
Betonu dajemo obliko 
od leta 1901

Akcija in novosti  
2022

Navedene cene veljajo do 31.12.2022 oziroma do preklica. Cene v tem letaku ne vsebujejo stroškov prevoza od proizvajalca do kupca.

Linija TREND
Tlakovec Toscana
MIX 21 Classico (bela,črna,oker)



Zgodovina

1996

2002

1999

2009

Velik korak naprej smo naredili 
s selitvijo na sedanjo lokacijo. 
Za nas je bil to velik izziv, saj 
smo lahko začeli izdelovati 
nove izdelke, ki jih do tedaj 
nismo mogli.

Leta 2002 smo pričeli s 
proizvodnjo izdelkov na novi liniji, 
ki je popolnoma avtomatska, 
računalniško vodena in lasersko 
krmiljena. Postali smo eden 
najpomembnejših izdelovalcev 
betonskih izdelkov v Sloveniji.

Zgradili smo novo proizvod-
no halo in vanjo umestili še 
sodobnejšo proizvodno linijo. 
Zaradi uporabe visoke tehnologi-
je proizvodnje so izdelki iz nove 
linije še kakovostnejši, lahko tudi 
dodatno obdelani.

Z novo betonarno smo posodobili 
proizvodnjo betona tako, da 
smo sposobni pripravljati 
tudi najzahtevnejše betonske 
mešanice. Betonarna je v celoti 
avtomatizirana in računalniško 
vodena. Zaradi vpeljane kontrole 
kakovosti proizvodnje so naši 
betoni certificirani.
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1901

danes

2018

2017

2019

Prvi izdelki so bili betonski 
strešniki, kanalizacijske cevi, 
teraco plošče… 
Takratna proizvodnja je bila 
ročna. Naši predniki so ves čas 
težili k uvajanju novih izdelkov in 
novih načinov obdelave.

Vse našteto daje rezultat 
– vrhunsko kakovost. Pri 
proizvodnji upoštevamo vse 
predpisane produktne standarde. 
Ker smo z novo linijo bistveno 
povečali proizvodnjo, se lažje 
prilagajamo tržnim zakonitostim 
in potrebam po vsej Sloveniji in 
na sosednjih – tujih trgih.

V začetku leta 2018 smo 
posodobili proizvodnjo linijo. S 
posodobitvijo dosežemo večje 
kapacitete in višjo kakovost 
naših izdelkov.

Konec leta 2017 smo se se 
preselili v nove pisarniške 
prostore na Tržaško cesto 1a.

Jeseni leta 2019 smo z investicijo 
v tovarno betonskih izdelkov v 
Dalmaciji in ustanovitev novega 
podjetja OBLAK BETON d.o.o. 
svoje izdelke še bolj približali 
hrvaškemu trgu, veliko boljše 
»izhodišče« pa imamo sedaj tudi 
za prodajo v Črno goro, Bosno 
in Hercegovino in Srbijo. Tudi 
tam proizvodnja teče na sodobni 
proizvodni liniji, enaki kot v 
Sloveniji.

Betonu dajemo obliko 
od leta 1901
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Cinque Terre

Cinque Terre je naziv 18-kilometrskega pasu 
severozahodne obale Ligurskega morja v 

Italiji s številnimi zalivi in plažami, obdanimi s 
strmim reliefom. V dobesednem prevodu ime 
pomeni ‘‘Pet dežel’’, vendar gre pravzaprav 
za pet slikovitih vasi, ki si od severa sledijo v 

naslednjem vrstnem redu: 

Monterosso al Mare 
Vernazza 
Corniglia 
Manarola 

Riomaggiore

Vasice so nastale ob skalnati, strmi klifni obali, 
ki se v vrsti zaporednih teras z vinogradi spušča 

proti morju. Od leta 1997 je območje Cinque 
Terre skupaj s sosednjim parkom Porto Venere 

in bližnjimi otoki Palmaria, Tino in Tinetto 
uvrščeno na Unescov seznam dediščine.

4



Monterosso  
MIX41 

Vernazza  
MIX42

Corniglia  
MIX43

Manarola  
MIX44 

Riomaggiore  
MIX45

Trije izdelki v  
petih barvnih 
kombinacijah

Cinque Terre
Izbirajte med tremi sorodnimi 

izdelki v petih barvnih 
kombinacijah čudovitega sveta 

Cinque Terre in si ustvarite 
prijetno vzdušje na vašem vrtu, 

dvorišču, okolici,.....

Tlakovec Savona,
Betonska plošča 30x60

Vrtni robnik 6/20

Tlakovec 
Savona

Vrtni  
robnik 6/20

Betonska  
plošča  
30x60
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Cinque Terre
Savona
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Akcija

od 13,99
€/m2

MIX 45 - Riomaggiore 
črna, bela, zelena

tlakovec



Cinque Terre

Cinque Terre

Savona

Savona
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Akcija

od 13,99
€/m2

Akcija

od 13,99
€/m2

MIX 41 - Monterosso 
bela, rjava

MIX 42 - Vernazza 
bela, rumena, oker, peščena

tlakovec

tlakovec



Cinque Terre

Cinque Terre

Savona

Savona
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MIX 43 - Corniglia 
peščena, črna, oker

MIX 44 - Manarola 
oker, bela, rjava

tlakovec

tlakovec

Akcija

od 13,99
€/m2

Akcija

od 13,99
€/m2



Monterosso  
MIX41 

Vernazza  
MIX42

Corniglia  
MIX43

Manarola  
MIX44 

Riomaggiore  
MIX45

Savona

Debelina 6 cm

Dimenzije 10 / 20

20 / 20

20 / 30

Poraba na m2 Sortirano

Masa na m2 cca. 131 kg

Pakirano na paleti cca. 14,28 m2

Masa palete cca. 1875 kg neto

Obremenitev 
Pakiranje Na paleti

Poraba fugirne mase cca. 3 kg/m2

Struktura površine Gladka

Protizdrsni razred R>11

Tlakovec Savona z enostavno obliko omogoča hitro polaganje, tako 
ga lahko polagamo linijsko ali pa v več smeri (kombinirana forma).
 
