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www.kamene.info

Akcia  
platná do 

30.11.2023

PERFEKTNÉ RIEŠENIA, MNOHO  
VÝHOD A SKVELÝCH 

pre príjazdovú cestu, terasu,  
schod, múr a plot
AKCIÍ
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Nové dlažobné kamene pre vašu 
príjazdovú cestu?
Ak je vaša príjazdová cesta opotrebovaná, potom pravde-
podobne hľadáte osobným, prípadne malým nákladným au-
tom pojazdné  dlažobné kamene v najvyššej kvalite betónu. 
Možno budete chcieť aj ekologický povrch, ktorý umožní 
presakovanie dažďovej vody na mieste.

Krásne platne pre vašu terasu?
Zamyslite sa nad tým, aké sú vaše požiadavky. Terasové 
platne by mali vyzerať krásne, čo najmenej špinavé a mali 
by sa rýchlo a ľahko čistiť. 
Ak sa aj tie opticky zhodujú s vašimi múrmi, schodmi a 
chodníkmi, vytvoríte oázu pohody okolo domu.

Ochranný záhradný múr?
Betónové plotové a murovacie kamene sú veľmi vhodné pre 
oplotenie vášho pozemku. Okrem optického tienenia po-
núkajú aj ďalšie výhody. Ľahko sa udržiavajú, sú odolné a 
slúžia na osadenie múrov aj ako spoľahlivá ochrana proti 
vetru a hluku.

Perfektné riešenie
Aby sme zodpovedali vášmu preferovanému štýlu, ponúka-
me dlažby, platne, múry, schody a obrubníky. Takto môžete 
vytvoriť príjazdovú cestu, terasu, múr & Co – či už moderné, 
klasické alebo rustikálne – podľa vášho vkusu.

V najlepšej kvalite 
Betónové kamene ponúkajú výhody, s ktorými  ťažko 
držia krok  prírodné kamene alebo iné materiály. Betón je 
zaťažiteľný, udržateľný, regionálny, inovatívny a všestranne 
použiteľný. Ale nie je betón ako betón. Čím hustejší je povrch, 
čím vyššia je kvalita surovín a čím lepšie sú technické pa-
rametre, tým zaťažiteľnejšie, odolnejšie a krajšie sú dlažby, 
platne a murovacie kamene.

Za skvelé akciové ceny
Cena betónových kameňov závisí od zamýšľaného použitia, 
požadovaných vlastností, formátov a farieb. Výber z našej 
rozsiahlej ponuky nájdete v tomto letáku. Toto je pre vás naša 
najlepšia hodnota za peniaze.

S mnohými plusovými bodmi +
Pre každý produkt v tomto letáku sme uviedli základné 
vlastnosti produktu a označili sme ich Plus +. Ďalšie výhody 
nájdete na www.steine.at alebo sa opýtajte svojho predajcu 
stavebných materiálov alebo realizátora.

Ponúkame

Hl'adáte

www.kamene.info

Iba u nás je 

WEISSENBÖCK-

GARANCIA-KVALITY
všetky informácie o www.steine.at
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Leo Colori 5 / grafitovo bielaLEO® COLORI 5

Či už moderné, klasické alebo rustikálne –
Weissenböck poskytuje výnimočný životný pocit.

Presne váš štýl!
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Via Capo s fazetou / sivotieňovaná žula

VIA CAPO®

sivotieňovaná žula,  
štrková  sivá tieňovaná,  
lastúrové vápno iBS
namiesto 3083 €/m² len 2470

 €/m²

sivá
namiesto 2958 €/m² len 2370

 €/m²

s fazetou
+ Náš cenový šampión, medzi 
 dekoratívnymi dlažbami
+ Mrazuvzdorné a odolné posypovým 
 soliam zo všetkých strán
+ Pojazdné osobnými automobilmi
+ Radová dlažba pre vjazdy  a príjazdové 
 cesty
Hrúbka kameňa 5 cm, šírka pásu 15,7 cm 
Farby: sivá, sivotieňovaná žula, štrková  
sivá tieňovaná, lastúrové vápno iBS

