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120 let

Betonu
dajemo
obliko
od leta
1901

2

3

Nekaj o nas ...
S proizvodnjo betonskih izdelkov se ukvarjamo že 121 let, od davnega leta 1901. Naši predniki so bili ves čas tudi lastniki podjetja.
Prvi izdelki v letu 1901 so bili betonski strešniki, kanalizacijske
cevi, teraco plošče … Takratna proizvodnja je bila ročna. S prihodom elektrike, splošnega razvoja strojegradnje, kasneje elektronike in računalništva, se je pri nas posodabljala tudi proizvodnja
betonskih izdelkov. Lastniki 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 izziv, saj smo lahko začeli izdelovati nove izdelke, ki jih do tedaj nismo mogli.
Leta 1999 smo z novo betonarno posodobili proizvodnjo betona
tako, da smo sposobni pripravljati tudi najzahtevnejše betonske
mešanice. Betonarna je v celoti avtomatizirana in računalniško
vodena. Zaradi vpeljane kontrole kakovosti proizvodnje so naši
betoni certificirani. 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
vodena in lasersko krmiljena. Postali smo eden najpomembnejših
izdelovalcev betonskih izdelkov v Sloveniji. Jeseni leta 2009 smo
končali velik investicijski projekt.
Zgradili smo novo proizvodno halo in vanjo umestili še sodobnejšo
proizvodno linijo. V njej je veliko elementov, ki so nekako unikatni in
narejeni »nam na kožo«. Zaradi uporabe visoke tehnologije proizvodnje so izdelki iz nove linije še kakovostnejši, lahko tudi dodatno obdelani. Zardi računalniške podpore proizvodnje so možnosti barvnih
in oblikovnih variacij pravzaprav segle do neba. Med samo proizvodnjo je sprotna kontrola kakovosti nekaj običajnega. Posebnost
nove proizvodnje je tudi računalniško nadzorovana zorilnica svežih
izdelkov. Inovativni so tudi postopki pakiranja otrdelih izdelkov.
Vse našteto daje rezultat – vrhunsko kakovost. Leta 2018 smo z
novim strojem obnovili leta 2002 kupljeno proizvodno linijo. Obnovljena linija je sedaj opremljena z vsemi komponentami, ki zagotavljajo najvišji nivo kakovosti proizvodnje.
Jeseni leta 2019 smo z investicijo v tovarno betonskih izdelkov
v Dalmaciji svoje izdelke še bolj približali hrvaškemu trgu, veliko
boljše »izhodišče« pa imamo sedaj tudi za prodajo v Črno gor,
Bosno in Hercegovino in Srbijo. Tudi tam proizvodnja teče na sodobni proizvodni liniji, enaki kot v Sloveniji. Zato lahko proizvajamo
enake izdelke, predvsem pa izdelke enake kakovosti.
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 kakovosti proizvodnje. V sistem zagotavljanja kakovosti smo vključili tudi z licenco pooblaščen inštitut za gradbene materiale. Z dvema slovenskima proizvodnima linijama in z dodatno
proizvodnjo v Dalmaciji smo bistveno povečali proizvodne kapacitete, zato se lažje prilagajamo tržnim zakonitostim in potrebam po
vsej Sloveniji, Hrvaški in ostalim tržiščem balkanske regije. Zaradi
naštetega nam skupaj z vsemi zaposlenimi uspeva graditi blagovno znamko OBLAK, na katero smo zelo ponosni.

Spoštovani,
Upamo, da boste v katalogu, ki
je pred vami, našli izdelek, ki
vam bo tako všeč, da si ga boste
resnično zaželeli. Zagotavljamo
vam, da vam bomo naročene
izdelke izdelali skladno z željami in predpisanimi 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 120 letna 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
zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo!

BA(H) IBA, Bogdan Oblak
ing. gr. – generalni direktor
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Zaupanja vredni tlakovci
Zaupajte v prihodnost

•	Več kot 120 letna družinska podjetniška tradicija, že
od leta 1901.
•	Organizacija prevozov in kakovostne ter strokovne
montaže.
•	Široka prodajna mreža po celi Sloveniji, Hrvaški, Bosni in Hercegovini, Avstriji in Črni Gori.
• 	Najsodobnejša proizvodna linija s posebnim vibracijskim sistemom.
•	Široka izbira betonskih izdelkov, preko 200; različnih
barv in oblik.
•	
99 % reciklaža odpadnega (otrdelega in svežega)
betona pri proizvodnji izdelkov.

Gradbeni material najvišje kakovosti

•	Lasten laboratorij za redne notranje kontrole kakovosti 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 (Tehnologija
Hidrostop).
•	Uporaba čistih kremenovih peskov (99,6 % SiO2 —
silicijev dioksid) za zgornjo obrabno plast.
•	Samočistilni efekt fotokatalitičnih tlakovcev.
•	Izdelki z dolgo življenjsko dobo.
•	Lasten laboratorij za beton in razvoj izdelkov.

Trajne ugodnosti pri nas

•	Svetovanje na objektu.
•	Hiter prevoz izdelkov.
•	Prodajna mreža naših izdelkov preko vseh gradbenih centrov po Sloveniji
•	Enotna cena betonskih izelkov po celotni Sloveniji
•	Serijsko impregnirani izdelki v spodnjem in zgornjem
sloju.
•	Uporaba čistega kremenovega agregata v obrabnih
slojih izdelkov, kar zagotavlja bistveno večjo trdnost,
odpornost na atmosferske vplive in večjo barvno obstojnost.
•	Organizacijsko prisotni od idejne zasnove do končne
izvedbe - vgradnja na ključ.

CP 034/2/2017

Mohsova trdotna lestvica kamnin
Absolutna trdota

500

Diamant

400

Korund

300

200

Topaz

Kremen*

100

20

Kalcit
10

8

6

4

2

Trdoto lahko hitro ocenimo,
če vemo, da:
•	z nohtom razimo minerale s
trdoto < 2
•	z nožem razimo minerale s
trdoto < 5½
•	minerali, ki razijo steklo, imajo
trdoto > 5½
* Kremen je 5-krat trdnejši od
običajne mivke (kalcita).
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Opis proizvodnje
Beton in betonske izdelke v našem podjetju izdelujemo
na sodobni, računalniško vodeni in lasersko krmiljeni
proizvodni liniji. Vsak beton predhodno sprojektiramo
in preizkusimo v lastnem laboratoriju. Šele, ko dobimo
nadpovprečne rezultate testiranj, vključimo recepturo
betona v proizvodni proces. Beton pripravljamo v posebnih mešalnih napravah, ki komponente dozirajo
preko receptur v računalnikih. Sproti kontroliramo pomembne lastnosti vhodnih materialov. Tako pripravljen beton transportiramo v začasne deponije na proizvodnem stroju. Po kontroliranem doziranju betona v
oblikovalno orodje stroja, vibriranju in stiskanju, se betonski izdelki na proizvodnih paletah z robotom 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 transport na skladišče, po določenem času pa za prodajo.
Vsi izdelki so paletirani na nepovratnih paletah in ustrezno deklarirani. Deklaracije vsebujejo vse potrebne podatke, tam kjer je to potrebno pa tudi navedbo 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 proizvodnje. Imamo vse predispozicije, da to tudi dosežemo.
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 kre-

men za beton v zgornjem delu izdelkov (tlakovci, robniki,
travne plošče). Ta izdelkom zagotavlja izredno trdnost
in obstojnost, še posebej na mraz in zmrzal v prisotnosti talil (soli). Večina dvoslojnih izdelkov je že v proizvodnji globinsko zaščitena (hidrofobirana). 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 primerni tudi za tlakovanje površin,
kjer se večkrat pojavlja agresija mestne umazanije, na
primer dvorišča pred mehaničnimi delavnicami … Globinsko hidrofobirane 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 kontrolirane 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 proizvodnja. Ne smemo pozabiti tudi na odličen odnos našega
prodajnega osebja do kupcev in inovativen pristop zaposlenih pri razvijanju novih izdelkov in dizajnov.
Pri proizvodnji upoštevamo vsa določila EN standardov
za posamezne izdelke. Prav tako so vse naše kontrole
kakovosti izvedene skladno z njihovimi navodili in predpisi. Izdelki, ki so s standardi skladni, imajo tudi veljaven
CE znak in izjavo o lastnostih.
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Beton in kakovost
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, uporabljali 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 najmanj
štirih komponent, in sicer cementa, vode, mineralnega
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 proizvodnji betonskih izdelkov
betonu dodajamo še kemične 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 Portland cementa, so ga arhitekti vzeli za »material prihodnosti«.
Ko so gradbeniki zaradi izpolnjevanja želja 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 betona. Obarvan je postal tudi prijeten za uporabnike. Ker je sestavljen iz naravnih materialov, je tudi ekološko nesporen. Brez betona danes
ne bi poznali razvite proizvodnje betonske galanterije,
kamor spadajo tudi tlakovci, robniki, travne plošče..., ki
jih proizvajamo v našem podjetju.

Cement 12%

Voda 15%

Kakovost

Kakovost je najpomembnejši element pri odločitvi za nakup. Dosegli smo, da imamo za celoten proizvodni program vpeljano certificirano kontrolo kakovosti proizvodnje.
V lastnem laboratoriju opravljamo osnovne in tekoče
preiskave vhodnih materialov, betonov in izdelkov. Med
samo proizvodnjo skrbimo za zadostno kakovost. Ko
sveži izdelki v računalniško vodeni sušilni komori dosežejo zadostno trdnost, jih na avtomatskih linijah pripravimo za transport.
Vsaka paleta je označena z deklaracijo. Iz te lahko razberemo datum proizvodnje, tip izdelka, Skladnost z EN
standardom, CE znak … Palete so večinoma nepovratne, kar kupcu zmanjšuje stroške. Izdelki iz barvnega
betona so pakirani na poseben način. Med posameznimi vrstami izdelkov na paleti je penasta folija, ki preprečuje deformacijo vidnih strani izdelkov. Na koncu so
izdelki na paleti povezani s povezovalnim 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 sprotno 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 paletah oziroma industrijskih vrečah.