- Enostavno in hitro polaganje
- Nove inovativne barve na trgu, ki so UV odporne
- Možno kombinirano polaganje, naravni vzorec brez zaporedja 
- Protizdrsna površina: R 11
- Površina izdelkov iz silicijevega dioksida (čisti kremen) bistveno 

poveča obstojnost proti obrabi in zmrzovanju ob prisotnosti soli in 
talil. 

Cena velja za vseh 5 barvnih 
kombinacij Cinque Terre

Novi 
COLOR MIX
sistem
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Akcija

od 13,99
€/m2

Cinque Terre
Tlakovec Savona



Betonska plošča 30x60

Debelina 5 cm

Dimenzije 30 / 60

Poraba na m2 5,55 kos/m2

Masa na kos 19 kg

Pakirano na paleti 72kos

Masa palete cca. 1370 kg neto

Obremenitev 
Pakiranje Na paleti

Poraba fugirne mase cca. 1,5 kg/m2

Struktura površine Gladka

Protizdrsni razred R>11

Cena velja za vseh 5 barvnih 
kombinacij Cinque Terre

 
Pričarajte si svojo zgodbo in poleg tlakovca v CINQUE TERRE barvni 
kombinaciji, na svoji terasi, balkonu ali peš poti ustvarite celoto 
barvitih vasic pokrajine CINQUE TERRE. 

Betonske plošče so primerne za tlakovanje poti, pločnikov in 
sprehajališč. Zaradi relativno majhne teže so primerne tudi za 
oblaganje teras in balkonov. Odporne so na mraz tudi ob prisotnosti 
soli, saj so že v samem procesu tehnologije globinsko impregnirane, 
kar pomeni, da se lažje čistijo in vzdržujejo, imajo pa tudi bistveno 
daljšo življenjsko dobo.  
Za lepo barvito površino ponujamo UV odporne barve.

Monterosso  
MIX41 

Vernazza  
MIX42

Corniglia  
MIX43

Manarola  
MIX44 

Riomaggiore  
MIX45

Novi 
COLOR MIX
sistem

od 4,99
€/kos
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Cinque Terre
Betonska plošča 30x60



Cena velja za vseh 5 barvnih 
kombinacij Cinque Terre

Betonski robnik 6/20

Debelina 6 cm

Dimenzije 100 / 20 cm

Poraba na m1 1 kos

Masa kosa 26,4 kg

Pakirano na paleti 42 kos

Masa palete cca. 1100 kg neto

Obremenitev 
Pakiranje Na paleti

Struktura površine Gladka

Protizdrsni razred R>11

Robniki Cinque Terre z moderno obliko.
Zaradi ravne površine omogočajo estetsko vgradnjo tudi v enaki višini 
tlakovcev in plošč.

- Nove inovativne barve na trgu
- UV odporne barve 
- Površina izdelkov iz silicijevega dioksida (čistega kremena) bistveno 

poveča obstojnost proti obrabi in zmrzovanju ob prisotnosti soli in 
talil.

- Primerni za obrobe

Monterosso  
MIX41 

Vernazza  
MIX42

Corniglia  
MIX43

Manarola  
MIX44 

Riomaggiore  
MIX45

od 5,99
€/kos

Novi 
COLOR MIX
sistem
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Cinque Terre
Betonski robnik 6/20



Trend
Capri

Akcijska cena velja za 
MIX 31 - La Nebbia bela, siva

Akcija

od 17,99
€/m2
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MIX 31 - La Nebbia 
bela, siva

tlakovec



Capri

Debelina 6 cm

Dimenzije 11,9 / 23,9

23,9 / 23,9

35,9 / 23,9

Poraba na m2 Sortirano

Masa na m2 cca. 127 kg

Število vrst na paleti 13

Pakirano na paleti cca. 13,39 m2

Masa palete cca. 1700 kg neto

Obremenitev  

Pakiranje Na paleti

Poraba fugirne mase cca. 3,0 kg/m2

Struktura površine Gladka

Protizdrsni razred R>11

Tlakovec Capri ima vse: moderno obliko, estetsko izvedbo stikov, 
manjšo porabo fugirne zmesi, izvedbo polaganja v več smereh, 
inovativne MIX barve z uporabo belih cementov, serijsko globinsko 
hidrofobiranje in inovativen sistem ‘‘Soft Edge’’. 

‘‘Soft Edge’’ Sistem izdelave zaključka robov tlakovca Capri daje 
vrhunske rezultate modnih smernic in posledično skoraj neopazne 
stike in prehode med tlakovci.

MIX 16 
Tonalit 

bela, črna 
102466

MIX 32 
Terra Vulcano 
peščena, črna, 

oker 
102482

MIX 31 
La Nebbia 
bela, siva 
102481

MIX 24 
Atacama 

rjava, bela, oker 
102474

MIX 115 
bela, črna,
peščena 
102486

MIX 48 
Amazonia 

peščena, rjava, 
oker 

102498

MIX 115  
bela, črna, peščena

Novi 
COLOR MIX
sistem

Akcija
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Akcijska cena velja za 
MIX 115 - bela, črna, peščena