+ Šírka pásu 19 cm v troch veľkostiach 
 kameňov
+ Pripravená sada kameňov pre rýchle 
 pokladanie
+ S fazetou  a rovnými hranami
+ Vo farebnom tóne harmonicky 
 kombinovateľné s platňami, múrmi, 
 schodmi a obrubníkmi
+ Pojazdné osobnými automobilmi
+ Mrazuvzdorné a odolné posypovým 
 soliam zo všetkých strán
Hrúbka  kameňa 5 cm, šírka pásu 19 cm 
Farby: grafitovo biela, mušľový mix

Všetky farby
namiesto 3379 €/m² len 2708

 €/m²
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Leo Colori 8 / grafitovo biela

Terrana / grafitovo biela

Akciové ceny sú platné od 1.3. do 30.11.2023. Uvedené ceny sú nezáväzné odporúčané ceny zo závodu s DPH. 
Informácie o vlastnostiach produktu nájdete na  www.steine.at alebo v katalógu Weissenböck "Steine zum Wohlfühlen".

Leo Colori platňa / grafitovo biela

LEO® COLORI 8

LEO® COLORI

Všetky farby
namiesto 5114 €/m² len 4098

 €/m²
  € 745 €/ks.

platňa
+ Podlhovastý formát pre elegantné 
 stvárnenie okolia  domu
+ Terasová platňa s fazetou sa hodí ku  
 colori dlažbe múru / plotu, schodom a  
 obrubníkom  pre jednotný vzhľad okolia 
 domu
+ Mrazuvzdorné a odolné posypovým 
 soliam zo všetkých strán
Rozmery platne  59,7 x 29,7 cm, hrúbka 
platne  5 cm 
Farby: grafitovo biela, mušľový mix
 

TERRANA

Všetky farby
namiesto 5191 €/m² len 4160

 €/m²

+ Veľkoformátová pojazdná dlažba s 
 fazetou
+ Napriek veľkému formátu (dĺžka až do  
 59,7 cm) pojazdné osobnými autami
+ Pokladanie v pásoch alebo možné tiež v 
 individuálnom vzore
+ Obrubníky, schody, múry a platne sú 
 dostupné v rovnakom farebnom tóne
+ Mrazuvzdorné a odolné posypovým 
 soliam zo všetkých strán
6 cm hrúbka, 39,7 cm šírka 
Farby: grafitovo biela, mušľový mix

Všetky farby
namiesto 5222 €/m² len 4185

 €/m²

+ Podlhovasté formáty dodávajú ploche 
 elegantný vzhľad
+ Šesť formátov v jednej  sade kameňov
+ Môže byť kombinované s mnohými 
 ďalšími výrobkami v rovnakom farebnom 
 tóne
+ Pojazdné osobnými automobilmi
+ Mrazuvzdorné a odolné posypovým 
 soliam zo všetkých strán
Hrúbka  kameňa 8 cm, 2 šírky pásov 
Farby: grafitovo biela, mušľový mix
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COLORI PLOT

Väzák (16x20x60 cm)
namiesto 1192 €/ks. len 955

 €/ks.

Krycia platňa (5x27x47 cm)
namiesto 1025 €/ks. len 821

 €/ks.

Polovičný kameň (16x20x20)
namiesto 407 €/ks. len 326

 €/ks.

Normálny kameň (16x20x40)
namiesto 809 €/ks. len 648

 €/ks.

murovací a plotový kameň
+ Moderný vzhľad v troch formátoch s 
 fazetou
+ Hodí sa k dlažbám, platniam, schodom a 
 obrubníkom  s rovnakým farebným 
 označením
+ So štyrmi pohľadovými stranami všestranne 
 použiteľný
+ Mrazuvzdorné
Farby: barista, mušľový mix, strieborno sivá

