L

78,00

93,60

nerez a ostatné RAL farby s otvormi dodacia doba 4 týždne

B4

86,00 103,20

GRAVÍROVANÁ MENOVKA

Meno a adresa: prvý riadok výška 27 mm, druhý riadok výška 12 mm.

B3

58,00

69,60

PROSPEKTOVÁ SCHRÁNKA

farby biela

B3

41,50

49,80

76

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.
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POŠTOVÉ SCHRÁNKY

AUDIO A VIDEO TECHNICKÁ STANICA K POŠTOVÝM SCHRÁNKAM
Technická stanica ( šírka 28 cm, výška 21 cm, hĺbka 4,5 cm ) je kvalitou a prevedením zhodná
s poštovou schránkou POST a upevňuje sa priamo na stĺpovú tvarovku. Je potrebné k nej priviesť iba káblovanie.
Do technickej stanice je možné priamo na mieste zabudovať niektorý z dvoch systémov:
1. Audio, 2. Video. Súčasťou každého balenia je elegantná domová stanica a trafo.

bez
DPH

Technická stanica biela RAL 9010
(Príklad so zabudovaným zvončekom a odposluchom)

RAL- farby ku každému plotu

AUDIO - ZVONČEK A ODPOSLUCH (vrátane všetkých komponentov*)

s
DPH

kompletný

Technická stanica
Trafo:
L
274,00 328,80
set
vo farbe RAL 9010 biela
15V DC/1A
Externá Audio stanica (1)
* = nepotrebujete žiadne ďalšie technické súčiastky,
Pevný obal z antikoru odolný voči
Balenie obsahuje všetky komponenty pre svoju prevádzku,
striekajúcej vode s istením IP 44.
okrem káblovania.
Automatické LED podsvietenie pre
Elektromagnetický zámok do (0,8 A) je vždy súčasťou
adresné okienko a tlačidlo zvončeka.
dodávky dverí, preto nie je obsahom balenia.
Automatické vypnutie podľa denného svetla.
Jeho napojenie je možné cez pribalené trafo.
Úsporná prevádzka - spotreba iba 1 Watt. Zabudovaný reproduktor a
(1)
(3) mikrofón. Otváranie elektromagnetického zámku je opticky znázorňované
dvoj sekundovým svietením na zeleno a akusticky dvojitým pípnutím.
Domová stanica (3) 88 x 200 mm, hrúbka iba 22 mm.
Možnosť voľby melódie a intenzity zvuku. Kľudové tlačidlo s LED pripomienkou vypne zvonček (kľudový režim). Tlačidlo pre otváranie dverí. Napájanie cez pribalené trafo.

VIDEO - ZVONČEK A KAMERA (vrátane všetkých komponentov*)
Technická stanica
vo farbe RAL 9010 biela

(2)

Trafo:
15V DC/1A

540,00 648,00

Externá Video stanica (2)
Vybavenie ako (2), navyše špiónska
* = nepotrebujete žiadne ďalšie technické súčiastky,
farebná kamera so 70° uhlom snímania
Balenie obsahuje všetky komponenty pre svoju prevádzku,
a infra nočným snímaním.
okrem káblovania.
Elektromagnetický zámok do (0,8 A) je vždy súčasťou
Domová Video stanica (4) 98 x 262 mm, hrúbka iba 22 mm.
dodávky dverí, preto nie je obsahom balenia.
Možnosť voľby melódie a intenzity zvuku. Kľudové tlačidlo s LED
Jeho napojenie je možné cez pribalené trafo.
pripomienkou vypne zvonček (kľudový režim). Tlačidlo pre otváranie dverí.
Napájanie cez pribalené trafo. 86 mm (3,5") farebný TFT display s tlačidlom
samostatného zapnutia aj bez aktivácie zvončeka.
bez
s
cenová
dodacia
DPH
DPH
(4)
jednotka
doba

Príplatok za TECHNICKÚ STANICU v akejkoľvek RAL-farbe podľa vlastného výberu

Poštová schránka „POST“ biela

kompletný
L
set

príplatok

B4

30,00

36,00

Audio a Video vrátnik v bielej farbe

Tvarovka
s EXTRA po „EFEKT Galaxy“
štovou schr
ánkou Antik
or

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.
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PROFI KRYCIE PLATNE

inkluzív

1. LEICHTREIN FAREBNÁ ŠKÁLA

PREVEDENIE POHĽADOVEJ HRANY
Oblý profil
hrúbka 3,4 cm

Biela

Čierna

Šedá

2. PRÍRODNÝ KAMEŇ FAREBNÁ ŠKÁLA

5 mm

15 mm

PREVEDENIE POHĽADOVEJ HRANY

PROFI Kompletné riešenie pre

Granit Svetlošedá

Granit Tmavošedá

pohľadová hrana v tvare polkruhu / fázy
a okapová drážka
neopracované

neopracované

cca 2-3 mm

TERASA - strana 6, 28
SCHODISKOVÉ PLATNE - strana 48
BAZÉNOVÉ OBRUBY - strana 52

pohľadová hrana v tvare polkruhu / fázy
a okapová drážka

Fázový profil
hrúbka 3 cm

10-15

Granit
Svetlošedá

LeichtRein
cenová hmot. kusov dodacia
jednotka v kg na pal. doba

CENNÍK

bez
DPH

s
DPH

bez
DPH

s
DPH

5-8 mm

Granit
Tmavošedá
bez
DPH

s
DPH

KRYCIA PLATŇA 120 x 25 x 3,4 cm / 3 cm ( prírordný kameň )

ks 26/25 36/20 L

26,05 31,26 39,90 47,88 49,90 59,88

KRYCIA PLATŇA 120 x 30 x 3,4 cm / 3 cm ( prírordný kameň )

ks

30

36/20 L

38,50 46,20 54,90 65,88 64,90 77,88

KRYCIA PLATŇA 120 x 35 x 3,4 cm / 3 cm ( prírordný kameň )

ks

35

18/20 L

64,25 77,10 66,50 79,80 74,90 89,88
hmot.
v kg

MONTÁŽNY MATERIÁL
LEPIACA MALTA PRE LEICHTREIN PLATNE

spotreba: 1 balenie = cca 8 - 10 bm, lepidlo nanášať na pásy

25

cenová dodacia
jednotka doba

bez
DPH

s
DPH

bal.

