
KATALOG PRODUKTŮ

PÁLENÉ KERAMICKÉ
STAVEBNÍ MATERIÁLY

Kadaň 1885



NAŠE PRODUKTY VYRÁBÍME OD ROKU 1885
STÁLE STEJNĚ POCTIVĚ

BRISPOL a.s. je česká společnost zaměřená na výrobu vysoce jakostní stavební
keramiky. Navázali jsme na nepřetržitou tradici tohoto odvětví, jehož počátky
sahají až do roku 1885. Naše produkce má širokou variabilitu uplatnění
nejenom v soudobé architektuře, ale i v oblasti restaurování památkových
objektů. Náš závod je připraven pružně reagovat i na požadavky související
s atypickým řešením stavebních realizací.

Zabýváme se výrobou a prodejem těchto typů produktů:

• Cihly klinkerové, lícové, fortifikační - různých formátů a tvarů

• Cihelná dlažba

• Fasádní, soklové a parapetní pásky

• Chemicky odolná stavební kamenina

• Kanalizační cihly a klíny

• Stříšky a zákrytové desky

• Doplňkový sortiment (schodovky, vínovky, atp.)

• Výroba různých formátů na zakázku

Barevné odchylky u jednotlivých odstínů jsou přirozenou vlastností
způsobenou procesem výpalu. Konečným výsledkem je tradiční vzhled
přírodně nažíhaných neuniformních ploch.

Dlouhá životnost – vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům.

Odolnost proti chemikáliím, kyselinovzdornost 97 %.

Vysoká pevnost v tlaku, až 100 MPa.

Nevznikají výkvěty, bílé skrvny – např. při vzlínající vlhkosti či zimním solení.

Vysoký stupeň protiskluznosti - třída U3 (R12).

Vysoká odolnost proti obrusu - třída A3.

Záruka originality a nadčasového vzhledu.

Ostrým výpalem a slinutím jílů získává nízkou nasákavost.

Mrazuvzdornost až 100 cyklů.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI A VÝHODY NAŠICH
PÁLENÝCHMATERIÁLŮ

Barevná stálost - nepodléhá účinkům UV záření a nebledne.

Barevnost - výrobky nejsou barveny dodatečně, jedná se o zabarvení získané
barvou vypálených jílů. Výrobky jsou proto probarveny v celém průřezu.



SK Praha Hradčany Schodiště Praha Vyšehrad

Husitské muzeum v Táboře Hrad Český Šternberk

Kaple Dlouhá StropniceVinice sv. Kláry Praha

Hrad Cheb

VYBRANÉ REFERENČNÍ STAVBY



Kostel Pražského Jezulátka Fakultní nemocnice Brno

Moderní vila Praha

ZŠ Nelahozeves



C: Cihla K: Klinkerová

Tažená

Příklady označení:

• rubín: cihla klinkerová - velký formát - rubín

• béžová: cihla klinkerová lisovaná - malý formát - béžová

• oranž: cihla lícová děrovaná - velký formát zúžený - oranž

• okr: cihla klinkerová režná - velký formát - okr

BARVA

vf velký formát

mf malý formát

vf-z velký formát-zúžený

Režná

Lisovaná

Děrovaná

L: Lícová

Jedná se o cihly
s lepšími parametry
(např. pevnost,
mrazuvzdornost,
nasákavost), které
jsou dány použítím
jílů a vyšší teplotou
výpalu.

Jedná se o cihly
v barvách rubín, okr
a béžová.

Tyto cihly nedosahují
takových parametrů
jako cihly klinkerové,
přesto se jedná
o kvalitní ostře
pálené zboží.

Jedná se o cihly
v barvě oranž.
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ROZMĚRYPROVEDENÍJAKOSTNÍ
ZNÁMKA

TYP
VÝROBKU

R
L

L

D

K

LISOVANÁ (CKL nebo CLL)

TAŽENÁ (CK nebo CL)

REŽNÁ (CKR nebo CLR)

ZNAČENÍ CIHEL



b a
c

Označení a b c Hmotnost [kg]
CK vf 290 140 65 5,5
CKR vf 290 140 65 5,5
CKL vf 290 140 65 5,5
CK mf 250 120 65 4,1
CKRmf 250 120 65 4,1
CKL mf 250 120 65 4,1

OkrRubín

Béžová

b ba a

c c

CK vf-z CKD vf-z

Pro provětrávané systémy fasád a přizdívky jsme vyvinuli zúžený formát cihel
290x100x65 tak, aby v pohledu byla zachována česká modulace běhounové vazby
(290x65), ale cihla byla subtilnější a nezatěžovala příliš kotevní systémy.