TANGO 6 & 8

NOVÁ 
FARBA

Colori Zaun / strieborno sivá

+ Náš šampión v rýchlosti a 
 jednoduchosti pokladania
+ SafeLock zaisťuje, že bude dodržaná 
 normovaná šírka škáry
+ Dobre kombinovateľné s Colori plotmi/múrmi
+ Mrazuvzdorné a odolné posypovým 
 soliam zo všetkých strán
+ 6 cm - pojazdné osobnými autami 
 8 cm - pojazdné malými nákladnými autami
Farby 6 cm: barista, grafitovo biela,  
mušľový mix, dymovo sivá, strieborno sivá, 
tabakovo hnedá, sivá
Farby 8 cm: grafitovo biela, mušľový mix

Tango 6/všetky farby
namiesto 3486 €/m² len 2793

 €/m²

Tango 8/všetky farby
namiesto 4680 €/m² len 3750

 €/m²

Tango 6/sivá
namiesto 3232 €/m² len 2589

€/m²

Tango / mušľový mix

     #Tip: V rovnakom farebnom 

tóne kombinovatel'né s platnami, 

obrubníkmi, schodmi a múrmi.
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Tegula 8 s fazetou / sivotieňovaná žula

Akciové ceny sú platné od 1.3. do 30.11.2023. Uvedené ceny sú nezáväzné odporúčané ceny zo závodu s DPH. 
Informácie o vlastnostiach produktu nájdete na  www.steine.at alebo v katalógu Weissenböck "Steine zum Wohlfühlen".
.

Všetky farby
namiesto 4988 €/m² len 3997

 €/m²

TEGULA® 8
s fazetou
+ Štyri zosúladené  formáty pre rôzne 
vzory kladenia
+ Vysoko zaťažiteľné  a v mnohých 
 oblastiach lepšie, ako predpisuje ÖNORM
+ Mrazuvzdorné a odolné posypovým 
 soliam zo všetkých strán
+ Pojazdné malými nákladnými autami
+ Individuálne pokladanie, ako napr. v 
 rímskej väzbe je možné
Hrúbka kameňa 8 cm, štyri jednotlivé 
formáty 
Farby: sivotieňovaná žula, lastúrové vápno

+ Jedinečný vzhľad vďaka pozdĺžnemu 
 farebnému tieňovaniu
+ Úzke formáty v prírodných zmiešaných
 farbách
+ Dve šírky pásov v jednej sade pre rýchle 
 pokladanie
+ Pojazdné osobnými automobilmi
+ Mrazuvzdorné a odolné posypovým 
 soliam zo všetkých strán
Hrúbka kameňa 6 cm, kombi formát
Farby: kamenná melírovaná, štrková 
melírovaná, piesková melírovaná

VIA STRETTO

Všetky farby
namiesto 3736 €/m² len 2993

 €/m² Via Stretto / kamenná melírovaná

NOVÉ
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Escado 2.0 / barista

Cityline / krištáľovo bielaCITYLINE®

Všetky ostatné formáty
namiesto 4612 €/m² len 3695

 €/m²

39,7x39,7cm
namiesto 4424 €/m² len 3545

 €/m²

+ Príťažlivé farby s lesklou drvinou pre 
 zamatovo jemný vzhľad
+ Exkluzívna terasová platňa s jemne 
 štruktúrovaným povrchom s lesklými 
 čiastočkami
+ S fazetou a poistkami proti posunutiu  na 
 všetkých štyroch stranách
Formáty: 39.7x39.7 cm, 59.7x39.7 cm a 
59.7x59.7 cm, hrúbka platne 4 cm 
Farby:  krištáľovo biela vo všetkých 
formátoch, krištáľovo béžová a krištáľovo 
sivá len  vo formáte 39,7x39,7 cm

ESCADO® 2.0

Všetky farby
namiesto 4424 €/m² len 3545

 €/m²

+ Veľkoformátové, moderné platne pre 
 terasy a schody
+ Kombinovateľné  s mnohými dlažbami, 
 múrmi, schodmi a obrubníkmi
+ Mrazuvzdorné a odolné posypovým 
 soliam zo všetkých strán
+ Dva formáty (59,7x39,7 a 59,7x59,7) 
 poskytujú širokú škálu možností 
 pokladania
Hrúbka platne 4 cm
Farby: mušľový mix a strieborno sivá v 
oboch formátoch, barista a grafitovo biela 
len v rozmeroch 59,7x39,7 cm

     #Tip: Schodové platne  môžu byt' vyrobené s lepenými 

alebo frézovanými pohl'adovými  hranami  

alebo ich môžete zrealizovat' pomocou našich platní   

Escado s pohl'adovými hranami.