14

MIX 115  
bela, črna, peščena

tlakovec

Akcija

od 21,99
€/m2

Trend
Perugia



Perugia

Debelina 7 cm

Dimenzije 15,2 / 30,4 / 45,5 x 45,5

15,2 / 30,4 x 30,4

Poraba na m2 Sortirano

Masa na m2 cca. 150 kg

Število vrst na paleti 10

Pakirano na paleti cca. 11,05 m2

Masa palete cca. 1650 kg neto

Obremenitev  

Pakiranje Na paleti

Poraba fugirne mase cca. 3,5 kg/m2

Struktura površine Gladka

Protizdrsni razred R>11

Mesto Perugia, biser italijanske pokrajine Umbrija. Centro storico 
(zgodovinski center) je obdan s palazzi (dvorci), do katerega vodijo 
tlakovane ulice mimo stopnišč in različnih obokov. Mesto z več 
kot 700 let staro Univerzo, Akademijo za Jazz,  Akademijo za 
čokolado,… Mesto z dušo in občutkom. Mesto,… Vse to daje navdih 
proizvodnji tlakovcev Perugia. 
Zaradi svoje dimenzijske raznolikosti jih je potrebno polagati brez 
geometrijskega zaporedja. 
Šele tako lahko skupaj z MIX barvnimi kombinacijami pričarajo 
Umbrijo in Perugio na vaše dvorišče. Naredijo Centro storico pred 
vašim palazzi, trg pred vašim domom. Tlakovci Perugia, debeline 
7 cm, so primerni tudi za tlakovanje vseh ostalih površin; parkov, 
parkirišč, dovozov in poti. 
Zaradi posebnega »soft edge« sistema robov so tlakovci Perugia 
odlična rešitev za tlakovanje obbazenskih kompleksov. Zaradi 
majhnih »fug« je po njih lažje potiskati nakupovalne vozičke v 
trgovskih centrih, …. 

MIX 16 
Tonalit 

bela, črna 
102766

MIX 115 
bela, črna,
peščena 
102786

MIX 16 - Tonalit 
bela, črna

Novi 
COLOR MIX
sistem

Akcija
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Akcijska cena velja za  
MIX 16 - Tonalit  bela, črna

Akcija

od 22,99
€/m2

Trend
Arezzo

16

MIX 16 Tonalit  
bela, črna

tlakovec



Arezzo

Debelina 8 cm

Dimenzije 24 / 28 / 32 / 36 x 16 cm

32 / 40 / 48 x 20 cm

36 / 40 / 44 x 28 cm

Poraba na m2 Sortirano

Masa na m2 cca. 174 kg

Število vrst na paleti 9

Pakirano na paleti cca. 10,80 m2

Masa palete cca. 1900 kg neto

Obremenitev  

Pakiranje Na paleti

Poraba fugirne mase cca. 3,7 kg/m2

Struktura površine Gladka

Protizdrsni razred R>11

Tlakovec Arezzo je svoje ime dobil po italijanskem mestu, ki se 
nahaja v Toscani. Že v času Rimljanov so bile ulice Arezza tlakovane 
s kamnitimi tlaki podolgovatih oblik, različnih dolžin in širin.

Prav zato smo s tlakovcem Arezzo posnemali izkušeno preteklost in 
združili sobodbno prihodnost. Dobili smo večdimenzijski tlakovec, 
katerega sestavlja kar 10 različnih pravokotnih - lamelnih dimenzij 
debeline 8 cm. Takšna kombinacija večdimenzijskih ploskev tlaka 
sestavlja površino z večno smernico sodobnega oblikovanja. 

Primerni so za tlakovanje dvorišč, poti, teras, pločnikov okoli 
poslovnih in trgovskih objektov ter ostalih površin obremenjene s 
srednje težkim prometom.

MIX 16 
Tonalit 

bela, črna 
102966

MIX 16 Tonalit 
bela, črna

Novi 
COLOR MIX
sistem

Akcija
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Trend 40x40

BETONSKE PLOŠČE

Gladka betonska plošča

Betonska plošča 40x40

Debelina 5 cm

Dimenzije 40 x 40 cm

Poraba na m2 6,25 kos

Masa na m2 cca. 106 kg

Število vrst na paleti 15

Pakirano na paleti cca. 90 kos

Masa palete cca. 1515 kg neto

Obremenitev  

Pakiranje Na paleti

MIX 16 
Tonalit
bela, črna

MIX 21 
Clasico
bela, črna, 
oker

MIX 28  
Gran Canaria
rjava, peščena, 
bela

Cementno siva

cementno 
siva

*Akcijska cena velja za 
cementno sivo barvo

Akcija

od 2,49
€/kos

Akcija
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Trend 30x60
Gladka betonska plošča

Betonska plošča 30x60

Debelina 5 cm

Dimenzije 30 x 60 cm

Poraba na m2 5,55 kos

Masa na m2 cca. 106 kg

Število vrst na paleti 12

Pakirano na paleti cca. 72 kos

Masa palete cca. 1370 kg neto

Obremenitev  

Pakiranje Na paleti

MIX 16 
Tonalit
bela, črna

MIX 21 
Clasico
bela, črna, 
oker

MIX 115
bela, črna, 
peščena

MIX 32 
Terra Vulcano
peščena, črna
oker

MIX 32 - Terra Vulcano
peščena, črna, oker

Akcijska cena velja za 
MIX 32 Terra Vulcano peščena, črna, oker

Akcija

od 3,89
€/kos

Akcija
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MIX21 Classico 
bela,črna, oker



cementno 
siva 
103601

MIX 46
bianco puro 
bela, črna 
103696

MIX 40 catania
siva,  
peščena, bela 
103690

CEMENTNO
SIVA

BARVNA  
KOMBINACIJA

Betonska plošča 40x60/8

Debelina 8 cm

Dimenzije 40 x 60 cm

Poraba na m2 4,17 kos

Masa na kos 40 kg

Pakirano na paleti 36 kos

Masa palete cca. 1450 kg neto

Obremenitev   

Pakiranje Na paleti

Struktura površine gladka

Protizdrsni razred R >11

od 6,81
€/kosod 5,53

€/kos

Trend 40x60x8
Betonska plošča

Novi 
COLOR MIX
sistem

Moderne oblike in dimenzije, 
ki so hkrati funkcionalne saj 
so namenjene obremenitvi 
za vsakdanji promet pešcev 
in s svojimi močnimi fizikal-
nimi lastnostmi prenesejo 
tudi promet osebnih in lahkih 
dostavnih vozil. 

Tako si lahko enotno ustva-
rite popolno kombinacijo el-
egance na vašem dvorišču, 
peš poti okoli hiše, terase in 
poti okoli bazena.

Na voljo tudi plošča v dimenziji  
40x40x8 cm.