L

22,45

26,94

V prípade presného a rovného povrchu múru je možné použiť:
VODOTESNÉ LEPIDLO

spotreba: 1 tuba = cca 3 krycie platne

tuba

L

8,00

9,60

DILATAČNÁ ŠKÁRA biela - šedá - čierna

spotreba: 1 tuba = cca 5 bm

tuba

L

6,65

7,98

LEPIACA MALTA PLUS NA PRÍRODNÝ KAMEŇ

spotreba: 1 balenie = cca 8 - 10 bm / lepidlo nanášať celoplošne

bal.

L

28,50

34,20

PENETRÁCIA PRÍRODNÉHO KAMEŇA

1 l flaša Fila Hydrorep - cca 15 krycích platní - na vrchnú aj spodnú strane platne

fla.

L

33,00

39,60

IMPREGNÁCIA PRÍRODNÉHO KAMEŇA

1 l flaša Fila W68 - cca 20 krycích platní

fla.

L

48,50

58,20

PROFI Granit

78

25

Tmavošedá

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.
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MODERN KRYCIE PLATNE

inkluzív

FAREBNÁ ŠKÁLA

Biela

Šedá

Béžová NOVINKA

Čierna

1,5 0,5

32 cm

0,5 1,5

Polkruhový profil
s okapovou drážkou

Kies

Stein

REZ PLATNE

Sand

Všetky farby
cenová
jednotka

CENNÍK

hmot. kusov dodacia
v kg na pal. doba

bez
DPH

s
DPH

KRYCIA PLATŇA 80 x šírka 36 x 3 cm

2 pohľadové hrany na dlhých stranách
s okapovými drážkami

ks

22

37

L

49,50 59,40

KRYCIA PLATŇA 80 x variabilný rozmer * x 3 cm

2 pohľadové hrany na dlhých stranách
s okapovými drážkami

ks

-

37

L

54,00 64,80

* Krycia platňa MODERN 80 x variabilný rozmer ( max. šírka 39,5 cm ).
spotreba: 1 balenie = cca 8 - 10 bm / lepidlo nanášať na pásy

25 kg bal.

L

22,45

26,94

tuba

L

6,65

7,98

tuba

L

8,00

9,60

POHĽADOVÁ HRANA 36 cm

príp.

B1

7,30

8,76

REZ PLATNE do 80 cm

príp.

B1

12,90

15,48

kan.

L

24,90

29,88

LEPIACA MALTA (KLEBER)
DILATAČNÁ ŠKÁRA

biela - šedá - čierna

spotreba: 1 tuba = cca 5 bm

V prípade presného a rovného povrchu múru je možné použiť:
VODOTESNÉ LEPIDLO

ZÁKLADNÝ ČISTIČ

spotreba: 1 tuba = cca 3 krycie platne

1 l kanister - cca 20 - 35 m²

IMPREGNÁCIA technológia výroby LeichtRein - Inklusive zaručuje doživotnú ochranu. Dodatočná impregnácia je zakázaná.
pohľadové hrany na dlhých stranách
s okapovou drážkou
pohľadová hrana

neopracované

neopracované

Poznámka:
Krycie platne MODERN s technológiou LeichtRein
je dôležité lepiť vždy na pásy lepiacej malty.
Tento spôsob lepenia vyrovnáva pohyby
materiálu pri teplotných zmenách.
Zamedzuje vzniku vlasových trhlín.
Všetky styčné špáry medzi platňami
utesniť elastickou dilatačnou škárou.

pohľadová hrana

MODERN kompletné riešenie pre TERASU / SCHODY / BAZÉN / PLOT

TERASOVÉ PLATNE - strana 4
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SCHODISKOVÉ PLATNE- strana 50

BAZÉNOVÉ OBRUBY - strana 54

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.

MODERN KRYCIA PLATŇA

MODERN Čierna

MODERN Sand

MODERN Stein

MODERN Biela
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DEKORAČNÝ KAMEŇ
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DEKORAČNÝ KAMEŇ OKRÚHLY A LÁMANÝ
Mramor okrúhly
Biela

Mramor okrúhly
Snehobiela

Žula okrúhla
Čierno biela

7-15 mm | 15-25 mm
25-40 mm | 40-60 mm

15-25 mm | 40-60 mm

25-40 mm

7,50 € | 276 € s DPH

11,28 € s DPH

12,78 € | 624 € s DPH

Mramor okrúhly
Verona červená

Mramor okrúhly
Čierna

Mramor okrúhly
Čierna

7-15 mm | 15-25 mm
40-60 mm

7-15 mm | 40-60* mm

15-25 mm

8,64 € s DPH

9,12 € | 342* € s DPH

8,28 € | 306 € s DPH

Riečny štrk okrúhly
Farebný

Mramor okrúhly
Alpská zelená

Mramor okrúhly
Alpská zelená

4-8 mm | 3,84 € s DPH
8-16 mm | 4,08 € s DPH
16-32 mm | 4,50 € s DPH
32-50 mm | 4,02 € s DPH

7-15 | 15-25* mm

40 - 60 mm

10,38 € | 390* € s DPH

10,80 € | 408 € s DPH

Lávový kameň

Mramorová drť
Biela

Mramorová drť
Biela

6,30 € | 246 € s DPH

3-7 mm | 7,98 € s DPH
7-12 mm | 5,94 € s DPH
12-16 mm | 8,64 € s DPH
22-40 mm | 8,64 € s DPH

3-7 mm | 246 € s DPH
7-12 mm | 210 € s DPH
12-16 mm | 282 € s DPH
22-40 mm | 282 € s DPH

Žulová drť
Čierno biela

Mramorová drť
Siena žltá

Mramorová drť
Verona červená

8-12 mm

9-12 mm

9-12 mm

4,20 € | 144 € s DPH

8,46 € | 312 € s DPH

9,18 € | 276 € s DPH

8-18 mm
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Mramorová drť
Rosé

Mramorová drť
Čierna

Mramorová drť
Zelená

7-16 mm

9-12 mm

9-12 mm

4,92 € | 180 € s DPH

6,66 € | 240 € s DPH

4,50 € | 300 € s DPH

Bridlicové doštičky
Čierna

Sklená drvina
Zelená

Sklená drvina
Modrá

30-60 mm *do vypredania
22-40 mm

4-8 mm

4-8 mm

9,60 € | 312 € s DPH

11,40 € s DPH

14,88 € s DPH

Dodacia doba do 1 - 4 týždne.
Ceny platia pri odbere zo skladu HouseGarden - Dvorany nad Nitrou.

