
BETONSKI 
IZDELKI
117 letna tradicija. Garancija za kakovost.





S proizvodnjo betonskih izdelkov se ukvarjamo že 
več kot 117 let, od davnega leta 1901. Naši predniki so 
bili ves čas tudi lastniki podjetja.

Prvi izdelki v letu 1901 so bili betonski strešniki, kana-
lizacijske cevi, teraco plošče … Takratna proizvodnja 
je bila ročna. S prihodom elektrike, splošnega razvo-
ja strojegradnje, kasneje elektronike in računalništva, 
se je pri nas posodabljala tudi proizvodnja betonskih 
izdelkov. Naši predniki so vseskozi poskušali „gledati 
naprej“. Težili so k uvajanju novih izdelkov in novih 
načinov obdelave.

Velik korak naprej smo naredili leta 1996, ko smo se 
preselili na sedanjo lokacijo. Za nas je bil to velik iz-
ziv, saj smo lahko začeli izdelovati nove izdelke, ki jih 
do tedaj nismo mogli.

Leta 1999 smo z novo betonarno posodobili proi-
zvodnjo 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. Zmogljivost je dovolj velika, 
da lahko zadovoljimo tudi najzahtevnejše kupce.

Leta 2002 smo pričeli s proizvodnjo izdelkov na novi 
liniji, ki je popolnoma avtomatska, računalniško vode-
na in lasersko krmiljena. Postali smo eden najpomemb-
nejših izdelovalcev betonskih izdelkov v Sloveniji. Jese-
ni leta 2009 smo končali velik investicijski projekt.

Zgradili smo novo proizvodno halo in vanjo umestili 
še sodobnejšo proizvodno linijo. V njej je veliko ele-
mentov, ki so nekako unikatni in narejeni „nam na 
kožo“. Zaradi uporabe visoke tehnologije proizvo-
dnje so izdelki iz nove linije še kakovostnejši, lahko 
tudi dodatno obdelani. Zardi računalniške podpore 
proizvodnje so možnosti barvnih in oblikovnih varia-
cij pravzaprav segle do neba. Med samo proizvodnjo 
je sprotna kontrola kakovosti nekaj običajnega. Po-
sebnost nove proizvodnje je tudi računalniško nad-
zorovana zorilnica svežih izdelkov. Inovativni so tudi 
postopki pakiranja otrdelih izdelkov.

Vse našteto daje rezultat – vrhunsko kakovost. Pri 
proizvodnji upoštevamo vse predpisane produktne 
standarde. Izdelki, ki so z njimi skladni, imajo tudi 
izjavo o skladnosti in CE znak. Skoraj za vse izdelke 
smo pridobili prostovoljni certifikat spremljanja ka-
kovosti proizvodnje. V sistem zagotavljanja kakovo-
sti smo vključili tudi z licenco pooblaščen inštitut za 
gradbene materiale. Ker smo z novo linijo bistveno 
povečali proizvodnjo, se lažje prilagajamo tržnim za-
konitostim in potrebam po vsej Sloveniji in na sose-
dnjih – tujih trgih.

NEKAJ O NAS ...
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Spoštovani,

Upamo, da boste v katalogu, ki je 
pred vami, našli izdelek, ki vam bo 
tako všeč, da si ga boste resnič-
no zaželeli. Zagotavljamo vam, 
da vam bomo naročene izdelke 
izdelali skladno z željami in pred-
pisanimi standardi. Pomagali vam 
bomo tudi pri organizaciji prevoza, 
razkladanja in vgrajevanja izdelkov. 
Na vašo željo vam bomo izdelali 
tudi projekt zunanje ureditve hiše, 
parkirišča ali parka.

Naša garancija za kakovost je več 
kot 117-letna podjetniška tradicija! 
Kupci nas spoštujejo, zato smo 
tudi nosilci zlatega znaka SQ. Za 
zaupanje, ki nam ga boste izkazali z 
odločitvijo za nakup naših izdelkov, 
se vam že v naprej toplo zahvaljuje-
mo in vas lepo pozdravljamo!

BA(H) IBA, Bogdan Oblak
ing. gr. – generalni direktor

CP 034/2/2017



ZAUPAJTE V PRIHODNOST
•  Več kot 117 letna družinska podjetniška tradicija, že 

od leta 1901.
•  Organizacija prevozov in kakovostne ter strokovne 

montaže.
•  Široka prodajna mreža po celi Sloveniji, sedaj tudi 

Hrvaški, Bosni in Hercegovini in Avstriji.
•  Najsodobnejša proizvodna linija s posebnim vibra-

cijskim sistemom.
•  Široka izbira betonskih izdelkov, preko 200; različ-

nih barv in oblik.
•  99 % reciklaža odpadnega (otrdelega in svežega) 

betona pri proizvodnji izdelkov.

GRADBENI MATERIAL NAJVIŠJE KAKOVOSTI
•  Lasten laboratorij za redne notranje kontrole kako-

vosti proizvodnje.
•  Vsi izdelki imajo Certifikat po SIST EN.
•  Visoko obstojne tekoče barve proti UV žarkom.
•  Uporaba naravno obarvanih granitnih agregatov.
•  Odpornost na kisline.
•  Odpornost na zmrzal ob prisotnosti soli (NOZT in 

OPZT test).
•  Globinska — dvoslojna hidrofobiranost (Tehnologi-

ja HIDROSTOP).
•  Uporaba čistih kremenovih peskov (99,6 % SiO2 — 

silicijev dioksid) za zgornjo obrabno plast.
•  Samočistilni efekt fotokatalitičnih tlakovcev.
•  Izdelki z dolgo življenjsko dobo.

TRAJNE UGODNOSTI PRI NAS
•  Svetovanje na objektu.
•  Vsi izdelki pakirani na nepovratnih in neplačljivih 

paletah.
•  Hiter in subvencioniran prevoz izdelkov.
•  Serijsko impregnirani izdelki v spodnjem in zgor-

njem sloju.

•  Uporaba čistega kremenovega agregata v obra-
bnih slojih izdelkov, kar zagotavlja bistveno večjo 
trdnost, odpornost na atmosferske vplive in večjo 
barvno obstojnost.

•  Organizacijsko prisotni od idejne zasnove do konč-
ne izvedbe - vgradnja na ključ.

MOHSOVA TRDOTNA LESTVICA KAMNIN
Trdoto lahko hitro ocenimo, Če vemo, da:
•  z nohtom razimo minerale s trdoto < 2
•  z noæem razimo minerale s trdoto < 5 1⁄2
•  minerali, ki razijo steklo, imajo trdoto > 5 1⁄2

ZAUPANJA VREDNI
TLAKOVCI OBLAK
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 Začetki proizvodnje prvih cementnih izdelkov 1901 - cementnine oblak  Nova proizvodnja linija
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Tlakovci ECO Clean imajo ob prisotnosti dnevne svetlo-
be zaradi posebne proizvodne tehnologije in recepture 
betona v obrabnem sloju samočistilni učinek. UV žarki, 
zrak in vlaga omogočajo kemični proces fotokatalize, ki 
pospešuje razgradnjo organskih snovi. Te so kot uma-
zanija v tankem sloju prilepljene na betonsko površino. 
Titanov dioksid (TiO2) v tem procesu deluje kot kata-
lizator. Skozi vrsto kemičnih reakcij se s pomočjo UV 
žarkov in katalizatorja razgradijo hlapne organske spo-
jine (aldehidi, benzen, halogenirane aromatske spojine) 
in dušikovi oksidi, ki so del emisij izpušnih plinov iz mo-
torjev z notranjim izgorevanjem. Pri tem nastanejo za 
okolje in zdravje neškodljivi produkti: nitratni ioni, voda 
in ogljikov dioksid. Voda, tudi deževnica torej prepros-
to spere umazanijo iz površine tlakovcev Oblak.

Pri navedenih reakcijah se katalizator v obliki tita-
novega dioksida ne porablja, zato fotokataliza traja 
praktično neomejeno dolgo. Poleg samočistilnega 
efekta fotokataliza tudi očiščuje zrak, uničuje smog 
in s tem aktivno vpliva na raven zdravja v življenju 
ljudi in živali. Zmanjšuje pojav pljučnih bolezni, bo-
lezni srca in ožilja, zmanjšuje pa tudi vpliv umazane-
ga okolja na pojav raka in učinek stresa.

Tlakovci ECO Clean se lahko uporabljajo za tlakova-
nje vseh vrst površin. Zaradi svojih odličnih lastnosti 
pri ohranjanju zdravega okolja in samočistilnih učin-
kov pa so še posebej primerni za tlakovanje parkir-
nih površin, cest v mestnih jedrih in ostalih površin 
v urbanem okolju. Tam je namreč največ umazanije, 
smoga in ostalih za zdravje nevarnih učinkov.

Če povzamemo, so tlakovci ECO Clean okolju pri-jazni, 
saj so pomembno vplivajo na očiščevanje okolja vseh 
vrst organske umazanije, ki je prilepljena na tlakovano 
površino. Samočistilni učinek tlakovci ECO Clean do-
segajo  s tako imenovanim „efektom lotusovega lista“. 
Razlika je le, da se lotusovi listi sami čistijo zaradi poseb-
ne zgradbe zgornje površine listov, tlakovci ECO Clean  
pa tako čiščenje omogočajo zaradi fotokatalize. V 
obeh primerih voda preprosto izpere umazanijo iz po-
vršine. Iz lotusovega lista ali tlakovcev ECO Clean.

V našem podjetju smo razvili postopek proizvodnje, 
kjer lahko tlakovce ECO Clean izdelamo v skoraj vseh 
moænih oblikah. Ponosni smo tudi na rezultate labora-
torijskih preiskav, ki so jih opravili v nemškem inštitutu 
„Institut fuer Tehnische Chemie, Hanover, Messlabor 
für Photokatalyse“. V povzetku preiskave je napisano: 

“Betonski tlakovci ECO Clean ECO-Clean so v pre-
iskavi pokazali izjemne fotakatalitične efekte. Vsi 
preiskani vzorci so bili ves čas preiskave stabilni, 
količina dušikovih oksidov (NOx) pa je bila v proce-
su fotokatalize izjemna in visoko nad zahtevano.”

OČISTIMO NARAVO S TLAKOVCI 
ECO CLEAN
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Beton in betonske izdelke v našem podjetju izdeluje-
mo na sodobni, računalniško vodeni in lasersko krmi-
ljeni proizvodni liniji. Vsak beton predhodno sprojek-
tiramo in preizkusimo v lastnem laboratoriju. Šele, ko 
dobimo nadpovprečne rezultate testiranj, vključimo 
recepturo betona v proizvodni proces. Beton priprav-
ljamo v posebnih mešalnih napravah, ki komponente 
dozirajo preko receptur v računalnikih. Sproti kontro-
liramo pomembne lastnosti vhodnih materialov. Tako 
pripravljen beton transportiramo v začasne deponije 
na proizvodnem stroju. Po kontroliranem doziranju 
betona v oblikovalno orodje stroja, vibriranju in stiska-
nju, se betonski izdelki na proizvodnih paletah z robo-
tom prepeljejo v sušilne komore. Tam se izdelki sušijo 
od 8 do 24 ur. Sušenje je računalniško kontrolirano. Po 
pridobitvi zadostne trdnosti betonskih izdelkov, le-te z 
robotom prestavimo na linijo za paketiranje, kjer jih na 
posameznih delih stroji obvežejo s posebnim trakom 
in ovijejo s folijo. Tako so izdelki pripravljeni za tran-
sport na skladišče, po določenem času pa za prodajo.

Vsi izdelki so paletirani na nepovratnih paletah in 
ustrezno deklarirani. Deklaracije vsebujejo vse pot-
rebne podatke, tam kjer je to potrebno pa tudi na-
vedbo EN standarda in CE znak.

Dodatno obdelani izdelki linije Antique so pakirani v 
industrijskih vrečah.

KAKOVOST NAŠIH IZDELKOV
Trudimo se, da bi obdržali najvišji nivo kakovosti proi-
zvodnje. Imamo vse predispozicije, da to tudi doseže-
mo. Naši zaposleni se trudijo, da ostanemo korak pred 
konkurenco, še posebej v delu, kjer igra pomembno 
vlogo kakovost izdelkov. Veliko lastnosti izdelkov, ki 
jih konkurenčni proizvajalci nudijo naknadno in proti 
plačilu, pri nas najdete „serijsko“. Tako uporabljamo 
najčistejši kremen za beton v zgornjem delu izdelkov 

(tlakovci, robniki, travne plošče). Ta izdelkom zagota-
vlja izredno trdnost in obstojnost, še posebej na mraz 
in zmrzal v prisotnosti talil (soli). Večina dvoslojnih 
izdelkov je že v proizvodnji globinsko zaščitena (hi-
drofobirana). Taki izdelki so bolj odporni na vdor vode 
in ostale nesnage. Težave s čiščenjem ostankov hrane, 
kot so gorčica, ketchup, majoneza, mast … so pri teh 
izdelkih pozabljene. Prav tako dobro se lahko očistijo 
ostanki rdečega vina ali sadnih sokov. Ti izdelki so pri-
merni tudi za tlakovanje površin, kjer se večkrat po-
javlja agresija mestne umazanije, na primer dvorišča 
pred mehaničnimi delavnicami … Globinsko hidrofobi-
rane izdelke je torej lažje čistiti in vzdrževati, imajo pa 
bistveno daljšo življenjsko dobo.

Tehnologija hidrofobiranja v serijski proizvodnji je 
novost na našem trgu. Od tod tudi naša odločitev 
in sicer, da kljub dodatnim stroškom proizvodnje 
zvestim kupcem hidrofobiranja ne bomo posebej 
zaračunavali!

Kakovost proizvodnje sprotno kontroliramo v lastnem 
laboratoriju, občasno pa so naše preiskave kontrolira-
ne tudi v neodvisnih inštitutih.

NAŠE PREDNOSTI IN STANDARDI
Prednosti, ki jih moramo posebej izpostaviti so tradicija 
izdelovanja betonskih izdelkov (preko 115 let), uporaba 
najkakovostnejših materialov in kakovostna proizvo-
dnja. Ne smemo pozabiti tudi na odličen odnos našega 
prodajnega osebja do kupcev in inovativen pristop za-
poslenih pri razvijanju novih izdelkov in dizajnov.

Pri proizvodnji upoštevamo vsa določila EN stan-
dardov za posamezne izdelke. Prav tako so vse naše 
kontrole kakovosti izvedene skladno z njihovimi na-
vodili in predpisi. Izdelki, ki so s standardi skladni, 
imajo tudi veljaven CE znak in izjavo o lastnostih.

OPIS NAŠE PROIZVODNJE



MATERIAL PRETEKLOSTI IN PRIHODNOSTI
Beton smatramo za naraven material. V bistvu pa je to 
umetni kompozit, sestavljen iz naravnih komponent; 
veziva, vode, zraka in mineralnih agregatov – grobega 
in finega peska. To „mešanico“ so poznali že pred več 
tisoč leti. Stari rimljani so beton, ki je imel drugačno 
sestavo, kot jo poznamo in razumemo danes, uporab-
ljali za graditev objektov, ki kljubujejo času še danes. 
Rečeno je bilo, da je beton „večni material“. Danes 
pravimo, da je beton ob pravilni uporabi, vzdrževanju 
in negi „skoraj večni“ material. V moderni proizvodnji 
betona so mu običajno dodani tudi kemični dodatki, 
barvni pigmenti, armaturni materiali …

SESTAVNI DELI BETONA
Beton, ki ga izdelujemo pri nas, je sestavljen iz naj-
manj štirih komponent, in sicer cementa, vode, mi-
neralnega agregata in zraka. Vsaka komponenta 
ima pomembno vlogo v betonu. Pomembno je tudi 
razmerje komponent (v/c faktor, doza cementa na 
količino agregata, vsebnost zračnih por …). Pri proi-
zvodnji betonskih izdelkov betonu dodajamo še ke-
mične dodatke, ki mu izboljšajo določene lastnosti 
in barvne pigmente, ki ga obarvajo v želeno barvo. 
Uporabljamo samo certificirane materiale.

SPLOŠNA UPORABA BETONA
V zadnjih sto letih je dobila uporaba betona nove 
razsežnosti. Po odkritju in pričetku uporabe Por-
tland cementa, so ga arhitekti vzeli za „material pri-
hodnosti“. Ko so gradbeniki zaradi izpolnjevanja že-
lja arhitektov pričeli beton tudi armirati, so se meje 
uporabe pomaknile skoraj v neskončnost. Uporaba 
kemičnih dodatkov ta premik samo še utrjuje. Ne 
moremo si predstavljati cestogradnje, hidrogradnje 
ali visokogradnje brez konstrukcij, izdelanih iz be-
tona. Obarvan je postal tudi prijeten za uporabnike. 
Ker je sestavljen iz naravnih materialov, je tudi ekolo-

ško nesporen. Brez betona danes ne bi poznali razvi-
te proizvodnje betonske galanterije, kamor spadajo 
tudi tlakovci, robniki, travne plošče..., ki jih proizvaja-
mo v našem podjetju.

KAKOVOST
Kakovost je najpomembnejši element pri odločitvi 
za nakup. Dosegli smo, da imamo za celoten proi-
zvodni program vpeljano certificirano kontrolo ka-
kovosti proizvodnje.

V lastnem laboratoriju opravljamo osnovne in teko-
če preiskave vhodnih materialov, betonov in izdel-
kov. Med samo proizvodnjo skrbimo za zadostno ka-
kovost. Ko sveži izdelki v računalniško vodeni sušilni 
komori dosežejo zadostno trdnost, jih na avtomat-
skih linijah pripravimo za transport.

Vsaka paleta je označena z deklaracijo. Iz te lahko 
razberemo datum proizvodnje, tip izdelka, Skla-
dnost z EN standardom, CE znak … Palete so večino-
ma nepovratne, kar kupcu zmanjšuje stroške. Izdelki 
iz barvnega betona so pakirani na poseben način. 
Med posameznimi vrstami izdelkov na paleti je pe-
nasta folija, ki preprečuje deformacijo vidnih strani 
izdelkov. Na koncu so izdelki na paleti povezani s po-
vezovalnim trakom in oviti v streech folijo.

Doseženo kakovost betonskih izdelkov in betona 
dokazujejo certifikati, izjave o lastnostih, CE znak in 
različna poročila. Kakovost izdelkov in betona spro-
tno in tekoče spremljamo v laboratoriju. Stiskalnica 
za preskušanje tlačne, razcepne in strižne trdnosti 
izdelkov in betona. Vse karakteristike in skladnost s 
standardi so poleg tehničnih podatkov in podatkov 
o proizvajalcu navedene na deklaracijah izdelkov. Vsi 
izdelki so pakirani na nepovratnih transportnih pale-
tah oziroma industrijskih vrečah.