Zrak 6%

Prod ali zdrobljeni kamen 41%

Pesek 26%
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Color mix
patentiran sistem
•	Mehko in neopazno prelivanje barv med posameznimi
tlakovci
•	Toniranje barvnih kombinacij je bolj naravno in ne deluje umetno
•	Več barvnih odtenkov oz. mutacij na eni površini
•	Ni opaznih prehodov (razlik) med posameznimi barvami
•	Površina je barvno bolj homogena, povezana

Prikaz razlike med standardnim in
novim Color mix sistemom

Standardni
MIX
sistem

Novi
COLOR MIX
sistem
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Linija

Basic

12

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

Linija

Cinque Terre 18
Savona / Betonske plošče 30x60
Vrtni robnik 6/20

Linija

Trend

24

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

Linija

Antique

66

Napoli / Via Appia / La Piazza
Porfido / Venezia

Linija

Premium

80

Emonica / Kvadrat 10x10, 20x20
Opeka 20x30 / Ferrara

Linija

Bet. plošče 92
Plošča betonska gladka 40x40x5, 50x50x5, 30x60x5
Plošča betonska gladka 40x40x8, 50x50x8, 30x60x8
Plošča klasik 40x40x3.8, 50x50x3.8

Linija

Eko

9

100

Eko 20 / Travne plošče 40x60 in
40x40 - novo

Linija - novo

Taktil

106

Linija - novo

Industrial

118

Tlakovec H / Tlakovec S / Kvadrat 20x20x8,
15x15x8, 10x10x8

Škarpni elementi

110

Zidaki, robniki in elementi za komunalo

124

Dodatni program

132

Tehnični napotki in navodila

146

Ideje za vaš vrt

168

Storica / Flora Luna / Liti škarpniki
Betonski zidaki / Betonski vogalniki
Opečno-betonski vogalniki / Opažni bloki
Vrtni program / Cestni program
Mulde Kanalete / Vgradni pokrovi
Impregnatorji / Čistila / Fugirna sredstva
Drenažna folija / Master Edge sistem
Solarni LED tlakovci
Navodila za polaganje tlakovcev
in vgrajevanje robnikov / Barvna paleta
Vzorci polaganj / Tehnična navodila
Priporočila za naročanje izdelkov in storitev
Pomembna opozorila
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Več svetov in
neskončno idej za
vaše najljubše
mesto na prostem.
Dobrodošli pri
oblak-u.
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Betonski izdelki Oblak 2022

Linija

Basic
Šestkotnik / Tlakovec H / Kvadrat 10x10, 20x20
Opeka 10x20, 20x30
Linija Basic je osnovna linija tlakovcev klasičnih in tradicionalnih
oblik v enobarvnih odtenkih, kateri se polagajo v določenih
zaporedjih in po možnih vzorcih. Uporabljajo se predvsem za
estetsko nezahtevne objekte, kmečka dvorišča, industrijska
tlakovanja, okolice trgovskih centrov itd.

Rdeča

13
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Betonski izdelki Oblak 2022

Linija Basic

Tlakovec

Šestkotnik
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).

DEBELINA
DIMENZIJE
PORABA NA m2
MASA NA m2
ŠT. VRST NA PALETI
PAKIRANO NA PALETI
MASA PALETE

6 cm
Ø 20 cm
cca 29 kos
cca 125 kg
13
cca 12.49 m2
cca 1570 kg neto

OBREMENITEV

PAKIRANJE

PORABA FUGIRNE MASE
STRUKTURA POVRŠINE
PROTIZDRSNI RAZRED

Cementno siva
100301

Cementno siva, rdeča

Rdeča
100303

cca 3.0 kg/m2
Gladka
> R11

Betonski izdelki Oblak 2022
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Linija Basic

Tlakovec

H
Dobri stari »H« je primeren za tlakovanje parkov, dvorišč, dovozov, kolesarskih poti, pločnikov, vrtnih poti in drugih pohodnih površin. Enostavno ga je polagati, saj s svojo obliko
omogoča medsebojni spoj in tako še posebej trdno vezavo
tlakovane površine. Posebej so primerni za obremenjene vozne površine, še posebej, kadar so le-te v naklonu. V programu imamo tudi tlakovce H debeline 8 cm z ostrorobo
zgornjo površino in zelo tankimi stiki kateri so primerni za
vsa nakupovalna središča in povsod tam, kjer se uporabljajo
nakupovalni vozički.
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DEBELINA
DIMENZIJE
PORABA NA m2
MASA NA m2
ŠT. VRST NA PALETI
PAKIRANO NA PALETI
MASA PALETE

6 cm
20x16.5 cm
cca 35 kos
cca 123 kg
12
cca 12.75 m2
cca 1570 kg neto

OBREMENITEV

PAKIRANJE

V primeru večjih obremenitev pa se uporabi tlakovev h 8 cm industrijski z rahlo pobranim robom in novim konceptom oblike
in razporeditve stikov, kateri prevzema visoke obremenitve in
jih posredno preko stikov prenese na dobro utrjeno podlago.

Cementno siva
101501

Rdeča

Rdeča
101503

PORABA FUGIRNE MASE
STRUKTURA POVRŠINE
PROTIZDRSNI RAZRED

cca 3.0 kg/m2
Gladka
> R11
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Linija Basic

Betonski izdelki Oblak 2022

Tlakovec

Kvadrat
10x10 / 20x20
Tlakovci Kvadrat 10x10 in 20x20 so idealni za tlakovanje
manjših površin oziroma za izdelavo različnih vzorcev v kombinaciji s tlakovci Opeka 10x20, Kvadrat 20x20 in Opeka
20x30. Tlakovci se lahko uporabljajo tudi za zaključevanje
tlakovanih površin.

10x10
DEBELINA
DIMENZIJE
PORABA NA m2
MASA NA m2
ŠT. VRST NA PALETI
PAKIRANO NA PALETI
MASA PALETE

6 cm
10x10 cm
cca 100 kos
cca 127 kg
12
cca 10.80 m2
cca 1372 kg neto

OBREMENITEV

PAKIRANJE

PORABA FUGIRNE MASE
STRUKTURA POVRŠINE
PROTIZDRSNI RAZRED

Cementno siva
100701 / 100201

Grafitno črna
100705 / 100205

cca 3.0 kg/m2
Gladka
> R11

Rdeča (20x20)
100203

20x20
DEBELINA
DIMENZIJE
PORABA NA m2
MASA NA m2
ŠT. VRST NA PALETI
PAKIRANO NA PALETI
MASA PALETE

6 cm
20x20 cm
cca 25 kos
cca 128 kg
12
cca 14.40 m2
cca 1850 kg neto

OBREMENITEV

PAKIRANJE

PORABA FUGIRNE MASE
STRUKTURA POVRŠINE
PROTIZDRSNI RAZRED

Cementno siva, grafitno črna

cca 3.0 kg/m2
Gladka
> R11
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Linija Basic
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Tlakovec

Opeka
10x20 / 20x30
Tlakovci se lahko uporabljajo tudi za tlakovanje površin, ki skokovito menjajo višino. Uporabljamo jih tudi za tlakovanje površin, ki so izpostavljene večjim obremenitvam. Naprimer za
tlakovanje dovoznih poti, parkirišč in manipulativnih dvorišč.

10x20
DEBELINA
DIMENZIJE
PORABA NA m2
MASA NA m2

Možna kombinacija polaganja s tlakovci Opeka 10x20, Kvadrat 20x20 in 10x10.

ŠT. VRST NA PALETI
PAKIRANO NA PALETI
MASA PALETE

6 cm
10x20 cm
cca 50 kos
cca 127 kg
12
cca 13.20 m2
cca 1670 kg neto

OBREMENITEV

PAKIRANJE

PORABA FUGIRNE MASE

Cementno siva
100101 / 100601

Grafitno črna
100105 / 100605

cca 3.0 kg/m2

Rdeča
100103 / 100603

20x30
DEBELINA
DIMENZIJE
PORABA NA m2
MASA NA m2
ŠT. VRST NA PALETI
PAKIRANO NA PALETI
MASA PALETE

6 cm
20x30 cm
cca 16.66 kos
cca 128 kg
13
cca 11.70 m2
cca 1520 kg neto

OBREMENITEV

PAKIRANJE

PORABA FUGIRNE MASE

Cementno siva, grafitno črna

cca 3.0 kg/m2
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Linija - novo

Cinque
Terre
Savona / Betonske plošče 30x60
Vrtni robnik 6/20

Manarola - MIX 44
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Tlakovec - novo

Savona
Vstopite v prečudovit svet barvnih kombinacij in si pričarajte
svojo zgodbo na vašem dvorišču. Tlakovec Savona z enostavno obliko omogoča hitro polaganje, tako ga lahko polagamo linijsko ali pa v več smeri ( kombinirana forma).

DEBELINA
DIMENZIJE
PORABA NA m2
MASA NA m2
PAKIRANO NA PALETI

Tlakovec Savona je na voljo v petih različnih barvnih odtenkih
poimenovanih po petih vasicah pokrajine Cinque Terre. Cinque
Terre je naziv 18-kilometrskega pasu severozahodne obale Ligurskega morja v Italiji s številnimi zalivi in plažami, obdanimi s
strmim reliefom. Zaradi izjemne barvne kombinacije hiš smo
dobili navdih za nove barvne odtenke, ki smo jih poimenovali:

MASA PALETE

6 cm
10x20, 20x20, 20x30 cm
Sortirano
cca 131 kg
cca 14.28 m2
cca 1875 kg neto

OBREMENITEV

PAKIRANJE

PORABA FUGIRNE MASE
STRUKTURA POVRŠINE
PROTIZDRSNI RAZRED

cca 3.0 kg/m2
Gladka
> R11

Načini polaganja
LINIJSKO

Monterosso - MIX 41
103291

Vernazza - MIX 42
103292

Corniglia - MIX 43
103293

KOMBINIRANO

Manarola - MIX 44
103294

Riomaggiore - MIX 45
103295

Vzorec polaganja K-40 in K-41
na strani 156.
Polaganje naključno, brez zaporedja
v vseh smereh.