DEKORAČNÝ KAMEŇ

www.housegarden.sk

KAMEŇ DO GABIÓNOV LÁMANÝ A OKRÚHLY
Lámaný kameň
Prírodná biela

Lámaný kameň
Žula čierno biela

Lámaný kameň
Žula čierno biela žilnatá

50-100 mm

50-100 mm

50-100 mm

246 € s DPH

210 € s DPH

210 € s DPH

Lámaný kameň
Mramor verona červená

Lámaný kameň
Dolomit Chateau béžová

Lámaný kameň
Vápenec okrová žltá

50-100 mm

50-100 mm

50-100 mm

228 € s DPH

186 € s DPH

174 € s DPH

Lámaný kameň
Mramor rosé

Lámaný kameň
Mramor alpská zelená

Lámaný kameň
Mramor čierna

50-100 mm

50-100 mm

50-100 mm

180 € s DPH

180 € s DPH

264 € s DPH

Lámaný kameň
Mramor dunajská modrá

Okrúhly kameň
Riečny štrk farebný

Sklené úlomky
Tahiti tyrkys

50-100 mm

80-150 mm

70-120 mm

180 € s DPH

144 € s DPH

1.026 € s DPH

ŠPÁROVACÍ PIESOK / PIESOK PRE DETI NA HRANIE
Špárovací piesok suchý
Prírodný

Špárovací piesok vlhký
Svetlý

Špárovací piesok vlhký
Antracitový

0,5-2 mm

0-2 mm

0-2 mm

- pre špáru do 8 mm

- pre špáru do 8 mm

- pre špáru do 8 mm

3,80 € s DPH

4,08 € s DPH

3,72 € s DPH

Špárovací piesok suchý
Svetlosivý

Piesok do trávy
Prírodný

Piesok na hranie pre
deti, odpudivý mačkám
a psom

0-2 mm

0,5-2 mm

- dermatologicky testovaný

- výborná priepustnosť vody

0-2 mm

3,42 € | 204 € s DPH

3,48 € s DPH

- pre špáru do 8 mm

4,50 € s DPH

Balenie dekoračného kameňa a kameňa do gabiónov.

Dodacia doba 1 - 4 týždne.
Ceny platia pri odbere zo skladu HouseGarden - Dvorany nad Nitrou.
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VERSIWALL ZELENÁ STENA
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„ZELENÁ STENA“ VERTIKÁLNA ZÁHRADA
VersiWall zelená stena je jednoduchý systém pre vytvorenie originálnej prírody vo vašom dome, hale, terase, balkóne alebo aj fasáde domu.
Inštalácia steny je veľmi jednoduchá a rozmiestnenie zásobníkov je variabilné. Vzhľadom na rastové možnosti rastlín si môžete zvoliť hustotu výsadby tak,
ako vám to vyhovuje - horizontálne 200 - 250 mm a vertikálne 150 - 225 mm. Po dokončení je možné jednotlivé zásobníky kedykoľvek poposúvať
V každom zásobníku je integrovaná nádržka na vodu pre prirodzené zavlažovanie. Jednotlivé zásobníky je možné pospájať do jedného zavlažovacieho systému.
Každý zásobník ma 6 bodové univerzálne uchytenie a poistku proti vypadnutiu ( napr. pri silnom vetre), preto je jeho montáž prakticky možná
na akúkoľvek konštrukciu.

VersiWall stena

225 mm

150 mm

VersiWall zásobník

nastavenie medzier

možnosť zavlažovania

6 bodové uchytenie

poistky proti vypadnutia

cenová
jednotka

bez
DPH

VersiWall zásobník 195 x 207 x 192 mm objem 1,8 l

ks

5,50

6,60

VersiWall stena 400 x 900 x 22 mm

ks

22,00

26,40

VersiWall set obsahuje 16 ks zásobník + 2 ks stena

set

CENNÍK
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zavlažovanie ani rastlinná výsadba nie sú súčasťou setu

Dodacia doba 1 - 4 týždne.
Ceny platia pri odbere zo skladu HouseGarden - Dvorany nad Nitrou.

s
DPH

118,75 142,50

Vertikálna záhrada, alebo inak nazvaná aj " zelená stena "
je jednoduchý systém pre vytvorenie originálnej prírody
vo vašom dome, vonku na terase, balkóne, v záhrade, alebo aj na fasáde budovy.
Kúsok prírody si dokážete vytvoriť rovnako vonku, ako aj v interiéri vášho domu.
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PIZZA PECE A MCZ KUCHYNE
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VOLTA / QUADRO ORIGINÁLNA TALIANSKA PIZZA PEC

Volta pizza pec je vyrobená z bieleho šamotu Alutec® - špeciálna zmes z vysokým obsahom oxidu hlinitého ( 70 % )
svetlej farby. Steny ohniska sa skladajú z niekoľkých prvkov,
ktoré absorbujú extrémny tepelný šok. Pec je zložená z precízne
spojených častí, ktoré zaručujú jednoduchú a bezpečnú inštaláciu.
Pevné kovové dvierka s externým teplomerom.
Na pec je potrebné napojiť originál komínový nadstavec s klapkou.

bez
DPH

PRÍSLUŠENSTVO

s
DPH

KOMÍNOVÝ NADSTAVEC S KLAPKOU VOLTA 80

128,00 153,60

KOMÍNOVÝ NADSTAVEC S KLAPKOU VOLTA 100 - 120

199,00 238,80

KOMÍNOVÝ NADSTAVEC S KLAPKOU QUADRO

117,00 140,40
bez
DPH

s
DPH

CENNÍK

Rozmery

Váha

Vnútorný priemer

Palivo

VOLTA 80

92 x 117 x 52 cm

369 kg

Ø 80 cm

drevo

925,00 1.110,00

VOLTA 100

112 x 135 x 54 cm

416 kg

Ø 100 cm

drevo

1.050,00 1.260,00

VOLTA 120

132 x 156 x 62 cm

520 kg

Ø 120 cm

drevo

1.180,00 1.416,00

QUADRO

90 x 82 x 51 cm

300 kg

68 x 76 cm

drevo

860,00 1.032,00

PREMIUM ZÁHRADNÁ KUCHYŇA
PREMIUM vonkajšia kuchynka na pečenie,
na príppravu rôznych Vami obľúbených pokrmov.
Od najlepších koláčov starej mami
až po vynikajúce pečené rebierka.
Boky z nerezovej ocele
a s presklenými dvierkami.

Pri otvorení dvierok teplo neuniká do prostredia
a obmedzuje únik tepla bez toho,
aby ste museli vypnúť vetrací systém.
Unikátny systém, ktorý udržuje Vašu pec čistú.
Výpary z varenia sú znížené vďaka špeciálnemu
pyrolytickému systému a preto je varná komora čistejšia.