MIX 46 - Bianco puro
bela, črna

20



Betonska plošča 40x60/8

Debelina 8 cm

Dimenzije 40 x 60 cm

Poraba na m2 4,17 kos

Masa na kos 40 kg

Pakirano na paleti 36 kos

Masa palete cca. 1450 kg neto

Obremenitev   

Pakiranje Na paleti

Struktura površine fino prana

Protizdrsni razred R >11

Premium 30x60x5 Premium 40x60x8

Prana betonska plošča  

PREMIUM

Novi 
COLOR MIX
sistem

Novi 
COLOR MIX
sistem

Betonske plošče iz Linije Premium so dodatno obdelane 
s posebnim načinom pranja. Iz površine odstranimo 
cementni glen tako, da se pokažejo zrna kamna v svojih 
barvah. V kombinaciji uporabljamo prana granitna in 
kremenova zrna. Površina izdelka je tako bolj groba in 

Betonske plošče 40x60x8 so moderne oblike in dimenzije. 
Namenjene so obremenitvi za vsakdanji promet pešcev 
in s svojimi močnimi fizikalnimi lastnostmi prenesejo tudi 
promet osebnih in lahkih dostavnih vozil.

Betonske plošče 30x60x5 v Liniji Premium smo ustvarili 
za vse, ki iščejo eleganco in čiste linije, Namenjene so 
tlakovanju v zunanjih prostorih, terasi, peš poti okoli hiše 
ali bazena. Izbirajte med različnimi barvnimi odtenki.

nedrseča s tem pa dosežemo tudi videz naravnega 
kamna. Takšni izdelki so kakovostnejši, saj z uporabo 
barvnih granitnih peskov dosežemo trajno barvno 
intenziteto zgornje površine tlakovca. Prani izdelki imajo 
zato tudi bistveno daljšo življensko dobo.

peščena/
biege

bela

Betonska plošča 30x60x5

Debelina 5 cm

Dimenzije 30 x 60 cm

Poraba na m2 5,55 kos

Masa na m2 cca. 106 kg

Število vrst na paleti 12

Pakirano na paleti cca. 72 kos

Masa palete cca. 1370 kg neto

Obremenitev  

Pakiranje Na paleti

od 5,15
€/kos od 6,99

€/kospeščena/biegečrna

Akcija

črna

natur
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cementno 
siva 
110201

cementno 
siva 
110601

Travna plošča 40x60/8

Debelina 8 cm

Dimenzije 40 x 60 cm

Poraba na m2 4,17 kos

Masa kosa cca. 26kg

Pakirano na paleti 50 kos

Masa palete cca. 1300 kg neto

Obremenitev  

Pakiranje Na paleti

Travna plošča 40x40/8

Debelina 8 cm

Dimenzije 40 x 40 cm

Poraba na m2 cca 6,25 kos

Masa kosa cca. 20 kg

Pakirano na paleti 72 kos

Masa palete cca. 1452 kg neto

Obremenitev  

Pakiranje Na paleti

od 2,90
€/kos

od 2,18
€/kos

Travna plošča 40x40

Travna plošča 40x60

TRAVNE PLOŠČE
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Eko20Tlakovec

cementno 
siva 
107401

Eko20
Debelina 6 cm

Dimenzije 20 x 20 cm

Poraba na m2 25 kos

Masa na m2 cca. 109 kg

Število vrst na paleti 12

Pakirano na paleti cca. 12 m2

Masa palete cca. 1325 kg neto

Obremenitev  

Pakiranje Na paleti

od 16,03
€/m2

EKO PROGRAM

Kot vodilni proizvajalec betonskih 
tlakovcev smo začutili potrebo po 
ohranjanju ekosistema na najvišje 
možni ravni, zato smo z EKO tlakovcem 
omogočili prehod deževnice skozi 
tlakovano površino v podtalnico.
Z linijo EKO površine tlakujemo tam, 
kjer hočemo imeti »zelene« površine 
tudi povozne (parkirišča, trgi, peš poti in 
ostale povozne ali pohodne površine). 
Z obliko in velikostjo vmesnih fug 
omogočajo prehod deževnice v globino, 

Prikaz bogatenja podtalnice

bogatijo podtalnico in s tem pozitivno 
vplivajo na EKO sistem – zalogo pitne 
vode in izhlapevanje v ozračje! Ker 
večina deževne vode preide v globino, ne 
obremenjuje čistilnih naprav in kanalizacij.
Fuge med tlakovci so široke 3 cm, lahko 
pa jih polagamo tudi tako, da bodo 
vmesne fuge široke 1,5 cm. V takem 
primeru moramo računati na toliko večjo 
porabo materiala.

Narava nam je hvaležna.
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cementno 
siva 
150101

cementno 
siva 
150501

grafitno črna 
150150

rjava 
150102

Flora Luna

Dimenzije ø40,  H=24 cm

Poraba na m2 cca. 12 kos

Masa kosa cca. 25 kg

Pakirano na paleti 30 kos

Masa palete cca. 785 kg neto

Pakiranje Na paleti

Flora Luna Grande

Dimenzije ø50,  H=30 cm

Poraba na m2 cca. 8 kos

Masa kosa cca. 42 kg

Pakirano na paleti 18 kos

Masa palete cca. 756 kg neto

Pakiranje Na paleti

AKCIJA

CEMENTNO
SIVA

GRAFITNO ČRNA, 
RJAVA

od 2,99
€/kos

od 4,25
€/kos

Akcija

Flora Luna Grande

od 5,21
€/kos

CEMENTNO SIVA 
Škarpni elementi FLORA LUNA so primerni za 
utrjevanje večjih brežin, ozelenitev vertikalnih 
površin ali razmejitev prostora. 