Monteroso - MIX 41

21

Manarola - MIX 44
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Plošča betonska - novo

30x60
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 daljšo
življenjsko dobo.

DEBELINA
DIMENZIJE
PORABA NA m2
MASA KOSA
ŠT. VRST NA PALETI
PAKIRANO NA PALETI
MASA PALETE

5 cm
30x60 cm
5.55 kos
cca 19 kg
12
72 kos
cca 1370 kg neto

OBREMENITEV

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

PAKIRANJE

STRUKTURA POVRŠINE
PROTIZDRSNI RAZRED

Monterosso - MIX 41
102691

Vernazza - MIX 42
102692

Manarola - MIX 44
102694

Riomaggiore - MIX 45
102695

Manarola - MIX 44

Corniglia - MIX 43
102693

Gladka
> R11
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Robnik raven - novo

6x20
Robniki Cinque Terre z moderno obliko. Zaradi ravne površine omogočajo estetsko vgradnjo tudi v enaki višini tlakovcev in plošč. Nove inovativne barve na trgu; UV odporne
barve; površina izdelkov iz silicijevega dioksida (čistega kremena) bistveno poveča obstojnost proti obrabi in zmrzovanju
ob prisotnosti soli in talil; primerni za obrobe

DEBELINA
DIMENZIJE
PORABA NA m1
MASA KOSA
PAKIRANO NA PALETI
MASA PALETE

6 cm
20x100 cm
1 kos
cca 26.4 kg
cca 42 kos
cca 1100 kg neto

OBREMENITEV

PAKIRANJE

STRUKTURA POVRŠINE
PROTIZDRSNI RAZRED

Monterosso - MIX 41
131691

Vernazza - MIX 42
131692

Manarola - MIX 44
131694

Riomaggiore - MIX 45
131695

Riomaggiore - MIX 45

Corniglia - MIX 43
131693

Gladka
> R11
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Linija

Trend
Arezzo / Perugia / Toscana / Ferrara / Mantova
Napoli / Via Appia / Capri / La Piazza
La Spezia Prione, La Spezia / Rustikal
Pietre / Venezia
Tlakovci linije Trend so zasnovani na osnovi sodobnih modnih
smernic, ki se skladajo z novodobno arhitekturo. Sodoben dizajn,
večji formati različnih in kombiniranih dimenzij, obilo nežnih
barvnih miksov, kateri so izdelani iz posebnih belih cementov ter
različne možnosti izvedbe bodo navdušile tudi najzahtevnejše
želje. Vstopite v svet Trenda, navdušenja in dobrega počutja!

MIX 115 – bela, peščena, črna
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Linija Trend

Tlakovec

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

DEBELINA
DIMENZIJE

PORABA NA m2

Prav zato smo s tlakovcem Arezzo posnemali izkušeno preteklost in združili sodobno prihodnost. Dobili smo večdimenzijski tlakovec, katerega sestavlja kar 10. različnih pravokotnih
- lamelnih dimenzij debeline 8 cm. Takšna kombinacija večdimenzijkih ploskev tlaka nam sestavlja površino z večno smernico sodobnega oblikovanja. Primerni so za tlakovanje dvorišč, poti, teras, pločnikov okoli poslovnih in trgovskih objektov
ter ostalih površin obremenjene z srednje težkim prometom.

MASA NA m2
PAKIRANO NA PALETI
MASA PALETE

8 cm
24 / 28 / 32 / 36x16,
32 / 40 / 48x20,
36 / 40 / 44x28
Sortirano
cca. 174 kg
cca. 10.80 m2
cca. 1900 kg neto

OBREMENITEV

PAKIRANJE

PORABA FUGIRNE MASE
STRUKTURA POVRŠINE
PROTIZDRSNI RAZRED

cca 3.7 kg/m2
Gladka
> R11

Polaganje naključno, brez zaporedja
v vseh smereh.

MIX 16 Tonalit
bela, črna,
(beli cement)
102966

MIX 16 Tonalit – črna, bela
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MIX 16 Tonalit – črna, bela
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Tlakovec

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

DEBELINA
DIMENZIJE

PORABA NA
MASA NA m2
ŠT. VRST NA PALETI
PAKIRANO NA PALETI
MASA PALETE

7 cm
15.2 / 30.4 / 45.5x45.5,
15.2 / 30.4x30.4
Sortirano
cca 150 kg
10
cca 11.05 m2
cca 1650 kg neto

OBREMENITEV

PAKIRANJE

PORABA FUGIRNE MASE
STRUKTURA POVRŠINE
PROTIZDRSNI RAZRED

cca 3.5 kg/m2
Gladka
> R11

Polaganje naključno, brez zaporedja
v vseh smereh.

MIX 16 Tonalit
bela, črna,
(beli cement)
102766

MIX 115
črna, peščena, bela
102786

MIX 115 – bela, peščena, črna

Riomaggiore MIX 45
črna, bela, zelena,
(beli cement)
102795
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MIX 16 Tonalit – črna, bela (slikano v dežju)
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MIX 16 Tonalit – črna, bela

MIX 115 – bela, peščena, črna

Betonski izdelki Oblak 2022

MIX 115 – bela, peščena, črna

MIX 115 – bela, peščena, črna

Linija Trend
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Linija Trend

Tlakovec

Toscana
Veliko sonca, bogata arhitektura in kulturna dediščina, palme,
oljke in olivno olje, florentinski zrezek, trpko rdeče vino Chianti, veseli ljudje … Vse to so sinonimi za italijansko Toscano.
Po reliefu razgibano, po vsebini in karakterju prebivalcev pa
razigrano, veselo in prijazno. Spoštovanje in ohranjanje zgodovinskih dejstev in arhitekture je tam na prvem mestu.

DEBELINA
DIMENZIJE

PORABA NA
MASA NA m2
ŠT. VRST NA PALETI
PAKIRANO NA PALETI

Kamen in žgana glina sta bila nekdaj osnovni gradbeni material. Prav zato so tlakovci Toscana iz linije Trend prava izbira
takrat, ko poskušamo delček italijanske pokrajine Toscana
prenesti tudi v naše okolje. Kadar želimo še posebej poudariti igrivost, veselje in hkrati umirjenost in spokojnost ob preživljanju tistega prostega časa, ki nam zaradi vsakodnevnega
»hitenja« še ostane.

MASA PALETE

7 cm
15.2 / 30.4 / 45.5x45.5,
15.2 / 30.4x30.4
Sortirano
cca 149 kg
10
cca 11.00 m2
cca 1645 kg neto

OBREMENITEV

PAKIRANJE

PORABA FUGIRNE MASE
STRUKTURA POVRŠINE
PROTIZDRSNI RAZRED

cca 4.0 kg/m2
Reliefna
> R11

Polaganje naključno, brez zaporedja
v vseh smereh.

MIX 21 Classico
bela, črna, oker
102371

MIX 21 Classico – bela, črna, oker
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MIX 21 Classico – bela, črna, oker
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MIX 21 Classico – bela, črna, oker
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Tlakovec

Ferrara
Srednje italijansko mesto Ferrara je arhitekturno skupek lepega, starega in modernega gradbenega oblikovanja. Prav
zanimiva je kombinacija materialov, uporabljenih pred več
stoletji in novodobnih materialnih 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 svojim razmerjem
dolžine proti širini in za tlakovec izrednih 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.

DEBELINA
DIMENZIJE
PORABA NA m2
MASA NA m2
ŠT. VRST NA PALETI
PAKIRANO NA PALETI
MASA PALETE
OBREMENITEV

PAKIRANJE

PORABA FUGIRNE MASE
STRUKTURA POVRŠINE
PROTIZDRSNI RAZRED

MIX 16 Tonalit
bela, črna
102266

MIX 21 Classico
bela, črna, oker
102271

MIX 21 Classico – bela, črna, oker

8 cm
20 x 52
9.6
cca 164 kg
9
cca 11.25 m2
cca 1861 kg neto

cca 3.7 kg/m2
Gladka
> R11
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MIX 16 Tonalit – bela, črna
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MIX 16 Tonalit – bela, črna
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Tlakovec

Mantova
Tlakovci Mantova so zaradi svojih izredno velikih dimenzij 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.

DEBELINA
DIMENZIJE

PORABA NA m2
MASA NA m2

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

ŠT. VRST NA PALETI
PAKIRANO NA PALETI
MASA PALETE

7 cm
21.9 / 32.9/ 43.9 /
54.9x32.9 cm
Sortirano
cca 145 kg
10
cca 10.84 m2
cca 1590 kg neto

OBREMENITEV

PAKIRANJE

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

PORABA FUGIRNE MASE
STRUKTURA POVRŠINE
PROTIZDRSNI RAZRED

cca 3.0 kg/m2
Rahlo reliefna struktura
> R11

Polaganje naključno, brez zaporedja
v vseh smereh.

MIX 16 Tonalit
bela, črna
101666

MIX 21 Classico
bela, črna, oker
101671

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

MIX 21 Classico – bela, črna, oker
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Tlakovec

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

DEBELINA
DIMENZIJE
PORABA NA m2
MASA NA m2
ŠT. VRST NA PALETI

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 zaporedju posameznih oblik izdelka.

PAKIRANO NA PALETI
MASA PALETE

7 cm
11.9 / 23.9 / 35.9x23.9 cm
Sortirano
cca 146 kg
10
cca 10.38 m2
cca 1510 kg neto

OBREMENITEV

PAKIRANJE

PORABA FUGIRNE MASE
STRUKTURA POVRŠINE
PROTIZDRSNI RAZRED

cca 5,2 kg/m2
Gladka
> R11

Načini polaganja
LINIJSKO

MIX 04
siva, črna
101754

MIX 16 Tonalit
bela, črna
101766

MIX 21 Classico
bela, črna, oker
101771

KOMBINIRANO

Polaganje naključno, brez zaporedja
v vseh smereh.