Obsahuje:
- žiaruvzdorná doska
- 2 rošty
- 1 panvica na pečenie
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Dokonalé pečenie bez prenášania zápachu medzi jedlami.
Systém sálavej konvencie, rozvádza teplo rovnomerne
cez trysky umiestnené vo viacerých častiach pece.

bez
DPH

s
DPH

CENNÍK

Rozmery

Plocha na varenie

Váha

PREMIUM 60

86 x 95 x 230 cm

60 x 43,5 x 34 cm

186 kg

2.695,00 3.234,00

PREMIUM 80

86 x 115 x 230 cm

80 x 43,5 x 34 cm

222 kg

2.950,00 3.540,00

PREMIUM 100

103 x 135 x 235 cm

100 x 48,5 x 39 cm

298 kg

3.470,00 4.164,00

Dodacia doba 1 - 4 týždne.
Ceny platia pri odbere zo skladu HouseGarden - Dvorany nad Nitrou.

MINiCEN VYSÁVAČ POPOLA
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MINiCEN VYSÁVAČ POPOLA

Vysávač alebo separátor MINiCEN je najlepší vysávač popola na trhu. Je to elegantný a hlavne praktický vysávač určený
pre vysávanie studeného popola z kachlí, sadze z komínov a grilov. Možnosť vysávania aj iných nečistôt
ako piliny, suché lístie a nečistoty v dielni či v aute. Prenášanie vysávača uľahčuje pevné madlo na vrchu prístroja.
VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

HEPA filter

Otočný kartáč

Návlek na filter

Nerezová štrbinová hubica

Vysávač MINiCEN je vybavený :
- silným elektromotorom s výkonom 800 W
- dlhou oceľovou sacou hadicou o dĺžke 85 cm + 20 cm nástavec
- separačnou nádobou, kde sa zmestí až 10 l odpadu
- zabudovaným kvalitným HEPA filtrom, ktorý je ľahko odnímateľný a je umývateľný vodou
- 1,5 m dlhým napájacím káblom
CENNÍK
VYSÁVAČ POPOLA MINICEN
HEPA FILTER
NÁVLEK NA FILTER
OTOČNÝ KARTÁČ
NEREZOVÁ ŠTRBINOVÁ HUBICA

Dodacia doba 1-4 týždne.
Ceny platia pri odbere zo skladu HouseGarden - Dvorany nad Nitrou.

bez
DPH

s
DPH

29,08
8,25
4,92
5,75
8,25

34,90
9,90
5,90
6,90
9,90
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OHNISKOVÝ GRIL
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VULCANUS OHNISKOVÝ GRIL

Dizajnový prvok pre záhradu aj zdroj tepla a príjemnej atmosféry. Pri výrobe grilov Vulcanus sú používané kvalitné materiály.
Výsledkom je bezúdržbový gril, ktorý odolá všetkým prírodným podmienkam. Pripravte si v priebehu hodiny jedlo až pre 50 ľudí.
Pochutnajte si na šťavnatom steaku, chrumkavej zelenine aj jemnom rybacom mäse.

Pro 730 / 910 Chef

Pro 730 / 910 Camp

Pro 730 / 910 Masterchef

Grily Vulcanus majú jedinečný dizajn chránený patentom.
Telo grilov vyrábame z patinujúcej ocele COR-TEN,
ktorá má dlhú životnosť. Je navyše vyložené akumulačnou
vložkou pre lepšiu cirkuláciu horúceho vzduchu,
tepelnú stabilitu a zníženú spotrebu dreva.
Vďaka štvorcovému tvaru má gril až o 1/3 väčšiu grilovaciu
plochu než klasické kruhové grily. Dve tepelné zóny vám navyše
umožnia súčasne ugrilovať mäso aj ohriať syry alebo zeleninu.
• platňa o sile 12 mm s certifikáciou EÚ pre kontakt s potravinami
• systém odvodu mastnoty pre zdravšie grilovanie bez karcinogénov
• systém jednoduchého vysypávania popola v spodnej časti grilu
bez
DPH

s
DPH

CENNÍK

Rozmery grilu

Rozmer grilovacej plochy

Váha

VULCANUS Pro 730 Camp

730 x 480 x 730 mm

730 x 730 mm

116 kg

1.390,00 1.668,00

VULCANUS Pro 730 Chef

730 x 910 x 730 mm

730 x 730 mm

134 kg

1.390,00 1.668,00

VULCANUS Pro 730 Masterchef

730 x 910 x 1285 mm

730 x 730 mm

160 kg

1.790,00 2.148,00

VULCANUS Pro 910 Camp

910 x 560 x 910 mm

910 x 910 mm

151 kg

1.690,00 2.028,00

VULCANUS Pro 910 Chef

910 x 990 x 910 mm

910 x 910 mm

169 kg

1.690,00 2.028,00

VULCANUS Pro 910 Masterchef

910 x 990 x 1392 mm

910 x 910 mm

195 kg

2.090,00 2.508,00

VULCANUS Butcher stôl
s masívnou doskou na krájanie
• hmotnosť: 48 kg
• rozmery výrobku: 480 x 810 x 470 mm
• rozmer dosky na krájanie:
470 x 470 x 45 mm (2 ks)
• materiál: Cor-Ten, Buk
• povrchová úprava: Patina, olej
Cena s DPH : 732 €

88

VULCANUS Butcher stôl
s masívnou doskou na krájanie
• hmotnosť: 86 kg
• rozmery výrobku: 480 x 810 x 1175 mm
• rozmer dosky na krájanie:
470 x 470 x 45 mm (4 ks)
• materiál: Cor-Ten, Buk
• povrchová úprava: Patina, olej
Cena s DPH : 1.320 €

Dodacia doba 1 - 4 týždne.
Ceny platia pri odbere zo skladu HouseGarden - Dvorany nad Nitrou.

dve teplotné zóny pre prípravu
rôznych pokrmov súčasne

systém pre odkvapkávanie mastnoty
umožňuje zdravšie grilovanie

popol jednoducho vymetiete
do pripravenej nádoby

vďaka 38 kg akumulačného materiálu
zaručuje gril špičkovú tepelnú stabilitu
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PODPAĽOVAČE
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LOOFTLIGHTER ELEKTRICKÝ PODPAĽOVAČ
VÝKON
1800 W / 230 V
600 °C

HMOTNOSŤ
880 g
1330 g ( vrátane balenia )