Klinkerové cihly jsou pálené na 1180 až 1250 °C a nabízejí široké využití při řešení fasád
domů, pohledových i nosných stěn, pilířů a příček. Vhodně se také uplatňují
v prvcích zahradní architektury.

Klinkerové cihly jsou vhodné i pro zdivo namáhané vodou či chemikáliemi, vynikají
vysokoumrazuvzdorností, odolávají tvorbě výkvětů a díky své vysoké pevnosti je lze
použít na staticky náročné konstrukce např. klenby.

Rozměry [mm]

Označení a rozměry

Označení a b c Hmotnost [kg]
CK vf-z 290 100 65 4,0
CKD vf-z 290 100 65 3,3

ZÚŽENÉ FORMÁTY CIHEL CK vf-z, CKD vf-z
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LÍCOVÉ CIHLY

Použití

Lícové cihly jsou pálené na 1100 až 1180 °C, jedná se stále o kvalitní ostře pálené zboží,
dosahují však o něco nižších parametrů než cihly klinkerové.
Vyrábějí se pouze v odstínu oranž. Princip značení je stejný jako u klinkerových cihel
a vyrábějí se také ve stejných formátech.

Rozměry [mm]

b a

c

b b

b

r 78

a a a

c c c

CL vf-zCL vf, CLR vf, CLL vf
CL mf, CLRmf, CLL mf

CLD vf-z Kantovka

Barevné provedení

Oranž

Označení a b c Hmotnost [kg]
CL vf, CLR vf, CLL vf 290 140 65 5,5
CL vf-z 290 100 65 4,0
CKD vf-z 290 100 65 3,3
CL mf, CLR mf, CLL mf 250 120 65 4,1
CL vf-kant 290 140 65 5,3

Technická specifikace

Technická specifikace KLINKEROVÝCH CIHEL

Barva Nasákavost Pevnost v
tlaku Mrazuvzdornost Obsah aktivních

rozpustných solí

Rubín max. 6 % > 60 MPa F2 (100 cyklů) S2

Okr max. 6 % > 40 MPa F2 (100 cyklů) S2

Béžová max. 6 % > 40 MPa F2 (100 cyklů) S2

Barva Nasákavost Pevnost v
tlaku Mrazuvzdornost Obsah aktivních

rozpustných solí

Oranž max. 12 % > 40 MPa F2 (50 cyklů) S2

KANTOVKA

a

b

c

Typ Označení
Rozměry [mm]

a b c r

Kantovka CK vf-kant 290 140 65 78

Klinkerové kantovky vyrábíme v barvách rubín, okr a béžová.

KLINKEROVÉ CIHLY

r
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FORTIFIKAČNÍ CIHLY - ŠANCOVKY

Fortifikační cihla, šancovka, pevnostnice či také tzv. tereziánka je cihla pevnostního
typu, která byla používaná pro stavbu historických bastionových pevností jaké jsou
u nás např. v Terezíně, Josefově, Hradci Králové či Olomouci.

162
324

81

Rozměry [mm]

Další typy pevnostních cihel

Technická specifikace

Nasákavost 12 - 16 %
Pevnost v tlaku > 40 MPa
Mrazuvzdornost F2
Obsah aktiv. rozpustných solí S2

Dáváme si záležet na výběru materiálu,
cihly následně formujeme ručně, sušíme
a vypalujeme při vysokých teplotách.

CF

CF rim (římsovka)

CF or (oblý roh)

CF kr (kosý roh)

16
0

81 205

305

16
0

81 205

305

Zakázkově je možné vyrobit cihly i v jiných používaných rozměrech.