NOVÝ 
FORMÁT
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Style / svetlosivá

Akciové ceny sú platné od 1.3. do 30.11.2023. Uvedené ceny sú nezáväzné odporúčané ceny zo závodu s DPH. 
Informácie o vlastnostiach produktu nájdete na  www.steine.at alebo v katalógu Weissenböck "Steine zum Wohlfühlen".

Sereno / platinová

STYLE®

Všetky farby
namiesto 7638 €/m² len 6120

 €/m²
  € 1500 €/ks.

+ Štruktúrovaná platňa s prirodzene 
 pôsobiacim povrchovým reliéfom
+ Pre terasy, námestia a chodníky  
 zaťažované chôdzou
+ Impregnácia SchnellRein  spomaľuje 
 vnikanie nečistôt a uľahčuje čistenie
Formát: 60x40 cm, hrúbka platne 3,8 cm  
Farby: krémovo biela, sivotieňovaná žula, 
svetlosivá
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SERENO®

Všetky farby
namiesto 6830 €/m² len 5473

 €/m²
  € 1010 €/ks.

+ Terasová platňa v elegantnom 
 pozdĺžnom formáte
+ Pre terasy, plochy  a chodníky
+ S otryskaným a brúseným povrchom
+ Impregnácia SchnellRein spomaľuje 
 vnikanie nečistôt a uľahčuje čistenie
Rozmery: 60x30 cm, hrúbka platne 3,5 cm 
Farby: strieborná, platinová
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Tegula 8 natur / lastúrové vápno

Scalina / perleť
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TEGULA® 8

Všetky farby
namiesto 4988 €/m² len 3997

 €/m²

natur
+ Moderné veľkoformátové dlažbové 
 platne v 5 formátoch
+ Priame hrany pre najvyšší pochôdzny a 
 vozíčkový komfort
+ Trvácny voduodpudzujúci kremencový 
 povrch 
+ Pojazdné malými nákladnými autami
+ Mrazuvzdorné a odolné posypovým 
 soliam zo všetkých strán
8 cm hrúbka kameňa
Farby: sivotieňovaná žula, lastúrové vápno

SCALINA®

Všetky farby
namiesto 7922 €/m² len 6348

 €/m²

+ Veľkoformátová terasová platňa v 
 príťažlivých univerzálnych  farbách
+ S otryskaným a SchnellRein  
 impregnovaným povrchom
+ Platne s fazetou  a rovnými hranami pre 
 moderné stvárnenie okolia domu
Rozmery: 80x40 a 60x40 cm, 
hrúbka platne 4 cm
Farby: antracit, svetlosivá, perleť
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Rialta Grosso s fazetou / lastúrové vápno

Rialta Grosso natur / sivotieňovaná žula

Akciové ceny sú platné od 1.3. do 30.11.2023. Uvedené ceny sú nezáväzné odporúčané ceny zo závodu s DPH. 
Informácie o vlastnostiach produktu nájdete na  www.steine.at alebo v katalógu Weissenböck "Steine zum Wohlfühlen".

Via Capo natur / lastúrové vápno iBS

VIA CAPO®

Všetky farby
namiesto 3083 €/m² len 2470

 €/m²

natur
+ Radová dlažba pre pokladanie s  
 úzkymi škárami
+ Bez fazety, pričom je zvýraznená optika 
 geometrie
+ Pojazdné osobnými automobilmi
+ Mrazuvzdorné a odolné posypovým 
 soliam zo všetkých strán
Hrúbka kameňa 5 cm, šírka pásu 15,7 cm
Farby: lastúrové vápno iBS, bridlicová 
tieňovaná 