BEZPEČNOSŤ
hliníkový tepelný štít

DĹŽKA
45 cm

VŠESTRANNÝ
integrovaný otvárač ﬂiaš

Rýchlosť - už po 60 sekundách je drevné uhlie, brikety či samotné drevo rozžhavené
Bezpečnosť - žiadny priamy plameň ohrozujúci okolie, ale vysokovýkonný elektrický motor bez fosílnych palív, a hliníkový kryt vďaka ktorému je ochladenie okamžité
Priateľský k životnému prostrediu - už nikdy nebudete musieť používať chemické podpaľovače pre zapálenie ohňa, ktoré sú škodlivé pre ľudské zdravie a prispievajú
k emisiám CO2. Odteraz už len čistý horúci vzduch.

bez
DPH

CENNÍK
ks

LOOFTLIGHTER ELEKTRICKÝ PODPAĽOVAČ

s
DPH

58,25 69,90

EASYBURN BRIKETY NA GRILOVANIE
Na 3

Grilovanie bez špinavých rúk ...

hod

grilo

vani

a

iny

S drevenými briketami EasyBurn bude príprava ohniska na grilovanie
rýchla, jednoduchá a čistá.
Zabudnite na škodlivé podpaľovače, a starosti s prípravou barbeque.
Stačí iba položiť kartón s briketami do ohniska, zapáľte ho a čakajte ...
... asi po 20 tich minútach sú drevené brikety rozpálené a pripravené na
grilovanie minimálne na 3 hodiny.
Vhodné použiť kedykoľvek a kdekoľvek.

1. Odstráňte plastový obal z kartónu

2. Položte Easyburn do ohniska a zapáľte ho

3. Počkajte cca. 20 minút kým zhorí kartónový obal

4. Rozpálené brikety sú pripravené na grilovanie.

CENNÍK

Váha

bez
DPH

s
DPH

BRIKETY NA GRILOVANIE EASYBURN

2 kg

4,90

5,88
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Dodacia doba 1 - 2 dni.
Ceny platia pri odbere zo skladu HouseGarden - Dvorany nad Nitrou.
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KERAMICKÝ GRIL MASTERBUILT

Kamado MASTERBUILT

keramický gril na mobilnom podvozku
Základné vybavenie modelu Kamado MASTERBUILT:
- keramický gril v čiernej farbe
- nové keramické ohnisko zložené zo 6 kusov
- teplomer
- škrabka na popol
- kliešte na vyberanie roštu
- rukoväť a bočné poličky
z vysoko odolného drevoplastu
- nerezový rošt na grilovanie
- keramická doska pre nepriame pečenie
- pevný mobilný podvozok
s blokovateľnými koliečkami
Technické údaje :
- hmotnosť : 105 kg
- priemer roštu : 45,7 cm
- rozmery grilu s podvozkom: 119,5 x 73 x 123 cm výška
Keramický gril Kamado MASTERBUILT sa skladá z hrubostennej, vysokozáťažovej keramiky, ktorá udrží vlhkosť a vôňu po dyme pri akejkoľvek teplote.
Pod poklopom sa skrýva veľká varná plocha vyrobená z nerezovej ocele triedy 304, ktorá poskytuje dostatok priestoru s priemerom roštu až 45,72 cm.
Gril je posadený do pevného vozíka s blokovateľnými kolieskami, odolnými bočnými poličkami pre odkladanie potravín a pre presné nastavenie teploty
pomáha precízny regulačný vetrací vrchnák. Súčasťou grilu je samozrejme škrabka na popol a kliešte na vyberanie roštu.

bez
DPH

CENNÍK
KAMADO MASTERBUILT keramický gril na drevené uhlie na mobilnom povozku

Dodacia doba 1 - 2 dni.
Ceny platia pri odbere zo skladu HouseGarden - Dvorany nad Nitrou.

set

s
DPH

647,50 777,00
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KAMADOJOE KERAMICKÝ GRIL

www.kamadojoe.sk

KERAMICKÝ GRIL / PEC / UDIAREŇ

<

NAJPREDÁVANEJŠÍ MODEL

<

CLASSIC JOE II na mobilnom podvozku

CLASSIC JOE II
• Patentovaný celohliníkový vrchnák pre presné riadenie prietoku vzduchu. Odolný proti dažďu a nikdy nekoroduje.
• Dokonalý závesný systém znižuje hmotnosť kupoly o 96%.
• Zatvárací systém úplne pritlačí poklop a pomáha utesniť spaľovaciu komoru čím sa zaručí dokonalé grilovanie.
• Nové AMP keramické ohnisko eliminuje jeho prasknutie. Táto patentovaná konštrukcia zo 6 kusov vzdoruje tlakom a rieši problémy poškodenia.
• Patentovaný vysúvateľný popolník uľahčuje vymetanie popola. Jednoduchým vytiahnutím odstránite popol z pod ohniska.
• Úplne nové, dvakrát hrubé tesnenie ponúka vynikajúce vzduchotesné vlastnosti a má 10x vyššiu životnosť.
• Exkluzívny výškovo nastaviteľný nerezový rozdeliteľný rošt DIVIDE & CONQUER zdvojnásobuje varnú plochu s možnosťou použitia viac povrchov.
• samozrejmosť každého grilu je vysokozáťažová keramika, teplomer, keramické dosky pre nepriame pečenie, škrabka a kliešte na vyberane roštov

KAMADO JOE Junior na podstavci

Ø 34 cm

50,1 x 52,7 x 68,5 cm

31 kg

KAMADO JOE Classic II na mobilnom podvozku

Ø 45,7 cm

118 x 71 x 122 cm

113 kg

1249,17 1.499,00

KAMADO JOE Big II na mobilnom podvozku

Ø 61 cm

127 x 79 x 137 cm

179 kg

1.915,83 2.299,00

KAMADO JOE Classic Stand Alone II s keramickými nožičkami

Ø 45,7 cm

55,8 x 72,3 x 80 cm

113 kg

1.165,83 1.399,00

KAMADO JOE Big Stand Alone II s keramickými nožičkami

Ø 61 cm

68,5 x 87 x 88,2 cm

179 kg

1.749,17 2.099,00

499,17

599,00

KAMADO JOE Classic III na mobilnom podvozku

NEW

Ø 45,7 cm

119,38 x 76,71 x 128,27 cm

128 kg

1.749,17 2.099,00

KAMADO JOE Big III na mobilnom podvozku

NEW

Ø 61 cm

148,36 x 90,93 x 136,40 cm

221 kg

2.325,50 2.799,00
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Dodacia doba 1 týždeň.
Ceny platia pri odbere zo skladu HouseGarden - Dvorany nad Nitrou.