19
0

90

390

310

r 84
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DLOUHÉ CIHLY

Ručně či strojně vyráběný dlouhý formát cihel. Moderní a neotřelý vzhled, který
ozvláštní fasádu vašeho domu či interiérové prostory. Cihly jsou vyráběny zakázkově,
i v jiných rozměrech a tloušťkách.

440

65

100

Cihly vyrábíme v klinkerovém provedení v barvách rubín, okr, béžová, tak i v lícovém
provedení barvy oranž. Zakázkově je možné vyrobit zkosené cihly i v jiném rozměru.

60
15

0
240

100°

CIHLY ZKOSENÉ

Barevné provedení

Přizdívka fasády cihlami
zúženého formátu
CKD vf-z béžová
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Schodová cihla CKS 32/14/6,5

14
0

15

320

320 320

320

14
0

65

15
5

Rozměry Barevné provedení

Schodovou cihlu nabízíme ve
třech základních odstínech:

• rubín

• okr

• oranž

Rozměry schodové cihly vycházejí z tzv. schodišťového vzorce, který reflektuje
průměrnou délku lidského kroku 630 mm a při navrhování schodů by tedy mělo
platit: 2 x výška schodu + šířka schodu = 630mm.

V našem případě tedy: 2 x (140+15) + 320 = 630 mm. (15 mm je výška maltového lože,
kterou lze případně upravovat.)

Pro pokládku cihel je vhodné nejprve vytvořit betonovou podkladní konstrukci. Poté
jsou cihly postupně kladeny do maltového lože a spárovány.

CIHLA SCHODOVÁ

Ukázka z průběhu
pokládky
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CHEMICKY ODOLNÁ STAVEBNÍ KAMENINA
a KANALIZAČNÍ KAMENINA

Tyto výrobky jsou vhodné pro vyzdívky v prostředí se zvýšeným agresivním
působením činidel. Např. v kanalizačních stokách či chemickém průmyslu. Velmi
dobře odolávají také abrazivnímu opotřebení.

Naše výrobky splňují požadavky Městských
standardů vodovodů a kanalizací na území
hl. m. Prahy a jsou schváleny PVS (PRAŽSKÁ
VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST a.s.)
a PVK (Pražské vodovody a kanalizace a.s.)
pro použití v kanalizační síti na území hl. m.
Prahy.

Technická specifikace

Nasákavost Pevnost v tlaku Mrazuvzdornost Kyselinovzdornost

< 5 % > 60 MPa > 100 cyklů 97 %

Typ Označení
Použití dle

kanalizačních
standardů

Rozměry [mm]

l a h b

Cihla
N 65 Normálka 250 123 65

N 65D Normálka děrovaná 250 123 65

Kantovka N 65-kant Kantovka 250 123 65 67

Radiálka R 55 Radiálka 220 270 120 550

Klín

KK 6 Klín krátký 250 62 123 68

KK 10 Klín krátký 250 60 123 70

KK 16 Klín krátký (K-klín č.2) 250 57 123 73

KK 26 Klín krátký (K1-klín č.1) 250 52 123 78

RADIÁLKA

CIHLA KANTOVKA

KLÍN

l

ll

a

r (b)

r (b)

a

a

b

h

h

h

l

a

h

Ilustrativní foto
zdroj: www.pvk.cz



• Stříšky slouží jako doplňkový prvek k ukončení koruny zdiva, stěn, pilířů a plotů.

• Ideální pro stavby vystavené extrémním povětrnostním vlivům.

• Díky přesahu a tzv. okapničce odvádí vodu mimo zdivo.

• Stříšky jsou vyráběny v odstínech rubín, okr a béžová.

STR 29/39/6,5 a STR 29/25/5,5

Stříšky namíru

STR 29/25/5,5STR 29/39/6,5

STR - pl 29/12,5/5,5

390

250

125

CK vf

CK vf

65

55

55

290

290

290

STŘÍŠKY

13
r3

Všechny stříšky jsou opatřeny
okapničkou pro zabránění stékání
vody do zdiva.

Na zakázku vyrábíme také stříšky či zákrytové desky, které nalézají uplatnění zejména
v oblasti památkové péče.