Flora Luna

ŠKARPNI ELEMENTI
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MIX 04
siva, črna 
150254

MIX 05 
Kamen Kras
siva, črna, oker 
150255

cementno 
siva 
150201

Storica
Višina 17/20 cm

Dimenzije 35 / 25 / 15 x 17 cm

Poraba na m2 Sortirana

Masa na m2 cca. 440/380 kg

Pakirano v vreči 3,42 m2

Masa palete cca. 1300 kg neto

Pakiranje v vreči

NOVO
CEMENTNO

SIVA
BARVNA  

KOMBINACIJA

od 69,54
€/m2 od 90,82

€/m2

Storica
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MIX 05 - Kamen Kras
siva, črna, oker

MIX 05 - Kamen Kras
siva, črna, oker



Impregnator - Polmokri videz Impregnator - Polmokri videz

Impregnator ImpregnatorImpregnator
Impre T

Impre TS Impre TS premium

Impre T plus Impre T premium

Impre-TS je impregnator, ki se upora-
blja za zaščito betonskih tlakovcev, vid-
nih betonov, mavčnih, opečnatih površin 
naravnega kamna. Po nanosu je površina 
zaščitena proti drgnjenju, vpijanju tekočin 
(tudi soli in talil v zimskem času), odporna 
pred kemikalijami, s podaljšano življenjsko 
dobo. Z uporabo impregnatorja Impre - 
TS dosežemo polmokri videz površine. 
Barvni odtenki so bolj intenzivni in sveži. 

Impregnator z vodo odbojnim učinkom 
in popolno zaščito pred olji, madeži in 
grafiti. Popolna zaščita za vse tlakovane 
površine. Zavira razvoj zelenja. Tlakovani 
površini, ki je zaščitena z Impre T Plus 
se podaljša življenjska doba in jo je lažje 
vzdrževati. 
Na površini ne tvori filma in s tem 
zagotavlja dihanje ter paro prepustnost 
površine. Je popolnoma brezbarvna 
impregnacija in po vgradnji ne spremeni 
videza površine. Prav tako je UV – 
odporen in z leti ne spreminja barve. 
Učinkovit je več kot 10 let.

Impre T Premium je zaščitno sredstvo 
z vodo in olje odbojnim učinkom za vse 
tlakovane površine, z odličnimi zaščitnimi 
lastnostmi, še posebej na težko obre-
menjenih površinah. 
Dolgotrajno zaščiti material pred glavnimi 
vzroki za propadanje, kot so atmosfer-
ska in industrijska onesnaženja, umaza-
nija zaradi madežev, iztekanja vode in 
žvečilnimi gumiji, zavira razvoj zelenja, 
mahu in lišajev. 
Rezultat je daljša življenjska doba in lažje 
vzdrževanje površine. Na površini ne 
tvori filma in zagotavlja paroprepustnost 
površine. Je popolnoma brezbarvna in 
UV odporna impregnacija, ki z leti ne spr-
eminja barve.

Impregnator TS Premium ustvari pol 
mokri videz tlakovcev in ima oljno 
odbijajoč učinek. Odbijanje umazanije od 
betonskih podlag je bistveno izboljšano. 
Impregnirane površine, so barvno bolj 
enakomerne, ne vpijajo vode in kemikalij, 
zato so bolj odporne proti mrazu, atmos-
feri in soli.

Impregnator Impre T uporabljamo, kadar 
želimo obdržati nespremenjen videz 
tlakovcev, Impre TS pa takrat, kadar 
želimo imeti polmokri videz površine 
izdelkov. Barve so tako bolj intenzivne, 
čiščenje pa veliko lažje. 
Premaz z impregnatorjem Impre T ali 
Impre TS preprečuje vpijanje nezaželenih 
tekočin v tlakovce. Impregnirane površine, 
so barvno bolj enakomerne, ne vpijajo 
vode in kemikalij, zato so bolj odporne 
proti mrazu, atmosferilijam in soli.

pol mokri videz

brezbarvna impregnacija

od  

92,84
€/5L

od 

203,98
€/5L

od 

157,26
€/5L

od 

103,55
€/5L

od

63,93
€/5L

IMPREGNACIJE ZA DVORIŠČA
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Odstranjevalec vegetacije in 
zelenja

Biološki odstranjevalec Odstranjevalec oljnih madežev

Nasveti za čiščenje tlakovcev

Tlakovit-MT Tlakovit-SC Tlakovit-MO

Tlakovit-MT je primeren za čiščenje 
vegetacije na betonskih površinah, 
kamnu in opečnih izdelkih.

Razpršilo za odstranjevanje olja Tlakov-
it-MO je čistilno sredstvo, ki je bilo raz-
vito posebej za odstranjevanje mastnih 
madežev vseh vrst. Razpršilo za odstran-
jevanje olja Tlakovit-MO je izdelano iz 
naravnih snovi, ne vsebuje aromatov in je 
biološko razgradljivo. 

Slika embalaže je simbolična.

Tlakovit - SC odstranjuje ostanke 
apnenčastih madežev, cementne koprene 
in ostankov betona in malt iz betonskih 
površin, kamna in opeke. Uporabljamo 
ga lahko tudi za odstranjevanje ostankov 
betona in malt iz opažnih sistemov. 
Ker je biološko razgradljiv, deluje na 
obdelovalne površine mnogo bolj nežno 
kot ostali čistilci, a še vedno dovolj 
učinkovito.

od  

16,18
€/1L

od  

31,29
€/kos

od  

18,25
€/1L

Pomlad je čas, ko okolico doma 
pripravimo na novo sezono. Tako 
uredimo zelenico, vrtne poti in gredice, 
ki so v zadnjem času precej poznane kot 
visoke grede. Vedno bolj pa se zaradi 
ekologije, funkcionalnih in estetskih 
lastnosti Slovenci odločajo, da na svoje 
dvorišče in dovoze pričarajo zgodbe in 
pridihe bližnjih kultur, ki jih ustvarijo glede 
na izbor modela in barve tlakovcev. Vse 
kar je lepo potrebuje tudi posebno nego 
in čiščenje. Tako je potrebno pred toplo 
sezono iz tlakovcev očistiti vso umazanijo, 
ki se je nabrala skozi zimo, vendar tukaj 
se delo šele prične, saj je za lep videz 
potrebno tlakovce skrbno vzdrževati 
vse leto. Ne glede na to ali so tlakovci 
položeni na dvorišču, dovozu, pešpoti 
okoli hiše, poti po zelenici, potrebujejo 
posebno nego, saj so tlakovci tako rekoč 
stalno v uporabi in izpostavljenim vsem 
vremenskim razmeram. Na njih se zelo 
rada »naseli« umazanija kot so alge, 
mah, pesek, odpadlo jesensko listje ipd.. 
Ko ta nakopičena umazanije pride v stik 
s padavinami se v tem trenutku prične 
razgradnja le-teh. Tako je umazanija 
zmožna prodirati v porozno površino 
tlakovca, ki povzroča razbarvanje, 
katerega zelo težko očistite in znebite.
Ravno iz zgornjih razlogov Vam spodaj 
podajamo nekaj hitrih korakov čiščenja s 