BETON IN KAKOVOST
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Pesek 26%

Voda 15%

Zrak 6%

Prod ali zdrobljeni kamen 41%
Cement 12%



VSEBINA
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LINIJA BASIC 11
Tlakovec Šestkotnik 12
Tlakovec H 14
Tlakovec Kvadrat 10 x 10, 20 x 20 16
Tlakovec Opeka 10 x 20, 20 x 30 18
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LINIJA TREND 19
Tlakovec Perugia / Novo 20
Tlakovec Toscana 22
Tlakovec Ferrara 24
Tlakovec Mantova 26
Tlakovec Napoli 28
Tlakovec Capri 30
Tlakovec Via Appia 32
Tlakovec La Piazza 34
Tlakovec Rustikal 36
Tlakovec Venezia 38
Tlakovec Pietre 40
Tlakovec Porfido 42

19

LINIJA ANTIQUE 43
Tlakovec Napoli 44
Tlakovec Via Appia 46
Tlakovec La Piazza 48
Tlakovec Porfido 50
Tlakovec Venezia 52
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LINIJA PREMIUM 55
Tlakovec Emonica / Novo 56
Tlakovec Kvadrat 58
10 x 10, 20 x 20
Tlakovec Opeka 20 x 30 60
Tlakovec Capri 62
Tlakovec Ferrara 64

57



9

V
S

E
B

IN
A

BETONSKE PLOŠČE 65
Plošča Betonska Gladka 66
40 x 40, 50 x 50 in 30 x 60 / Novo
Plošča Betonska Prana 70
40 x 40, 50 x 50
Plošča Klasik 71
40 x 40 in 50 x 50

65

ŠKARPNI ELEMENTI 79
Storica 80
Flora Luna 82
Liti Škarpniki 84

ZIDAKI IN ROBNIKI 85
Betonski zidaki 86
Vrtni program 88
Cestni program 89

ELEMENTI ZA KOMUNALO 91
Betonska Mulda 92
Linijska Kanaleta – Betonska 92
Inox Vgradni Pokrovi 92

DODATNI PROGRAM 93
Impregnator Impre-T 94
Impregnator Impre–TS 94
Čistilo Tlakovit-MT 96
Čistilo Tlakovit-SC 96
Čistilo Tlakovit-MO 97
Fuga-T 97
Fuga-T Kompakt 98
Drenažna folija 100
Master Edge sistem 101

TEHNIČNI NAPOTKI IN NAVODILA 103
Navodila za polaganje tlakovcev 104
Navodila za vgrajevanje robnikov 105
Barvna paleta 106
Vzorci polaganj 107
Tehnična navodila 112
Priporočila za naročanje izdelkov 114
in uslug
Leksikon znakov 118
Pakiranje 120

IDEJE ZA VAŠ UREJEN VRT 121

77

LINIJA EKO 73
Tlakovec Eko 20 75
Travne plošče 76

71



 MIX 16 Tonalit v kombinaciji z MIX 21 Classico

„ VEČ SVETOV IN 
NESKONČNO IDEJ ZA 
VAŠE NAJLJUBŠE 
MESTO NA PROSTEM. 
 
DOBRODOŠLI PRI 
OBLAK-U“



 Cementno siva, karamel

LINIJA
BASIC

11

Šestkotnik
Tlakovec „H“ 
Kvadrat 10 x 10
Kvadrat 20 x 20
Opeka 10 x 20 
Opeka 20 x 30
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19,5

22,7

Tlakovec šestkotnik je „železni repertuar“ dobrih 
proizvajalcev tlakovcev. Enostavno ga polagamo, 
saj kar sam „drži“ svojo smer. Na voljo sta tudi dve 
vrsti zaključnih tlakovcev. S tlakovcem šestkotnik 
lahko oblikujemo pešpoti brez uporabe robnikov, saj 
se izredno lepo podajo v samo travišče ali prostor s 
posajenimi rožami. Z uporabo različnih barv lahko 
oblikujemo tudi več vzorcev. Zaključni tlakovci so 
prisotni v vsaki vrsti na paleti (2 kosov).

TLAKOVEC 
ŠESTKOTNIK

12
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DEBELINA 6 cm

DIMENZIJE Ø 20 cm

PORABA NA m2 cca 29 kos

MASA NA m2 cca 125 kg

ŠT. VRST NA PALETI 13

PAKIRANO NA PALETI cca 12,49 m2

MASA PALETE cca 1570 kg Neto

OBREMENITEV 

PAKIRANJE 

PORABA FUGIRNE MASE cca 3,0 kg/m2

TEHNIČNA RISBA 

 Cementno siva Cementno siva, rdeča

Cementno siva Rdeča Zelena
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 Cementno siva
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6

20

16,5

8

20

16,5

DEBELINA 6 cm

DIMENZIJE 20 x 16,5 cm

PORABA NA m2 cca 35 kos

MASA NA m2 cca 123 kg

ŠT. VRST NA PALETI 12

PAKIRANO NA PALETI cca 12,75 m2

MASA PALETE cca 1570 kg Neto

OBREMENITEV 

PAKIRANJE 

PORABA FUGIRNE MASE cca 3,0 kg/m2

TEHNIČNA RISBA 

DEBELINA 8 cm

DIMENZIJE 20 x 16,5 cm

PORABA NA m2 cca 35 kos

MASA NA m2 cca 172 kg

ŠT. VRST NA PALETI 10

PAKIRANO NA PALETI cca 10,35 m2

MASA PALETE cca 1780 kg Neto

OBREMENITEV 

PAKIRANJE 

PORABA FUGIRNE MASE cca 3,5 kg/m2

TEHNIČNA RISBA 

Dobri stari „H“ je primeren za tlakovanje parkov, 
dvorišč, dovozov, kolesarskih poti, pločnikov, vrtnih 
poti in drugih pohodnih površin. Enostavno ga je po-
lagati, saj s svojo obliko omogoča medsebojni spoj 
in tako še posebej trdno vezavo tlakovane površine. 
Posebej so primerni za obremenjene vozne površi-
ne, še posebej, kadar so le-te v naklonu. Po naročilu 
je možna dobava tudi tlakovcev „H“ debeline 8 cm 
z ostrorobo zgornjo površino. Ti so primerni za eks-
tremne obremenitve in tlakovanje povsod tam, kjer 
se uporabljajo nakupovalni vozički.

TLAKOVEC
H

 Rdeča

Cementno siva Rdeča*
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Tlakovci Kvadrat 10 x 10 in 20 x 20 so idealni za tla-
kovanje manjših površin oziroma za izdelavo različnih 
vzorcev v kombinaciji s tlakovci Opeka 10 x 20, Kva-
drat 20 x 20 in Opeka 20 x 30. Tlakovci se lahko upo-
rabljajo tudi za zaključevanje tlakovanih površin.

TLAKOVEC
KVADRAT
10 x 10, 20 x 20

16
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DEBELINA 6 cm

DIMENZIJE 10 x 10 cm

PORABA NA m2 cca 100 kos

MASA NA m2 cca 127 kg

ŠT. VRST NA PALETI 12

PAKIRANO NA PALETI cca 10,80 m2

MASA PALETE cca 1372 kg Neto

OBREMENITEV 

PAKIRANJE 

PORABA FUGIRNE MASE cca 3,0 kg/m2

TEHNIČNA RISBA 

Cementno siva Grafitno črna Rdeča

10

10

6

DEBELINA 6 cm

DIMENZIJE 20 x 20 cm

PORABA NA m2 cca 25 kos

MASA NA m2 cca 128 kg

ŠT. VRST NA PALETI 12

PAKIRANO NA PALETI cca 14,40 m2

MASA PALETE cca 1850 kg Neto

OBREMENITEV 

PAKIRANJE 

PORABA FUGIRNE MASE cca 3,0 kg/m2

TEHNIČNA RISBA 

6

20

20

 Cementno siva



 Cementno siva, grafitno črna
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Tlakovci se lahko uporabljajo tudi za tlakovanje povr-
šin, ki skokovito menjajo višino. Uporabljamo jih tudi 
za tlakovanje površin, ki so izpostavljene večjim obre-
menitvam. Naprimer za tlakovanje dovoznih poti, 
parkirišč in manipulativnih dvorišč.

Možna kombinacija polaganja s tlakovci Opeka 10 x 20, 
Kvadrat 20 x 20 in 10 x 10.

TLAKOVEC
OPEKA
10 x 20, 20 x 30

18
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DEBELINA 6 cm

DIMENZIJE 10 x 20 cm

PORABA NA m2 cca 50 kos

MASA NA m2 cca 127 kg

ŠT. VRST NA PALETI 12

PAKIRANO NA PALETI cca 13,20 m2

MASA PALETE cca 1670 kg Neto

OBREMENITEV 

PAKIRANJE 

PORABA FUGIRNE MASE cca 3,0 kg/m2

TEHNIČNA RISBA 

 Cementno siva, grafitno črna

Cementno siva Grafitno črna Rdeča

6

20

10

DEBELINA 6 cm

DIMENZIJE 20 x 30 cm

PORABA NA m2 cca 16,66 kos

MASA NA m2 cca 128 kg

ŠT. VRST NA PALETI 13

PAKIRANO NA PALETI cca 11,70 m2

MASA PALETE cca 1520 kg Neto

OBREMENITEV 

PAKIRANJE 

PORABA FUGIRNE MASE cca 3,0 kg/m2

TEHNIČNA RISBA 

6

30

20



 MIX 16 Tonalit – bela, črna
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LINIJA
TREND

Perugia / Novo
Toscana
Ferrara
Mantova
Napoli
Via Appia
Capri

La Piazza
Rustikal 
Pietre
Porfido
Venezia



Mesto Perugia, zgodovinski in arhitekturni  biser ita-
lijanske pokrajine Umbrija, se nahaja v s hribovjem 
obdani dolini, prepleteni z obdelanimi polji, po kate-
rih teče reka Tibera. Centro storico (zgodovinski cen-
ter) 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 razno-
likosti 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 povr-
šin; parkov, parkirišč, dovozov in poti. Zaradi poseb-
nega »soft edge« sistema robov so tlakovci Perugia 
odlična rešitev za tlakovanje obbazenskih komplek-
sov. Zaradi majhnih »fug« je po njih lažje potiskati 
nakupovalne vozičke v trgovskih centrih, …. Izgled 
tlakovane površine pa nas vedno potisne v Umbrijo, 
v mesto Perugia. 

TLAKOVEC
PERUGIA
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 MIX 16 – bela, črna
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DEBELINA 7 cm

DIMENZIJE 15,2 x 45,6 / 45,6 x 45,6 /  

 30,4 x 45,6 / 30,4 x 30,4 / 

 30,4 x 15,2

PORABA NA  Sortirano

MASA NA m2 cca 150 kg

ŠT. VRST NA PALETI 10

PAKIRANO NA PALETI cca 11,05 m2

MASA PALETE cca 1650 kg Neto

OBREMENITEV 

PAKIRANJE 

PORABA FUGIRNE MASE cca 3,5 kg/m2

MIX 16 Tonalit
bela, črna

MIX 115
bela, črna, 
peščena
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 MIX 115 – črna, peščena, bela
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NOVO NATRŽIŠČU



30,4

30,4
15,2

45,5

30,4
15,2

45,5

7

30,4

30,4
15,2

45,5

30,4
15,2

45,5

7

Veliko sonca, bogata arhitektura in kulturna dediš-
čina, palme, oljke in olivno olje, florentinski zrezek, 
trpko rdeče vino Chianti, veseli ljudje … Vse to so 
sinonimi za italijansko Toscano. Po reliefu razgiba-
no, po vsebini in karakterju prebivalcev pa razigrano, 
veselo in prijazno. Spoštovanje in ohranjanje zgodo-
vinskih dejstev in arhitekture je tam na prvem mestu. 

Kamen in žgana glina sta bila nekdaj osnovni grad-
beni material. Prav zato so tlakovci Toscana iz linije 
Trend prava izbira takrat, ko poskušamo delček itali-
janske pokrajine Toscana prenesti tudi v naše okolje. 
Kadar želimo še posebej poudariti igrivost, veselje 
in hkrati umirjenost in spokojnost ob preživljanju tis-
tega prostega časa, ki nam zaradi vsakodnevnega 
„hitenja“ še ostane.

TLAKOVEC
TOSCANA
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 MIX 21 Classico – bela, črna, oker
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MIX 21 Classico
bela, črna, oker

DEBELINA 7 cm

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

 15,2 / 30,4 x 30,4

PORABA NA  Sortirano

MASA NA m2 cca 149 kg

ŠT. VRST NA PALETI 10

PAKIRANO NA PALETI cca 11,00 m2

MASA PALETE cca 1645 kg Neto

OBREMENITEV 

PAKIRANJE 

PORABA FUGIRNE MASE cca 4,0 kg/m2

TEHNIČNA RISBA 
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 MIX 21 Classico – bela, črna, oker
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Srednje italijansko mesto Ferrara je arhitekturno 
skupek lepega, starega in modernega gradbenega 
oblikovanja. Prav zanimiva je kombinacija materia-
lov, uporabljanih pred več stoletji in novodobnih ma-
terialnih rešitev. Nekaj pa je jasno. V oblikovanju so 
bila in so še vedno spoštovana razmerja posameznih 
gradbenih elementov. Pogoste so „lamelne“ oblike. 
Dolžine elementov so dosti večje od njihove širine. 
Prav zato je tlakovec Ferrara iz linije Trend s svo-
jim razmerjem dolžine proti širini in za tlakovec izre-
dnih dimenzij ter ostrega in ravnega roba najnovejša 
oblika tlakovca na našem tržišču. Tlorisno razmerje 
tlakovca Ferrara je 1 : 2,6, kar tlakovcu daje moderni 
„lamelni“ videz.

TLAKOVEC
FERRARA
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 MIX 21 Classico – bela, črna, oker  MIX 16 Tonalit – bela, črna
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MIX 16 Tonalit
bela, črna

MIX 21 Classico
bela, črna, oker

DEBELINA 8 cm

DIMENZIJE 20 x 52

PORABA NA m2 9,6

MASA NA m2 cca 164 kg

ŠT. VRST NA PALETI 9

PAKIRANO NA PALETI cca 11,25 m2

MASA PALETE cca 1861 kg Neto

OBREMENITEV 

PAKIRANJE 

PORABA FUGIRNE MASE cca 3,7 kg/m2

TEHNIČNA RISBA 

8

20

52
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 MIX 16 Tonalit – bela, črna
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Tlakovci Mantova so zaradi svojih izredno velikih di-
menzij in naravno reliefne zgornje površine novost 
na našem tržišču. Uporabljajo se za tlakovanja večjih 
dvorišč in vseh ostalih večjih površin. Zaradi velikosti 
se tudi hitreje polagajo.

Reliefna površina daje poseben poudarek samemu 
izdelku, še posebej v kombinaciji z MIX barvo. Zgor-
nja reliefna površine je podobna površini špičenega 
(štokanega) naravnega kamna. Debelina tlakovcev 7 
cm zagotavlja zadostno trdnost in obstojnost tudi 
ob prometnih obremenitvah.

S posrečeno izbiro MIX barve lahko s tlakovci Man-
tov dosežemo pridih stare rimske arhitekture, kjer je 
bil osnovni gradbeni material kamen.

TLAKOVEC
MANTOVA
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 MIX 16 Tonalit – bela, črna  MIX 21 Classico – bela, črna, oker
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MIX 16 Tonalit
bela, črna

MIX 21 Classico
bela, črna, oker

DEBELINA 7 cm

DIMENZIJE 21,9 x 32,9 x 43,9 x  

 54,9 / 32,9 cm

PORABA NA m2 Sortirano

MASA NA m2 cca 145 kg

ŠT. VRST NA PALETI 10

PAKIRANO NA PALETI cca 10,84 m2

MASA PALETE cca 1590 kg Neto

OBREMENITEV 

PAKIRANJE 

PORABA FUGIRNE MASE cca 3,0 kg/m2

TEHNIČNA RISBA 

32,9

54,9

7

43,9
32,9

21,9
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 MIX 21 Classico – bela, črna, oker
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DEBELINA 7 cm

DIMENZIJE 11,9 x 23,9 x 35,9 / 

 23,9 cm

PORABA NA m2 Sortirano

MASA NA m2 cca 146 kg

ŠT. VRST NA PALETI 10

PAKIRANO NA PALETI cca 10,38 m2

MASA PALETE cca 1510 kg Neto

OBREMENITEV 

PAKIRANJE 

PORABA FUGIRNE MASE cca 5,2 kg/m2

TEHNIČNA RISBA 

Tlakovci Napoli so nekoliko večjih dimenzij in debeli-
ne 7 cm. Izdelani so z ostrimi robovi na pohodni stra-
ni in primerni za tlakovanje večjih dvorišč, pločnikov, 
trgov, parkov ali okolic trgovskih centrov. 

Zaradi ostrih robov so primerni povsod tam, kjer se 
uporabljajo nakupovalni vozički. Zaradi debeline 7 
cm so primerni tudi za večje prometne obremenitve. 
Pri polaganju ne smemo slediti geometrijskemu za-
poredju posameznih oblik izdelka.

TLAKOVEC
NAPOLI
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 MIX 16 Tonalit – bela, črna  MIX 21 Classico – bela, črna, oker
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Polaganje naključno, brez zaporedja v 
vseh smereh.

7

35,9

23,9

23,9

11,9

MIX 04 
siva, črna

MIX 16 Tonalit 
bela, črna

MIX 21 Classico 
bela, črna, oker
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 MIX 16 Tonalit – bela, črna
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Tlakovec Capri ima vse: Izredno kakovost, estetsko 
in moderno obliko, inovativne nežne barve in eko za-
vest zaradi manjše debeline, ki je posledica izboljša-
nja nivoja kakovosti izdelka. Moderna oblika, estetska 
izvedba stikov in manjša poraba fugirne zmesi, iz-
vedba polaganja v več smereh, inovativne MIX barve 
z uporabo belih cementov, serijsko globinsko hidro-
fobiranje in inovativen sistem Soft Edge. Soft Edge 
System izdelave zaključka robov tlakovca Capri daje 
vrhunske rezultate modnih smernic in posledično 
skoraj neopazne stike in prehode med tlakovci.

TLAKOVEC
CAPRI
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 MIX 32 Terra Vulcano – peščena, črna, oker  MIX 16 Tonalit – bela, črna
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DEBELINA 6 cm

DIMENZIJE 11,9 x 23,9 x 35,9 / 

 23,9 cm

PORABA NA m2 Sortirano

MASA NA m2 cca 127 kg

ŠT. VRST NA PALETI 13

PAKIRANO NA PALETI cca 13,39 m2

MASA PALETE cca 1700 kg Neto

OBREMENITEV 

PAKIRANJE 

PORABA FUGIRNE MASE cca 3,0 kg/m2

TEHNIČNA RISBA 

Polaganje naključno, brez zaporedja v 
vseh smereh.

23,9

35,9

5,9

23,9
11,9

MIX 24
Atacama
rjava, bela, oker

MIX31
La Nebbia
bela, siva

MIX 16 Tonalit
bela, črna

Mix 32
Terra Vulcano
peščena, črna, 
oker

MIX 115
bela, črna, 
peščena
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 MIX 31 La Nebbia – bela, siva
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Tlakovci Via Appia so izdelani z ostrimi robovi na 
pohodni strani in so primerni za tlakovanje dvorišč 
ali parkov. Pričarajo nam občutek naravnega kam-
na. Uporabljamo ga za tlakovanje ravnih površin in 
tudi klančin. Pri polaganju ne smemo slediti geome-
trijskemu zaporedju posameznih velikosti izdelka. Ti 
tlakovci so najlepši v MIX barvah.