Stříšky tvořící korunu
zdí hradu Český Šternberk
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DLAŽBA

Použití

Aplikace

Pálená cihelná dlažba zkrášlí svým tradičním a nadčasovým vzhledem prostory jak
v exteriéru tak interiéru. Vyniká svojí odolností a dlouhou životností.
Dlažba v odstínech rubín a okr je mrazuvzdorná a tudíž vhodná kromě interiéru i do
exteriéru např. pro chodníky, terasy, příjezdové cesty, nádvoří a další pochozí
i pojezdové plochy.
Dlažba v odstínu oranž je určena pouze pro vnitřní použití.

• Dlažební prvky tloušťky 30 mm (20 mm) jsou vhodné pouze pro tuhé konstrukce.

• Dlažební prvky tloušťky 40, 50, 60 a 65 mm jsou vhodné pro tuhé i netuhé
konstrukce.

• Dlažební prvky tloušťky 70 mm jsou určeny pro pojezdové plochy.

Exteriér i interiér Interiér

• Dlažba je kyselinovzdorná.

• Jedná se o nekalibrovanou dlažbu, proto doporučujeme šířku spáry min. 10 mm.

• Nedoporučujeme pokládku na terče a kombinování různých barev.

Okr OranžRubín

Technická specifikace

Protiskluznost Mrazuvzdornost Odolnost proti obrusu

U3 (R12) FP100 - rubín a okr
FP0 - oranž Nejvyšší třída A3

Spotřeba ks/m2

Typ dlažby Spotřeba [ks/m2]

DLAŽBY ŠESTIÚHELNÍKOVÉ
DH 10 35
DH 13 21
DH 16 13
DLAŽBY ČTVERCOVÉ (PŮDOVKY)
DP 15 39
DP 20 23
DP 25 15
DP 30 11
DLAŽBY CIHLOVÉ
DC 29/14 23
DC 29/6,5 45
DC 25/12 30
DC 25/6,5 52
DLAŽBA VELKOFORMÁTOVÁ
DV 8

Dlažba DP 25/3 - rubín
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DLAŽBA

Vlastnosti
• Odolává tvorbě skvrn a vlivům chemikálií

• Odolává tvorbě výkvětů

• Dlažby v odstínu rubín a okr jsou
mrazuvzdorné

• Stálobarevná s neklouzavým povrchem

OranžRubín Okr

17
3 22
5 17
0

200 260 330

r3
r3

r3

10
0 13
0 16
5

Tloušťky a barvy dlažeb pro požadované použití

Dlažba hexagon DH10/y, DH 13/y DH 16/y

DH 10/y

DH 10/y

DH 13/y

DH 13/y

DH 16/y

DH 16/y

y označuje tloušťku dlažby v cm

Barevné provedení

Rozměry [mm]

Technická specifikace

y

HEXAGON [ks/m2]
DH 10/y 35
DH 13/y 21
DH 16/y 13

Spotřeba ks/m2

Tloušťka
[mm] rubín okr oranž Použití

20 E+I E+I I T(mimo
normu)

30 E+I E+I I T
40 E+I E+I I T+N
70 E+I E+I X NP

Tloušťka
[mm] rubín okr oranž Použití

30 E+I E+I I T
50 E+I E+I I T+N
70 E+I E+I x NP

Tloušťka
[mm] rubín okr oranž Použití

30 E+I E+I I T
60 E+I E+I I T+N
70 E+I E+I x NP

Vysvětlivky
E

I

T

N

NP

- Exteriér

- Interiér

- Tuhá konstrukce

- Netuhá konstrukce

- Netuhá pojezdová konstrukce

Protiskluznost Mrazuvzdornost Odolnost proti obrusu

U3 (R12) FP100 - rubín a okr
FP0 - oranž Nejvyšší třída A3
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DLAŽBA

OranžRubín Okr

Technická specifikace

x

y
r3

PŮDOVKA x [mm] [ks/m2]

DP 15/y 150x150 39

DP 20/y 200x200 23

DP 25/y 250x250 15

DP 30/y 300x300 11

x označuje délku hrany v cm a y označuje tloušťku dlažby

Půdovky se původně používaly, jak již z názvu plyne, na podlahy půd a vnitřních
prostor. Rozšířili jsme je však i o větší tloušťky a umožnili jsme tím jejich použití
i do exteriéru a pojezdových ploch.