Všetky farby
namiesto 3282 €/m² len 2630

 €/m²

natur alebo s fazetou
+ Radová dllažba ako súprava kameňov 
 pripravená k pokladaniu
+ Bez fazety alebo s fazetovou hranou
+ Weissenböck štandardná kvalita
+ Mrazuvzdorné a odolné posypovým 
 soliam zo všetkých strán
+ Pojazdné osobnými automobilmi 
Hrúbka  kameňa 5 cm, šírka pásu 18,7 cm 
Farby: lastúrové vápno, sivotieňovaná žula

RIALTA®

GROSSO BASIC

K
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IC

K
É



11

RIALTA® 

GRANDE BASIC

Všetky farby
namiesto 3282 €/m² len 2630

 €/m²

Rialta Grande natur / sivotieňovaná

Rialta natur / žulová melírovaná

     #Tip: Grande natur TOP  

s 2 šírkami pásov k dispozícii v rovnakých 

farbách a za rovnakú cenu.
natur
+ Radová dlažba komfortná pre chodcov a 
 vozíčky s priamymi hranami a úzkymi škárami 
+ 3 šírky pásov pre voľné, kreatívne pokladanie
+ Weissenböck štandardná kvalita
+ Dostupné tiež vo vyhotovení Grande s dvomi 
 šírkami pásov
+ Pojazdné osobnými automobilmi
+ Mrazuvzdorné a odolné posypovým 
 soliam zo všetkých strán 
5 cm hrúbka kameňa, sada kameňov
Farby: lastúrové vápno, sivotieňovaná

natur
+ Šampión klasickej kvality
+ 10 rôznych dĺžok kameňa umožňuje rýchle
 pokladanie bez dorezávania na konci radu
+ Neskosené hrany tvoria plochu s úzkymi 
 škárami a komfortnú pre vozíčky
+ Protišmykový a odolný povrch
+ Pojazdné osobnými automobilmi
+ Mrazuvzdorné a odolné posypovým 
 soliam zo všetkých strán
Hrúbka kameňa 5 cm, šírka pásu 15,6 cm
Farby: lastúrové vápno, žulová melírovaná, 
sivotieňovaná, vápenec, farebne 
mramorovaná, jávska hnedá

RIALTA®
 TOP

Všetky farby 
namiesto 4138 €/m² len 3315

 €/m²

K
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Rialta natur / jávska hnedáRIALTA®
 BASIC

Všetky farby 
namiesto 3282 €/m² len 2630

 €/m²

natur 
+ Pochôdzny  a vozíčkový komfort vďaka 
 rovným hranám a úzkym škáram
+ Desať formátov v jednej súprave kameňov 
 pre voľné, kreatívne a jednoduché pokladanie
+ Weissenböck štandardná kvalita
+ Pojazdné osobnými automobilmi
+ Mrazuvzdorné a odolné posypovým 
 soliam zo všetkých strán
Hrúbka kameňa 5 cm, šírka pásu 15,6 cm
Farby: lastúrové vápno, žulová melírovaná, 
sivotieňovaná, vápenec, farebne 
mramorovaná, jávska hnedá

NOVÁ 
FARBA

NOVÁ 
FARBA
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Rialta antik / vápenec

Rialta Grande antik / lastúrové vápno

Rialta antik / žulová melírovaná

antik
+ Šampión antickej kvality
+ Obzvlášť jemné, prírodné farby
+ Tvary prírodného kameňa vďaka 
 nepravidelne otlčeným rohom a hranám
+ 10 rôznych dĺžok  umožňuje rýchle 
 pokladanie  bez ďalšieho rezania
+ Pojazdné osobnými automobilmi
+ Mrazuvzdorné a odolné posypovým 
 soliam zo všetkých strán
Hrúbka kameňa 5 cm, šírka pásu 15,6 cm 
Farby: lastúrové vápno, sivotieňovaná, 
sivotieňovaná žula, žulová melírovaná, 
vápenec, pieskovec, melange, toskana, 
savana, jávska hnedá