TLAKOVEC
VIA APPIA
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 MIX 04 – siva, črna  MIX 05 Kamen Kras – siva, črna, oker
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DEBELINA 6 cm

DIMENZIJE 11,8 / 14,9 / 22,4 x  

 18,9 cm

PORABA NA m2 Sortirano

MASA NA m2 cca 128 kg

ŠT. VRST NA PALETI 13

PAKIRANO NA PALETI cca 12,22 m2

MASA PALETE cca 1560 kg Neto

OBREMENITEV 

PAKIRANJE 

PORABA FUGIRNE MASE cca 3,5 kg/m2

TEHNIČNA RISBA 

MIX 28
Gran Canaria 
rjava, peščena, 
bela

MIX 04
siva, črna

MIX 05
Kamen Kras 
siva, črna, oker

18,9

22,4

6

14,9
11,8

MIX 04 
siva, črna
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 MIX 28 Gran Canaria - rjava, peščena, bela
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Tlakovci La piazza so izdelani z ostrimi robovi na 
pohodni strani. Primerni so za parkirišča, kjer se za 
transport kupljenega blaga uporablja nakupovalni 
vozički. Pri polaganju ne smemo slediti geometrij-
skemu zaporedju posameznih velikosti izdelka. Ker 
so ti tlakovci ostrorobi, moramo paziti na zadostno 
„zračnost“ polaganja (zadosten prostor med tlakov-
ci, ki mora biti zapolnjen s fugirnim peskom, da se 
prepreči kasnejše krušenje robov zaradi obremeni-
tev s prometom).

TLAKOVEC
LA PIAZZA
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 MIX 115 – črna, peščena, bela  MIX 16 Tonalit - bela, črna
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DEBELINA 6 cm

DIMENZIJE 10,4 / 13,7 / 20,3 x 13,7 cm

PORABA NA m2 Sortirano

MASA NA m2 cca 128 kg

ŠT. VRST NA PALETI 12

PAKIRANO NA PALETI cca 12,38 m2

MASA PALETE cca 1580 kg Neto

OBREMENITEV 

PAKIRANJE 

PORABA FUGIRNE MASE cca 4,2 kg/m2

TEHNIČNA RISBA 

13,3

20

6

13,4
10,1

MIX 04 
siva, črna

MIX 16 Tonalit 
bela, črna

MIX 115
bela, črna, 
peščena



35

 MIX 115 – črna, peščena, bela
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Tlakovci Rustikal so primerni za tlakovanje dvorišč ali 
parkov, kjer na gradbenih objektih prevladuje naravni 
kamen. Je najbolj učinkovita kombinacija za polaga-
nje na površinah, kjer zaključni robovi niso vzporedni.

Pri polaganju ne smemo slediti geometrijskemu za-
poredju posameznih velikosti izdelka. Največ ga iz-
delamo v MIX barvah, mogoče pa ga je naročiti tudi 
v enotnih barvah iz našega asortimana.

TLAKOVEC
RUSTIKAL
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 MIX 01 – rdeča, rumena, rjava  MIX 05 Kamen Kras – siva, črna, oker
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DEBELINA 6 cm

DIMENZIJE 10 / 16 / 26 x 16 cm

PORABA NA m2 Sortirano

MASA NA m2 cca 125 kg

ŠT. VRST NA PALETI 12

PAKIRANO NA PALETI cca 13,08 m2

MASA PALETE cca 1640 kg Neto

OBREMENITEV 

PAKIRANJE 

PORABA FUGIRNE MASE cca 2,7 kg/m2

TEHNIČNA RISBA 

MIX 01 
rdeča, rumena, 
rjava 

MIX 04 
siva, črna

MIX 16 Tonalit 
bela, črna

MIX 05
Kamen Kras 
siva, črna, oker

16

26

6

16
10
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 MIX 16 Tonalit – bela, črna
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Tlakovci Venezia so izdelani z ostrimi robovi na 
pohodni strani. Primerni so za tlakovanje parkirišč, 
dvorišč in nakupovalnih centrov. Zaradi 8 cm de-
beline so primerni tudi za tlakovane površine, ki so 
izpostavljene ekstremnim obremenitvam. Paziti mo-
ramo le na zadostno „zračnost“ polaganja (zadosten 
prostor med tlakovci, ki mora biti zapolnjen s fugir-
nim peskom, da se prepreči kasnejše krušenje robov 
zaradi obremenitev s prometom).

TLAKOVEC
VENEZIA
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 MIX 28 Gran Canaria – rjava, peščena, bela
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DEBELINA 8 cm

DIMENZIJE 12,5 x 25 cm

PORABA NA m2 cca 32 kos

MASA NA m2 cca 172 kg

ŠT. VRST NA PALETI 10

PAKIRANO NA PALETI cca 10,00 m2

MASA PALETE cca 1740 kg Neto

OBREMENITEV 

PAKIRANJE 

PORABA FUGIRNE MASE cca 4,0 kg/m2

TEHNIČNA RISBA 

MIX 28
Gran Canaria  
rjava, peščena, 
bela

12,5

25

8

MIX 05
Kamen Kras 
siva, črna, oker
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 MIX 28 Gran Canaria – rjava, peščena, bela
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Tlakovci Pietre so zaradi svojih izredno majhnih di-
menzij in zaradi 7, med seboj različnih velikosti pri-
merni za izdelavo vseh vrst okroglin, obrob, vzorcev, 
izsekov in krožnih lokov. Zaradi posebnih oblik, tudi v 
obliki trapeza, je izdelovanje krivin in krožnih lokov še 
toliko lažje, zato naknadno rezanje skoraj ni potrebno.

TLAKOVEC
PIETRE

 MIX 04 – siva, črna  MIX 04 – siva, črna

DEBELINA 6 cm

DIMENZIJE 5 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 

 8,5 / 10 x 9 cm

PORABA NA M2 Sortirano

MASA NA M2 cca 123 kg

ŠT. VRST NA PALETI 10

PAKIRANO NA PALETI cca 9,25 m2

MASA PALETE cca 1150 kg Neto

OBREMENITEV 

PAKIRANJE 

PORABA FUGIRNE MASE cca 5,0 kg/m2

TEHNIČNA RISBA 

MIX 04 
siva, črna

6

5 6,5
7

7,5
8

8,5
10

9
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 MIX 04 – siva, črna
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Tlakovci Porfido so nadomestek uporabe granitnih 
kock pri tlakovanju dvorišč, parkov in potk. Zaradi 
4-ih različnih dimenzij je dejansko „dober posne-
tek“ naravnega kamna. Uporaben je tudi pri izdelavi 
vzorcev in zaključevanju tlakovanih površin. Pri po-
laganju ne smemo slediti geometrijskemu zaporedju 
posameznih velikosti izdelka.

TLAKOVEC
PORFIDO
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 MIX 04 – siva, črna  MIX 04 – siva, črna
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DEBELINA 6 cm

DIMENZIJE 10 / 11 / 12,5 /  

 13,5 x 11 cm

PORABA NA m2 Sortirano

MASA NA m2 cca 127 kg

ŠT. VRST NA PALETI 12

PAKIRANO NA PALETI cca 11,28 m2

MASA PALETE cca 1480 kg Neto

OBREMENITEV 

PAKIRANJE 

PORABA FUGIRNE MASE cca 5,0 kg/m2

TEHNIČNA RISBA 

MIX 04 
siva, črna

11

13,5

6

12,5
11

10



 MIX 04 – siva, črna

LINIJA
ANTIQUE

43

Napoli
Via Appia
La Piazza
Porfido
Venezia



Pogled na tlakovec Napoli vam pričara pokrajino, 
bogato z zgodovinskimi arhitekture ostanki in kul-
turo. Ob starejših objektih tlakovci Napoli poudarijo 
pristnost, žlahtnost in obstojnost. Zaradi različnih 
dimenzij in oblik, pa tudi zaradi ravnih in pokruše-
nih robov se odlično prilegajo k starejšim objektom. 
Vendar jim moderna arhitektura tudi ni tuja. Takim 
objektom dodajo tisto drugačnost, ki „modernost“ 
še potrjuje. Zaradi usklajenih osnovnih oblik in di-
menzij lahko ob različnih načinih polaganja doseže-
mo antično neurejenost ali moderno zaporednost. 
MIX barve k vsemu skupaj dodajo še moderno ele-
gantnost in občutek trdnosti in obstojnosti. Torej, 
preprosto zadovoljstvo.

Opozorilo! Proizvod zaradi tehnologije pakiran v 
industrijskih vrečah!

TLAKOVEC
NAPOLI
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 MIX 04 – siva, črna MIX 21 Classico – bela, črna, oker

MIX 04 
siva, črna

MIX 21 Classico 
bela, črna, oker

7

35,9

23,9

23,9

11,9

DEBELINA 7 cm

DIMENZIJE 11,9 x 23,9 x 35,9 /  

 23,9 cm

PORABA NA m2 Sortirano

MASA NA m2 cca 145 kg

ŠT. VRST NA PALETI 10

PAKIRANO NA PALETI cca 10,30 m2

MASA PALETE cca 1540 kg Neto

OBREMENITEV 

PAKIRANJE 

PORABA FUGIRNE MASE cca 5,6 kg/m2

TEHNIČNA RISBA 
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 MIX 21 Classico – bela, črna, oker
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Tlakovci Via Appia dodatno obdelani – postarani. 
Značilnost so pokrušeni robovi in popraskana povr-
šina na pohodni strani. S svojo obliko nas popeljejo 
v antični Rim. Uporabljamo jih za tlakovanje dvorišč 
ali parkov, kjer želimo še posebej poudariti žlahtnost 
in ekskluzivnost okolice objektov. Skladajo se s staro 
in novo arhitekturo. Priporočamo zaključevanje tla-
kovane površine s tlakovci Porfido v vsaj dveh vrstah. 
Pri polaganju ne smemo slediti geometrijskemu za-
poredju posameznih velikosti izdelka.

Opozorilo! Proizvod zaradi tehnologije pakiran v 
industrijskih vrečah!

TLAKOVEC
VIA APPIA
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 MIX 04 – siva, črna MIX 05 Kamen Kras – siva, črna, oker

DEBELINA 6 cm

DIMENZIJE 11,8 / 14,9 / 22,4 x 

 18,9 cm

PORABA NA m2 Sortirano

MASA NA m2 cca 129 kg

ŠT. VRST NA PALETI 10

PAKIRANO V VREČI cca 12,52 m2

MASA PALETE cca 1614 kg Neto

OBREMENITEV 

PAKIRANJE 

PORABA FUGIRNE MASE cca 3,7 kg/m2

TEHNIČNA RISBA 

MIX 04 
siva, črna

MIX 05
Kamen Kras
siva, črna, oker

18,9

22,4

6

14,9
11,8
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 MIX 04 – siva, črna
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Tlakovci La Piazza so dodatno obdelani – postarani. 
Značilnost so pokrušeni robovi in popraskana povr-
šina na pohodni strani. Te deformacije dajejo „starin-
ski“ videz. Zaradi treh različnih dimenzij so primerni 
za polaganje na površinah, kjer zaključni robovi niso 
vzporedni. Pri polaganju ne smemo slediti geome-
trijskemu zaporedju posameznih velikosti izdelka.

Opozorilo! Proizvod zaradi tehnologije pakiran v 
industrijskih vrečah!

TLAKOVEC
LA PIAZZA
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 MIX 04 – siva, črna MIX 115 – bela, črna, peščena

DEBELINA 6 cm

DIMENZIJE 10,4 / 13,7 / 20,3 x 13,7 cm

PORABA NA m2 Sortirano

MASA NA m2 cca 129 kg

PAKIRANO V VREČI cca 12,80 m2

MASA PALETE cca 1650 kg Neto

OBREMENITEV 

PAKIRANJE 

PORABA FUGIRNE MASE cca 4,5 kg/m2

TEHNIČNA RISBA 

MIX 04 
siva, črna

13,3

20

6

13,4
10,1

MIX 115
bela, črna, 
peščena
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 MIX 16 Tonalit – bela, črna
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Tlakovci Porfido so v liniji Antique dodatno obdelani 
– postarani. Značilnost so pokrušeni robovi in popra-
skana površina na pohodni strani ter videz z antič-
nim pridihom. Zaradi 4-ih različnih dimenzij ga upo-
rabljamo tudi pri zaključevanju tlakovanih površin in 
izdelavi vzorcev. So nadomestek uporabe granitnih 
kock pri tlakovanju dvorišč in parkov. Pri polaganju 
ne smemo slediti geometrijskemu zaporedju posa-
meznih velikosti izdelka. Najprimernejši je izbor MIX 
barve, saj je položena površina zelo podobna tlaku 
iz naravnega kamna (tudi porfida).

Opozorilo! Proizvod zaradi tehnologije pakiran v 
industrijskih vrečah!

TLAKOVEC
PORFIDO
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 MIX 04 – siva, črna MIX 04 – siva, črna

MIX 04 
siva, črna

DEBELINA 6 cm

DIMENZIJE 10 / 11 / 12,5 / 13,5 x  

 11 cm

PORABA NA m2 Sortirano

MASA NA m2 cca 126,5 kg

PAKIRANO V VREČI cca 13,84 m2

MASA PALETE cca 1750 kg Neto

OBREMENITEV 

PAKIRANJE 

PORABA FUGIRNE MASE cca 5,5 kg/m2

TEHNIČNA RISBA 

11

13,5

6

12,5
11

10
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 MIX 04 – siva, črna
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Tlakovci VENEZIA dodatno obdelani – postarani. 
Značilnost so pokrušeni robovi in popraskana povr-
šina na pohodni strani. Zaradi 8 cm debeline so pri-
merni tudi za tlakovane površine, ki so izpostavljene 
ekstremnim obremenitvam.

Opozorilo! Proizvod zaradi tehnologije pakiran v 
industrijskih vrečah!

TLAKOVEC
VENEZIA
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 MIX 28 Gran Canaria – rjava, peščena, bela

MIX 28
Gran Canaria
rjava, peščena, 
bela

DEBELINA 8 cm

DIMENZIJE 12,5 x 25 cm

PORABA NA m2 cca 32 kos

MASA NA m2 cca 170 kg

PAKIRANO V VREČI cca 9,45 m2

MASA PALETE cca 1600 kg Neto

OBREMENITEV 

PAKIRANJE 

PORABA FUGIRNE MASE cca 4,5 kg/m2

TEHNIČNA RISBA 

12,5

25

8
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 MIX28 Gran Canaria – rjava, peščena, bela
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 Črna



 Kombinacija – bela, črna

LINIJA
PREMIUM

55

Emonica – NOVO
Kvadrat 10 x 10
Kvadrat 20 x 20
Opeka 10 x 20
Opeka 20 x 30
Ferrara
Capri



Emona – Ljubljanska kotlina je bila naseljena že v 
prazgodovini. Preko nje so že v predrimskem ob-
dobju potekale pomembne trgovske poti. Tlakovec 
Emonica je sedaj sestavni del Slovenske ceste v Lju-
bljani, ceste kjer je bil vedno prostor urbanističnega 
napredka. Vzorec tlakovca je zasnovan po vzorcu 
tlaka v starem delu Ljubljane. Prani peski, različnih 
barv in kombinacij skupaj s posebno obliko in raz-
merjem stranic dajejo občutek, da se sprehajamo po 
modni pisti. Prav zato so tlakovci namenjeni moder-
nemu oblikovanju, kjer ''čistost'' linij in površin dajejo 
poseben vizualni efekt.

TLAKOVEC
EMONICA

56

 Romb – Rumeni, Kvadrat – Sivo antracitna
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EMONICA KVADRAT

DEBELINA 8 cm

DIMENZIJE 15,1 x 15,1 cm

PORABA NA m2 44 kos

PORABA 58 %

MASA NA m2 cca 164 kg

PAKIRANO NA PALETI cca 9,6 m2

MASA PALETE cca 1570 kg Neto

OBREMENITEV 

PAKIRANJE 

PORABA FUGIRNE MASE cca 6,0 kg/m2

TEHNIČNA RISBA 

Rumena Sivo antracitna

EMONICA ROMB

DEBELINA 8 cm

DIMENZIJE 26 x 11,3 cm

PORABA NA m2 66 kos

PORABA 42 %

MASA NA m2 cca 174 kg

PAKIRANO NA PALETI cca 7,5 m2

MASA PALETE cca 1300 kg Neto

OBREMENITEV 

PAKIRANJE 

PORABA FUGIRNE MASE cca 6,0 kg/m2

TEHNIČNA RISBA 

#slovenskacesta, #tlakovcioblak

15,1

15,1

8

11,3

26

8
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 Romb – Rumeni, Kvadrat – Sivo antracitna
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6

6

20

20

 Kombinacija – bela, črna

Prani tlakovci Kvadrat 10 x 10 in Kvadrat 20 x 20 iz li-
nije Premium so proizvodi, ki nadomeščajo peskane 
izdelke, ko se skuša doseči rahlo hrapavo – nedrsečo 
površino in bolj naravnemu kamnu podoben izgled 
zgornje obrabne površine. To dosežemo s posebno 
sestavo betonske mešanice, posebej še zaradi upo-
rabe žlahtnih granitnih peskov. Takšni izdelki so ka-
kovostnejši, saj z uporabo barvnih granitnih peskov 
dosežemo trajno barvno intenziteto zgornje povr-
šine tlakovca. Prani izdelki imajo zato tudi bistveno 
daljšo življensko dobo.

TLAKOVEC
KVADRAT 10 x 10, 
20 x 20
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Bela Črna Peščena

DEBELINA 6 cm

DIMENZIJE 10 x 10 cm

PORABA NA m2 cca 100 kos

MASA NA m2 cca 127 kg

ŠT. VRST NA PALETI 12

PAKIRANO NA PALETI cca 10,80 m2

MASA PALETE cca 1375 kg Neto

OBREMENITEV 

PAKIRANJE 

PORABA FUGIRNE MASE cca 3,0 kg/m2

TEHNIČNA RISBA 

DEBELINA 6 cm

DIMENZIJE 20 x 20 cm

PORABA NA m2 cca 25 kos

MASA NA m2 cca 128 kg

ŠT. VRST NA PALETI 12

PAKIRANO NA PALETI cca 14,40 m2

MASA PALETE cca 1845 kg Neto

OBREMENITEV 

PAKIRANJE 

PORABA FUGIRNE MASE cca 3,0 kg/m2

TEHNIČNA RISBA 
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 Kombinacija – bela, črna
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 Bela

Prani tlakovci Opeka 20x30 iz linije Premium so pro-
izvodi, ki nadomeščajo peskane izdelke, ko se skuša 
doseči rahlo hrapavo – nedrsečo površino in bolj na-
ravnemu kamnu podoben izgled zgornje obrabne po-
vršine. To dosežemo s posebno sestavo betonske me-
šanice, posebej še zaradi uporabe žlahtnih granitnih 
peskov. Takšni izdelki so kakovostnejši, saj z uporabo 
barvnih granitnih peskov dosežemo trajno barvno in-
tenziteto zgornje površine tlakovca. Prani izdelki ima-
jo zato tudi bistveno daljšo življensko dobo.