Dlažba čtvercová „PŮDOVKA“ DP x/y

Barevné provedení

Rozměry [mm] a spotřeba [ks/m2]

DP 15/y

DP 25/y

D 20/y

DP 30/y

Tloušťka
[mm] rubín okr oranž Použití

20 E+I E+I I T(mimo
normu)

30 E+I E+I I T
40 E+I E+I I T+N
70 E+I E+I X NP

Tloušťka
[mm] rubín okr oranž Použití

30 E+I E+I I T
50 E+I E+I I T+N
70 E+I E+I x NP

Tloušťka
[mm] rubín okr oranž Použití

30 E+I E+I I T
40 E+I E+I I T+N
70 E+I E+I x NP

Tloušťka
[mm] rubín okr oranž Použití

40 E+I E+I I T+N
50 E+I E+I I T+N
70 E+I E+I x NP

Vlastnosti Vysvětlivky
E

I

T

N

NP

- Exteriér

- Interiér

- Tuhé konstrukce

- Netuhé konstrukce

- Netuhé pojezdové konstrukce

Tloušťky a barvy dlažeb pro požadované použití

• Odolává tvorbě skvrn a vlivům chemikálií

• Dlažba odolává tvorbě výkvětů

• Dlažby v odstínu rubín a okr jsou
mrazuvzdorné

• Stálobarevná s neklouzavým povrchem

Protiskluznost Mrazuvzdornost Odolnost proti obrusu

U3 (R12) FP100 - rubín a okr
FP0 - oranž Nejvyšší třída A3
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OranžRubín Okr

Rubín

290 250140 120

y

y

r3
r3

290 250

65 65

y

y

DLAŽBA

CIHLOVÁ DC 29/6,5/y a DC 25/6,5/y

Barevné provedení

CIHLOVÁ DC 29/14/y, DC 25/12/y

Rozměry [mm] Rozměry [mm]

DC 29/14/y DC 29/6,5/yDC 25/12/y DC 25/6,5/y

CIHLOVÁ DLAŽBA [ks/m2]
DC 29/14/y 23
DC 25/12/y 30

CIHLOVÁ DLAŽBA [ks/m2]
DC 29/6,5/y 45
DC 25/6,5/y 52

Spotřeba ks/m2 Spotřeba ks/m2

OranžRubín Okr

Barevné provedení

Dlažba cihlová, jak již z názvu plyne, vychází z velkého a malého formátu cihly. Tyto dlažby vychází z velkého a malého formátu cihly kladeného „na svislo“,
tzv. parketová dlažba.

Tloušťka
[mm] rubín okr oranž Použití

30 E+I E+I I T
65 E+I E+I I T+N

Tloušťka
[mm] rubín okr oranž Použití

30 E+I E+I I T
70 E+I E+I I T+N
140 E+I E+I I NP

Tloušťka
[mm] rubín okr oranž Použití

30 E+I E+I I T
60 E+I E+I I T+N
120 E+I E+I I NP

Tloušťky a barvy dlažeb pro požadované použití Tloušťky a barvy dlažeb pro požadované použití

Vysvětlivky
E

I

T

N

NP

- Exteriér

- Interiér

- Tuhé konstrukce

- Netuhé konstrukce

- Netuhé pojezdové konstrukce
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DLAŽBA

VELKOFORMÁTOVÁ DV 39/29/4

390290

40
r3

Oranž

Rubín

Okr

Technická specifikace

Protiskluznost Mrazuvzdornost Odolnost proti obrusu Spotřeba
ks/m2

U3 (R12) FP100 - rubín a okr
FP0 - oranž Nejvyšší třída A3 8 ks

300

50

30

250

Jako doplněk k dlažbám nabízíme tvarovku - SCHODOVKU, která je určena
pro zakončení schodů do tuhé konstrukce. Vyrábí se ve stejných barvách jako dlažby.

• Velkoformátová dlažba se svým charakterem
hodí pro cesty, chodníky, vjezdy a zahradní
či okapové chodníčky.

• Dlažba se vyrábí výhradně v tloušťce 40 mm
a je možné ji použít pro netuhé i tuhé konstrukce.