MIX 21 Classico – bela, črna, oker
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MIX 16 Tonalit – bela, črna
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Tlakovec

Capri
Tlakovec Capri ima vse: Izredno kakovost, estetsko in moderno obliko, inovativne nežne barve in eko zavest zaradi
manjše debeline, ki je posledica izboljšanja nivoja kakovosti izdelka. Estetska izvedba stikov in manjša poraba fugirne
zmesi, izvedba polaganja v več smereh, inovativne MIX barve
z uporabo belih cementov, serijsko globinsko hidrofobiranje
in inovativen sistem Soft Edge. Ta sistem izdelave zaključka
robov tlakovca Capri daje vrhunske rezultate modnih smernic
in posledično skoraj neopazne stike in prehode med tlakovci.

DEBELINA
DIMENZIJE
PORABA NA m2
MASA NA m2
ŠT. VRST NA PALETI
PAKIRANO NA PALETI
MASA PALETE

6 cm
11.9 / 23.9 / 35.9x23.9 cm
Sortirano
cca 127 kg
13
cca 13.39 m2
cca 1700 kg neto

OBREMENITEV

PAKIRANJE

PORABA FUGIRNE MASE
STRUKTURA POVRŠINE
PROTIZDRSNI RAZRED

cca 3.0 kg/m2
Gladka
> R11

Načini polaganja
LINIJSKO

MIX 16 Tonalit
bela, črna
102466

MIX 24 Atacama
rjava, bela, oker
102474

MIX31 La Nebbia
bela, siva
102481

MIX 115
bela, črna, peščena
102486

Mix 32 Terra Vulcano
peščena, črna, oker
102482

MIX 48 Amazonia
peščena, rjava, oker
102498

KOMBINIRANO

Polaganje naključno, brez zaporedja v
vseh smereh.

MIX 32 Terra Vulcano – peščena, črna, oker
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MIX 16 – bela, siva
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MIX 16 – bela, siva
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MIX31 La Nebbia – bela, siva

MIX 32 Terra Vulcano – peščena, črna, oker
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Tlakovec - novo

Savona
Vstopite v prečudovit svet barvnih kombinacij in si pričarajte
svojo zgodbo na vašem dvorišču. Tlakovec Savona z enostavno obliko omogoča hitro polaganje, tako ga lahko polagamo linijsko ali pa v več smeri ( kombinirana forma).

DEBELINA
DIMENZIJE
PORABA NA m2
MASA NA m2
PAKIRANO NA PALETI

Tlakovec Savona je na voljo v petih različnih barvnih odtenkih
poimenovanih po petih vasicah pokrajine Cinque Terre. Cinque
Terre je naziv 18-kilometrskega pasu severozahodne obale Ligurskega morja v Italiji s številnimi zalivi in plažami, obdanimi s
strmim reliefom. Zaradi izjemne barvne kombinacije hiš smo
dobili navdih za nove barvne odtenke, ki smo jih poimenovali:

MASA PALETE

6 cm
10x20, 20x20, 20x30 cm
Sortirano
cca 131 kg
cca 14.28 m2
cca 1875 kg neto

OBREMENITEV

PAKIRANJE

PORABA FUGIRNE MASE
STRUKTURA POVRŠINE
PROTIZDRSNI RAZRED

cca 3.0 kg/m2
Gladka
> R11

Načini polaganja
LINIJSKO

KOMBINIRANO

MIX 16 Tonalit
103266

Vzorec polaganja K-40 in K-41
na strani 156
Polaganje naključno, brez zaporedja
v vseh smereh.

Savona MIX 16
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Tlakovec

Via Appia
Tlakovci Via Appia so izdelani z ostrimi robovi na pohodni
strani in so primerni za tlakovanje dvorišč ali parkov. Pričarajo
nam občutek naravnega kamna. Uporabljamo ga za tlakovanje ravnih površin in tudi klančin. Pri polaganju ne smemo slediti geometrijskemu zaporedju posameznih velikosti izdelka.
Ti tlakovci so najlepši v MIX barvah.

DEBELINA
DIMENZIJE
PORABA NA m2
MASA NA m2
ŠT. VRST NA PALETI
PAKIRANO NA PALETI
MASA PALETE

6 cm
11.8 / 14.9 / 22.4x18.9 cm
Sortirano
cca 128 kg
13
cca 12.22 m2
cca 1560 kg neto

OBREMENITEV

PAKIRANJE

PORABA FUGIRNE MASE
STRUKTURA POVRŠINE
PROTIZDRSNI RAZRED

MIX 04
siva, črna
100954

MIX 05 Kamen Kras
siva, črna, oker
100955

cca 3.5 kg/m2
Gladka
> R11

MIX 28 Gran Canaria
rjava, bela, peščena
100978

Polaganje naključno, brez zaporedja v
vseh smereh.

MIX 28 Gran Canaria - rjava, peščena, bela
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MIX 05 Kamen Kras – siva, črna, oker
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MIX 04 – siva, črna

MIX 28 Gran Canaria – rjava, bela, peščena
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Tlakovec

La Piazza
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 geometrijskemu zaporedju posameznih velikosti izdelka. Ker so ti tlakovci ostrorobi, moramo paziti na
zadostno »zračnost« polaganja (zadosten prostor med tlakovci, ki mora biti zapolnjen s fugirnim peskom, da se prepreči
kasnejše krušenje robov zaradi obremenitev s prometom).

DEBELINA
DIMENZIJE
PORABA NA m2
MASA NA m2
ŠT. VRST NA PALETI
PAKIRANO NA PALETI
MASA PALETE

6 cm
10.4 / 13.7 / 20.3x13.7 cm
Sortirano
cca 128 kg
12
cca 12.38 m2
cca 1580 kg neto

OBREMENITEV

PAKIRANJE

PORABA FUGIRNE MASE
STRUKTURA POVRŠINE
PROTIZDRSNI RAZRED

cca 4.2 kg/m2
Gladka
> R11

Shema polaganja tlakovca je prikazana na
strani 145 po vzorcu K28 in K29. Polaganje
naključno, brez zaporedja v vseh smereh.

MIX 04
siva, črna
101054

MIX 16 Tonalit
bela, črna
101066

MIX 16 Tonalit – bela, črna

MIX 115
bela, črna, peščena
101086
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MIX 115 – črna, peščena, bela
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#kampsobec
#tlakovcioblak

MIX 115 – črna, peščena, bela

Linija Trend
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Linija Trend
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Tlakovec

La Spezia Prione
La Spezia
Edini tlakovec na tržišču s katerim si lahko v dveh velikostih,
štirih barvnih odtenkih in 6 vzorcih polaganja pričarate kar 64
različnih kombinacij. Reliefna površina tlakovca in malo valoviti robovi se skladajo s staro in novo arhitekturo.

La Spezia Prione 24x16
DEBELINA
DIMENZIJE
PORABA NA m2
MASA NA m2

Izberite pravo kombinacijo in vaše dvorišče bo nekaj čarobnega, kot je čudovito italijansko mesto La Spezia.

ŠT. VRST NA PALETI
PAKIRANO NA PALETI
MASA PALETE

Če si želite vsako jutro prebuditi v italijanskem čarobnem mestecu si izberite tlakovec La Spezia.

6 cm
24x16 cm
cca 26 kos
cca 130 kg
130
cca 12.48 m2
cca 1630 kg neto

OBREMENITEV

PAKIRANJE

PORABA FUGIRNE MASE
STRUKTURA POVRŠINE
PROTIZDRSNI RAZRED

Črna
103005 / 103105

Oker
103004 / 103104

cca 3.5 kg/m2
Reliefna
> R11

MIX 04
siva, črna
103054 / 103154

MIX 47
103097 / 103197

La Spezia 16x16
DEBELINA
DIMENZIJE
PORABA NA m2
MASA NA m2
ŠT. VRST NA PALETI
PAKIRANO NA PALETI
MASA PALETE

6 cm
16x16 cm
cca 39 kos
cca 128 kg
130
cca 11.65 m2
cca 1525 kg neto

OBREMENITEV

PAKIRANJE

PORABA FUGIRNE MASE
STRUKTURA POVRŠINE
PROTIZDRSNI RAZRED

cca 3.5 kg/m2
Reliefna
> R11

Shema polaganja tlakovca je prikazana
na strani 145 po vzorcu K28 in K29.

MIX 16 Tonalit – bela, črna
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MIX 16 Tonalit – bela, črna
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Linija Trend

Tlakovec

Rustikal
Tlakovci Rustikal so primerni za tlakovanje dvorišč ali parkov,
kjer na gradbenih objektih prevladuje naravni kamen. Je najbolj učinkovita kombinacija za polaganje na površinah, kjer
zaključni robovi niso vzporedni.

DEBELINA
DIMENZIJE
PORABA NA m2
MASA NA m2
ŠT. VRST NA PALETI

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

PAKIRANO NA PALETI
MASA PALETE

6 cm
10 / 16 / 26x16 cm
Sortirano
cca 125 kg
12
cca 13.08 m2
cca 1640 kg neto

OBREMENITEV

PAKIRANJE

PORABA FUGIRNE MASE
STRUKTURA POVRŠINE
PROTIZDRSNI RAZRED

cca 2.7 kg/m2
Reliefna
> R11

Polaganje naključno, brez zaporedja
v vseh smereh.

MIX 01
rdeča, rumena, rjava
100551

MIX 16 Tonalit
bela, črna
100566

MIX 01 – rdeča, rumena, rjava

Betonski izdelki Oblak 2022
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Linija Trend

Tlakovec

Venezia
Tlakovci Venezia so izdelani z ostrimi robovi na pohodni
strani. Primerni so za tlakovanje parkirišč, dvorišč in nakupovalnih centrov. Zaradi 8 cm debeline so primerni tudi za
tlakovane površine, ki so izpostavljene ekstremnim obremenitvam. Paziti moramo le na zadostno »zračnost« polaganja
(zadosten prostor med tlakovci, ki mora biti zapolnjen s fugirnim peskom, da se prepreči kasnejše krušenje robov zaradi
obremenitev s prometom).