antik
+ Prirodzený vzhľad škár vďaka otlčeným hranám
+ Hotová súprava kameňov pripravená k 
 pokladaniu
+ Weissenböck štandardná kvalita
+ Pojazdné osobnými automobilmi
+ Mrazuvzdorné a odolné posypovým 
 soliam zo všetkých strán
5 cm hrúbka kameňa, 15,6 cm šírka pásov
Farby: Farby: lastúrové vápno, sivotieňovaná, 
sivotieňovaná žula, žulová melírovaná, 
vápenec, pieskovec, melange, toskana, 
savana, jávska hnedá

antik
+ Radová dlažba s otlčenými hranami s 3 
 šírkami pásov
+ Dostupné tiež vo vyhotovení Grande s dvomi 
 šírkami pásov (7,4 a 19,4 cm)
+ Trvácny voduodpudzujúci kremencový povrch
+ Pojazdné osobnými automobilmi 
+ Mrazuvzdorné a odolné posypovým 
 soliam zo všetkých strán
5 cm hrúbka kameňa 
Farby: lastúrové vápno, sivotieňovaná, melange, 
jávska hnedá

RIALTA®
 TOP

RIALTA®
 BASIC

Všetky farby
namiesto 5072 €/m² len 4064

 €/m²

Všetky farby
namiesto 4025 €/m² len 3225

 €/m²

Všetky farby 
namiesto 4025 €/m² len 3225

 €/m²

RIALTA®

GRANDE BASIC

     #Tip: Grande antik má  

               2 šírky pásov

NEUE
FARBY

NOVÁ 
FARBA

NOVÁ 
FARBA

Akciové ceny sú platné od 1.3. do 30.11.2023. Uvedené ceny sú nezáväzné odporúčané ceny zo závodu s DPH. 
Informácie o vlastnostiach produktu nájdete na  www.steine.at alebo v katalógu Weissenböck "Steine zum Wohlfühlen".
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VIA PICCOLO

Tegula Mauer antik / sivotieňovaná
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Via Piccolo antik / žulová melírovaná

TEGULA®

MAUER

Väzák / dierovaný kameň
namiesto 928 €/ks. len 743

 €/ks.

Krycia doska 
namiesto 635 €/ks. len 509

 €/ks.

Univerzálny kameň
namiesto 308 €/ks. len 247

 €/ks.

Normálny kameň
namiesto 623 €/ks. len 499

 €/ks.

antik
+ Multitalent vo výstavbe múrov
+ Murovací  systém pre mnoho spôsobov 
 použitia, ako sú múry, ploty, stĺpy, schody, 
 obruby, vyvýšené záhony a oveľa viacr
+ Tvar prírodného kameňa s nepravidelne 
 otlčenými hranami a rohmi
+ Vďaka rovnakému vzhľadu prednej a 
 zadnej časti použiteľné aj ako voľne stojace
+ Mrazuvzdorné a odolné posypovým 
 soliam zo všetkých strán, preto použiteľné 
 aj pri cestách
Farby: lastúrové vápno, sivotieňovaná, 
melange, pieskovec, jávska hnedá, savana,  
toskana (iba univerzálny kameň)

antik
+ Kombinuje výhody betónovej dlažby so 
 vzhľadom prírodného kameňa
+ Rustikálna kombinovaná dlažba v malých, 
 praktických formátoch podobných  
 žulovým kockám
+ Zvýšená odolnosť voči mechanickému 
 namáhaniu
+ Ideálne pre zakrivené chodníky a povrchy
+ Pojazdné osobnými automobilmi
+ Mrazuvzdorné a odolné posypovým 
 soliam zo všetkých strán
Hrúbka  kameňa 5 cm, súprava kameňov
Farba: žulová melírovaná

namiesto 4555 €/m² len 3650
 €/m²

  k dispozícii od júna 2023

NOVÉ
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 LYŽICA 
TRPASLÍK ®

Pisa antik / perlovo sivá tieňovaná

Lyžica trpaslík / kamenná  sivá

Via Capo antik / lastúrové vápno iBS

PISA

antik
+ Radová dlažba  so 7 formátmi kameňov
+ Nepravidelne otlčené  hrany a rohy 
 vytvárajú prirodzený vzhľad
+ Pojazdné osobnými automobilmi
+ Mrazuvzdorné a odolné posypovým 
 soliam zo všetkých strán
Hrúbka  kameňa 5 cm, šírka pásu 15,7 cm 
Farby: lastúrové vápno  iBS, bridlicová 
tieňovaná, štrková sivá tieňovaná