TLAKOVEC
OPEKA 20 x 30
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Bela Črna Peščena

6

30

20

DEBELINA 6 cm

DIMENZIJE 20 x 30 cm

PORABA NA m2 cca 16,66 kos

MASA NA m2 cca 128 kg

ŠT. VRST NA PALETI 13

PAKIRANO NA PALETI cca 11,70 m2

MASA PALETE cca 1520 kg Neto

OBREMENITEV 

PAKIRANJE 

PORABA FUGIRNE MASE cca 3,7 kg/m2

TEHNIČNA RISBA 
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 Kombinacija – bela, črna
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 Sivo antracitna

Tlakovec Capri ima vse: Izredno kakovost, estetsko 
in moderno obliko, inovativne nežne barve in eko za-
vest zaradi manjše debeline, ki je posledica izboljša-
nja nivoja kakovosti izdelka. Moderna oblika, estet-
ska izvedba stikov in manjša poraba fugirne zmesi, 
izvedba polaganja v več smereh.

TLAKOVEC
CAPRI
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DEBELINA 6 cm

DIMENZIJE 11,9 / 23,9 / 35,9 x 

 23,9 cm

PORABA NA m2 sortirano

MASA NA m2 cca 128 kg

ŠT. VRST NA PALETI 13

PAKIRANO NA PALETI cca 13,39 m2

MASA PALETE cca 1700 kg Neto

OBREMENITEV 

PAKIRANJE 

PORABA FUGIRNE MASE cca 3,0 kg/m3

TEHNIČNA RISBA 

23,9

35,9

6,0

23,9
11,9

Sivo antracitna
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 Sivo antracitna

L
IN

IJ
A

 P
R

E
M

IU
M



 Črna  Kombinacija – bela, črna

Prestižna obdelava tlakovca Ferrara iz linije Premium 
doda tlakovani površini nek prestižni videz. Če smo 
za tlakovce Ferrara iz linije Trend rekli, da ponazarja-
jo oblike gradbenih materialov v srednje italijanskem 
mestu Ferrara, lahko za te tlakovce iz linije Premium 
rečemo, da s svojo ekskluzivnostjo in prestižnostjo 
dajejo tlakovani površini žlahten priokus. Prani peski, 
različnih barv in kombinacij skupaj z posebno obliko 
in razmerjem stranic dajejo občutek, da se sprehaja-
mo po modni pisti. Prav zato so tlakovci namenjeni 
modernemu oblikovanju, kjer „čistost“ linij in pove-
šine dajejo poseben vizualni efekt. Tlakovce Ferrara 
iz linije Premium torej priporočamo v kombinaciji z 
moderno in gladko arhitekturo.

TLAKOVEC
FERRARA
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Bela

DEBELINA 8 cm

DIMENZIJE 20 x 52 cm

PORABA NA m2 cca 9,6 kos

MASA NA m2 cca 164 kg

ŠT. VRST NA PALETI 9

PAKIRANO NA PALETI cca 11,25 m2

MASA PALETE cca 1861 kg Neto

OBREMENITEV 

PAKIRANJE 

PORABA FUGIRNE MASE cca 3,7 kg/m2

TEHNIČNA RISBA 

8

20

52

Črna 



 MIX 16 Tonalit – bela, črna

BETONSKE 
PLOŠČE

65

Plošča betonska gladka
40 x 40, 50 x 50,
30x60 / Novo
Plošča klasik
40 x 40, 50 x 50
Plošča betonska prana
40 x 40, 50 x 50



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 ob prisotnosti soli saj so že v 
samem procesu tehnologije globinsko impegnirane, 
kar pomeni, da ne vpijajo umazanije, se posledično 
lažje čistijo in vzdržujejo, imajo pa tudi bistveno dalj-
šo življenjsko dobo.

Opozorilo! Betonske plošče so povozne le v primeru, 
ko so lepljene na betonsko podlago!

GLADKA
PLOŠČA BETONSKA
40 x 40 in 50 x 50

66

 MIX 31 La Nebbia
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DEBELINA 5 cm

DIMENZIJE 40 x 40 cm

PORABA NA m2 6,25 kos

MASA KOSA cca 17 kg

ŠT. VRST NA PALETI 15

PAKIRANO NA PALETI cca 90 kos

MASA PALETE cca 1515 kg Neto

OBREMENITEV 

PAKIRANJE 

TEHNIČNA RISBA 

DEBELINA 5 cm

DIMENZIJE 50 x 50 cm

PORABA NA m2 4 kos

MASA KOSA cca 26 kg

ŠT. VRST NA PALETI 15

PAKIRANO NA PALETI cca 60 kos

MASA PALETE cca 1560 kg Neto

OBREMENITEV 

PAKIRANJE 

TEHNIČNA RISBA 

Cementno siva MIX 04 
siva, črna*

MIX 28
Gran Canaria 
rjava, peščena, 
bela

MIX 16 Tonalit 
bela, črna

5

40 40

5

50 50

MIX 21 Classico
bela, črna, oker

*  ni na voljo za Ploščo betonsko 50 
x 50
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 MIX 16 Tonalit - bela, črna
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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 ob prisotnosti soli saj so že v 
samem procesu tehnologije globinsko impegnirane, 
kar pomeni, da ne vpijajo umazanije, se posledično 
lažje čistijo in vzdržujejo, imajo pa tudi bistveno dalj-
šo življenjsko dobo.

Opozorilo! Betonske plošče so povozne le v prime-
ru, ko so lepljene na betonsko podlago!

PLOŠČA BETONSKA
30 x 60

 MIX 32 Terra Vulcano – peščena, črna, oker

DEBELINA 5 cm

DIMENZIJE 30 x 60 cm

PORABA NA m2 5,55 kos

MASA KOSA cca 19 kg

ŠT. VRST NA PALETI 15

PAKIRANO NA PALETI cca 90 kos

MASA PALETE cca 1710 kg Neto

OBREMENITEV 

PAKIRANJE 

TEHNIČNA RISBA 

MIX 16 Tonalit 
bela, črna

MIX 30
Benkovac
bela, rumena, 
oker

5

60

30

MIX 21 Classico
bela, črna, oker

MIX 32
Terra Vulcano
peščena, črna, 
oker

MIX 115
bela, črna, 
peščena
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 MIX 16 Tonalit - bela, črna
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 Bela, črna

Plošča iz linije Premium je proizvod, ki nadomešča 
peskane plošče pri proizvodnji katerih se skuša do-
seči rahlo hrapav vendar bogat izgled zgornje ob-
rabne površine zaradi uporabe posebnih granitnih 
peskov. Takšne vrste plošč so kakovostnejše saj z 
uporabo pranih barvnih granitnih peskov dosežemo 
trajno intenziteto barvne strukture zgornje površine 
plošče, ter imajo zato tudi bistveno daljšo življensko 
dobo. Pri pranju se doseže vizualno najmanj enak 
učinek kot pri peskanju, s tem da peskanje moč-
no poškoduje beton, kar ima za posledico manjšo 
obstojnost materiala. Možnost izdelave v različnih 
barvnih odtenkih granitnih peskov.

Opozorilo! Betonske plošče so povozne le v prime-
ru, ko so lepljene na betonsko podlago!

PRANA
BETONSKA PLOŠČA
40 x 40 in 50 x 50

Bela Črna

DEBELINA 5 cm

DIMENZIJE 40 x 40 cm

PORABA NA m2 cca 6,25 kos

MASA KOSA cca 17 kg

ŠT. VRST NA PALETI 15

PAKIRANO NA PALETI 90 kos

MASA PALETE cca 1530 kg Neto

OBREMENITEV 

PAKIRANJE 

TEHNIČNA RISBA 

DEBELINA 5 cm

DIMENZIJE 50 x 50 cm

PORABA NA m2 cca 4 kos

MASA KOSA cca 26 kg

ŠT. VRST NA PALETI 15

PAKIRANO NA PALETI 60 kos

MASA PALETE cca 1560 kg Neto

OBREMENITEV 

PAKIRANJE 

TEHNIČNA RISBA 

5

40 40

5

50 50

Sivo antracitna



Plošče klasik so narejene po metodi direktnega pranja 
s čisto vodo. Z uporabo različnih barv kamna, rečnih 
agregatov in s pomočjo pranja s čisto vodo dobimo 
površino, ki je enaka naravnemu kamnu – marmorju.

PLOŠČA KLASIK
40 x 40 in 50 x 50

DEBELINA 3,8 cm

DIMENZIJE 40 x 40 cm

PORABA NA m2 6,25 kos

MASA KOSA cca 13,50 kg

PAKIRANO NA PALETI cca 120 kos

MASA PALETE cca 1620 kg Neto

OBREMENITEV 

PAKIRANJE 

TEHNIČNA RISBA 

DEBELINA 3,8 cm

DIMENZIJE 50 x 50 cm

PORABA NA m2 4 kos

MASA KOSA cca 21 kg

PAKIRANO NA PALETI cca 60 kos

MASA PALETE cca 1260 kg Neto

OBREMENITEV 

PAKIRANJE 

TEHNIČNA RISBA 

 Siva, rdeča

Siva

50 x 50

Siva Siva, rdeča

40 x 40

3,8

40 40

3,8

50 50
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 Cementno siva

LINIJA
EKO

73

Eko 20
Travne plošče
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EKOLOŠKO IN EKONOMIČNO
Eko-tlak iz galabetona ni samo prijazen do okolja, 
temveč prispeva tudi k prihranku dajatev za od-
vodnjavanje. V številnih predelih Nemčije so se na-
mreč dajatve za odvodnjavanje zaprtih površin pove-
čale (davek na dež). Te dajatve je z uporabo našega 
Eko-tlaka možno znatno zmanjšati. Posvetujte se z 
vašim uradom za upravljanje odpadnih voda. Ponuja-
mo široko izbiro Eko-tlakov z različnimi širinami fug. 
Pokazali vam bomo tudi znak kakovosti za sposob-
nost ponikanja. Večina kamnov je odlično kompati-
bilna z vsemi polnimi (naravnimi) kamni.

JE ZMOGLJIVOST PONIKANJA TAL ZADOSTNA?
Za ponikanje zmogljiv tlak je smiseln le v primeru, ko 
tudi podlaga pod tlakom zagotavlja ponikanje. Debe-
le plasti gline na primer komajda prepuščajo vodo.

S tem preprostim testom lahko enostavno preveri-
te sposobnost ponikanja vaših tal:
1.   Na mestu, kjer boste kasneje položili tlak, izkop-

ljite pravokotno luknjo z kolikor je možno pravo-
kotnimi stenami. Luknja naj bo po možnosti ši-
roka eno do dve lopati in tako globoka kot mora 
biti poglobljeno dno mza postavitev tlaka (Pla-
num za nosilno plast in sloj proti zmrzali).

2.   Prekrijte tla z približno 2 cm plastjo peska ali 
drobnozrnatega proda.

3.    Zalivajte odprtino približno 1 uro tako, da je pod-
laga zelo dobro namočena. Pomembno je, da se 
tla v tem času ne osušijo!

4.   V odprtino vstavite zložljiv meter in ga primerno 
fiksirajte (da se ne „zrahlja“).

5.   Jamico napolnite z vodo (približno 30 cm visoko). 
Na zložljivem metru odčitajte stanje vode in si ga za-
beležite skupaj z uro odčitavanja. Po 10 minutah si 
ponovno zabeležite stanje vode in čas odčitavanja.

6.   V času 1 ure na vsakih 10 minut merite stanje 
vode; zapisujte si čas merjenja in stanje vode.

PREDNOSTI TLAKOVCEV LINIJE EKO
•  oblikovani so tako, da lahko glede na potrebe in-

tenzivnosti odvajanja meteorne vode oblikujemo 
velikost vmesnih fug

•  odtekanje vode omogočeno tudi do 100  % količini 
( v odvisnosti od načina polaganja velikosti fug)

•  omogočajo obnavljanje podtalne vode v največji 
možni meri

•  redukcija polutantov v meteorni vodi z ublažitvijo 
vpliva na okolje

•  omogočeno zadrževanje in shranjevanje meteorne 
vode za potencialno ponovno uporabo za irigacijo

•  omogočena boljša ekonomsko izraba zemljišča, še 
posebej v urbanih okoljih – zelene površine

•  omogočeno znižanje projektnih stroškov
•  redukcija učinka segrevanja okoljskih voda

LINIJA
EKO

PRIMER

STANJE VODE NA ZAČETEKU 28,0 cm

PO 10 MINUTAH  22,5 cm

RAZLIKA  5,5 cm

NADALJNJIH 10 MINUT  17,5 cm

RAZLIKA   5,0 cm

NADALJNJIH 10 MINUT   13,0 cm

RAZLIKA   4,5 cm

ČAS SKUPAJ  30 min

SKUPNA RAZLIKA   15,0 cm

IZRAČUN STOPNJE PONIKANJA
Stopnja ponikanja = skupna razlika 
stanja vode : seštevku časa
Naš primer: 15 : 30 = 0,5 cm/min

REZULTAT TESTIRANJA
Vrednosti manjše od 0,03 cm/min:
Brez sposobnosti ponikanja

Vrednosti med 0,03 in 0,12 cm/min: 
Pogojna sposobnost ponikanja, event. 
povečati sloj za zaščito proti zmrzali 
(vprašajte strokovnjaka)

Vrednosti med 0,12 in 30 cm/min:
Sposobno ponikanja

Vrednosti večje od 30 cm/min:
Prehitro odtekanje in s tem povezano 
verjetno onesnaženje podtalnice. V tem 
primeru preverite razdaljo do podtalni-
ce (vprašajte strokovnjaka).



6

20

20

EKO-20 tlakovci omogočajo tlakovanje parkirišč in 
peš poti in drugih površin, ki so obremenjene s tež-
kim transportom. Primerni so tudi za občasno povo-
zne površine. Omogočajo bogatenje podtalnice in s 
tem pozitivno vplivajo na EKO sistem, zaloge pitne 
vode in izhlapevanje v ozračje! 

Ta inovativni sistem omogoča bogatenje podtalne 
vode in ne obremenjuje čistilnih naprav in kanaliza-
cije. 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 več-
jo porabo materiala.

TLAKOVEC
EKO 20
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Cementno siva

DEBELINA 6 cm

DIMENZIJE 20 x 20 cm

PORABA NA M2 cca 25 kos

MASA NA M2 cca 109 kg

ŠT. VRST NA PALETI 12

PAKIRANO NA PALETI cca 12,00 m2

MASA PALETE cca 1325 kg Neto

OBREMENITEV 

PAKIRANJE 

TEHNIČNA RISBA 

 Cementno siva  Cementno siva



Travne plošče – dvoslojne so primerne za tlakovanje 
površin, kjer hočemo ali moramo ohraniti zelenico 
(travo), teren pa naj bi bil le občasno povozen. Upo-
rabljamo jih za tlakovanje parkirišč, dovoznih poti 
in začasnih transportnih površin. V gradbeništvu se 
Travne plošče uporabljajo tudi za armiranje zemljine 
v nasipih in drugih gradbenih objektih. Možna je do-
bava v cementno sivi, rjavi ali zeleni barvi. 

Uporabljajo se zgolj za nepovozne površine.

TRAVNE PLOŠČE
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Cementno siva Zelena

DEBELINA 8 cm

DIMENZIJE 40 x 60 cm

PORABA NA M2 cca 4,17 kos

MASA KOSA cca 26 kg

PAKIRANO NA PALETI 60 kos

MASA PALETE cca 1560 kg Neto

OBREMENITEV 

PAKIRANJE 

TEHNIČNA RISBA 

6

60
40

 Cementno siva  Cementno siva
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 MIX 05 Kamen Kras – siva, črna, oker



 MIX 05 Kamen Kra – siva, črna, oker

ŠKARPNI
ELEMENTI

79

Storica
Flora Luna
Liti škarpniki



 MIX 05 Kamen Kras – siva, črna, oker  MIX 05 Kamen Kras – siva, črna, oker

škarpne elemente Storica uporabljamo za okrasne 
zidove, obrobe zemljišč, stopnišča, stranske obrobe 
utrjenih stopniščnih konstrukcij … 

Naravne barve, dodatna obdelava površine z ne-
enakomerno krušenimi robovi in velika raznolikost 
oblikovanja zaradi medsebojno usklajenih elemen-
tov vas popeljejo v svet Antique. Elementi Storica 
so globinsko in površinsko impregnirani, zato so kos 
tudi škodljivim zunanjim vplivom! Možne kombinaci-
je z lesenimi ali kovinskimi ograjnimi elementi.

Opozorilo! Proizvod zaradi tehnologije pakiran v 
industrijskih vrečah!

STORICA
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MIX 04
siva, črna

MIX 05
Kamen Kras
siva, črna, oker

VIŠINA 20 cm

DIMENZIJE 35 / 25 / 15 x 17 cm

PORABA NA m2 Sortirana

MASA NA m2 cca 380 kg

PAKIRANO V VREČI 3,42 m2

MASA PALETE cca 1300 kg Neto

PAKIRANJE 

TEHNIČNA RISBA 

17

20

35

25
15

MIX 115
bela, črna, 
peščena
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 MIX 31 La Nebbia – bela, siva
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 Cementno siva

škarpni elementi FLORA LUNA so primerni za utr-
jevanje brežin, ozelenitev vertikalnih površin ali raz-
mejitev prostora. Možnost nalaganja ene na drugo 
ali varianta horizontalnega in vertikalnega zamika-
nja. Izdelujejmo jih v več barvah.

FLORA LUNA
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Siva Rjava Grafitno črna

DIMENZIJE Ø 40 H = 24 cm

PORABA NA m2 cca 12 kos

MASA NA m2 cca 25 kg

PAKIRANO NA PALETI 30 kos

MASA PALETE cca 785 kg Neto

PAKIRANJE 

TEHNIČNA RISBA 

Ø 40

24

 Varianta 2

 Varianta 1

Možnosti postavitev
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 Cementno siva

Betonski škarpniki so primerni za izdelavo različnih 
nasipov tam, kjer nam primanjkuje ravnega prostora 
na vrtu. Zlagamo jih lahko na več načinov. Lahko jih 
razmikamo in vmes posadimo zelenje, lahko pa jih 
stiskamo in oblikujemo škarpe, tudi do 3 m visoke.

Možna je dobava v dveh velikostih, standardno v ce-
mentno sivi barvi, oziroma v barvi po naročilu.