• Tak jako u ostatních dlažeb v odstínech rubín
a okr je dlažba použitelná do interiéru i exteriéru,
v odstínu oranž pak pouze do interiéru.

SCHODOVKA DS 25/3

PÁSEK SOKLOVÝ PS 25/8/1,7
Soklový pásek slouží k olemování podlah z keramické dlažby na stěnách, schodech
a pilířích. Opět se vyrábí ve stejných barvách jako dlažba.

Tuto dlažbu lze také použít jako zákrytový prvek, viz foto.

17

80

250

r17
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PÁSKY

Použití

KAMENINOVÉ FASÁDNÍ PÁSKY - PFK 25/6,5/1,2

Rozměry [mm]

PFK 25/6,5/1,2 PFKR 25/6,5/1,0

Hmotnost a balení

Vlastnosti

Technická specifikace
Nasákavost Mrazuvzdornost

3 - 10 % dle odstínu > 100 cyklů

Barevné provedení

Kameninové fasádní pásky jsou používány pro obklady zateplených i nezateplených
fasád domů, vstupních i sklepních prostor, obložení krbů, pro interiéry pokojů,
restaurací, hal, hotelů a jiných reprezentativních prostor. Tyto pásky jsou vyráběny
technologií lisování za vysokého tlaku z tzv. „polodrolenky“.

Naše fasádní pásky jsou certifikovány ve vnějším tepelně izolačním kompozitním
systému ETICS quick-mix therm CP-EPS s izolantem z pěnového polystyrénu a ETICS
quick-mix therm CP-MW s izolantem z minerální vlny.
Díky plošné hmotnosti < 25 kg/m2 lze naše fasádní pásky, při dodržení předepsaných
podmínek, aplikovat v těchto systémech bez výškových omezení a nutnosti dokládat
podrobný statický výpočet.

Antracit

Šedý

Kabr

Okr

RubínOranž

120

250

65
250

12

10

Jako příslušenství
dodáváme také
kameninové
rohové pásky.

Hmotnost 1 ks / balení 0,43 kg / 22,4 kg
Počet ks v balení 52
Spotřeba nam2 52

• Vysoká třída odolnosti vůči tvorbě skvrn a vlivům chemikálií

• Fasádní pásky nepodléhají tvorbě výkvětů

• Nízká nasákavost, vysoká mrazuvzdornost

Oranžový pásek je určen pouze pro použití v interiéru. Jeho nasákavost je cca 12 %
a není mrazuvzdorný.
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PÁSKY

Použití

CIHLOVÉ FASÁDNÍ PÁSKY

Rozměry [mm]

PFC 29/6,5/2,5 PFC 25/6,5/2,5 PFC 44/6,5/3

Hmotnost a spotřeba nam2

Vlastnosti

Technická specifikace

Barva Nasákavost Mrazuvzdornost

Rubín, okr, béžová max. 6 % > 100 cyklů
Oranž max. 12 % > 100 cyklů

Barevné provedení

Cihlové fasádní pásky jsou používáné pro obklady zateplených i nezateplených fasád
domů, vstupních i sklepních prostor, obložení krbů, pro interiéry pokojů, restaurací,
hal, hotelů a jiných reprezentativních prostor.

Cihlové pásky jsou vyráběné technologií tažení tvárné plastické hmoty s následným
přelisováním.Odpovídají tak dokonale vzhledu našich cihel jak barvou, tak
povrchem. Vyrábí se v nominální tloušťce 25 mm (30 mm).

Šedý

RubínOranž

Typ pásku Hmotnost [kg/ks] Spotřeba [ks/m2]

PFC 29/6,5/2,5 0,97 45
PFC 25/6,5/2,5 0,83 52
PFC 44/6,5/3 1,76 30

• Vysoká třída odolnosti vůči tvorbě skvrn a vlivům chemikálií.

• Fasádní pásky nepodléhají tvorbě výkvětů.

• Nízká nasákavost, vysoká mrazuvzdornost.