VIA CAPO®

Všetky farby
namiesto 3876 €/m² len 3106

 €/m²

antik
+ Rustikálna kombinovaná dlažba v 
 klasickom sivom tieňovaní
+ Súprava kameňov s tromi formátmi pre 
 rýchle a jednoduché pokladanie
+ Prirodzený charakter vďaka nepravidelne 
 otlčeným  hranám a rohom
+ Mrazuvzdorné a odolné posypovým 
 soliam zo všetkých strán 
+ Pojazdné osobnými automobilmi
hrúbka kameňa 5 cm, šírka pásu 19 cm 
Farba: perlovo sivá tieňovaná

+ S hmotnosťou len 11 kg ideálne pre 
 domácich majstrov
+ Najlepšia statika vo svojej triede pre 
 stabilný svah s rastlinami
+ Dokonalá  rovnováha a dostatok priestoru 
 pre rastliny na zakorenenie v svahu
+ Pre odolné a ľahko udržiavateľné zelené 
 steny so zárukou Zemina zostane v 
 kameni
Farby:  zemitá hnedá, kamenná  sivá, jávska 
hnedá, lastúrové vápno, slnečná žltá

namiesto 3946 €/m² len 3162
 €/m²

Všetky farby
namiesto 616 €/ks. len 493

 €/ks.

Akciové ceny sú platné od 1.3. do 30.11.2023. Uvedené ceny sú nezáväzné odporúčané ceny zo závodu s DPH. 
Informácie o vlastnostiach produktu nájdete na  www.steine.at alebo v katalógu Weissenböck "Steine zum Wohlfühlen".
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Všetky farby
namiesto 688 €/ks.. len 551

 €/ks.

Colori obrubník / grafitovo biela

obrubník
+ Optimálny doplnok k dlažbám a 
platniam  v rovnakej farbe

Colori obrubník  100x5x20 cm 
Farby:  barista, grafitovo biela, mušľový mix, 
strieborno sivá
 

COLORI

PLATNE S 
POHĽADOVOU 
HRANOU

Platne s pohl'adovou hranou Cityline / krištáľovo biela

+ Rovnaký vzhľad zboku a zvrchu - 
 ideálne pre schody a ako okrajová 
 platňa pre terasy
+ Mrazuvzdorné a odolné posypovým 
 soliam zo všetkých strán
Formát: 59,7x39,7 cm, hrúbka platne 4 cm 
Farba Cityline: krištáľovo biela
Farby Escado 2.0: barista, grafitovo biela, 
mušľový mix, strieborno sivá

Všetky farby
namiesto 2706 €/ks. len 2168

 €/ks.
  dostupné od mája  2023 
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Top kvalita
Už 75 rokov kladieme najväčší dôraz na kvalitu. Preto sú naše 
dlažbové kamene  v mnohých smeroch lepšie ako predpisuje norma 
a preto sú trvácnejšie.

Výnimočný dizajn
Je jedno či v modernom, klasickom alebo rustikálnom štýle, 
pre Vašu záhradnú tvorbu Vám Weissenböck   ponúka platne, 
dlažbové a murovacie kamene v harmonických formátoch a prí-
rodných farbách.

Telefón: 0911 605 450, office@weissenbock.sk

Trvácnosť
Betónové tvarovky od Weissenböck pozostávajú z prírodných suro-
vín a majú veľmi dobrú energetickú a CO²-bilanciu. Naše výrobky sú 
vyrábané v Rakúsku a vyžadujú si len krátke dopravné cesty.

Dlhoročná skúsenosť
Už mnoho rokov Weissenböck zabezpečuje vysokokvalitné betón-
ové tvarovky pre exteriéry, inovatívny výskum a vývoj pre nadčasovú 
záhradnú tvorbu.

vo Weissenböck
Vaše výhody

Využite  
skvelé  

ponuky!