LITI ŠKARPNIKI
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Cementno siva

ŠKARPNIK MALI

DIMENZIJE 30 x 27 x 13 / 16 cm

PORABA NA m2 15-20 kos

MASA KOSA cca 12 kg

PAKIRANO NA PALETI 105 kos

MASA PALETE cca 1260 kg Neto

PAKIRANJE 

TEHNIČNA RISBA 

ŠKARPNIK VELIKI

DIMENZIJE 45 x 45 x 17 / 24 cm

PORABA NA m2 8-12 kos

MASA KOSA cca 42 kg

PAKIRANO NA PALETI 40 kos

MASA PALETE cca 1680 kg Neto

PAKIRANJE 

TEHNIČNA RISBA 

27

13

30

17

45 45



ZIDAKI IN ROBNIKI

85

Betonski zidaki
Betonski Vogalniki
Opečno-betonski 
vogalniki
Opažni bloki
Vrtni program
Cestni program



BETONSKI ZIDAKI
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BETONSKI ZIDAK NBB20

DEBELINA 19 cm

DIMENZIJE 19 x 39 cm

PORABA NA m2 12,5 kos

MASA KOSA cca 17 kg

PAKIRANO NA PALETI 87 kos

MASA PALETE cca 1510 kg Neto

PAKIRANJE 

BETONSKI ZIDAK NBB25

DEBELINA 19 cm

DIMENZIJE 24 x 39 cm

PORABA NA m2 12,5 kos

MASA KOSA cca 23 kg

PAKIRANO NA PALETI 78 kos

MASA PALETE cca 1780 kg Neto

PAKIRANJE 

BETONSKI ZIDAK NBB30

DEBELINA 19 cm

DIMENZIJE 29 x 39 cm

PORABA NA m2 12,5 kos

MASA KOSA cca 24 kg

PAKIRANO NA PALETI 63 kos

MASA PALETE cca 1560 kg Neto

PAKIRANJE 

BETONSKI VOGALNIK 20

DEBELINA 19 cm

DIMENZIJE 19 x 39 cm

PORABA NA m2 12,5 kos

MASA KOSA cca 17 kg

PAKIRANO NA PALETI 84 kos

MASA PALETE cca 1420 kg Neto

PAKIRANJE 

BETONSKI VOGALNIK 25

DEBELINA 19 cm

DIMENZIJE 24 x 39 cm

PORABA NA m2 12,5 kos

MASA KOSA cca 19 kg

PAKIRANO NA PALETI 72 kos

MASA PALETE cca 1350 kg Neto

PAKIRANJE 

BETONSKI VOGALNIK 30

DEBELINA 19 cm

DIMENZIJE 29 x 39 cm

PORABA NA m2 12,5 kos

MASA KOSA cca 22 kg

PAKIRANO NA PALETI 60 kos

MASA PALETE cca 1370 kg Neto

PAKIRANJE 



OPEČNO-BETONSKI VOGALNIK 20

DEBELINA 19 cm

DIMENZIJE 19 x 39 cm

PORABA NA m2 12,5 kos

MASA KOSA cca 16 kg

PAKIRANO NA PALETI 84 kos

MASA PALETE cca 1344 kg Neto

PAKIRANJE 

OPEČNO-BETONSKI VOGALNIK 25

DEBELINA 19 cm

DIMENZIJE 24 x 39 cm

PORABA NA m2 12,5 kos

MASA KOSA cca 17 kg

PAKIRANO NA PALETI 72 kos

MASA PALETE cca 1260 kg Neto

PAKIRANJE 

OPEČNO-BETONSKI VOGALNIK 30

DEBELINA 19 cm

DIMENZIJE 29 x 39 cm

PORABA NA m2 12,5 kos

MASA KOSA cca 21 kg

PAKIRANO NA PALETI 60 kos

MASA PALETE cca 1295 kg Neto

PAKIRANJE 

BETONSKI H-BLOK 20

DEBELINA 19 cm

DIMENZIJE 19 x 39 cm

PORABA NA m2 12,5 kos

MASA KOSA cca 13 kg

PAKIRANO NA PALETI 84 kos

MASA PALETE cca 1110 kg Neto

PAKIRANJE 

BETONSKI H-BLOK 30

DEBELINA 19 cm

DIMENZIJE 29 x 39 cm

PORABA NA m2 12,5 kos

MASA KOSA cca 17 kg

PAKIRANO NA PALETI 60 kos

MASA PALETE cca 1070 kg Neto

PAKIRANJE 
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ROBNIK 5 / 20 – POLKROŽEN

DEBELINA 5 cm

DIMENZIJE 20 x 100 cm

PORABA NA m1 1 kos

MASA KOSA cca 22 kg

PAKIRANO NA PALETI 48 kos

MASA PALETE cca 1060 kg Neto

TEHNIČNA RISBA

ROBNIK 5 / 20 – RAVEN

DEBELINA 5 cm

DIMENZIJE 20 x 100 cm

PORABA NA m1 1 kos

MASA KOSA cca 22 kg

PAKIRANO NA PALETI 48 kos

MASA PALETE cca 1060 kg Neto

TEHNIČNA RISBA

ROBNIK 5 / 25 – POLKROŽEN

DEBELINA 5 cm

DIMENZIJE 25 x 100 cm

PORABA NA m1 1 kos

MASA KOSA cca 26 kg

PAKIRANO NA PALETI 48 kos

MASA PALETE cca 1296 kg Neto

TEHNIČNA RISBA

ROBNIK 8 / 20 – RAVEN

DEBELINA 8 cm

DIMENZIJE 20 x 100 cm

PORABA NA m1 1 kos

MASA KOSA cca 36 kg

PAKIRANO NA PALETI 36 kos

MASA PALETE cca 1295 kg Neto

TEHNIČNA RISBA

ROBNIK 6 / 20 – RAVEN

DEBELINA 6 cm

DIMENZIJE 20 x 100 cm

PORABA NA m1 1 kos

MASA KOSA cca 26,4 kg

PAKIRANO NA PALETI 42 kos

MASA PALETE cca 1110 kg Neto

TEHNIČNA RISBA

ROBNIK 8 / 20 – POŠEVEN

DEBELINA 8 cm

DIMENZIJE 20 x 100 cm

PORABA NA m1 1 kos

MASA KOSA cca 35 kg

PAKIRANO NA PALETI 36 kos

MASA PALETE cca 1260 kg Neto

TEHNIČNA RISBA
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CESTNI ROBNIK 0,25 m

DEBELINA 15 / 12 cm

DIMENZIJE 25 x 25 cm

PORABA NA m1 4 kos

MASA KOSA cca 20 kg

PAKIRANO NA PALETI 72 kos

MASA PALETE cca 1470 kg Neto

TEHNIČNA RISBA

CESTNI ROBNIK 0,5 m

DEBELINA 15 / 12 cm

DIMENZIJE 25 x 50 cm

PORABA NA m1 2 kos

MASA KOSA cca 40 kg

PAKIRANO NA PALETI 36 kos

MASA PALETE cca 1460 kg Neto

TEHNIČNA RISBA

CESTNI ROBNIK ODTOČNI

DEBELINA 15 / 12 cm

DIMENZIJE 25 x 100 cm

PORABA NA m1 1 kos

MASA KOSA cca 69 kg

PAKIRANO NA PALETI 18 kos

MASA PALETE cca 1260 kg Neto

TEHNIČNA RISBA

ROBNIK 10 / 25 – POŠEVEN

DEBELINA 10 cm

DIMENZIJE 25 x 100 cm

PORABA NA m1 1 kos

MASA KOSA cca 49 kg

PAKIRANO NA PALETI 30 kos

MASA PALETE cca 1470 kg Neto

TEHNIČNA RISBA

CESTNI ROBNIK 1 m

DEBELINA 15 / 12 cm

DIMENZIJE 25 x 100 cm

PORABA NA m1 1 kos

MASA KOSA cca 81 kg

PAKIRANO NA PALETI 18 kos

MASA PALETE cca 1480 kg Neto

TEHNIČNA RISBA
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RONDO ROBNIK

DEBELINA 17 / 20 cm

DIMENZIJE 35 x 50 / 48,5 cm

PORABA NA m1 2 kos

MASA KOSA cca 76 kg

PAKIRANO NA PALETI 18 kos

MASA PALETE cca 1350 kg Neto

TEHNIČNA RISBA 

AC ROBNIK

DEBELINA 5 / 16 cm

DIMENZIJE 22 x 100 cm

PORABA NA m1 1 kos

MASA KOSA cca 91 kg

PAKIRANO NA PALETI 16 kos

MASA PALETE cca 1460 kg Neto

TEHNIČNA RISBA 

SUBCESTNI ROBNIK 1 m

DEBELINA 15 / 12 cm

DIMENZIJE 25 x 100 cm

PORABA NA m1 1 kos

MASA KOSA cca 81 kg

PAKIRANO NA PALETI 18 kos

MASA PALETE cca 1480 kg Neto

TEHNIČNA RISBA

SUBCESTNI ROBNIK 1 M ODTOČNI

DEBELINA 15 / 12 cm

DIMENZIJE 25 x 100 cm

PORABA NA m1 1 kos

MASA KOSA cca 69 kg

PAKIRANO NA PALETI 18 kos

MASA PALETE cca 1260 kg Neto

TEHNIČNA RISBA
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Mulde
Kanalete
vgradni Pokrovi



Betonske mulde uporabljamo predvsem tam, kjer želi-
mo zagotoviti zadostno odvodnjavanje meteorne vo-
-de. Zaradi rahle vdolbine, ki je namenjena odvodnja-
vanju zagotovimo neovirano povozno površino. Mulde 
lahko uporabljamo tudi za izdelavo raznih vzorcev 
polaganja. Največkrat v linijskih poudarkih ali ločnicah 
med različnimi vrstami, barvami ali načini polaganja 
tlakovcev. Možna je izdelava v različnih barvah.

BETONSKA
MULDA

Specialni vgradni Pokrovi – oljni jaški so izdelani iz 
nerjavečega – Inox (Rostfrei) materiala. Opremlje-
ni so z dvema oziroma štirimi sidrišči, oljnim – pro-
tismradnim kanalom, navojnim zatičem in izvlečnim 
vijakom. Konstrukcija jaška je prilagojena tudi večjim 
obremenitvam, na primer teži viličarja ali avtomo-
bila. Ko jaške vgradimo in jih zapolnimo s tlakovci, 
postanejo manj opazni. Kvaren videz tlakovane po-
vršine ob uporabi klasičnih jaškov in pokrovov je z 
našimi jaški torej možno odpraviti. Globina vgradnih 
pokrovov je 10 cm.

INOX VGRADNI
POKROVI

Kanalete so visoko odporne proti agresivnim snovem 
– sol, kemikalije. Za odvodnjavanje meteorne vode 
dvorišč, teras, vrtnih površin, peš poti in pa tudi indu-
strijskih površin.

Namen uporabe: Za odvodnjavanje meteorne vode 
iz površin kot so npr. garaže in vhodi, dvorišča, tera-
se, vrtne površine, športne površine, teniška igrišča, 
javne peš poti, pa tudi industrijski objekti (visoka od-
pornost proti agresivnim snovem – sol, kemikalije).

LINIJSKE KANALETE
BETONSKE IN PE-HD
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DEBELINA 10 cm

DIMENZIJE 40 x 40 x 10 cm 

 50 x 50 x 10 cm 

 60 x 60 x 10 cm

DEBELINA 10 cm

DIMENZIJE 40 x 50 cm

PORABA NA m1 2 kos

MASA KOSA cca 40 kg

PAKIRANO NA PALETI 48 kos

MASA PALETE cca 1935 kg Neto

PAKIRANJE 
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Impregnatorji
Čistila
Fuga-T Kompakt
Fugirna sredstva
Drenažna folija
Master Edge sistem



Impregnator Impre-T se uporablja, kadar želimo ob-
držati 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 ena-
komerne, ne vpijajo vode in kemikalij, zato so bolj 
odporne proti mrazu, atmosferilijam in soli.

Poraba: 100 do 200 ml/m2, odvisno od vpojnosti 
podlage.

IMPREGNATOR
IMPRE-T

Impre-TS je impregnator na osnovi umetnih smol 
(akril-polimeri), ki se uporablja za zaščito betonskih 
tlakovcev, vidnih betonov, mavčnih in opečnatih po-
vršin in naravnega kamna. Pred nanašanjem površino 
temeljito očistimo in odstranimo vse eventuelne sta-
re premaze. Impre-TS razpršimo po suhi površini in 
počakamo, da se skoraj posuši. Ponovno ponovimo 
nanašanje. Po cca. 3 urah je zaščitena površina spo-
sobna prenašati normalne obremenitve okolja. Po na-
nosu Impre-TS je površina zaščitena pred vplivi okolja 
in zelo enostavna za vzdrževanje. Z uporabo impreg-
natorja Impre-TS dosežemo polmokri videz površine. 
Barvni odtenki so bolj intenzivni in sveži.

Ostale prednosti so:
•  zaščita tlakov in ostalih impregniranih elementov 

pred vodo, oljnimi madeži, ostalim škodljivim snovem
•  enostavna uporaba: možnost lastne izvedbe
•  IMPRE-TS je enokomponenten in pripravljen za ta-

kojšnjo uporabo
• okolju neškodljiv ter ne vsebuje topil
•  zmanjša vpliv karbonatizacije (zapre pore) do 5 

mm globine
•  dodatno poveča odpornost proti zmrzali v priso-

tnosti talil (soli)
• preprečuje rast mahovja, plesni ...
• UV zaščita in paropropustnost
• poenostavi čiščenje in vzdrževanje tlakov
•  zmanjša možnost zatravitve tlakovane površine

Poraba: 100 do 200 ml/m2, odvisno od vpojnosti 
podlage.

IMPREGNATOR
IMPRE–TS

94

D
O

D
A

T
N

I 
P

R
O

G
R

A
M

Bistvo

Daljša življenjska doba tlaka z 
manj vzdrževanja in lepšim izgle-
dom!

Dolgoročno močno zmanjšan 
strošek vzdrževanja tlakovanih 
površin!
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Tlakovit-MT je primeren za čiščenje vegetacije na 
betonskih površinah, kamnu in opečnih izdelkih. 
Tlakovit-MT razredčimo z vodo v razmerju 1:3, za 
odstranjevanje bolj intenzivnega zelenja pa ga lahko 
uporabljamo nerazredčenega. Na suho površino ga 
nanesemo z brizgalko ali s ščetko. Po 24 urah odmr-
lo zelenje odstranimo s tršo metlo. Postopek lahko 
večkrat ponovimo. Ob normalni uporabi ne škoduje 
zelenju ob površini, ki jo čistimo. Po čiščenju pripo-
ročamo impregnacijo z impregnatorjem Impre-T, da 
preprečimo ponovno onesnaženje.

Poraba: 100 do 200 ml/m2, odvisno od vpijanja pod-
lage in intenzivnosti zelenja.

ČISTILO
TLAKOVIT-MT

Tlakovit-SC odstranjuje ostanke apnenčastih made-
žev, 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. Če ga uporab-
ljamo skladno z navodili za uporabo, ne poškoduje 
betonskih ali kamnitih površin, barva materiala po 
čiščenju pa ostane nespremenjena. Ne onesnažuje 
podtalnice. Nanašamo ga z brizgalko ali ščetko. Ko 
se na umazanem delu pojavi bela pena, površino 
speremo s tekočo vodo. Istočasno površino ščetka-
mo s trdo ščetko. Po potrebi postopek ponovimo. Če 
uporabljamo Tlakovit-SC v zaprtih prostorih, mora-
mo skrbeti za prezračevanje. Priporočamo predhodni 
preizkus na manjšem delu onesnažene površine. Po 
čiščenju priporočamo impregnacijo z impregnator-
jem Impre-T, da preprečimo ponovno onesnaženje.

Poraba: 100 do 200 ml/m2, odvisno od vpijanja pod-
lage in intenzivnosti čiščenja.

ČISTILO
TLAKOVIT-SC



Tlakovit-MO odstranjuje vse vrste oljnih madežev. S 
ščetko, čopičem ali razpršilcem ga nanesemo direk-
tno na madež. Po 10 minutah ga lahko odstranimo 
s tekočo vodo ali/in s krpo. Postopek lahko ponovi-
mo, dokler madež ne očistimo. Zaradi visoke vpojne 
lastnosti je poraba majhna. Po čiščenju priporočamo 
impregnacijo z impregnatorjem Impre-T, da prepre-
čimo ponovno onesnaženje.

Poraba: Odvisno od vpijanja podlage in intenzivnosti 
čiščenja.

ČISTILO
TLAKOVIT-MO
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Fuga-T je industrijsko pripravljena suha kremenčeva 
mivka. Uporablja se za stičenje oz. fugiranje fug med 
betonskimi tlakovci. Lahko se uporabi tudi za pripra-
vo finih cementnih malt za stičenje drugih betonskih 
izdelkov. Pakirano v vrečah po 25 kg.

FUGA-T
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INOVATIVNA, KOMPAKTNA FLEKSIBILNA ZMES  
ZA FUGIRANJE TLAKOVANIH POVRŠIN
Vodopropustna fugirna masa Fuga-T kompakt je na-
ravno stabilizirana fugirna masa za trajno in ekolo-
ško fugiranje. Uporablja se za fuge širine od 1-10mm. 
Primerna je za uporabo pri tlakovanju dvorišč, par-
kiršč in drugih javnih površin, ki so le občasno obre-
menjene s težkim prometom.

Inovativno polimerno vezivo poleg visoke odporno-
sti proti eroziji zagotavlja še preprečevanje nastanka 
rastja (vegetacije). Izdelek je enostaven za uporabo. 
Če zaradi neprimerne uporabe na fugah nastanejo 
poškodbe, jih je možno kadarkoli sanirati na enak 
način, kot je opisan v navodilih za uporabo. 

Fugirno vezivo s svojo izredno visoko pH-vrednostjo 
(pH=11) poveča pH-vrednost fugirnega materiala. 
Tako fugirna zmes Fuga-T kompakt na naraven način 
preprečuje nastanek rastja – vegetacije v fugah med 
tlakovci. Fuga-T kompakt se lahko uporablja pri fu-
giranju vseh betonskih, kamnitih in opečnih izdelkov, 
skladno z navodili za uporabo!

NASVETI ZA PRAVILNO UPORABO
Poskrbite, da bo podlaga vodoprepustna in nana-
šajte fugirno zmes Fuga-T kompakt le v suhem vre-
menu. Bodite pozorni na to, da boste fugiranje res 
izvajali skladno z Navodili za pravilno uporabo fu-
girne zmesi Fuga-T kompakt. Prav tako upoštevajte 
izpiranje fugirne zmesi pri čiščenju z vodo v smeri 
večjega prečnega ali vzdolžnega naklona tlakovane 
površine (cca. 1-3 %).

Krajši posnetek fugiranja z zmesjo Fuga-T kompakt 
z navodili za uporabo, približni izračun porabe zmesi 
Fuga-T kompakt za posamezne tipe tlakovcev in os-
tale informacije o izdelku boste našli na spletni strani 
www.oblak.si, lahko pa se preko QR-kode povežete 
direktno z nami.