DEBELINA
DIMENZIJE
PORABA NA m2
MASA NA m2
ŠT. VRST NA PALETI
PAKIRANO NA PALETI
MASA PALETE

8 cm
12.5 x 25 cm
cca 32 kos
cca 172 kg
10
cca 10.00 m2
cca 1740 kg neto

OBREMENITEV

PAKIRANJE

PORABA FUGIRNE MASE
STRUKTURA POVRŠINE
PROTIZDRSNI RAZRED

MIX 28 Gran Canaria
rjava, bela, peščena
100878

MIX 28 Gran Canaria – rjava, peščena, bela

cca 4.0 kg/m2
Gladka
> R11
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Linija Trend

Tlakovec

Pietre
Tlakovci Pietre so zaradi svojih izredno majhnih dimenzij in
zaradi 7, med seboj različnih velikosti primerni 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.

DEBELINA
DIMENZIJE

PORABA NA m2
MASA NA m2
ŠT. VRST NA PALETI
PAKIRANO NA PALETI
MASA PALETE

6 cm
5 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 /
10x9 cm
Sortirano
cca 123 kg
10
cca 9.25 m2
cca 1150 kg neto

OBREMENITEV

PAKIRANJE

PORABA FUGIRNE MASE
STRUKTURA POVRŠINE
PROTIZDRSNI RAZRED

cca 5.0 kg/m2
Gladka
> R11

Polaganje naključno, brez zaporedja
v vseh smereh.

MIX 04
siva, črna
101854

MIX 04 – siva, črna
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Tlakovec

Porfido
Tlakovci Porfido so nadomestek uporabe granitnih kock pri
tlakovanju dvorišč, parkov in potk. Zaradi 4-ih različnih dimenzij je dejansko »dober posnetek« naravnega kamna.
Uporaben je tudi pri izdelavi vzorcev in zaključevanju tlakovanih površin. Pri polaganju ne smemo slediti geometrijskemu
zaporedju posameznih velikosti izdelka.

DEBELINA
DIMENZIJE
PORABA NA m2
MASA NA m2
ŠT. VRST NA PALETI
PAKIRANO NA PALETI
MASA PALETE

6 cm
10 / 11 / 12.5 / 13.5x11 cm
Sortirano
cca 127 kg
12
cca 11.28 m2
cca 1480 kg neto

OBREMENITEV

PAKIRANJE

PORABA FUGIRNE MASE
STRUKTURA POVRŠINE:
PROTIZDRSNI RAZRED:

cca 5.0 kg/m2
Rahlo reliefna struktura
> R11

Polaganje naključno, brez zaporedja
v vseh smereh.
MIX 04
siva, črna
101154

MIX 04 – siva, črna
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Linija

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

MIX 04 – siva, črna
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Linija Antique

Tlakovec

Napoli
Pogled na tlakovec Napoli vam pričara pokrajino, bogato z
zgodovinskim arhitekturnimi ostanki in kulturo. Ob starejših objektih tlakovci Napoli poudarijo pristnost, žlahtnost in
obstojnost. Zaradi različnih dimenzij in oblik, pa tudi zaradi
ravnih in pokrušenih 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 dimenzij lahko ob
različnih načinih polaganja dosežemo antično neurejenost ali
moderno zaporednost. MIX barve k vsemu skupaj dodajo še
moderno elegantnost in občutek trdnosti in obstojnosti. Torej, preprosto zadovoljstvo.

DEBELINA
DIMENZIJE
PORABA NA m2
MASA NA m2
ŠT. VRST NA PALETI
PAKIRANO NA PALETI
MASA PALETE
OBREMENITEV

PAKIRANJE

PORABA FUGIRNE MASE
STRUKTURA POVRŠINE

Opozorilo! Proizvod zaradi tehnologije pakiran v industrijskih vrečah!

7 cm
11.9 / 23.9 / 35.9x23.9 cm
Sortirano
cca 145 kg
10
cca 10.30 m2
cca 1540 kg neto

PROTIZDRSNI RAZRED

cca 5.6 kg/m2
Gladka, obdelana
> R11

Načini polaganja
LINIJSKO

KOMBINIRANO

MIX 04
siva, črna
105654

MIX 21 Classico
bela, črna, oker
105671

Polaganje naključno, brez zaporedja
v vseh smereh.

MIX 04 – siva, črna
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MIX 21 Classico – bela, črna, oker
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Linija Antique
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MIX 21 Classico – bela, črna, oker

MIX 21 Classico – bela, črna, oker

Betonski izdelki Oblak 2022

MIX 04 – siva, črna

MIX 04

Linija Antique

MIX 04 – siva, črna
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Linija Antique

Tlakovec

Via Appia
Tlakovci Via Appia dodatno obdelani – postarani. Značilnost so pokrušeni robovi in popraskana površina 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 tlakovane površine s tlakovci Porfido v vsaj dveh
vrstah. Pri polaganju ne smemo slediti geometrijskemu zaporedju posameznih velikosti izdelka.

DEBELINA
DIMENZIJE
PORABA NA m2
MASA NA m2
ŠT. VRST NA PALETI
PAKIRANO V VREČI
MASA PALETE

6 cm
11.8 / 14.9 / 22.4x18.9 cm
Sortirano
cca 129 kg
10
cca 12.52 m2
cca 1614 kg neto

OBREMENITEV

PAKIRANJE

Opozorilo! Proizvod zaradi tehnologije pakiran v industrijskih vrečah!

PORABA FUGIRNE MASE
STRUKTURA POVRŠINE
PROTIZDRSNI RAZRED

cca 3.7 kg/m2
Gladka, obdelana
> R11

Polaganje naključno, brez zaporedja
v vseh smereh.

MIX 05 Kamen Kras
siva, črna, oker
105155

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

Tlakovec

La Piazza
Tlakovci La Piazza so dodatno obdelani – postarani. Značilnost so pokrušeni robovi in popraskana površina na pohodni strani. Te deformacije dajejo »starinski« videz. Zaradi treh
različnih dimenzij so primerni za polaganje na površinah, kjer
zaključni robovi niso vzporedni. Pri polaganju ne smemo slediti geometrijskemu zaporedju posameznih velikosti izdelka.

DEBELINA
DIMENZIJE
PORABA NA m2
MASA NA m2
PAKIRANO V VREČI
MASA PALETE

6 cm
10.4 / 13.7 / 20.3x13.7 cm
Sortirano
cca 129 kg
cca 12.80 m2
cca 1650 kg neto

OBREMENITEV

Opozorilo! Proizvod zaradi tehnologije pakiran v industrijskih vrečah!

PAKIRANJE

PORABA FUGIRNE MASE
STRUKTURA POVRŠINE
PROTIZDRSNI RAZRED

cca 4.5 kg/m2
Gladka, obdelana
> R11

Polaganje naključno, brez zaporedja
v vseh smereh.

MIX 04
siva, črna
105254

MIX 04 – siva, črna
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MIX 04 – siva, črna
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Linija Antique

Tlakovec

Porfido
Tlakovci Porfido so v liniji Antique dodatno obdelani – postarani. Značilnost so pokrušeni robovi in popraskana površina na
pohodni strani ter videz z antičnim pridihom. Zaradi 4-ih različnih dimenzij ga uporabljamo 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 posameznih 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!

DEBELINA
DIMENZIJE
PORABA NA m2
MASA NA m2
PAKIRANO V VREČI
MASA PALETE

6 cm
10 / 11 / 12.5 / 13.5x11 cm
Sortirano
cca 126.5 kg
cca 13.84 m2
cca 1750 kg neto

OBREMENITEV

PAKIRANJE

PORABA FUGIRNE MASE
STRUKTURA POVRŠINE
PROTIZDRSNI RAZRED

cca 5.5 kg/m2
Reliefna, obdelana
> R11

Polaganje naključno, brez zaporedja
v vseh smereh.

MIX 04
siva, črna
105354

MIX 04 – siva, črna
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MIX 04 – siva, črna
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Linija Antique

Tlakovec

Venezia
Tlakovci Venezia dodatno obdelani – postarani. Značilnost so
pokrušeni robovi in popraskana površina na pohodni strani.
Zaradi 8 cm debeline so primerni tudi za tlakovane površine,
ki so izpostavljene ekstremnim obremenitvam.

DEBELINA
DIMENZIJE
PORABA NA m2
MASA NA m2
PAKIRANO V VREČI

Opozorilo! Proizvod zaradi tehnologije pakiran v industrijskih vrečah!

MASA PALETE

8 cm
12.5x25 cm
cca 32 kos
cca 170 kg
cca 9.45 m2
cca 1600 kg neto

OBREMENITEV

PAKIRANJE

PORABA FUGIRNE MASE
STRUKTURA POVRŠINE
PROTIZDRSNI RAZRED

MIX 28 Gran Canaria
rjava, peščena, bela
105478

MIX 28 Gran Canaria – rjava, peščena, bela

cca 4.5 kg/m2
Gladka, obdelana
> R11
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MIX 28 Gran Canaria – rjava, peščena, bela
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Linija

Premium
Emonica / Kvadrat 10 x 10, 20 x 20
Opeka 20 x 30 / Ferrara
Izdelki iz linije Premium so dodatno obdelani s posebnim načinom
pranja. Iz površine tako odstranimo cementni glen tako, da se
pokažejo zrna kamna v svojih barvah. V kombinaciji uporabljamo
prana granitna in kremenova zrna. Površina izdelka je tako bolj
grobe strukture, plemenita in trajnega videza.

Romb – Rumeni, Kvadrat – Sivo antracitna
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Linija Premium

Tlakovec

Emonica
Emona – Ljubljanska kotlina je bila naseljena že v prazgodovini. Preko nje so že v predrimskem obdobju potekale pomembne trgovske poti. Tlakovec Emonica je sedaj sestavni
del Slovenske ceste v Ljubljani, 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 razmerjem stranic dajejo občutek, da se sprehajamo po modni pisti.
Prav zato so tlakovci namenjeni modernemu oblikovanju, kjer
''čistost'' linij in površin dajejo poseben vizualni efekt.