NAJNOVŠIE MODELY CLASSIC JOE III A BIG JOE III
Základné vybavenie keramických grilov Kamado Joe obsahuje :
keramický gril v červenej farbe, teplomer , škrabka na popol,

CLASSIC JOE II
BIG JOE II

kliešte na vyberanie roštu, rukoväť z vysoko odolného drevoplastu

Modely Classic Joe III a Big Joe III obsahujú naviac od základného vybavenia :
- NEW pevný mobilný podvozok s blokovateľnými kolieskami
- NEW bočné poličky z odolného hliníku
- NEW 3 vrstvový ﬂexibilní rošt Divide & Conquer® z ušľachtilej ocele
- NEW hyperbolická vložka SlōRoller
pre priame a nepriame pečenie a lepšie rozvedenie tepla
- NEW zabudovaný košík na uhlie pre jednoduché oddelenie uhlia od popola
- keramické dosky pre priame a nepriame pečenie
- vysúvateľný popolník na odstránenie popola

JUNIOR JOE
BIG JOE II
STAND ALONE II
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MCZ GROUP

www.mcz.sk
Dizajnový interiérový kotol na pelety môžete mať umiestený v obývačke,
tešiť sa z pekného efektného plameňa a zohriať celý dom.
Kotol na biomasu môžete napojiť priamo do systému.
Vďaka nízkej tepelnej zotrvačnosti, je schopný nahriať vaše
radiátory za niekoľko málo minút. Niektoré modely zvládnu
zohriať naraz ÚV ( vykurovaciu vodu ) a aj TÚV ( teplú úžitkovú vodu ).
Vynikajúca účinnosť viac ako 90 % zaručuje výbornú výhrevnosť
a preto je to najúčinnejší a najúspornejší spôsob vykurovania.
Získať veľa tepla za málo času je veľmi dôležité.
HYDRO

Dokonalé rozvedenie teplého vzduchu
COMFORT AIR
teplovzdušnými potrubiami do vzdialenejších miestností až do 8 m.
Vďaka nezávisle nastaviteľným ventilátorom pomocou
diaľkového ovládania, môžete riadiť každý ventilátor samostatne
a tak máte úplnú kontrolu nad cirkuláciou vzduchu v miestnostiach.

Kachle majú zabudovaný tichý ventilátor
AIR
vďaka ktorému sa teplo dostane efektívne do miestnosti.
Jednoduché ovládanie kachlí pomocou diaľkového ovládania,
ovládacieho panela na kachliach alebo pomocou smartfónu a tabletu.
Typ ovládania závisí od konkrétneho modelu.

INTELIGENTNÉ INOVÁCIE NÁS
POSÚVAJÚ VPRED

Vypnutie ventilácie
na sálavý spôsob kúrenia
Inteligentný systém
pre najlepšiu účinnosť
spaľovania peliet

Najnovšia technológia

Vrchný odvod spalín
pre jednoduché napojenie
do existujúcich komínov

komunikuje s vašim smartfónom,
zlepšuje výkon zariadenia
a zjednodušuje jeho ovládanie.
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Zapálenie kachlí
do 3 minút

Hermeticky uzatvorená
štruktúra pre pasívne domy
Tichá prevádzka
s prirodzeným
tvarom ohňa

Automatické
týždenné čistenie
ohniska

Ďialkové ovládanie
Vysoko výkonný
a programovanie
stále tichší motor

MCZ GROUP

Prečo je kotol SELECTA
tou najlepšou voľbou ?
- na umiestnenia kotla je zapotreby málo miesta
- kotol má zabudovaný veľký zásobník na pelety
- kotol má zabudované výkonné obehové
čerpadlo a expanznú nádobu
- kotol je vybavený kompletnou reguláciou
a prvkami bezpečnosti
- dokáže ovládať 3 cestný ventil, bojler, akumulačku
- jednoduchá inštalácia na vykurovací systém a komín
- automatické nastavenie horenia a vysoká účinnosť
spaľovania zaručuje nižšiu spotrebu paliva
- automatické čistenie horáka
- účinnejší trubkový výmenník
- vonkajší obal kotla je tepelne izolovaný

Talianska výroba
Sergio Leoni
v kombinácií so špičkovou
technológiou vykurovania MCZ,
vytvárajú originálne produkty
s bezkonkurenčnými výhodami
pri vykurovaní. Ručne robená keramika a masívne prevedenie
vyžaruje prirodzené sálavé teplo do priestoru.
V týchto produktoch sa používa peletová technológia
alebo klasické sálavé kachle na drevo.
Taktiež je v ponuke veľký výber farieb keramiky.

Sporáky CORRADI spĺňajú tie najvyššie nároky na kvalitu, dizajn a funkčnosť.
Sú určené nielen na varenie, môžu zároveň vykurovať jednu alebo viac miestností.
Pre ktorých je varenie dennou náplňou a chcú k tomu používať najmodernejších
pomocníkov na trhu s maximálnym využitím energie. Vďaka vychytanému dizajnu
pôsobia sporáky tradične a môžu byť v rodinách používané celé generácie.
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SOLÁRNA ZÁHRADNÁ SPRCHA

www.housegarden.sk

FORMIDRA SOLÁRNA ZÁHRADNÁ SPRCHA - 100 % HD POLYETYLÉN

Solárne záhradné sprchy FORMIDRA elegantne dopĺňajú vašu záhradu či bazén. Sprchy sú vyrobené z odolného plastu alebo hliníka.
Na výber je množstvo farieb v rovnom či zahnutom prevedení s možnosťou oplachu nôh. Samonosná konštrukcia sprchy je navrhnutá ako
zásobník na vodu a zároveň ako solárny kolektor, ktorý využíva na ohrev vody energiu zo slnka.

HAPPY

HAPPY 4X4

25 L

44 L

Nastaviteľná
sprchová
hlavica

NÁŠ
TIP

antracitová

zelená

modrá

ružová

fialová

HAPPY GO

antracitová

zelená

modrá

ružová

COBRA

23 L

Zmiešavač
studenej a
teplej vody

fialová

32 L

Oplach nôh

antracitová

CENNÍK

zelená

modrá

ružová

fialová

antracitová

zelená

modrá

ružová

Stabilná
a pevná
základňa

fialová

bez
DPH

Hmotnosť

Rozmery

s
DPH

HAPPY

základňa 21,5 x 19 x 222 cm výška

6 kg

200,00 240,00

HAPPY 4X4

základňa 26 x 29 x 222 cm výška

8 kg

250,00 300,00

HAPPY GO

základňa 26 x 29 x 119 cm výška

7 kg

200,00

COBRA

základňa 30 x 34 x 217 cm výška

10 kg

275,00 330,00

LAKE základňa

103 x 107 x 9 cm výška

16 kg

LAKE základňa pre záhradnú sprchu

- odolné voči soli a vodnému kameňu
- materiál : 100 % HD polyetylén

240,00

210,00 252,00

ODPORÚČANIE :
Pre najlepšie zohriatie vody v zásobníku je najlepšie otočiť záhradnú
sprchu chrbtom na južnú stranu.
Sprchu je potrebné pripevniť skrutkami k pevnému podkladu.