katerimi bodo vaši tlakovci še dolgo lepi 
in barviti na pogled:
Tlakovce temeljito pometemo, lahko 
jih posesate ali s pihalnikom odpihate 
odvečno umazanijo (listje in vejice).
S trdo krtačo ali nožem temeljito očistite 
fuge. Na površini očistite madeže, mah in 
ostalo zelenje, ki je nastalo na tlakovcih. 
Čistilo izberite glede na seznam naših 
čistil in na tip nezaželene nakopičene 
umazanije. Naši tlakovci so odporni na 
visokotlačni pršilnik vode,  zato jih lahko 
brez problema očistite (ta možnost je še 
najhitrejša in učinkovita).

Če želite osvežiti barve, zagotoviti manjše 
vpijanje vode, podaljšati življenjsko dobo 
tlakovca, imeti enostavnejše in cenejše 
vzdrževanje, potem vam svetujemo, da 
površino po temeljitem čiščenju tudi 
dodatno zaščitite. Naša impregnacija 
ponuja več razredov zaščite površine 
od osnovne hidrofobne zaščite do 
najzahtevnejše zaščite pred vinskimi in 
ostalimi trdovratnimi madeži. 
 
Tako, vaša okolica je pripravljena na 
otvoritev sezone. Uživajte v čisti in urejeni 
okolici.
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JAŠKI, PREDPRAŽNIKI IN KANALETE

Nastavek z režo 

Kanalete Rešetke

Linijska kanaleta
WAVE BZ110 BG

Linijska kanaleta je namenjena za učinkovito odvajanje meteornih 
vod iz dvorišč. Izdelana je iz PE-HD materiala.

Vgradne dimenzije:  
- dolžina: 1000 mm, 
- višina: 110 mm, 
- širina: 120 mm

od  

41,11
€/kos

od  

83,74
€/kos

od  

14,09
€/kos

od  

40,52
€/kos

od  

21,83
€/kos

od  

18,52
€/kos

500517

Betonska kanaleta Light NW100mm, nosilnost do vključno 
C 250 kN je linijska kanaleta za učinkovito odvodnjavanje 
meteornih vod s površin. Narejena je iz ojačanega 
steklobetona in je najlažja kanaleta na svetu. Zaradi rebrastih 
stranskih sten je vgradnja zelo kvalitetna, gladka notranjost 
pa omogoča hiter odtok vode.

Vgradne dimenzije:
- dolžina: 1000 mm
- širina: 126 mm
- višina: 115 mm

500512

500513 500515

500518
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Betonska kanaleta Light mini NW100mm, nosilnost do vključno 
C 250 kN je linijska kanaleta za učinkovito odvodnjavanje 
meteornih vod, narejena iz ojačanega steklobetona za 
situacije, kjer je potrebna rešitev za nizke vgradne višine, 
predvsem za sanacije in terase.

Vgradne dimenzije:
- dolžina: 1000 mm
- širina: 126 mm
- višina: 55 mm

Light rešetka, pocinkana, mrežasta, 1000/124/2, nosilnost do 
vključno B 125 kN za kanaleti Light in Light mini svetle širine  
NW 100mm, dolžina 1000mm, velikost lukenj 30/10 mm.

- izjemno lahka konstrukcija
- hitra in enostavna namestitev
- visoka trdnost, EN1433 
- eko proizvodnja

Light rešetka, LTŽ, mrežasta, 500/124/5, nosilnost do 
vključno C 250 kN za kanaleti Light in Light mini svetle širine 
NW 100mm, dolžina 500 mm.

Light nastavek z režo 12,5 mm, pocinkan, 1000/123/103/SH 
80 (višina nastavka je 80mm), nosilnost do vključno B 125 
kN za kanaleti Light in Light mini svetle širine  NW 100mm, 
dolžina 1000mm Ta rešetka - nastavek se uporabi takrat, 
ko želimo še posebej lep, moderen izgled, saj je vidna samo 
ozka režica.

500514



Predpražno korito 
750x500x80

Material: - pocinkano jeklo
 - guma 

Dimenzije: 750x500x80
 1000x500x80
      

Predpražno korito 
1000x500x80

Cena je odvisna od 
dimezije in materiala 

predpražnika!

Predpražna korita Predpražniki

Jašek za  
odvodnjavanje INOX oljni jašek

VGRADNI POKROVI - oljni jaški so izdelani iz nerjavečega jekla. 
Konstrukcija je prilagojena tudi večjim obremenitvam, na primer teži 
viličarja ali avtomobila. Z vgradnjo tlakovcev postanejo manj opazni.  

Dimenzije:
40x40, 50x50, 60x60,  70x70
 
Višina: 10cm

102,63
€/kos

od 

164,05
€/kpl

od 

106,64
€/kos

od 

124,82
€/kos

500516

500801

500802
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Predpražno korito je izdelano iz ojačanega steklobetona s 
talnim iztokom in pocinkanim robom. Primerno je za vse vrste 
vhodov (enodružinskih hiš, stanovanjskih blokov, poslovnih 
objektov itd.)