Kvadrat
DEBELINA
DIMENZIJE
PORABA NA m2
PORABA
MASA NA m2
PAKIRANO NA PALETI
MASA PALETE

8 cm
15.1x15.1 cm
44 kos
58 %
cca 164 kg
cca 9.6 m2
cca 1570 kg neto

OBREMENITEV

PAKIRANJE

PORABA FUG. MASE
STRUKTURA POVRŠINE
PROTIZDRSNI RAZRED

Rumena
106837

cca 6.0 kg/m2
Fino prana
> R11

Sivo antracitna
106936

Romb
DEBELINA
DIMENZIJE
PORABA NA m2
PORABA
MASA NA m2
PAKIRANO NA PALETI
MASA PALETE

8 cm
26x11.3 cm
66 kos
42 %
cca 174 kg
cca 7.5 m2
cca 1300 kg neto

OBREMENITEV

PAKIRANJE

PORABA FUG. MASE
STRUKTURA POVRŠINE
PROTIZDRSNI RAZRED

Romb – Rumeni, Kvadrat – Sivo antracitna

cca 6.0 kg/m2
Fino prana
> R11
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#slovenskacesta
#tlakovcioblak

Romb – Rumeni, Kvadrat – Sivo antracitna

Linija Premium
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Linija Premium
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Tlakovec

Kvadrat
10x10 / 20x20
Prani tlakovci Kvadrat 10 x 10 in Kvadrat 20 x 20 iz linije 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 uporabe žlahtnih granitnih peskov. Takšni izdelki
so kakovostnejši, saj z uporabo barvnih granitnih peskov dosežemo trajno barvno intenziteto zgornje površine tlakovca.
Prani izdelki imajo zato tudi bistveno daljšo življenjsko dobo.

10x10
DEBELINA
DIMENZIJE
PORABA NA m2
MASA NA m2
ŠT. VRST NA PALETI
PAKIRANO NA PALETI
MASA PALETE

6 cm
10x10 cm
cca 100 kos
cca 127 kg
12
cca 10.80 m2
cca 1375 kg neto

OBREMENITEV

PAKIRANJE

PORABA FUGIRNE MASE
STRUKTURA POVRŠINE
PROTIZDRSNI RAZRED

Natur (siva)
107136

Bela
107130

cca 3.0 kg/m2
Fino prana
> R11

Črna
107031 / 107131

Peščena / bež
107132

20x20
DEBELINA
DIMENZIJE
PORABA NA m2
MASA NA m2
ŠT. VRST NA PALETI
PAKIRANO NA PALETI
MASA PALETE

6 cm
20x20 cm
cca 25 kos
cca 128 kg
12
cca 14.40 m2
cca 1845 kg neto

OBREMENITEV

PAKIRANJE

PORABA FUGIRNE MASE
STRUKTURA POVRŠINE
PROTIZDRSNI RAZRED

Kombinacija – bela, črna

cca 3.0 kg/m2
Fino prana
> R11
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Kombinacija – bela, črna
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Tlakovec

Opeka 20x30
Prani tlakovci Opeka 20x30 iz linije 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 uporabe
žlahtnih granitnih peskov. Takšni izdelki so kakovostnejši, saj
z uporabo barvnih granitnih peskov dosežemo trajno barvno
intenziteto zgornje površine tlakovca. Prani izdelki imajo zato
tudi bistveno daljšo življensko dobo.

DEBELINA
DIMENZIJE
PORABA NA m2
MASA NA m2
ŠT. VRST NA PALETI
PAKIRANO NA PALETI
MASA PALETE

6 cm
20x30 cm
cca 16.66 kos
cca 128 kg
13
cca 11.70 m2
cca 1520 kg neto

OBREMENITEV

PAKIRANJE

PORABA FUGIRNE MASE
STRUKTURA POVRŠINE
PROTIZDRSNI RAZRED

Natur (siva)
107636

Bela
107630

Peščena / bež
107632

Kombinacija – bela, črna

Črna
107631

cca 3.7 kg/m2
Fino prana
> R11
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Kombinacija – bela, črna
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Tlakovec

Ferrara
Prestižna obdelava tlakovca Ferrara iz linije Premium doda
tlakovani površini nek prestižni videz. Če smo za tlakovce
Ferrara iz linije Trend rekli, da ponazarjajo 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 sprehajamo
po modni pisti. Prav zato so tlakovci namenjeni modernemu
oblikovanju, kjer »čistost« linij in površine dajejo poseben vizualni efekt. Tlakovce Ferrara iz linije Premium torej priporočamo v kombinaciji z moderno in gladko arhitekturo.

DEBELINA
DIMENZIJE
PORABA NA m2
MASA NA m2
ŠT. VRST NA PALETI
PAKIRANO NA PALETI
MASA PALETE
OBREMENITEV

PAKIRANJE

PORABA FUGIRNE MASE
STRUKTURA POVRŠINE
PROTIZDRSNI RAZRED

Natur (siva)
107836

Peščena / bež
107832

Črna

Bela
107830

Črna
107831

8 cm
20x52 cm
cca 9.6 kos
cca 164 kg
9
cca 11.25 m2
cca 1861 kg neto

cca 3.7 kg/m2
Fino prana
> R11
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Linija

Betonske
plošče
Plošča betonska gladka 40x40, 50x50, 30x60
Plošča klasik 40x40, 50x50 / Betonske plošče
debeline 8 cm 40x40, 40x60 - novo
Trend: Enostavne, sodobne in elegantne. To so plošče, ki se bodo
podale prav na vsako teraso, vrt, dvorišče ali pot. S posebnim
sistemom mešanja barv bodo izstopile v naravnem in toplem tonu ter
naredile vaš ambient čaroben in unikaten.
Premium: Betonske plošče iz Linije Premium so dodatno obdelane s
posebnim načinom pranja. Iz površine odstranimo cementni glen tako,
da se pokažejo zrna kamna v svojih barvah. V kombinaciji uporabljamo
prana granitna in kremenova zrna. Površina izdelka je tako bolj groba
in nedrseča s tem pa dosežemo tudi videz naravnega kamna. Takšni
izdelki so kakovostnejši, saj z uporabo barvnih granitnih peskov
dosežemo trajno barvno intenziteto zgornje površine tlakovca. Prani
izdelki imajo zato tudi bistveno daljšo življensko dobo.

MIX 21 Classico – bela, črna, oker
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Gladka plošča betonska

40x40 / 50x50
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
daljšo življenjsko dobo.

40x40
DEBELINA
DIMENZIJE
PORABA NA M2
MASA KOSA
ŠT. VRST NA PALETI
PAKIRANO NA PALETI
MASA PALETE

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

5 cm
40x40 cm
6.25 kos
cca 17 kg
15
cca 90 kos
cca 1515 kg neto

OBREMENITEV

PAKIRANJE

STRUKTURA POVRŠINE
PROTIZDRSNI RAZRED

Cementno siva
101901 / 102001

MIX 16 Tonalit
bela, črna
101966 / 102066

Gladka
> R11

MIX 21 Classico
bela, črna, oker
101971 / 102071

MIX 28 Gran Canaria
rjava, peščena, bela*
101978

50x50
DEBELINA
DIMENZIJE
PORABA NA m2
MASA KOSA
ŠT. VRST NA PALETI
PAKIRANO NA PALETI
MASA PALETE

5 cm
50x50 cm
4 kos
cca 26 kg
12
cca 48 kos
cca 1250 kg neto

OBREMENITEV

PAKIRANJE

STRUKTURA POVRŠINE
PROTIZDRSNI RAZRED

Gladka
> R11

* ni na voljo za ploščo betonsko 50x50
MIX 21 Classico - bela, črna, oker
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Plošča betonska - novo

30x60
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 impregnirane, kar pomeni, da ne vpijajo umazanije, se
posledično lažje čistijo in vzdržujejo, imajo pa tudi bistveno
daljšo življenjsko dobo.

DEBELINA
DIMENZIJE
PORABA NA m2
MASA KOSA
ŠT. VRST NA PALETI
PAKIRANO NA PALETI
MASA PALETE

5 cm
30x60 cm
5.55 kos
cca 19 kg
12
cca 72 kos
cca 1370 kg neto

OBREMENITEV

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

PAKIRANJE

STRUKTURA POVRŠINE
PROTIZDRSNI RAZRED

102666
MIX 16 Tonalit
bela, črna

102671
MIX 21 Classico
bela, črna, oker

102682
MIX 32 Terra Vulcano
peščena, črna, oker

MIX 32 Terra Vulcano – peščena, črna, oker

102686
MIX 115
bela, črna, peščena

Gladka
> R11

Linija Betonske plošče
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Plošča betonska - novo

40x40 / 40x60
Betonske plošče debeline 8 cm so povozne do 3,5 tone obremenitev (vse vrste osebnih vozil), zato so primerne za tlakovanje vseh vrst dvorišč, teras, pločnikov in javnih površin.
Odporne so na mraz ob prisotnosti soli saj so že v samem
procesu tehnologije globinsko impregnirane, kar pomeni, da
ne vpijajo umazanije, se posledično lažje čistijo in vzdržujejo,
imajo pa tudi bistveno daljšo življenjsko dobo. Zaradi večjega
format je priporočeno, da so površine čim bolj ravne, z manjšimi padci oz. klančinami.