Výstupná teplota vody v °C

HAPPY antracitová
JOLLY antracitová
JOLLY inox
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Dodacia doba 1 - 4 týždne.
Ceny platia pri odbere zo skladu HouseGarden - Dvorany nad Nitrou.

0* minút 30 minút
26 °C
30 °C
26 °C
27 °C
29 °C
31 °C

60 minút
34 °C
29 °C
36 °C

SOLÁRNA ZÁHRADNÁ SPRCHA

www.housegarden.sk

FORMIDRA SOLÁRNA ZÁHRADNÁ SPRCHA - HLINÍK S ANTIKORÓZNYM NÁTEROM
JOLLY

inox

antracitová

modrá

SPRING

25 L

ružová

fialová

antracit / inox

antracitová

inox

modrá

30 L

ružová

fialová
bez
DPH

s
DPH

Rozmery

Hmotnosť

JOLLY

základňa 15 x 16,5 x 228 cm výška

11 kg

400,00 480,00

SPRING

základňa 26 x 12 x 228 cm výška

15 kg

550,00 660,00

CENNÍK

ŠETRÍME ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Solárne sprchy Formidra využívajú slnečnú energiu na ohrev vody v celej konštrukcii. Jednoduché pripojenie studenej vody
je dostatočné a slnečná energia pripraví horúcu vodu už v prvých dňoch dobrého počasia.
Použitie solárnej sprchy pomáha chrániť kvalitu vody v bazéne a obmedzí jeho chemickú úpravu.

ZÁHRADNÉ LEHÁTKO A STOLÍK COSTA

Moderné a štýlové lehátko a stolík Costa sú vyrobené zo živice spevnené skleným vláknom vďaka tomu je pevné a odolné voči vonkajším vplyvom počasia.
Kvalitné lehátko na opaľovanie je vybavené kompozitnou tkaninou značky Serge Ferrari, ktorá sa používa pri výrobe záhradného sedacieho nábytku.
Záhradné lehátka Costa ponúkajú pevné a pohodlné ležanie, ideálne na vychutnanie slnečných lúčov. Operadlo lehátka je polohovateľné na 5 polôh,
má protišmykové nohy, integrované kolieska, ktoré uľahčujú pohyb pri premiestňovaní. Moderná konštrukcia a robustný dizajn lehátka zvedie aj tých
najnáročnejších milovníkov slnka. Lehátka sú stohovateľné pre jednoduché skladovanie a odolné voči UV žiareniu.
Záhradné stolíky Costa majú odnímateľné nožičky pre jednoduché uskladnenie po sezóne.

LEH

žltá

antracitová

tyrkysová

ÁT
KO
A

krémová

ST
OL

ÍK

An

tra

cit

ová

krémová

biela

CENNÍK

Rozmery

Hmotnosť

Nosnosť

LEHÁTKO COSTA

68 x 193 x 35 cm

16,5 kg

110 kg

STOLÍK COSTA

45 x 45 x 45 cm

3 kg

Dodacia doba 1 týždeň.
Ceny platia pri odbere zo skladu HouseGarden - Dvorany nad Nitrou.

bez
DPH

s
DPH

207,50 249,00
50,00

60,00
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VÍRIVKY SOFTUB

www.softub.sk www.virivky-softub.sk

LUXUSNÁ A POHODLNÁ VÍRIVKA
200 cm

61 cm

69 cm

180 cm

61 cm

150 cm

Sportster 140

Legend 220

Resort 300+

Farebná škála LeatherTex

Almond

Camel

Mocca

Farebná škála Syntex

White

Taupe

Graphite

Green

Blue
LeatherTex
bez
DPH

CENNÍK

s
DPH

Syntex
bez
DPH

s
DPH

Sporster 140

vonkajší priemer Ø 150 cm

5.158,33 6.190,00 5.408,33 6.490,00

Legend 220

vonkajší priemer Ø 180 cm

6.075,00 7.290,00 6.325,00 7.590,00

Resort 300+

vonkajší priemer Ø 200 cm

6.908,33 8.290,00 7.158,33 8.590,00

Portico

TM

NOVINKA

-

vonkajší priemer Ø 201 cm

NOVINKA MODEL PORTICO

- 7.991,67 9.590,00

TM

Najnovší model s najsilnejšou tryskou na trhu
Poseidon, väčším sedením oproti tryske a veľmi
odolným vonkajším vinylovým materiálom Syntex™ ,
ktorý je príjemný na pohľad a aj na dotyk.
Pod vinylom je pridaná vrstva termo izolačnej fólie.
Výkonná vírivá tryska Poseidon Power Jet
vytvára skutočný vír a extrémne silný prietok.
Je možné nastaviť vírenie v ľavej a v pravej časti vírivky,
všetkých trysiek súčasne alebo spustíte iba silnú
trysku Poseidon. Nová je aj svetelná terapia s 2 farebnými
LED svetlami na oboch stranách.
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Dodacia doba do 1 týždňa.
Ceny platia pri odbere zo skladu HouseGarden - Dvorany nad Nitrou.

1 - Hydromat zlučuje čerpadlo, motor a vyhrievanie
do jednej jednotky. Vďaka tomu sa môže voda zohrievať
zostatkovým teplom z motora. Tento proces znižuje
spotrebu energie na minimum a technológia Whisper
znižuje hlučnosť čerpadla čím sa
vírivka Softub stáva najtichšia na trhu.
2 - Ozonizátor filtruje vodu 2-krát za deň. Využívaním
oxidačného efektu ozónu je voda kryštalicky
a hygienicky čistá. Znižuje potrebu výmeny vody
a minimalizuje celkovú údržbu.
3 - Inteligentná technológia Smartchip registruje prudké
zmeny napätia a chráni zariadenie pre poškodením.
4 - Kontrolný panel umožňuje meniť teplotu vody,
intenzitu masážnych trysiek a aktivovať svetelné efekty.