OkrBéžová

65 6565290
440

250

25 25

30

PFC x/y/z

Zakázkově lze také vyrobit pásek dle požadovaných rozměrů. Lze tak i replikovat nebo
doplňovat pásky na specifických stavbách, kde je potřeba nahradit původní např. již
nevyráběný typ pásků nebo doplnit lícní stranu původního. Minimální tloušťka těchto
pásků je 25 mm.

a

c

b



TVAROVKY TVAROVKY

VÍNOVKA

• Jednoduchý tvar umožňující vzájemné propojení a skládání stěn různých velikostí
a tvarů.

• Vínovky lze ukládat na vazbu na sucho, příp. je lze k sobě lepit lepidlem či PU
pěnou.

• Odolný a pevný materiál.

• Materiál přispívá k udržení stálé teploty vína v lahvích.

• Výborně se hodí pro archivaci a prezentaci vína ve sklípcích, restauracích
a vinotékách.

• Vyrábí se pouze v odstínu Rubín.

Ø100

300

15
0

260

PARAPET PP 18/6,5/2
Vhodný doplněk k fasádním páskům či lícovému zdivu je keramický parapet
ve stejném odstínu.

Barevné provedení

Okr ŠedýBéžová KabrRubín Antracit

180

65

20

r20

Rozměry [mm]
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POVRCH – RELIÉF
Celkový vzhled stavby lze
umocnit použitím lícového
zdiva s reliéfem. Plastické-
ho efektu pohledové strany
výrobku se dociluje při jeho
vytváření, případně dalšími
povrchovými úpravami.
Možné je také staření povr-
chu různým sražením hran
či otisky atd.

TVARY A VELIKOSTI
U historických objektů se
často setkáváme s nejroz-
manitějšími architektonic-
kými prvky. Pro usnadnění
jejich renovací nabízíme u
režného zdiva a dlažby ši-
rokou škálu atypických tva-
rů zhotovených dle původ-
ních originálů.

PERSONIFIKACE –
KOLKOVÁNÍ
Jedinečnosti celé stavby či
původního vzhledu lze
docílit také vyražením
motivu do výrobků. Motiv
raznice je volen
zákazníkem: např. vyražení
původních kolků nebo
templářských křížů, sv.
Jakubských mušlí, různých
erbů či otisky atd.

BARVA
Barvu výrobku dokážeme ovlivnit
použitím různých jílů (červená,
okrová, bílá atd.) a v rámci každé
barvy pak dokážeme tónovat
pomocí změny teploty výpalu
(jako na obrázku tónování rubíno-
vého jílu). V každém odstínu jsou
přirozené barevné odchylky, které
svědčí o tom, že se nic uměle
nedobarvuje a vše je vyráběno
původním tradičním způsobem.

Pokud je někde potřeba ještě
větší barevný rozsah, jsme schopni
výrobky na míru opatřit i engobou
či glazurou. Tak jsme tomu učinili
např. u skládané dlažby pro
„Pražské Jezulátko“. Jeden díl je z
bílého jílu, druhý z rubínového a
třetí díl je napigmentován a
opatřen černou glazurou.

VLASTNOSTI
V neposlední řadě jsme schopni
pomocí úpravy receptury,
hrubosti mletí, teploty výpalu atd.
ovlivnit výsledné technické
parametry výrobku tak, aby se co
nejvíce přibližovaly vlastnostem
původních historických originálů.

VÝROBA NA ZAKÁZKU



K NAŠIM VÝROBKŮM DOPORUČUJEME

K našim výrobkům doporučujeme a jsme Vám schopni dodat kvalitní maltové, spárovací a lepicí
hmoty společnosti quick-mix. Pro restaurování historických a památkově chráněných objektů
zejména produkty řady Tubag či Schwenk s trasovou složkou. Pro komerční stavby pak řadu
quick-mix, kde je např. náš fasádní kameninový pásek certifikován v uceleném zateplovacím
systému ETICS.

Suché maltové směsi a stavební chemie

Na naše dlažby, zdivo a fasádní pásky nabízíme
účinné hydrofobizační, oleofobizační a ochranné
prostředky od firmy imesta.

dlažeb, lícového zdiva
a fasádních pásků

VYRÁBÍME CIHLY A DLAŽBY

PRO PŘÍŠTÍ GENERACE
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