POPRAVILO DEFORMACIJ NA TLAKOVANIH 
POVRŠINAH
•  Za popravilo tlakovanih površin (po polaganju ali 

menjavi posameznih tlakovcev) je potrebno celot-
no površino tlakovcev in s tem tudi fugirno zmes 
Fuga-T kompakt v zadostni meri namočiti z vodo. 
Z dodajanjem vode postane fugirna masa Fuga-T 
kompakt elastična in prožna.

•  Nato dvignite tlakovce iz podloge (ostanke fugirne 
mase je potrebno iz tlakovcev odstraniti).

•  Planum/podlogo ponovno pripravite in nato polo-
žite tlakovce.

•  Nanesite fugirni pesek Fuga-T kompakt (glej navo-
dila za uporabo).

ZAKAJ UPORABITI FUGA-T Kompakt?
Zato, ker je fugirna zmes:
•  Sestavljena iz posebnih polimernih veziv.
•  Ker vezivu dodan katalizator poveča pH vrednost 

(izrazito bazična snov - lug)
•  Ker se enostavno vgrajuje in zagotavlja prožno–fle-

ksibilno fugo.
•  Ker se vse razpoke, ki nastanejo ob obremenitvah, 

ko je fugirna zmes suha in trda, ob ponovnem mo-
čenju zapolnijo.

•  Ker zaradi bazičnega okolja preprečuje rast vegeta-
cije (trava, plevel).

•  Ker je zaradi vsega naštetega bistveno lažje in te-
meljitejše vzdrževanje.

OPOZORILA
•  Pred uporabo fugirne zmesi Fuga-T kompakt zašči-
tite oči, uporablajte pa zaščitne rokavice, obleko in 
obutev.

•  Fugirno zmes hranite izven dosega otrok.
•  Fugirno zmes Fuga-T kompakt ne nanašajte na tra-
vo, zemljo ali druge materiale, izven površine tla-
kovcev!

•  Ne kombinirajte/ali mešajte z drugimi fugirnimi 
materiali!

• Zagotovite vodopropustno podlago.
• Uporabljajte za fuge max. 20 mm širine.
•  Primerno za uporabo na manj obremenjenih povo-
znih površinah, namenjenih za osebna in lahka to-
vorna vozila.

•  Pridržujemo si možnost do odstopanj v strukturi in 
barvi fugirnega materiala, saj gre za naraven material.

•  Pri popravilu fug je potrebno obvezno upoštevati 
navedena navodila za uporabo!

•  V primeru slabo očiščene površine po zafugiranju, 
se lahko pojavijo beli madeži, katere lahko odstra-
nimo z toplo vodo in ščetko skupaj z izpiranjem !

SHRANJEVANJE
•  Fugirna zmes Fuga-T kompakt je pakirana v papir-
natih vrečah po 20 kg. Hranite jo v suhem prostoru. 
Vlažnega materiala za fugiranje ne smete več upo-
rabljati.

•  Vreča ne sme priti v stik z mokro površino (npr. po-
dloga), saj lahko vlaga prodre v notranjost fugirne-
ga peska.

VZDRŽEVANJE FUG
•  V kolikor so fuge poškodovane, obrabljene ali uma-
zane, je potrebno material v fugah odstraniti.

•  Nato nanesite fugirni pesek Fuga-T kompakt (glej na-
vodila za uporabo).

FUGA-T
KOMPAKT



99

D
O

D
A

T
N

I 
P

R
O

G
R

A
M

POSTOPEK FUGIRANJA Z ZMESJO 
FUGA-T KOMPAKT

Natur ČrnaSiva

Barvna paleta

RAZSTRESANJE
Tlakovana površina tlakovcev, kamna ali drugih plošč 
mora biti čista in suha. Fugirno zmes Fuga-T kompakt 
iz papirnatih vreč razstresite po celotni površini.

POLNJENJE FUG 
z metlo Fugirno zmes Fuga-T kompakt z metlo enako-
merno porazdelite po površini. Fuge v celoti napolnite 
s fugirno zmesjo Fuga-T kompakt.

FINO ČIŠŠENJE
Površino je potrebno po fugiranju temeljito pomesti, 
da je površina čista.

GROBO MOČENJE
Z večjo količino vode namočite celotno tlakovano 
površino. Z vodo iz tlakovane površine odstranite še 
zadnje ostanke fugirne zmesi. Največji učinek boste 
imeli, če boste na ta način tlakovano površino izpi-
rali pod blagim naklonom. Po 8 urah je zafugirana 
površina že lahko izpostavljena dežju. Fugirna zmes 
Fuga-T kompakt se posuši v 6-24 urah, glede na vre-
menske razmere. Po 24 urah je zafugirana tlakovana 
površina že sposobna prevzeti obremenitve lažjega 
prometa, po 48 urah pa tudi težjega.

Opozorilo: Pred fugiranjem drugih materialov (ploš-
če, kamen, klinker …) s fugirno zmesjo Fuga-T kom-
pakt, je potrebno postopek predhodno izvesti na 
vzorčni površini. Izkušnje so namreč pokazale, da 
pride pri določenih vrstah kamnin, kot so npr. narav-
ni kamen, klinkerji ali umetni kamen, sicer zelo redko 
do pojava reakcij, ki bi jih na površini povzročila fu-
girna zmes (npr. temne robove ali svetlo kopreno). 
Zato vam priporočamo, da pri kritičnih vrstah mate-
riala izdelek predhodno testirate na testni površini. 
Testne površine veljajo kot referenčne površine. Prav 
tako je potrebno skrbno upoštevati navodila, ki so 
navedena na izdelku (temeljito čiščenje površine in 
obilno namakanje z vodo). Za samo obdelavo fugir-
ne zmesi in kakovost izvedbe fugiranja ne prevzema-
mo odgovornosti. Jamčimo izključno za kakovost fu-
girne zmesi in naših izdelkov. Načeloma je potrebno 
predhodno izvesti preizkus uporabnosti.

1. Razstresanje

4. Grobo močenje

2. Polnjenje fug 

3. Fino čiššenje



Navodila za uporabo

1.  Zravnati talne površine in 
odstraniti vse velike kamne. 

2.  Odviti Geoproma®  
(če je vetrovno uporabiti kam-
ne za obtežbo izdelka).

3.  V primeru uporabe več rol je 
potrebno zagotoviti zadovolji-
vo prekrivanje.

4.  Nasuti gramoz in po potrebi 
utrdit in prekriti z materialom 
po vaši izbiri.

5.  V primeru uporabe v drenaž-
nih jarkih je potrebno zagoto-
viti zadovoljivo prekrivanje.
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DRENAŽNA
FOLIJA

Drenažno folijo Geoproma (Typar-PRO) uporablja-
mo povsod tam, kjer smo posteljico naredili na novo. 
Preprečuje izhajanje finih delcev iz montažno dre-
nažnega sloja v spodnji, nosilni sloj oz. posteljico. 
Ti delci zato ostanejo na svojem mestu, s tem pa 
se ohrani tudi višina tlaka. Istočasno pa preprečuje 
kontaminiranje (zaglinjanje) tega sloja zaradi kapi-
larnega dviganja vode v nosilnem delu posteljice. Z 
vodo namreč potujejo tudi glineni delci, ki bistveno 
zmanjšujejo nosilnost materiala v nosilni posteljici 
tlaka. Folija torej preprečuje kasnejše deformacije 
nosilnega sloja in s tem tudi nastajanje neravnin po-
loženih tlakovcev. Tlakovana površina bo še vedno 
ravna, ob dežju pa brez zastale vode. Pakirano v roli 
po 50 in 100 m2.



Master Edge je patentiran švicarski produkt izdelan 
iz posebne trdne in fleksibilne plastike namenjen za 
estetsko oblikovanje zaključkov – obrob betonskih tla-
kovcev, ki je v uporabi že po celotni Evropi in Severni 
Ameriki. Master Edge se uporablja za izdelavo ravnih 
ali ukrivljenih robov, pohodnih in tudi težje obremenje-
nih (povoznih) površin vašega dvorišča. V primerjavi 
z drugimi sistemi zaključkov–obrob ima Master Edge 
izjemno moč in vzdržljivost, poleg tega pa služi tudi 
kot nesporni estetski zaključni–nevidni element.

Master Edge je ekonomična naložba zaradi bistveno 
nižjih stroškov dela in hitrejše montaže. Nameščen je 
bistveno hitreje kot drugi sistemi oz. elementi obrob 
in za fiskiranje ni potrebna izdelava betona za pot-
rebe obbetoniranja. Master Edge se suhomontažno 
pritrdi s pomočjo jeklenih klinov v utrjeno tampon-
sko podlago.

MASTER EDGE
SISTEM
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Bistvene prednosti

• varčnost
• nobenih posebnih orodij
• majhna teža
• hitra namestitev
• robusten
• zmanjševanje delovne sile
• kladivo in žaga
•  suhomontažen – 
brez obbetoniranja

• vzdržljiv
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TEHNIČNI NAPOTKI
IN NAVODILA
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Navodila za polaganje 
tlakovcev
Navodila za vgrajevanje 
robnikov
Barvna paleta
Vzorci polaganj
Tehnična navodila
Priporočila za naročanje  
Izdelkov in storitev
Pomembna opozorila



1. Priprava podlage*

NAVODILA ZA
POLAGANJE TLAKOVCEV
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PRIPRAVA PODLAGE
Pred tlakovanjem moramo površino dobro pripravi-
ti. Zagotoviti moramo ustrezno nosilnost. Odstraniti 
moramo ves humus in zemljo. Tako imenovano pos-
teljico moramo izdelati iz materiala, ki se ob valjanju 
učvrsti na pravi višini, ki naj bo 10 cm pod želeno vi-
šino končanega tlaka. V posteljico vgradimo tudi vse 
morebiti potrebne inštalacije. Dobro je, da nekatere 
napeljave tudi predvidimo, da nam kasneje že kon-
čanega tlaka ne bo treba rušiti. Debelina posteljice 
je odvisna od nosilnosti terena in pogostnosti nizkih 
temperatur. Običajna debelina je od 25 cm do 45 cm.

MONTAŽNO-DRENAŽNI SLOJ
Na posteljico položimo drenažno Folijo Geoproma 
(TYPAR-PRO). Nanjo nasujemo 3–4 centimetrski sloj 
peska. Za boljšo drenažo uporabimo pesek granu-
lacije 4–8 mm. Pesek enakomerno razvlečemo po 
posteljici. Lahko si pomagamo z višinskimi letvami. 
Prek njih z drugo letvijo porezujemo odvečni pesek. 
Za boljšo gostoto tega sloja lahko pesek tudi poprej 
navlažimo z vodo. Vedno si pripravimo le površino, 
ki jo nameravamo tisti dan tudi tlakovati.

POLAGANJE TLAKOVCEV
S polaganjem tlakovcev pričnemo v vogalu, pravoko-
tno na glavno vhodno linijo. Če je le mogoče prične-
mo na najnižjem delu dvorišča ali parkirišča. Tlakov-
ce moramo jemati iz več palet hkrati, da bomo imeli 
barvno enakomerno tlakovano površino. Pri polaga-
nju tlakovcev ne smemo stiskati enega ob drugega.

Ohranjati moramo tako imenovano fugo, da ob obre-
menitvah preprečimo prenašanje bočnih sil na tla-
kovce. Nastale fuge zapolnimo z mivko Fuga-T. Tla-
kovce ob zidovih ali robnikih zaključimo z rezanjem 
ali sekanjem. Zaključevanja z betoniranjem robu ne 
priporočamo, saj na ta način tlakovce „prilepimo“ na 
zid ali robnik. Tlakovce polagamo v montažno dre-
nažni sloj in višino sproti uravnavamo.

FUGIRANJE
Po končanem polaganju na čisto in pospravljeno 
tlakovano površino raztresemo mivko Fuga-T. (glej 
navodila za pripravo fugirne mase). S pometanjem 
dosežemo, da mivka zapolni vse fuge med tlakovci. 
Če so tlakovci mokri, fugiranje odsvetujemo. Ko so 
fuge polne, odvečno mivko pometemo, tlakovano 
površino pa narahlo speremo s tekočo vodo. Posto-
pek lahko ponovimo čez kakih 14 dni. (če uporablja-
mo Fuga-t kompakt , glej poglavje dodatni program, 
Fugirna sredstva).

VIBRIRANJE
Potrebno je, če smo izbrali tak način polaganja, ki zah-
teva izravnavanje višin z vibriranjem. Vibracijsko ploščo 
moramo obleči v gumo, da se ob vibriranju površina 
tlakovcev ne bi poškodovala. Vibriranja ne uporablja-
mo, kadar je tlakovana površina namočena oz. mokra, 
saj bi lahko povzročili, da bi se tlak preveč posedel.

3. Polaganje tlakovcev

2. Montažno-drenažni sloj

4. Fugiranje

5. Vibriranje3. Polaganje tlakovcev

Nosilni sloj – posteljica (20-40 cm)

Izravnava nosilnega sloja (5 cm)

Montažno-drenažni sloj (4 cm)

Folija typar-pro

Betonski tlakovec (6 cm)



NAVODILA ZA
VGRAJEVANJE ROBNIKOV

NAVODILA ZA
VGRAJEVANJE ŠKARPNIKOV 
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Betonski robniki se polagajo na primerno dimenzi-
oniran betonski temelj iz betona C 12/15 ali C 16/20 
zemeljsko vlažne konsistence. Po horizontalnem in 
linijskem uravnavanju robnikov jih je potrebno na zu-
nanji strani stransko obbetonirati do 3/4 višine. Na 
notranji strani pa jih lahko obbetoniramo le do viši-
ne, ki še omogoče normalno vgrajevanje zaključnega 
sloja tlakovane površine (tlakovci, plošče, asfalt …).

Pri robnikih, ki imajo „pero“ in „utor“ je potrebno omo-
gočiti najmanj 3 mm razmaka med posameznimi rob-
niki. Ta prostor (fuga) se ne zapolnjuje s fugirno maso. 
Kjlub vsemu pa je potrebno na vsakih 10 m izvesti dila-
tacijo širine 10 mm, ki se zapolni s trajnoelastično maso.

Robniki brez „peresa“ in „utora“ se klasično fugirajo s 
fino cementno malto ali kako drugo, lahko tudi trajno-
elastično maso. Priporočamo fuge debeline cca 15 mm.

Opozarjamo, da je pri polaganju robnikov potrebno 
posebej paziti, da v nobenem primeru pri polaganju 
in kasnejši uporabi robnikov ne pride do direktnega 
stika med posameznimi elementi (raztezanje beto-
na v poletnih mesecih, deformacije zaradi prome-
tnih obremenitev). Ta nepravilnost največkrat prive-
de do nenadzorovanega krušenja robov robnikov!

 Pravilna vgradnja robnikov

 Nepravilna vgradnja robnikov
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BARVNA
PALETA

Prikazane barve v katalogu so zgolj informativnega značaja! MIX barve je možno dobiti na vseh tipih tlakovcev po predhodnem 
naročilu. Najmanjša količina za izdelavo MIX barve po naročilu je 200 m2.

Siva

MIX 01 
rdeča, rumena, rjava

MIX 17
siva, črna, rjava

MIX 28 Gran Canaria
rjava, peščena, bela

Karamel

MIX 05 Kamen Kras
siva, črna, oker

MIX 24 Atacama
rjava, bela, oker

MIX31 La Nebbia
bela, siva

Rjava

MIX 02  
rdeča, rumena, črna

MIX 21 Classico
bela, črna, oker

MIX 29 Sahara
črna, peščena +

Grafitno črna

MIX 14
rjava, rumena, karamel

MIX 26 Castagno
bela, črna, rjava

MIX 32 Terra Vulcano
peščena, črna, oker

Rdeča

MIX 04
siva, črna

MIX 22 Peščeni mix

MIX 30 Benkovac MIX 115
bela, črna, peščena

Zelena

MIX 16 Tonalit 
bela, črna

MIX 27 Magma
črna, oker

Sivo antracitnaBela Peščena Rumena Črna

Linija Trend

Linija Premium
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VZORCI
POLAGANJ

Naziv artikla Razmerje ( % )
Tlakovec Kvadrat 10 x 10 20
Tlakovec Kvadrat 20 x 20 80

Naziv artikla Razmerje ( % )
Tlakovec Kvadrat 10 x 10 50
Tlakovec Kvadrat 20 x 20 50

Naziv artikla Razmerje ( % )
Tlakovec Kvadrat 10 x 10 36
Tlakovec Kvadrat 20 x 20 64

VZOREC K1 VZOREC K2 VZOREC K3

Naziv artikla Razmerje ( % )
Tlakovec Kvadrat 10 x 10 25
Tlakovec Kvadrat 20 x 20 75

Naziv artikla Razmerje ( % )
Tlakovec Opeka 10 x 20 48
Tlakovec Kvadrat 20 x 20 52

VZOREC K4 VZOREC K5

Naziv artikla Razmerje ( % )
Tlakovec Kvadrat 10 x 10 56
Tlakovec Kvadrat 20 x 20 44

Naziv artikla Razmerje ( % )
Tlakovec Kvadrat 10 x 10 11
Tlakovec Opeka 10 x 20 89

Naziv artikla Razmerje ( % )
Tlakovec Kvadrat 10 x 10 20
Tlakovec Opeka 10 x 20 80

VZOREC K6 VZOREC K7 VZOREC K8
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Naziv artikla Razmerje ( % )
Tlakovec Kvadrat 10 x 10 4
Tlakovec Opeka 10 x 20 96

VZOREC K13

Naziv artikla Razmerje ( % )
Tlakovec Kvadrat 10 x 10 33
Tlakovec Opeka 20 x 20 67

Naziv artikla Razmerje ( % )
Tlakovec Opeka 10 x 20 50
Tlakovec Kvadrat 20 x 20 50

Naziv artikla Razmerje ( % )
Tlakovec Opeka 10 x 20 50
Tlakovec Kvadrat 20 x 20 50

VZOREC K9 VZOREC K10 VZOREC K11

Naziv artikla Razmerje ( % )
Tlakovec Opeka 10 x 20 73
Tlakovec Kvadrat 20 x 20 27

Naziv artikla Razmerje ( % )
Tlakovec Opeka 10 x 20 25
Tlakovec Opeka 20 x 30 75

VZOREC K14 VZOREC K15

Naziv artikla Razmerje ( % )
Tlakovec Kvadrat 10 x 10 10
Tlakovec Opeka 10 x 20 26
Tlakovec Kvadrat 20 x 20 64

Naziv artikla Razmerje ( % )
Tlakovec Kvadrat 10 x 10 6
Tlakovec Opeka 10 x 20 50
Tlakovec Kvadrat 20 x 20 44

VZOREC K16 VZOREC K17

Naziv artikla Razmerje ( % )
Tlakovec Opeka 10 x 20 75
Tlakovec Kvadrat 20 x 20 25

VZOREC K12
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Naziv artikla Razmerje ( % )
Tlakovec Kvadrat 10 x 10 23
Tlakovec Kvadrat 20 x 20 11
Tlakovec Opeka 20 x 30 66

Naziv artikla Razmerje ( % )
Tlakovec Kvadrat 10 x 10 25
Tlakovec Opeka 10 x 20 25
Tlakovec Kvadrat 20 x 20 50

VZOREC K21 VZOREC K22

Naziv artikla Razmerje ( % )
Tlakovec Opeka 10 x 20 17
Tlakovec Kvadrat 20 x 20 33
Tlakovec Opeka 20 x 30 50

Naziv artikla Razmerje ( % )
Tlakovec Kvadrat 10 x 10 14
Tlakovec Opeka 10 x 20 29
Tlakovec Kvadrat 20 x 20 57

Naziv artikla Razmerje ( % )
Tlakovec Kvadrat 10 x 10 5
Tlakovec Opeka 10 x 20 11
Tlakovec Kvadrat 20 x 20 84

VZOREC K18 VZOREC K19 VZOREC K20

Naziv artikla Razmerje ( % )
Tlakovec Kvadrat 10 x 10 7
Tlakovec Opeka 10 x 20 37
Tlakovec Kvadrat 20 x 20 56

Naziv artikla Razmerje ( % )
Tlakovec Kvadrat 10 x 10 11,2
Tlakovec Opeka 10 x 20 44,4
Tlakovec Kvadrat 20 x 20 44,4

VZOREC K23 VZOREC K24

Naziv artikla Razmerje ( % )
Tlakovec Kvadrat 10 x 10 20
Tlakovec Opeka 10 x 20 16
Tlakovec Kvadrat 20 x 20 64

Naziv artikla Razmerje ( % )
Tlakovec Kvadrat 10 x 10 11,2
Tlakovec Opeka 10 x 20 44,4
Tlakovec Kvadrat 20 x 20 44,4

VZOREC K25 VZOREC K26
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PRAVILNO POLAGANJE VEČDIMENZIJSKIH 
OBLIK TLAKOVCEV

NEPRAVILNO POLAGANJE VEČDIMENZIJSKIH 
OBLIK TLAKOVCEV

Pri napačnem sistemu polaganja pride do 
ostajanja neporabljenih dimenzij.

