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PŘÍRODNÍ ŠTÍPANÝ PÍSKOVEC NELA
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BÉŽOVÁ

Pískovec Nela je přírodně upraven v určité tloušťce, tím je dosaženo plochého či rustického 

profilu kamene, který ho předurčuje jako dlažbu nebo obklad. 

Velmi pevný a mrazuvzdorný pískovec, v případě pochozí dlažby možno usadit do štěrkové-

ho nebo pískového lože bez následného spárování, v případě větších zátěží do maltového či 

betonového lože.



DOPORUČENÉ

POUŽITÍ

Nepravidelný štípaný kámen porfyr je vhodný pro obklad stěn v interiéru i exteriéru,  

vnitřní i venkovní obklady tzv. na divoko, ploty, ale i např. obklad vaší koupelny, také 

vhodný k dláždění chodníků a cest kolem Vašeho domu, v případě pochozí dlažby možno 

usadit pouze do pískového, či štěrkového lože, v případě větších zátěží do maltového, 

či betonového lože.

Štípaný porfyr je vyvřelina sopečného původu.

Tento kámen se vyznačuje vysokou pevností, trvanlivostí a mrazuvzdorností.
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*REZAVO-HNĚDÁ

PŘÍRODNÍ ŠTÍPANÝ PORFYR GRIGIO ROSA & DONNA*



PŘÍRODNÍ ŠTÍPANÁ RULA GOLD BROWN
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ZLATO-HNĚDÁ

Velmi kvalitní a dekorativní přírodní kámen určený pro použití v interiéru i exteriéru. 

Vhodné použití: Venkovní obklad vstupu do budov, obklady fasád (včetně již 

zateplených), obklady soklů domu, různých atik, suchých i zděných zídek. V interiéru 

můžeme tento obklad využít od obkladů koupelny, přes kuchyňskou linku, krb až po stěnu 

za vaší televizí.

Štípaný přírodní kámen rula je hornina vzniklá metamorfozou vyvřelých hornin, vyznačuje 

se břidličnatostí, tedy rovnoběžnou stavbou. Oblíbený stavební kámen s dlouhou 

životností a mrazuvzdorností.



PŘÍRODNÍ ŠTÍPANÝ ANDEZIT JUPITER
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ŠEDO-HNĚDÁ

Nepravidelný štípaný kámen andezit je vhodný na obklad, dlažbu a opěrné zídky 

z kamene. Andezity jsou vulkanické horniny, jejich vznik je soustředěn na konvergentní 

desková rozhraní a ostrovní oblouky. Často vytvářejí mohutné stratovulkány nebo lávové 

proudy či lávové dómy. Starší označení pro andezity je porfyrit.

Tento kámen se vyznačuje vysokou mrazuvzdorností, pevností a minimální nasákavostí.



BŘIDLICE NERA GRIGIO
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ČERNO-ŠEDÁ

Břidlice je usazená metamorfovaná hornina s jemnou zrnitostí.

Přírodní kámen vhodný zejména k dláždění chodníků, cest kolem vašeho domu, šlapáků 

v zahradě, pro obklad stěn v interiéru i exteriéru, vnitřní i venkovní obklady tzv. na divoko, 

ploty, ale i např. obklad vaší koupelny.



Žulové kostky jsou vhodné pro pojezdové i pochozí plochy, např. vjezd před garáží, 

chodníčky a cesty kolem Vašeho domu.

Dlažební kostky z žuly jsou přírodní materiál, který je vysoce mrazuvzdorný, nepopraská 

a dají se opětovně použít.

ŽULOVÉ DLAŽEBNÍ KOSTKY

DOPORUČENÉ

POUŽITÍ
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ŠEDÁ
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