40x40
DEBELINA
DIMENZIJE
PORABA NA M2
MASA KOSA
ŠT. VRST NA PALETI
PAKIRANO NA PALETI
MASA PALETE

8 cm
40x40 cm
6 kos
cca 26 kg
9
cca 54 kos
cca 1430 kg neto

OBREMENITEV

PAKIRANJE

STRUKTURA POVRŠINE
PROTIZDRSNI RAZRED

Cementno siva
103701 / 103601

MIX 46 Bianco Puro
bela, črna
103796 / 103696

Gladka
> R11

MIX 40 Catania
siva, peščena, bela
103790 /103690

40x60
DEBELINA
DIMENZIJE
PORABA NA M2
MASA KOSA
ŠT. VRST NA PALETI
PAKIRANO NA PALETI
MASA PALETE

8 cm
40x60 cm
4 kos
cca 40 kg
9
cca 36 kos
cca 1450 kg neto

OBREMENITEV

PAKIRANJE

STRUKTURA POVRŠINE
PROTIZDRSNI RAZRED

MIX 40 Catania - siva, peščena, bela

Gladka
> R11
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Plošča betonska

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

DEBELINA
DIMENZIJE
PORABA NA m2
MASA KOSA
ŠT. VRST NA PALETI

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

PAKIRANO NA PALETI
MASA PALETE

5 cm
30x60 cm
5.55 kos
cca 19 kg
12
cca 72 kos
cca 1370 kg neto

OBREMENITEV

PAKIRANJE

STRUKTURA POVRŠINE
PROTIZDRSNI RAZRED

Natur (siva)
108436

Peščena / bež
108432

Bela
108430

Črna
108431

Gladka
> R11

Linija Betonske plošče
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Plošča betonska - novo

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

40x60
DEBELINA
DIMENZIJE
PORABA NA m2
MASA KOSA
ŠT. VRST NA PALETI
PAKIRANO NA PALETI
MASA PALETE

8 cm
40x60 cm
4,17 kos
cca 40 kg
9
cca 36 kos
cca 1450 kg neto

OBREMENITEV

PAKIRANJE

STRUKTURA POVRŠINE
PROTIZDRSNI RAZRED

Natur (siva)
108236

Bela
108230

Peščena / bež
108232

40x60/8 Premium - bela

Črna
108231

Fino prana
> R11
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Linija

Eko
Eko 20 / Travne plošče - novo
Z linijo EKO površine tlakujemo tam, kjer hočemo imeti
»zelene« površine tudi povozne (parkirišča, trgi, peš
poti in ostale povozne ali pohodne površine). Z obliko in
velikostjo vmesnih fug omogočajo prehod deževnice v
globino, bogatijo podtalnico in s tem pozitivno vplivajo
na EKO sistem – zalogo pitne vode in izhlapevanje v
ozračje! Ker večina deževne vode preide v globino, ne
obremenjuje čistilnih naprav in kanalizacij.

Cementno siva
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Linija Eko

Tlakovec

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

DEBELINA
DIMENZIJE
PORABA NA m2
MASA NA m2
ŠT. VRST NA PALETI
PAKIRANO NA PALETI

Ta inovativni sistem omogoča bogatenje podtalne vode in
ne obremenjuje čistilnih naprav in kanalizacije. Fuge med
tlakovci so široke 3 cm, lahko pa jih polagamo tudi tako, da
bodo vmesne fuge široke 1,5 cm. V takem primeru moramo
računati na toliko večjo porabo materiala.

MASA PALETE
OBREMENITEV

PAKIRANJE

STRUKTURA POVRŠINE
PROTIZDRSNI RAZRED

Cementno siva
107401

Cementno siva

6 cm
20x20 cm
cca 25 kos
cca 109 kg
12
cca 12.00 m2
cca 1325 kg neto

Gladka
> R11

** podatki veljajo za fugo širine 3 cm
** v kolikor se tlakovci vgrajujejo s fugo 1,5 cm
je poraba večja za cca 14 %
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Cementno siva

104

Betonski izdelki Oblak 2022

Linija Eko

Travne plošče
Travne plošče – dvoslojne so primerne za tlakovanje površin,
kjer hočemo ali moramo ohraniti zelenico (travo), teren pa
naj bi bil le občasno povozen. Uporabljamo 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.

40x60
DEBELINA
DIMENZIJE
PORABA NA m2
MASA KOSA
PAKIRANO NA PALETI
MASA PALETE

8 cm
40x60 cm
cca 4.17 kos
cca 26 kg
50 kos
cca 1300 kg neto

OBREMENITEV

Uporabljajo se zgolj za občasno povozne površine, v conah
umirjenega prometa.

PAKIRANJE

STRUKTURA POVRŠINE
PROTIZDRSNI RAZRED

Gladka, luknjičasta
> R11

Cementno siva
110201 / 110601

40x40 - novo
DEEBELINA
DIMENZIJE
PORABA NA m2
MASA KOSA
PAKIRANO NA PALETI
MASA PALETE

8 cm
40x40 cm
cca 6,25 kos
cca 20 kg
72 kos
cca 1452 kg neto

OBREMENITEV

PAKIRANJE

STRUKTURA POVRŠINE
PROTIZDRSNI RAZRED

Cementno siva

Gladka, luknjičasta
> R11
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Cementno siva
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Linija - novo

Taktil
Opozorilne betonske plošče 30x30
Varen dostop in orientacija slabovidnim v
javnem prometu

Cementno siva
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Linija Eko

Opozorilne betonske plošče,
gladka / čepasta / rebrasta - novo

30x30x8
ne oznake morajo biti oblikovane tako, da niso nevarne za
zdrs ali spotikanje. Ravno zaradi zgoraj naštetih razlogov so
betonske plošče idealne za polaganje na javnih površinah,
saj nudijo odličen oprijem na mokrih in nagnjenih območjih.

DEBELINA
DIMENZIJE
PORABA NA m2
MASA NA m2
ŠT. VRST NA PALETI

Na voljo so trije tipi betonskih plošč: Gladka, Rebrasta in Čepasta.

PAKIRANO NA PALETI
MASA PALETE

8 cm
30x30 cm
cca 11,1 kos
cca 167 kg
10
cca 120 kos
cca 1820 kg neto

OBREMENITEV

Plošče so skladne s produktnim standardom EN 1338:2003,
EN 1338:2003/AC:2006 in SIST 1186:2016

PAKIRANJE

STRUKTURA POVRŠINE
PROTIZDRSNI RAZRED

Bela
110301 / 110401 /
110501

Bela

Cementno siva
110307 / 110407 /
110507

Gladka
> R11
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Škarpni
elementi
Storica / Flora Luna / Liti škarpniki

MIX 04 – siva, črna
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Škarpni elementi

Storica
Škarpne elemente Storica uporabljamo za okrasne zidove, obrobe zemljišč, stopnišča, stranske obrobe utrjenih stopniščnih
konstrukcij, zidove, letne kuhinje, vodnjake, vrtne gredice...

Škrapni element
VIŠINA
DIMENZIJE
PORABA NA m2
MASA NA m2

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

PAKIRANO V VREČI
MASA PALETE

20 cm
35 / 25 / 15x17 cm
Sortirana
cca 380 kg
3.42 m2
cca 1300 kg neto

PAKIRANJE

STRUKTURA POVRŠINE

Gladka, obdelana

Opozorilo! Proizvod zaradi tehnologije pakiran v industrijskih vrečah!

Cementno siva
150201

MIX 04
siva, črna
150254

MIX 05 Kamen Kras
siva, črna, oker
150255

Pokrivna kapa
DIMENZIJE

20x30x6 cm
kapa se
uporablja, kot zaključni
in poljubni element
ambientov iz Storice.

OPIS	Pokrivna

MIX 05 Kamen Kras – siva, črna, oker
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MIX 04 – siva, črna
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Škarpni elementi

MIX 04 – siva, črna

MIX 05 Storica

Škarpni elementi

Betonski izdelki Oblak 2022

MIX 05 Kamen Kras - siva, črna, oker

MIX 04 – siva, črna
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Škarpni elementi

Flora Luna
Grande / Mala
škarpni elementi Flora Luna so primerni za utrjevanje brežin,
ozelenitev vertikalnih površin ali razmejitev prostora. Možnost nalaganja ene na drugo ali varianta horizontalnega in
vertikalnega zamikanja. Izdelujejmo jih v več barvah.

Grande - novo
DIMENZIJE
PORABA NA m2
MASA NA m2
PAKIRANO NA PALETI
MASA PALETE

Ø 50 H = 230 cm
cca 8 kos
cca 42 kg
18 kos
cca 756 kg neto

PAKIRANJE

STRUKTURA POVRŠINE

Siva
150501 / 150101

Grafitno črna
150105

Gladka, strukturirana

Rjava
150102

Mala
DIMENZIJE
PORABA NA m2
MASA NA m2
PAKIRANO NA PALETI
MASA PALETE

Ø 40 H = 24 cm
cca 12 kos
cca 25 kg
30 kos
cca 785 kg neto

PAKIRANJE

STRUKTURA POVRŠINE

Rjava

Gladka, strukturirana

Betonski izdelki Oblak 2022
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Škarpni elementi

Liti Škarpniki
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.

Veliki
DIMENZIJE
PORABA NA m2
MASA KOSA
PAKIRANO NA PALETI
MASA PALETE

Možna je dobava v dveh velikostih, standardno v cementno
sivi barvi, oziroma v barvi po naročilu.

45 / 45 / 17x24 cm
8-12 kos
cca 42 kg
40 kos
cca 1680 kg neto

PAKIRANJE

STRUKTURA POVRŠINE

Gladka

Cementno siva
140201 / 140101

Mali
DIMENZIJE
PORABA NA m2
MASA KOSA
PAKIRANO NA PALETI
MASA PALETE

30 / 27 / 13x16 cm
15-20 kos
cca 12 kg
105 kos
cca 1260 kg neto

PAKIRANJE

STRUKTURA POVRŠINE

Cementno siva

Gladka
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Linija

Industrial
max 8 cm
Tlakovec H / Tlakovec S /
Kvadrat 10x10x8, 20x20x8
Linija Industrial je z raznolikimi oblikami tlakovcev zasnovana za
površine, kjer so zahteve po večjih obremenitvah in posledično večjih
nosilnostih betonskih tlakovcev. Tlakovci so namenjeni za ročno in/ali
strojno polaganje večjih parkirnih mest tovornih vozil, cest umirjenega
prometa, dovozov, zasilnih površin za interventna vozila, "kmetijska”
dvorišča in vse ostale vrste javnih površin.