Pri polaganju je potrebno slediti le poravnavi 
v eni vrsti, prečni stiki naj se ne pokrivajo! 
Pri polaganju ne smemo slediti zaporedju. 
Naključno polagamo vse dimenzije tlakovcev 
in skrbimo, da se nam fuge velikokrat ne 
pokrivajo – nadaljujejo. 

PRAVILNO POLAGANJE ZA TLAKOVEC 
NAPOLI, CAPRI, TOSCANA IN PERUGIA

Naziv artikla Razmerje ( % )
Emonica Kvadrat 58
Emonica Romb 42

VZOREC K27
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1.   IZHODIŠČA ZA OCENJEVANJE KAKOVOST 
BETONSKIH IZDELKOV PRED VGRADJNO OZ. 
POLAGANJEM

1.1   Površina
Na površini izdelkov so lahko pore ali manjše vdolbi-
nice (npr. vibracijske pore, ki nastanejo pri izdelavi), 
zaradi katerih izdelek ni nič manj vodotesen ali trden 
in prav tako ne vplivajo na njegovo uporabno vred-
nost, če izdelki sicer ustrezajo standardom. Hrapa-
vo-groba površina poveča oprijemljivost, zmanjšuje 
spolzkost (zdrs) in je lahko iz tehničnega vidika bolj 
smiselna in uporabna kot gladka površina. Na po-
vršinah se lahko občasno pojavijo rjavkasto pikčasti 
madeži, ki izhajajo iz mineralnih agregatov (peska) 
zaradi manjše vsebnosti delcev organskega izvora. 
Taki izdelki so tehnično brezhibni. Madeži čez nekaj 
časa zaradi vremenskih vplivov izginejo.

1.2 Izhajanje soli (cvetenje) – eflorescenca
Občasno se lahko pojavi t.i. cvetenje betona (eflo-
rescenca), ki ga tehnično ni mogoče preprečiti. Veči-
noma nastane zaradi posebnih vremenskih razmer, ki 
jim je beton že zgodaj izpostavljen. Voda oz. vodna 
para med prehodom skozi material izlužuje v vodi to-
pne alkalije v obliki belega prahu, ki ostane na povr-
šini betona. Izrazitost pojava izcvetanja se s časom 
zmanjšuje, po drugi strani pa vsakdanji vremenski 
vplivi (pri čemer deževnica raztopi kalcijev karbonat) 
in vsakdanja umazanija ter mehanska obraba z izdel-
ka svetle lise popolnoma odstranijo. Pojav ne vpliva 
na kakovost izdelkov in zato ni razlog za reklamacijo. 
Uporabna vrednost izdelkov se torej ne zmanjšuje.

1.3 Razpoke
Površinske razpoke lahko nastanejo v posebnih pri-
merih. S prostim očesom jih na suhem izdelku ni mo-
goče opaziti. Vidne so samo, kadar se mokra povr-
šina suši. Takšne razpoke ne vplivajo na uporabno 
vrednost izdelka, če izdelek sicer ustreza predpisa-
nim standardom.

1.4  Obloge pri robnikih, ki nastanejo pri 
proizvodnji

Zaradi postopka izdelave lahko pri robnikih z nak-
lonom pod tem nastanejo obloge, ki pri položenem 
robniku ležijo tako globoko, da jih ni mogoče videti. 
Oblog tehnično ni mogoče preprečiti in ne vplivajo 
na uporabno vrednost robnika.

1.5 Oblika vidnih robov pri tlakovcih
Glede na vrsto tlakovca razlikujemo med tlakovci 
brez posnetega roba (ostrorobi tlakovci), s posnetim 
robom in okrušenim robom (linija Antique). Obstaja-
jo tlakovci, ki se načeloma proizvajajo v isti obliki, z 
vsemi možnimi izgledi zgornjih robov.

2.  IZGLED ŽE POLOŽENIH IZDELKOV

2.1 Krušenje robov
Robovi tlakovcev, plošč, travnih plošč in robnikov, ki 
jih položite preveč skupaj ali pa njihova podlaga ni 
dovolj trdna – nosilna, so izpostavljeni velikim obre-
menitvam. Te so lahko statične (obtežba) in dina-
mične (sile pri zaviranju, speljevanju, razne vibraci-
je). Obremenitve lahko dosežejo take vrednosti, da 
jim tudi najkakovostnejši betoni niso kos. Posledica 
tega je krušenje robov.

Tlakovci linije Antique so proizvedeni na klasič-
ni dvoslojni način z zgornjim slojem iz čistega kre-
menčevega peska. Ta sloj je lahko tudi obarvan. po 
osnovni izdelavi in cca 20 dnevnem staranju mate-
riala se tlakovci po posebnem postopku dodatno 
obdelajo. Cilj te obdelave je doseči izled tlakovca, ki 
bi bil podoben naravnemu kamnu. V postopku do-
datne obdelave se sistematično krušijo robovi vidne 
površine tlakovca z večjimi in manjšimi okruški. Ok-
ruški so lahko tako veliki, da se konkretno pokaže 
spodnji nosilni sloj tlakovca. kot rečeno, je prav to cilj 
dodatne obdelave.

Fizikalne lastnosti se z dodatno obdelavo ne zmanj-
šujejo, če so oblikovne deformacije skladne z zgoraj 
navedenimi zahtevami po maksimalni velikosti okru-
škov. Sicer so tlakovci skadni s standardom SIST EN 
1338. Velikost okruškov s standardom ni predpisana, 
zato gre pri dodatni obdelavi upoštevati individual-
ne parametre in splošno prakso. Tlakovci, dodatno 
obdelani v našem obratu so oblikovno deformirani 
tako, da zadostijo povprečnim zahtevam kupcev po 
zunanjem izgledu tlakovane površine. Za fugiranje 
se navadno uporablja kremenčev pesek ali kakšna 
druga fugirna zmes.

Zaradi tehnoloških zahtev pri dodatni obdelavi lahko 
pride do loma tlakovcev, ki pa količinsko ne sme biti 
večji od 4 % izdobavljene količine.

2.2 Barvna odstopanja/polaganje
Izdelki enake vrste izdelani z različnimi postopki ozi-
roma izdelani z enakimi postopki, toda ob različnem 
času, so lahko drugačne barve. Tega zaradi karakteri-
stik naravnih materialov tehnično ni mogoče prepreči-
ti. Te razlike ne vplivajo na uporabno vrednost. če bi se 
radi izognili barvnim razlikam na večjih tlakovanih po-
vršinah, to velja tudi za cementno sive tlakovce, vedno 
polagajte tlakovce izmenično iz več palet hkrati.

Pri naravnem sušenju betonskih izdelkov lahko pri-
de do neenkomernega izsuševanja zgornje površine, 
kar v času sušenja povzroči odstopanje barvnega 
tona zgornje vidne površine izdelkov.

TEHNIČNA
NAVODILA
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3.  REKLAMACIJE
Pri prevzemu in pred razkladanjem izdelkov naj po-
oblaščena oseba naročnika preveri, če je dostava v 
redu (količina in vrsta blaga). V primeru, da pridejo 
kupci po blago sami, primerjajo blago z naročilom ozi-
roma navodili za dvig blaga z dobavnico ob nakladanju 
blaga v skladišču proizvajalca. Pri prevzemu izdelkov 
je treba upoštevati stališča, navedena v 2. odstavku. 
če obstajajo dvomi ali pomisleki o kakovosti ali količini 
prevzetih izdelkov, se ne sme pričeti z vgrajevanjem 
le-teh vse dokler se dvomi ne razrešijo. Pri prevzemu 
je potrebno računati na kalo – razbitje izdelkov zaradi 
posledic transporta, nakladanja in razkladanja v ma-
ksimalni višini do 2,5 % (UR RS št. 119/08). pri izdelkih 
iz linije Antique, ki so pakirani v indostrijskih vrečah 
pa je zaradi tehnologije proizvodnje in narave izdelkov 
računati na nekaj večji kalo, vendar ne več kot 4 %.

Poškodovanih izdelkov se ne sme vgrajevati, saj ob 
reševanju reklamacije stroške zamenjave nekako-
vostnih izdelkov ne upoštevamo! To ne velja v pri-
meru, če gre za skrite napake materiala. Reklamaci-
je ne upoštevamo, če napake na izdelkih nastanejo 
zaradi nepravilnega vgrajevanja. (neupoštevanje na-
vodil za vgrajevanje, nestrokovnega vgrajevanja, 
nespoštovanja dobre gradbeniške prakse,...) Našteta 
odstopanja in nihanja niso razlog za reklamacijo ka-
kovosti izdelkov, saj ne zmanjšujejo uporabne vred-
nosti le-teh. Komponente konstrukcijskega materiala 
izdelkov so namreč večinoma naravni materiali, zato 
je nemogoče pričakovati natančno enakost posame-
znih lastnosti ob tekočih dobavah. Za pričetek po-
stopka reševanja reklamacije je potrebno obvezno 
posredovati račun o nakupu in izvedbi ter deklaracije 
o sarži, ki je nalepljena na vsaki paleti.

V proizvodnji izdelkov in kontroli kakovosti proizvo-
dnje so upoštevani sledeči standardi:

SIST EN 206-1 za beton, SIST EN 1340 za robnike, 
SIST EN 1338 za tlakovce, SIST EN 771-3 za zidake, 
SIST EN 1339 za plošče.

4.  POMEMBNA OPOZORILA

4.1 Barvna nihanja
Barvna nihanja izdelkov so posledica vplivov na-
ravnih materialov, ki jih ni mogoče preprečiti tudi z 
najsodobnejšo tehnologijo proizvodnje. Pri proizvo-
dnji lahko nastanejo manjša dimenzijska odstopanja 
izdelkov, pojavijo pa se lahko tudi manjše razlike v 
strukturi materiala zaključne (vidne) površine. Ta po-
vršina je lahko torej bolj ali manj groba. 

Opozorilo! Barve in barvni odtenki na slikah v ka-
talogu so zgolj informativnega značaja in se pri 

proizvodnji lahko do določene mere spremenijo. 
Možna so tudi različna tehnična odstopanja. Za ti-
skarske napake ne prevzemamo odgovornosti.

Velikost omenjenih nihanj je določena z ustreznimi 
EN standardi. V proizvodnem procesu s pomočjo 
lastne kontrole kakovosti proizvodnje izdelkov skrbi-
mo, da ta nihanja ne presežejo s standardi dovolje-
nih maksimalnih vrednosti.

Zaradi vsega naštetega svetujemo, da vedno pola-
gate betonske izdelke (še posebej tlakovce) iz več 
palet hkrati. Tako boste dosegli barvno in strukturno 
enakomernost površine vgrajenih izdelkov.

4.2 Kalo
Pri prevzemu je potrebno računati na kalo – razbit-
je izdelkov zaradi posledic transporta, nakladanja in 
razkladanja v maksimalni višini do 2,5 % (UL RS št. 
119/08). Pri izdelkih iz linije Antique, ki so pakirani v 
industrijskih vrečah pa je zaradi tehnologije proizvo-
dnje in narave izdelkov računati na nekaj večji kalo, 
vendar ne več kot 4 %.

4.3 Zmrzal
V zimskem času moramo biti pozorni pri odstranje-
vanju in čiščenju snega (ledu), saj lahko z uporabo 
ostrih predmetov in večjo silo poškodujemo izdelke. 
Ti so odporni na zmrzal v prisotnosti talil (soli), ven-
dar vam svetujemo zmerno uporabo le-teh. Izdelke 
je priporočljivo impregnirati z impregnatorjem Im-
pre-T. Z njim zaščitimo izdelke pred zunanjimi vplivi; 
razlitje olja, nanos umazanije itd. Tako zaščiteni iz-
delki imajo „zaprto” zgornjo površino. Onemogoče-
no je vpijanje vode in umazanije v notranjost betona. 
Impregnirani izdelki imajo bistveno daljšo življenjsko 
dobo, lažje je čiščenje in vzdrževanje.

4.4 Obloge na robovih
Zaradi načina proizvodnega procesa, se na robovih iz-
delka pojavljajo obloge. Obloge iz cementnega mleka 
ne zmanjšujejo kakovosti ter uporabnosti izdelka.
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1.   Da bi se izognili morebitnim napakam, vas pro-
simo, da nam pošljete pisno naročilo ali navodilo 
za dobavo v našo sprejemno pisarno (fax 01/754 
14 84, e-mail: betonarna@oblak.si).

2.   Plačilni pogoji: za cene in plačilne pogoje se je pot-
rebno dogovoriti s prodajnim oddelkom pred do-
bavo – ob naročilu, drugače veljajo cene iz veljav-
nega cenika, plačilni pogoji pa za nepogodbenega 
kupca (brez popusta, plačilo pred prevzemom).

3.   Dobavni roki: naročite pravočasno. Navedite prvi 
oziroma zadnji rok želene dobave.

4.   Kadar je možno, navedite natančen opis izdelka 
s številko artikla.

5.   Ko naročate tlakovce v posebnih barvah ali oblikah, 
našega prodajalca o tem posebej pisno obvestite, 
da ne bi prišlo do nesporazumov pri dobavi.

6.   Pri modelih betonskih izdelkov, ki so proizvedeni 
istočasno v več različnih dimenzijah, ni možno 
naročiti posamezne dimezije oziroma kosa. To 
velja za sledeče izdelke: Toscana, Mantova, Na-
poli, Via Appia, La Piazza, Ravena, Rustikal, Por-
fido, Pietre, Storica, Capri, Perugia.

7.   Kakšni so dovozni in vozni pogoji do in po grad-
bišču? Treba je navesti vrsto vozila, (npr. samo 
tovornjak, tovornjak s prikolico, tovornjak z 
dvigalom), omejitve teže (npr. mostovi) ter na-
tančno opisati pot do gradbišča (orientacijske 
točke, kot so gostišča, parkirišča, cerkve, ben-
cinske črpalke itd.). Kadar je mogoče, je treba 
narisati skico dovoza na gradbišče, na kateri je 
telefonska številka kontaktne osebe, s katero je 
mogoče razjasniti morebitna vprašanja.

8.   Navedite, če je treba blago raztovoriti z dviga-
lom ali če sta na gradbišču oziroma v bližini dvi-
galo ali viličar.

9.   Vračilo palet: palete se vrnejo samo, če je ob pre-
vzemu izdelkov tako dogovorjeno. Enako velja 
za industrijske vreče. Morebitna kavcija za emba-
lažo se vrača skladno z predhodnim dogovorom. 
Prazne palete in industrijske vreče prevzamemo 
samo, če so pravilno zložene in v brezhibnem 
stanju.

10.  Vračilo izdelkov zaradi reklamacije (samo po do-
govoru) in vračilo izdelkov (z gradbišč in skladi-
šč) je mogoče le po predhodni uskladitvi z našim 
prodajnim osebjem. Vrne se lahko samo origi-
nalno zapakirane palete in industrijske vreče, 
pri čemer se zaračuna 30 % od vrednosti vrnje-
nih izdelkov za manipulacijo (ponovna vzposta-
vitev stanja zalog v skladišču, komercialnoad-
ministrativni stroški).

11.   Stroški razkladanja izdelkov z dvigalom: za dosta-
vo na gradbišče ali drugo skladišče se zaračuna 
vrednost razkladanja, vezano na število palet, po 
ceniku prevoznika. Dodatne informacije o izdel-
kih, cenah, načinu in možnosti dostave lahko do-
bite v našem prodajnem oddelku v betonarni.

12.   Barve po naročilu se zaračunajo 30% več kot je cena 
izdelka po ceniku. Minimalna količina je 200 m2.

PRIPOROČILA ZA NAROČANJE 
IZDELKOV IN USLUG
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CE
Po vstopu v Evropsko Unijo je Slovenija med 
drugim sprejela tudi standarde, ki veljajo v 
EU. Naši standardi, ki so harmonizirani, imajo 
oznako SIST EN. Posledica spoštovanja dolo-
čenih standardov je možnost in obveza izdaje 
Izjave o skladnosti proizvoda in namestitev 
znaka CE na proizvod. Znak tudi dovoljuje 
dajanje proizvodov v promet na celotnem te-
ritoriju EU. Poleg tega nameščen znak na pro-
izvodu obvezuje proizvajalca, da izvaja notra-
njo kontrolo kakovosti proizvodnje. V našem 
podjetju jo izvajamo v lastnem laboratoriju. 
Občasno nam kontrolo kakovosti proizvodnje 
kontrolirajo tudi zunanji inštituti z državno 
akreditacijo. To daje kakovosti naših proizvo-
dov še dodaten poudarek. CE znak torej kup-
cem zagotavlja kakovost proizvodov, skladno 
z zahtevami standardov SIST EN.

AQUA STOP
S tehnologijo Aqua stop zagotovimo izdelkom 
radikalno zmanjšanje možnosti vpijanja vode, 
umazanih tekočin in druge nesnage. Bistveno 
zmanjšamo stopnjo eflorescence (cvetenja). 
Izdelki izdelani s tehnologijo Aqua stop, ima-
jo daljšo življenjsko dobo, lažje pa jih je tudi 
čistiti in vzdrževati. Imajo vedno sveže in bolj 
obstojne barve. Površina je odporna na učin-
ke mraza v prisotnosti talil (soli), kar se izkaže 
kot zelo dobro v zimskem času. Vsa umazani-
ja, kot je rdeče vino, olje, mastni madeži, snovi 
iz listja in druga nesnaga, ostane na zgornji 
površini. Površino izdelkov, izdelanih s tehno-
logijo Aqua stop čistimo in negujemo z izdelki 
iz našega čistilnega programa.