Jašek Filcoten Hofablauf, narejen iz ojačanega steklobe-
tona za točkovno odvajanje meteorne vode 300x300x-
450mm, skupaj z LTŽ okvirjem in LTŽ rešetko (sku-
paj 5 elementov) do nosilnosti vključno B 125 kN 

Dimenzije:  30x30x45 cm

86,36
€/kos

od

od



SOLARNI LED TLAKOVCI IN ZUNANJA SVETILA 

Solarni LED tlakovci

30

Izkoristite sonce in 
prihranite energijo z 
okolju prijazno svetlobo

Vgradni LED tlakovci so odlična 
kombinacija vrtne dekoracije in 
smernika hkrati, saj vas v temi 
varno pripeljete do vhodnih vrat 
ali pa lepo osveti vašo teraso in 
zelenico. 

Polnijo se s pomočjo dnevne 
svetlobe in so najboljša alternativa, 
saj jih je mogoče namestiti tako 
rekoč kjerkoli na vašem dvorišču, 
zelenici, terasi, pešpoti okoli 
hiše ali dovoza do vaše hiše. Ne 
potrebujejo omrežne povezave s 
kabli, tako ne bodo vplivali na vaš 
proračun za elektriko. 
Ne glede na to kako slabo je 
vreme, luči bodo zanesljivo 
delovale.

SOLARNI LED TLAKOVEC 
10X10 in 10x20 – s senzorjem mraka ali senzorjem gibanja 
Solarni LED vgradni tlakovci s senzorjem gibanja IP67 3000K 12lm  toplo bela. 
Solarni vgradni tlakovci so enostavni za namestitev saj ne potrebuje električne 
vtičnice. Tako jih lahko namestite kjerkoli na vašem dvorišču, zelenici, terasi, 
pešpoti okoli hiše ali dovoza do vaše hiše. Zamenljive, polnilne baterije se podnevi 
polnijo s sončno svetlobo. Orientacijska luč je hkrati funkcijska lučka, se aktivira ob 
mraku in sveti na 10% moči. 

Model ki vsebuje senzor gibanja, zazna ljudi v neposredni bližini in se aktivira s 
100% svetilnostjo za 10 sekund. Sončne celice so rahlo zamaknjene, zaradi česar 
so tako rekoč nevidne ter zagotavljajo enakomerno osvetljeno območje. Klasični 
model ima vključen senzor mraka in prične svetiti, ko pade mrak.

- samodejno preklapljanje z vgrajenim senzorjem gibanja in/ali senzorjem mraka 
- zaščitni sistem: IP67 – za zunanjo uporabo in vse vremenske razmere
-  8 urni čas polnjenja na dnevni svetlobi/soncu, zagotavlja do 12 ur svetlobe
- energijsko varčna LED tehnologija (prihrani do 80 % energije v primerjavi z 

običajnimi žarnicami)
- tlakovec zlahka zdrži do 500 kg teže.
- material: nerjaveče jeklo/plastika
- barva: bela

LED solarni tlakovec 10x10 cmLED solarni tlakovec 10x10 cm
s senzorjem gibanja

LED solarni tlakovec 10x20 cm
s senzorjem gibanja

LED solarni tlakovec 10x20 cm



Zunanja svetila
Zunanja svetila odlikuje lep dizajn in praktična izvedba. 
Ustvarite si čarobno osvetlitev v pravljični podobi, ki ste si jo 
vedno želeli – ni omejitev. To lahko storite sami, potrebne so le 
ideje in dobra volja.

Res ne bi moglo biti lažje…. na vrtu postavite svetilke, kamor 
jih želite, nastavite ustrezen kabelski sistem (na voljo različno 
dolgi kabli največ 50 metrov dolžine), izberite transformator, ki 
bo ustrezal skupni moči. Priključite sistem v zunanjo omrežno 
vtičnico in končali ste – vaša hiša bo zasijala.

* Opozorilo: Ne pozabite naročiti pravega transformatorja 
in podaljška na katerega lahko priklopite več luči in jih 
razporedite po vašem vrtu in terasi.

* Na voljo je tudi daljinski upravljalnik, s katerim na daljavo 
upravljate svetila (vklop/izklop, svetlobo, barve luči)
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Master Edge sistem
Visoko odporni in prožni PVC profil za odlično in enostavno 
zaključevanje roba tlakovcev oz. za pločnike iz medsebojno 
povezanih tlakovcev, plošč, ploščic in naravnih kamnov.

DODATNI PROGRAM

Distančniki za betonske plošče PVC zaključni profili
PVC distančniki se uporabljajo pri izdelavi podkonstrukcije 
kamnitih in lesenih teras, pri podlaganju vseh vrst betonskih 
plošč in keramičnih ploščic večjih debelin.  

od 0,63
€/kos

PVC distančniki

Rečni prodec

RAVNI

FLEKSIBILNI

od 11,65
€/2m

Akcija

od 6,34
€/25kg

Akcija

od 12,04
€/2m

Akcija

od 52,58
€/900kg

Akcija

Suha kremenčeva mivka Fugirna kompaktna zmes
Fuga-T

Fuga-T  
kompakt

natur siva

Na voljo v 
treh barvah

Na voljo v treh barvah

črna

Uporablja se za stičenje oziroma 
fugiranje (fug) med betonskimi 
tlakovci.
Lahko se uporabi tudi za pripravo finih 
cementnih malt za stičenje drugih 
betonskih izdelkov.

Vodopropustna fugirna masa 
FUGA T - Kompakt je naravno 
stabilizirana fugirna masa za trajno 
in ekološko fugiranje dvorišč. 
Na naraven način zmanjšuje nastanek 
vegetacije v fugah med 
tlakovcih. Uporablja se pri 
fugiranju vseh betonskih, 
kamnitih in opečnih 
izdelkov.od 4,70

€/vrečo

Akcija
od 48,30

€/vrečo

Akcija 25 kg 900 kg
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Naše linije OBLAK

Linija BASIC

Linija TREND

Šestkotnik / Tlakovec H / Kvadrat 10x10,
20x20, Opeka 10x20, 20x30

Linija Basic je osnovna linija tlakovcev klasičnih in tradicional-
nih oblik v enobarvnih odtenkih, kateri se polagajo v določenih
zaporedjih in po možnih vzorcih. Uporabljajo se predvsem za
estetsko nezahtevne objekte, kmečka dvorišča, industrijska
tlakovanja, okolice trgovskih centrov itd.