Steny vírivky z Polybond peny dávajú
vírivke Softub charakteristické vlastnosti nízku hmotnosť, mäkké a pohodlné sedenie,
výborné izolačné vlastnosti
a dlhú životnosť vírivého bazénu.

5 - Nastaviteľné hydromasážne trysky prispievajú
k uvoľneniu svalových partií a častí tela.
Poskytujú úľavu pre telo aj dušu.
6 - Dôležitou časťou hydroterapie je LED osvetlenie.
Nastavte si až 10 rôznych farieb podľa nálady.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Sporster 140

Legend 220

Objem vody
Vonkajší priemer bazénu
Vnútorný priemer bazénu
Celkový výška
Počet trysiek
Vonkajší priemer motora
Výška motora
Hmotnosť bazén / kryt / motor
Vnútorné osvetlenie

530 l
150 cm
130 cm
61 cm
4
45,5 cm
58,5 cm
23 / 9 / 20 kg
-

830 l
180 cm
150 cm
61 cm
5
45,5 cm
58,5 cm
32 / 11 / 20 kg
LED farebné svetlo

Resort 300+

Portico

TM

1101 l
1109 l
200 cm
201 cm
170 cm
170 cm
69 cm
69 cm
6
7 + 1 Poseidon tryska
45,5 cm
45,5 cm
58,5 cm
58,5 cm
36 / 14 / 20 kg
40 / 14 / 20 kg
LED farebné svetlo 2x LED farebné svetlo
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VÍRIVKY SOFTUB

www.softub.sk www.virivky-softub.sk

DREVENÉ A RATÁNOVÉ OBLOŽENIE K VÍRIVKE

Newport Stepper

Barcelona

Barcelona Grand

Polyrattan Stepper

Polyrattan

Polyrattan Chill
Legend

CENNÍK
DREVENÉ OBLOŽENIE Newport Stepper

bez
DPH

741,67

s
DPH

890,00

Resort
bez
DPH

741,67

s
DPH

890,00

DREVENÉ OBLOŽENIE Barcelona

1.325,00 1.590,00 1.408,33 1.690,00

DREVENÉ OBLOŽENIE Barcelona Grand

1.408,33 1.690,00 1.491,67 1.790,00

RATANOVÉ OBLOŽENIE Polyrattan Stepper

825,00

990,00

825,00

990,00

RATANOVÉ OBLOŽENIE Polyrattan

2.075,00 2.490,00 2.241,67 2.690,00

RATANOVÉ OBLOŽENIE Polyrattan Chill

3.075,00 3.690,00 3.158,33 3.790,00

Montáž vírivky Softub je tak jednoduchá, že ju zvládne ktokoľvek z rodiny. Jednoducho a rýchlo.
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Dodacia doba 1 - 2 týždne.
Ceny platia pri odbere zo skladu HouseGarden - Dvorany nad Nitrou.

Kúpanie 365 dní v roku v interiéri a exteriéri

JAR / LETO

9

DÔVODOV PREČO SI VYBRAŤ VÍRIVKU SOFTUB. Spája komfort a štýl s výbornými

technológiami. Vytvorte si tak vlastnú oázu relaxácie, zdravia a oddychu.
TICHÁ

PRENOSNÁ

ČISTÝ VÍRIVÝ KÚPEĽ

ŠTÝLOVÁ

POHODLNÁ

INTERIÉR / EXTERIÉR

ÚSPORNÁ

FLEXIBILNÁ

ODOLNÁ V KAŽDOM POČASÍ

JESEŇ / ZIMA
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www.softub.sk

VÍRIVKA SOFTUB
už od 159 € / mesačne*

* Cena vírivky je 7.290 € ( model LEGEND ), v predajni zaplatíte 0 €, celková suma na zaplatenie a výška úveru je 7.590,72 €.
Tento úver splácate počas 48 mesiacov v 48 rovnakých splátkach 158,14 €.
Úroková sadzba a RPMN = 14,70 %. Presné podmienky nájdete na www.softub.sk.

SHOWROOM BRATISLAVA
Stará Vajnorská 11 ( OC Golden City ), Bratislava

CENTRÁLA - SHOWROOM

Dvorany nad Nitrou 247, 956 11 Dvorany nad Nitrou ( okr. Topoľčany )

Všetko pre Vaše bývanie | www.housegarden.sk
www.hausler.sk | www.kamadojoe.sk | www.mcz.sk | www.softub.sk
www.keramickegrily.eu | www.bazenoveobruby.sk

Hovorí sa - dobrá rada je drahá.
Tie naše sú zadarmo !
Produkty do domu, na terasu a do záhrady máte vždy vo vašej blízkosti po celom Slovensku.
Potrebujete poradiť, pripraviť cenovú kalkuláciu, prezrieť si vzorky,
alebo nájsť najbližšie predajné miesto HouseGarden?
Neváhajte a kontaktujte nás, my sme tu pre Vás.
CENTRÁLA - SHOWROOM
Poradenstvo

Objednávky

Ľubomír Šmantik

Samuel Lacika

tel. : 0948 494 999

tel. : 0949 494 000

e-mail : info@housegarden.sk

e-mail : info@housegarden.sk

SHOWROOM BRATISLAVA
tel. : 0948 494 222
e-mail : obchod.ba@housegarden.sk
Okrem jedinečných výrobkov od renomovaných výrobcov Vám ponúkame aj nasledovné služby:
Individuálne poradenstvo, zameranie a návrh s kalkuláciou kompletného materiálu.
Dovoz zakúpeného tovaru, odbornú montáž, záručný a po záručný servis zariadení.

predajňa / showroom

Máte záujem o spoluprácu? Chcete doplniť svoj sortiment?
Ste stavebná firma alebo živnostník v stavebníctve?
Ste výrobcom alebo predajcom produktov na terasu alebo do záhrady ?
Potrebujete zviditeľniť vaše produkty?
Ste architekt?
Máme pre Vás niekoľko riešení spolupráce.
Kontakt : e-mail : info@housegarden.sk / tel. : +421 948 494 999
Vydavateľ: HouseGarden s.r.o., Dvorany nad Nitrou, 956 11 Dvorany nad Nitrou. Spoločnosť HouseGarden s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu v ktoromkoľvek čase bez nutnosti avíza a nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné tlačové chyby,
ktoré sa týkajú technických údajov a obrázkov v tomto katalógu. Všetky výrobky v katalógu spĺňajú najprísnejšie kritéria a normy pre kvalitu a životnosť. Cenník v tomto katalógu je platný do 31.12.2020.