GLOBINSKO IMPREGNIRANJE
V proizvodnem procesu se sveži beton obde-
la tako, da postane hidrofoben (odbija vodo). 
Rezultat je onemogočen kapilarni dvig vode 
v cementnem kamnu. Onemogočeno je tudi 
vpijanje vode od zunaj. Izdelki „ne vlečejo“ 
nase vlage iz tal. Hidrofobirani izdelki imajo 
betonski kamen z malo kapilarami, so pa še 
vedno zadostno prezračevani. Pri notranje 
impregniranih (hidrofobiranih) izdelkih je ne-
varnost propadanja betona zaradi mraza v 
prisotnosti talil (soli) zmanjšana na minimum. 
Redek je tudi pojav eflorescence (izhajanje 
„solitra“). Hidrofobirani izdelki izredno dob-
ro kljubujejo vsem ekstremnim atmosferskim 
vplivom. So torej primerni za uporabo povsod 
tam, kjer so letne in zimske razmere najhujše 
(čiščenje snega in ledu, posipanje s soljo, po-
gosta zmrzal). Izdelki se zelo hitro sušijo.

TRADICIJA IN KAKOVOST
Z izdelovanjem betonskih izdelkov se ukvarja-
mo že več kot 108 let. V zadnejm času je naša 
proizvodnja popolnoma avtomatska, računal-
niško krmiljena in lasersko nadzorovana. Pri 
pripravi betona uporabljamo le najboljše ma-
teriale. Kakovost proizvodnje izdelkov kontro-
liramo v lastnem laboratoriju. Skladnost naših 
izdelkov s SIST EN standardi kontrolirajo tudi 
neodvisni inštituti. To daje kakovosti naših 
proizvodov še posebno dimenzijo. Smo doba-
vitelj največjim gradbenim in trgovskim siste-
mom v državi. Veliko izdelkov tudi izvažamo, 
še posebej tiste z dodatno obdelano površino.

ODPORNOST NA ZMRZAL OB
PRISOTNOSTI TALIL
Vsi proizvodi, ki so namenjeni uporabi tam, kjer 
so poleg mraza prisotna še talila (sol za posi-
panje …), so notranje impregnirani. Vremenski 
vplivi na te izdelke nimajo negativnih učinkov. 
Izdelke lahko obremenimo z agresivnimi snov-
mi, kot so sol za posipanje ob poledicah in os-
tala sredstva za odtaljevanje poledenelih povr-
šin. Omenjeno odpornost sproti preverjamo v 
svojem laboratoriju. Ciklusni plan zmrzovanja in 
odtaljevanja izdelkov, napojenih s solno razto-
pino, je skladen s SIST EN standardi. Ponazarja 
ekstremno težke vremenske razmere v naravi.

TOP PROTECT
Nekateri izdelki so dodatno impregnirani že 
v fazi izdelave. Zgornja površina dobi veliko 
površinsko napetost, zato dejansko vodo kar 
odbija. Voda ostane v visokih kapljicah, se ne 
razleze po površini in ne penetrira v globino. 
Preprosto v kapljicah odteče ali izhlapi. Im-
pregnacijo TOP PROTECT je možno izvesti 
tudi kasneje na že položenih izdelkih z naši-
mi impregnatorji Impre-T in Impre-TS. Ker im-
pregnirani izdelki ne vpijajo umazanije, se laž-
je čistijo in vzdržujejo, imajo pa tudi bistveno 
daljšo življenjsko dobo. Barva ostaja bolj sveža.

VISOKA TRDNOST
Posledica uporabe kakovostnih materialov in 
odlične tehnologije proizvodnje je visoka ka-
kovost naših proizvodov. Natezne, upogibne, 
tlačne in strižno-natezne trdnosti proizvodov 
so v povprečju veliko višje, kot jih predvideva-
jo posamezni EN standardi. Naši izdelki zato 
zmagujejo v konkurenčnem boju na trgu, saj 
visoko kakovost nudijo že „serijsko“. S prei-
skavami izdelkov v lastnem laboratoriju nam 
uspeva vzdrževati kakovost in s tem trdnost 
posameznih izdelkov na istem nivoju.

LEKSIKON
ZNAKOV
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ECO CLEAN
Tlakovci Oblak imajo ob prisotnosti dnevne svet-
lobe zaradi posebne proizvodne tehnologije in 
recepture betona v obrabnem sloju samočistilni 
učinek. UV žarki, zrak in vlaga omogočajo kemič-
ni proces fotokatalize, ki pospešuje razgradnjo 
organskih snovi. Te so kot umazanija v tankem 
sloju prilepljene na betonsko površino. Titanov 
dioksid (TiO2) v tem procesu deluje kot kataliza-
tor. Skozi vrsto kemičnih reakcij se s pomočjo UV 
žarkov in katalizatorja razgradijo hlapne organ-
ske spojine (aldehidi, benzen, halogenirane aro-
matske spojine) in dušikovi oksidi, ki so del emisij 
izpušnih plinov iz motorjev z notranjim izgore-
vanjem. Pri tem nastanejo za okolje in zdravje 
neškodljivi produkti: nitratni ioni, voda in ogljikov 
dioksid. Voda, tudi deževnica torej preprosto 
spere umazanijo iz površine tlakovcev bla.

Pri navedenih reakcijah se katalizator v obliki 
titanovega dioksida ne porablja, zato fotoka-
taliza traja praktično neomejeno dolgo. Poleg 
samočistilnega efekta fotokataliza tudi očišču-
je zrak, uničuje smog in s tem aktivno vpliva na 
raven zdravja v življenju ljudi in živali. Zmanjšu-
je pojav pljučnih bolezni, bolezni srca in ožilja, 
zmanjšuje pa tudi vpliv umazanega okolja na 
pojav raka in učinek stresa.

DODATNA OBDELAVA POVRŠINE
Površina izdelkov v nekaterih linijah je še do-
datno obdelana.

Krušenje robov – rumplanje: Naknadna obde-
lava lahko naredi izdelek postaranega videza 
(linija Antique). Tej obdelavi pravimo krušenje 
robov (rumplanje). Po določenem času, ko be-
ton doseže zadostno trdnost, izdelke s poseb-
no tehnologijo nadzorovano okrušimo – pos-
taramo. Izdelki dobijo postaran – antični videz.

Peskanje: Z „bombandiranjem“ površine izdel-
kov z jeklenimi kroglicami dobimo tako ime-
novano „peskano“ površino izdelkov. To linijo 
imenujemo Avantgard. V vidnem betonu po-
leg kremena uporabljamo tudi granitni agregat 
različnih barvnih odtenkov. Pri „peskanju“ se 
granitna zrna očistijo in pokažejo v svoji narav-
ni in sveži barvi. Pred paletiranjem betonsko 
površino še dodatno impregniramo in zaščiti-
mo pred škodljivimi atmosferskimi vplivi. Kas-
nejšemu uporabniku tako omogočimo lažje 
vzdrževanje in daljšo življenjsko dobo izdelkov.

Ceplenje: Ko dobijo izdelki zadostno trdnost, 
jih lahko nadzorovano cepimo – lomimo. Po-

vršina betona na cepilni ravnini spominja na 
naravno lomljen kamen. Z uporabo različnih 
barvnih pigmentov v betonu še bolj pričara-
mo naravno noto kamna.

Pranje: Izdelke s posebnim postopkom ope-
remo. Iz površine odstranimo cementni glen 
tako, da se pokažejo zrna agregata – kamna 
v svojih barvah. Površino lahko naknadno še 
impregniramo in zagotovimo boljše fizikalne 
lastnosti izdelkov.

EKO
Z EKO tlakovci površine tlakujemo tam, kjer 
hočemo imeti „zelene“ površine tudi povozne 
(parkirišča, trgi, peš poti in ostale povozne ali 
pohodne površine). Z obliko in velikostjo vme-
snih fug omogočajo prehod deževnice v glo-
bino, 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 čistil-
nih naprav in kanalizacij.

Prednosti tlakovcev linije EKO:
•  oblikovani so tako, da se lahko prilagodijo 
številnim variantam širine vmesnih fug, glede 
na potrebe odvajanja meteorne vode

•  odtekanje vode omogočeno do 100 % v od-
visnosti od načina polaganja – velikosti fug

•  maksimirano obnavljanje podtalne vode
•  omogočeno zadrževanje in shranjevanje me-
teorne vode za potencialno ponovno upora-
bo za irigacijo

•  redukcija polutantov v meteorni vodi z ubla-
žitvijo vpliva na okolje

•  omogočena boljša ekonomska izraba zemljišča 
– še posebej v urbanih okoljih – zelene površine

•  omogočeno znižanje projektnih stroškov
•  redukcija učinka segrevanja okoljskih voda
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Piktogrami obremenitev

PEŠ POTI
Nekateri naši izdelki imajo zaradi svojih geo-
metrijskih karakteristik manjše dovoljene obre-
menitve. Po večini so bolj „vitki“ in se polagajo 
na neutrjeno podlago. Služijo za ureditev peš 
poti, steze za kolesarje in terase. Njihov namen 
je protipra na tlakovana površina. Če se po-
lagajo na predpripravljeno armirano-betonsko 
podlago, so dovoljene tudi obremenitve pro-
meta z vozili do 3,5 t skupne mase.

LAHEK PROMET
Tako označeni izdelki so lahko v času upo-
rabe obremenjeni s prometom z osebnimi in 
tovornimi vozili do največje skupne mase 3,5 
t. Največkrat so to ostrorobi izdelki, pri kate-
rih obstaja nevarnost, da se zaradi prevelikih 
obremenitev po končani montaži na pretesnih 
medsebojnih stikih izdelkov pričnejo defor-
macije v obliki krušenja. V takih primerih pride 
v betonu do tako velikih napetostih, da pride 
do porušitve strukture materiala. Zato je zelo 
pomembno, da pri polaganju upoštevamo na-
vodila za polaganje in zagotovimo zadosten 
medprostor za kakovostno vgraditev fugirne 
mase. Te vrste izdelki so uporabni za izdelavo 
dvorišč, peš poti ter ureditev parkov in teras.

TOVORNI PROMET
V našem obratu proizvajamo tudi izdelke, ki 
so primerni za uporabo povsod tam, kjer so 
tlakovane površine obremenjene s težkim pro-
metom. Receptura materiala v proizvodnji in 
geometrijska oblika (večja debelina) izdelkov 
omogočata, da te izdelke lahko vgrajujemo 
v cestišča ulic, tlakujemo parke in parkirišča, 
lahko pa jih vgradimo tudi v manipulativne in-
dustrijske površine, kjer poteka promet z vili-
čarji in ostalimi težkimi stroji.

NAMEN UPORABE
Izdelki s tako oznako so praviloma ostrorobi. 
Zaradi manjših fug in ostrih robov so primer-
ni za tlakovanje površin, kjer se promet odvija 
tudi z nakupovalnimi vozički. Lahko tudi z dru-
gimi prevoznimi sredstvi z majhnimi kolesci. 
Ravnost površine in „tanke“ fuge preprečujejo 
prekomerno tresenje vozičkov in omogočajo 
mirnejši transport.

Piktogrami pakiranj

PAKIRANO NA PALETI
Simbol označuje način pakiranja izdelkov. Iz-
delki so praviloma pakirani na nepovratnih 
paletah. Kadar se pri pakiranju uporabljajo 
EVRO palete, se te praviloma zaračunavajo v 
obliki kavcije, ki se po v predhodno dogovor-
jenem času kupcu vrne z odbitkom dogovor-
jene amortizacije (obrabnine).

PAKIRANO V INDUSTRIJSKI VREČI
Simbol označuje način pakiranja praviloma 
za vse izdelke iz linije ANTIQUE, ki zaradi za-
radi posebne tehnologije dodatne obdelave 
površine ne morajo biti pakirani na paletah. 
Vsi ti izdelki so pakirani v posebnih pletenih 
industrijskih vrečah, ki zagotavljajo zadostno 
nosilnost in varnost. Vreče so zaradi lažjega 
transporta lahko položene na lesene palete. 
Običajno se vreče zaračunavajo v obliki kav-
cije, ki se po v predhodno dogovorjenem času 
kupcu vrne z odbitkom dogovorjene amorti-
zacije (obrabnine).

LEKSIKON
ZNAKOV
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PAKIRANJE
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PAKIRANJE
Prvi vtis, ki ga izdelki naredijo na kupca je zelo po-
memben. Če so izdelki pakirani lično in urejeno, kupec 
z veliko verjetnostjo lahko pričakuje tisto kakovost, ki 
jo je naročil in plačal. Pakiranje izdelkov je pomembno 
tudi zaradi zagotavljanja kakovostnega transporta, 
nakladanja in prekladanja. Dobro zapakirani izdelki se 
med manipulacijo ne poškodujejo, zato so reklamacije 
zaradi poškodb pri transportu zelo redke.

V našem podjetju posvečamo tehnološkemu procesu 
pakiranja izdelkov veliko pozornost. Izdelki so lahko 
pakirani na nepovratnih lesenih paletah ali industrij-
skih vrečah. Za vreče zaračunavamo kavcijo, del te pa 
vrnemo kupcu, če industrijske vreče nepoškodovane 
v določenem času vrne v našo proizvodnjo.

LESENE PALETE
Lesene palete so okolju in kupcem prijazne. Ni jih pot-
rebno vračati v proizvodnjo in tako smiselno ne obre-
menjujejo okolja s povratnimi transporti. Za kupce so 
brezplačne, kar tudi pripomore k zmanjšanju inve-
sticijskih stroškov. Pri paletiranju zaščitimo zgornje 
površine izdelkov s posebno folijo. 

S tem preprečimo manjše poškodbe zaradi učinkov 
transporta in ostalega manipuliranja. Folija je tora pri-
sotna med vsemi vrstami pakiranih izdelkov. Vsi pa-
letirani izdelki pa so primerno povezani s posebnim 
PVC povezovalnim trakom in tesno oviti z raztegljivo 
folijo. Na tak način so pakirani izdelki iz linij Trend, 
Premium in EKO. Vmesno folija je prisotna tudi pri 
nekaterih robnikih, za betonske zidake in vogalnike 
pa način pakiranja z vmesno folijo ni običajen.

INDUSTRIJSKE VREČE
Pakiranje v industrijskih vrečah je nujno zaradi teh-
nologije proizvodnje izdelkov. Po večini velja, da so 
vsi izdelki iz linije Antique pakirani na tak način. In-
dustrijska vreča samostojno stoji na nepovratni le-
seni paleti. Tudi v tem primeru sledimo EKO narav-
nanosti. Pri proizvodnji industrijskih vreč je namreč 
porabljeno kar nekaj energije. Zato smo se odločili, 
da jih bomo nepoškodovane sprejemali nazaj, kup-
cem pa vračali del kavcije, če bodo jih bodo vrnili v 
določenem času. Industrijske vreče so kakovostne, z 
ročaji in nosilnostjo 5 t.
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 Izdelava otoka okoli drevesa + obroba   Enojna obroba izdelana z tlakovcem Napoli

 Tlakovec linija Premium 20x30 bela
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 Kombinacija škarpe in stopnic iz elementov Storice

 Škarpa iz elementov Storica 
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 Kombinacija dvojne obrobe Porfido in Via Appia  Kombinacija tlakovec La Piazza in Porfido linije antique 

 Kombinacija tlakovcev tlakovcev Opeka 20 x 30 in Profido
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 Obbetonirana dvojna obroba ali uporaba sistema Master Edge  Obbetonirana dvojna obroba ali uporaba sistema Master Edge

 Enojna obroba z 90 stopinjskim zasukom – tlakovec Ferrara v višini zelenice
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 Tlakovec Mantova 

 Enojna obroba z 90 stopinjskim zasukom – tlakovec Mantova
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 Izdelava stopnic iz tlakovca Napoli  Vzorec po projektu Feng Shui

 Tlakovec Mantova MIX 21 Classico - bela, črna, oker
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 Izdelava obrobe z škaprnim elementom Storica

 Kombinacija škarpe in stopnic iz elementov Storice



129

ID
E

JE
 Z

A
 V

A
Š

 U
R

E
JE

N
 V

R
T

 Izdelava škarp in gredic iz elementov Storica  Izdelava obrobe z škaprnim elemntov Storica

 Kombinacija škarpe in stopnic iz elementov Storice
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 Dom upokojencev Tabor Ljubljana  Kombinacija tlakovcev Mantova in Porfido

 Pločnik Domžale  Izdelava stopnic s škarpnimi elementi Storica
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 Škarpni element Storica MIX 04 – siva, črna

 Slovenska cesta Ljubljana – #slovenskacesta #tlakovcioblak Izdelava stopnic s škarpnimi elementi Storica

 Mestno jedro Krško: Venezia Antique MIX 28 Gran Canaria 
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 Vrtne grede iz škarpnih elementov Storica  Tlakovci Mantova in škarpni elementi Storica

 Tlakovci La Piazza Antique
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 Bazen “Gorenjska plaža” plošče 50x50 MIX 31 La Nebbia

 Detajl izvedbe s tlakovci Porfido



 Ureditev zasebnega dvorišča

 Ureditev ambienta v Arboretumu Volčji Potok
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PRISOTNI SMO TUDI 
NA TUJIH TRGIH

Umag

Krk

Malinska Crikvenica

Novi Vinodolski

Reka

Vrsar

Poreč

Rovinj
Vinkovci 

Vukovar

Osijek
Buje

Pazin

Cres

Punat

Rab

Pag

Zadar

Novalja

Šibenik

Vodice

Split

Makarska

Pakoštane

Biograd

Dubrovnik

Budva

Herceg Novi

Nikšič

Bar

Cazin

Imotski

Zagreb

Ivanec

Karlovac

Sisak

Kutina

Podgorica

Pliberk

Dobrla vas

Velikovec

Celovec

BeljakFreistritz

Trg na koroškem

Hermagor

Oberdrautal

Obervellach
Osttirol

Pusarnitz

Radenthein

St. Jakob

Treibach

Winklern

Logatec

Bosna in
Hercegovina

Hrvaška

Avstrija

Slovenija

Pula

Našice

Slavonski brod

Varaždin

Čakovec

Bijelovar

Požega

Virovitica

Nova gradiška

Zaprešič

Ker pokrivamo celotni slovenski trg Vam informacije o naših izdelkih nudijo v 
vseh tehničnih trgovinah založenih z gradbenim materialom.

prodajna mesta

proizvodnja gradbenega materiala



OBLAK GROUP d.o.o.
Tržaška cesta 1a
SI-1370 Logatec

T +386 1 620 75 62
M  +386 51 313 821, 

+386 31 742 205
F +386 1 754 14 84

betonarna@oblak.si
www.oblak.si

Delovni čas
pon – pet 7.00 – 17.00
sob 7.00 – 12.00

www.oblak.si