Arezzo  / Perugia / Toscana / Ferrara / Mantova 
/ Savona / Napoli / Via Appia / Capri / La Piazza
Rustikal / Pietre / Porfido / Venezia

Tlakovci linije Trend so zasnovani na osnovi sodobnih modnih
smernic, ki se skladajo z novodobno arhitekturo. Sodoben 
dizajn, večji formati različnih in kombiniranih dimenzij, obilo 
nežnih barvnih miksov, kateri so izdelani iz posebnih belih 
cementov ter različne možnosti izvedbe bodo navdušile tudi 
najzahtevnejše želje. Vstopite v svet Trenda, navdušenja in do-
brega počutja!
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Napoli 
MIX 16 Tonalit
bela, črna



Linija ANTIQUE

Linija  PREMIUM

Napoli / Via Appia / La Piazza
Porfido / Venezia

Izelki linije Antique so dodatno obdelani z naravnim krušenjem.
Po določenem času, ko beton doseže zadostno trdnost, 
izdelke s posebno tehnologijo nadzorovano okrušimo. Izdelki 
dobijo postaran – antični videz. Cilj te obdelave je doseči izgled 
tlakovca, ki bi bil podoben naravnemu kamnu.

Emonica / Kvadrat 10 x 10, 20 x 20
Opeka 20 x 30 / Ferrara

Izdelki iz linije Premium so dodatno obdelane s posebnim 
načinom pranja. Iz površine odstranimo cementni glen tako, 
da se pokažejo zrna kamna v svojih barvah. V kombinaciji 
uporabljamo prana granitna in kremenova zrna. Površina 
izdelka je tako bolj groba in nedrseča s tem pa dosežemo tudi 
videz naravnega kamna. Takšni izdelki so kakovostnejši, saj 
z uporabo barvnih granitnih peskov dosežemo trajno barvno 
intenziteto zgornje površine tlakovca. Prani izdelki imajo zato 
tudi bistveno daljšo življensko dobo.
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ZAKAJ IZBRATI

BETONSKE TLAKOVCE ?
…Za Vaš Sanjski Dom

DODANA VREDNOST
Vzdržjivi betonski izdelki zagotavljajo enostavno in elegantno 
rešitev za izboljšanje kakovosti bivanja na prostem in dajejo 
dodano vrednost vaši okolici in nepremičnini.

PRIVLAČNOST
Betonski tlakovci so dobavljivi v neskončno kombinacijah 
(široka barvna paleta za vsak okus), oblikah, velikostih, 
texturah in različnih načinih obdelave zgornje površine.

TRAJNOST
Betonski tlakovci lahko služijo svojemu namenu več kot 30 
let če so vgrajeni in vzdrževani pravilno. Ostale vrste zunanjih 
tlakov imajo krajšo življensko dobo.
Vsi naši tlakovci so izdelani po dvoslojni metodi z zgornjim 
slojem iz silicijevega dioksida (čisti kremen), ki bistveno poveča 
obstojnost proti obrabi. Ker so tudi dodatno hidrofobirani, pa 
so obstojni na zmrzovanje ob prisotnosti soli in talil. Tlakovci so 
tudi primerni za zimsko pluženje snega.

EKOLOGIJA
Betonski tlakovci so zaradi dimenzioniranega prostora med 
tlakovci - fugami ekološka rešitev, saj omogočajo bogatenje 
podtalnice in s tem pozitivno vplivajo na EKO sistem, na zaloge 
in izhlapevanje pitne vode ter manjše segrevanje ozračja! Ne 
obremenjujejo čistilnih naprav in kanalizacije tako,  kot ostale 
nepropustno tlakovane površine (beton, asfalt, tiskan beton, 
terrazzo,…). 

VZDRŽEVANJE
Betonski tlakovci so nezahtevni za vzdrževanje zato praktično 
ne povzročajo dodatnih vzdrževalnih stroškov. V proizvodnem 
procesu so hidrofobirani do te mere, da je bistveno zmanjšana 
vpojnost tekočin, čistih in umazanih, zato se večina umazanije 
po naravni poti odstrani iz tlakovane površine, fizično pa jo 
odstranimo s pometanjem s klasično metlo - krtačo, strojem za 
pometanje ali z izpiranjem z vodo.
Vsled različnih vzrokov, npr. izdelava raznih vodov, inštalacij, 
jaškov,…, je brez posebnih težav možen poseg v nosilni sloj 
s predhodno odstranitvijo tlakovane površine, kar pa je po 
končanih intervencijah težko opaziti.

BIROKRACIJA
Betonski tlakovci so zaradi enostavne vgradnje zelo priljubljeni 
in cenovno dostopni saj tudi pri večjih objektih in površinah 
gradbeno dovoljenje ni potrebno.
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SLO 
 

OBLAK GROUP D.O.O. 

Tržaška cesta 1a, Logatec
1370 Logatec
Slovenija

www.oblak.si
facebook.com/oblaktlakovci/ 
instagram.com/tlakovcioblak/

T:  +386 (0)1 620 75 70
E:  betonarna@oblak.si 

HR 
 

OBLAK BETON D.O.O. 

Obrtnička ulica 1a, Radonić
22221 Lozovac
Hrvatska

www.oblak-beton.hr
T:  +385 (0)22 331 044
E:  infohr@oblak.si 

Cene v letaku so priporočene maloprodajne cene in vključujejo  22% DDV. 
Za cene velja da so  FCO proizvodnja Logatec, kar pomeni, da ne vsebujejo 
stroškov prevoza od proizvajalca do trgovca. Akcija velja do preklica.

Barve in barvni odtenki so na slikah zgolj informativnega značaja in se pri 
proizvodnji lahko do določene mere spremenijo. Možna so tudi različna tehnična 
odstopanja. Za tiskarske napake ne prevzemamo odgovornosti.