Kvadrat 20x20 – cementno siva
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Linija Industrial max 8 cm

Tlakovec

H
Dobri stari »H« je primeren za tlakovanje parkov, dvorišč, dovozov, kolesarskih poti, pločnikov, vrtnih poti in drugih pohodnih površin. Enostavno ga je polagati, saj s svojo obliko
omogoča medsebojni spoj in tako še posebej trdno vezavo
tlakovane površine. Posebej so primerni za obremenjene vozne površine, še posebej, kadar so le-te v naklonu. V programu imamo tudi tlakovce H debeline 8 cm z ostrorobo
zgornjo površino in zelo tankimi stiki kateri so primerni za
vsa nakupovalna središča in povsod tam, kjer se uporabljajo
nakupovalni vozički.
V primeru večjih obremenitev pa se uporabi tlakovev h 8 cm industrijski z rahlo pobranim robom in novim konceptom oblike
in razporeditve stikov, kateri prevzema visoke obremenitve in
jih posredno preko stikov prenese na dobro utrjeno podlago.

Cementno siva
102101

Cementno siva

Rdeča
102103

8 – ostri rob
DEBELINA
DIMENZIJE
PORABA NA m2
MASA NA m2
ŠT. VRST NA PALETI
PAKIRANO NA PALETI
MASA PALETE

8 cm
20x16.5 cm
cca 35 kos
cca 172 kg
10
cca 10.35 m2
cca 1780 kg neto

OBREMENITEV

PAKIRANJE

PORABA FUGIRNE MASE
STRUKTURA POVRŠINE
PROTIZDRSNI RAZRED

cca 3.5 kg/ m2
Gladka
> R11

Betonski izdelki Oblak 2022

Linija Industrial max 8 cm

Tlakovec

S
Tlakovec je oblikovan zelo natančno tako, da se pri polaganju
prilegajo drug drugemu. Zaradi svoje oblike je primeren za
tlakovanje dodatne obremenitve, tlakovanje parkov, dvorišč,
dovozov, kolesarskih poti, pločnikov, vrtnih poti in drugih pohodnih površin.

DEBELINA
DIMENZIJE
PORABA NA m2
MASA NA m2
ŠT. VRST NA PALETI
PAKIRANO NA PALETI

V primeru, da se ga polaga vodoravno je S – Tlakovec idealne
za označbo parkirnih mest ali kolesarskih poti.

MASA PALETE

8 cm
24x12 cm
cca 42 kos
cca 175 kg
12
cca 10.08 m2
cca 1774 kg neto

OBREMENITEV

PAKIRANJE

PORABA FUGIRNE MASE
STRUKTURA POVRŠINE
PROTIZDRSNI RAZRED

Cementno siva
103301

Cementno siva

cca 3.0 kg/m2
Gladka
> R11
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Linija Industrial max 8 cm

Tlakovec

Kvadrat
10x10 / 20x20
Tlakovec kvadrat je idealen za polaganje na javnih površinah,saj nudi odličen oprijem na mokrih in nagnjenih območjih. Zaradi svoje oblike je primeren za tlakovanje dodatne
obremenitve, tlakovanje parkov, dvorišč, javnih parkirišč dovozov, kolesarskih poti, pločnikov, vrtnih poti in drugih pohodnih površin.

10x10
DEBELINA
DIMENZIJE
PORABA NA m2
MASA NA m2
ŠT. VRST NA PALETI
PAKIRANO NA PALETI
MASA PALETE

8 cm
10x10 cm
cca 100 kos
cca 175 kg
10
cca 9,9 m2
cca 1780 kg neto

OBREMENITEV

PAKIRANJE

STRUKTURA POVRŠINE
PROTIZDRSNI RAZRED

Gladka
> R11

Cementno siva
103401 / 103501

20x20
DEBELINA
DIMENZIJE
PORABA NA m2
MASA NA m2
ŠT. VRST NA PALETI
PAKIRANO NA PALETI
MASA PALETE

8 cm
20x20 cm
cca 25 kos
cca 170 kg
10
cca 10,8 m2
cca 1845 kg neto

OBREMENITEV

PAKIRANJE

STRUKTURA POVRŠINE
PROTIZDRSNI RAZRED

Cementno siva

Gladka
> R11
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Zidaki,
robniki in
elementi za
komunalo
Betonski zidaki / Betonski vogalniki
Opečno-betonski vogalniki / Opažni bloki
Vrtni program / Cestni program / Mulde
Kanalete / Vgradni pokrovi
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Zidaki, robniki in elementi za komunalo

Betonski zidaki

Betonski zidak NBB20
DEBELINA
DIMENZIJE
PORABA NA m2
MASA KOSA
PAKIRANO NA PALETI
MASA PALETE
ŠIFRA ARTIKLA

19 cm
19x39 cm
12.5 kos
cca 17 kg
87 kos
cca 1510 kg neto
200201

PAKIRANJE

DIMENZIJE
PORABA NA m2
MASA KOSA
PAKIRANO NA PALETI
MASA PALETE
ŠIFRA ARTIKLA

19 cm
19x39 cm
12.5 kos
cca 17 kg
84 kos
cca 1420 kg neto
205001

PAKIRANJE

DIMENZIJE
PORABA NA m2
MASA KOSA
PAKIRANO NA PALETI
MASA PALETE
ŠIFRA ARTIKLA
PAKIRANJE

DIMENZIJE
PORABA NA m2
MASA KOSA
PAKIRANO NA PALETI
MASA PALETE
ŠIFRA ARTIKLA

19 cm
24x39 cm
12.5 kos
cca 23 kg
78 kos
cca 1780 kg neto
200301

Betonski vogalnik 25
DEBELINA
DIMENZIJE
PORABA NA m2
MASA KOSA
PAKIRANO NA PALETI
MASA PALETE
ŠIFRA ARTIKLA

19 cm
19x39 cm
12.5 kos
cca 16 kg
84 kos
cca 1344 kg neto
215001

19 cm
24x39 cm
12.5 kos
cca 19 kg
72 kos
cca 1350 kg neto
205101

DIMENZIJE
PORABA NA m2
MASA KOSA
PAKIRANO NA PALETI
MASA PALETE
ŠIFRA ARTIKLA
PAKIRANJE

DEBELINA
DIMENZIJE
PORABA NA m2
MASA KOSA
PAKIRANO NA PALETI
MASA PALETE
ŠIFRA ARTIKLA

19 cm
29x39 cm
12.5 kos
cca 24 kg
63 kos
cca 1560 kg neto
200401

Betonski vogalnik 30
DEBELINA
DIMENZIJE
PORABA NA m2
MASA KOSA
PAKIRANO NA PALETI
MASA PALETE
ŠIFRA ARTIKLA

19 cm
29x39 cm
12.5 kos
cca 22 kg
60 kos
cca 1370 kg neto
205201

PAKIRANJE

Opečno-betonski vogalnik 25
DEBELINA

Betonski zidak NBB30

PAKIRANJE

PAKIRANJE

Opečno-betonski vogalnik 20
DEBELINA

DEBELINA

PAKIRANJE

Betonski vogalnik 20
DEBELINA

Betonski zidak NBB25

19 cm
24x39 cm
12.5 kos
cca 17 kg
72 kos
cca 1260 kg neto
215101

Opečno-betonski vogalnik 30
DEBELINA
DIMENZIJE
PORABA NA m2
MASA KOSA
PAKIRANO NA PALETI
MASA PALETE
ŠIFRA ARTIKLA
PAKIRANJE

19 cm
29x39 cm
12.5 kos
cca 21 kg
60 kos
cca 1295 kg neto
215201

Betonski izdelki Oblak 2022

Betonski H-blok 20
DEBELINA
DIMENZIJE
PORABA NA m2
MASA KOSA
PAKIRANO NA PALETI
MASA PALETE
ŠIFRA ARTIKLA

19 cm
19x39 cm
12.5 kos
cca 13 kg
84 kos
cca 1110 kg neto
220201

PAKIRANJE

Betonski H-blok 30
DEBELINA
DIMENZIJE
PORABA NA m2
MASA KOSA
PAKIRANO NA PALETI
MASA PALETE
ŠIFRA ARTIKLA
PAKIRANJE

19 cm
29x39 cm
12.5 kos
cca 17 kg
60 kos
cca 1070 kg neto
220401

Zidaki, robniki in elementi za komunalo
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Zidaki, robniki in elementi za komunalo

Vrtni program

Robnik 5 / 20 – polkrožen
DEBELINA
DIMENZIJE
PORABA NA m1
MASA KOSA
PAKIRANO NA PALETI
MASA PALETE
ŠIFRA ARTIKLA

5 cm
20x100 cm
1 kos
cca 22 kg
48 kos
cca 1060 kg neto
131001

Robnik 6 / 20 – raven
DEBELINA
DIMENZIJE
PORABA NA m1
MASA KOSA
PAKIRANO NA PALETI
MASA PALETE
ŠIFRA ARTIKLA

6 cm
20x100 cm
1 kos
cca 26.4 kg
42 kos
cca 1100 kg neto
131601 cementno siva
131605 grafitno črna
131666 MIX 16 Tonalit
(bela, črna) - novo

Robnik 5 / 20 – raven
DEBELINA
DIMENZIJE
PORABA NA m1
MASA KOSA
PAKIRANO NA PALETI
MASA PALETE
ŠIFRA ARTIKLA

5 cm
20x100 cm
1 kos
cca 22 kg
48 kos
cca 1060 kg neto
130901 (cementno siva)
130905 (grafitno črna)

Robnik 8 / 20 – raven
DEBELINA
DIMENZIJE
PORABA NA m1
MASA KOSA
PAKIRANO NA PALETI
MASA PALETE
ŠIFRA ARTIKLA

8 cm
20x100 cm
1 kos
cca 36 kg
36 kos
cca 1295 kg neto
130201 cementno siva
130205 grafitno črna

Robnik 5 / 25 – polkrožen
DEBELINA
DIMENZIJE
PORABA NA m1
MASA KOSA
PAKIRANO NA PALETI
MASA PALETE
ŠIFRA ARTIKLA

5 cm
25 x 100 cm
1 kos
cca 26 kg
48 kos
cca 1296 kg neto
130101

Robnik 10 / 25 – poševen
DEBELINA
DIMENZIJE
PORABA NA m1
MASA KOSA
PAKIRANO NA PALETI
MASA PALETE
ŠIFRA ARTIKLA

10 cm
25 x 100 cm
1 kos
cca 49 kg
30 kos
cca 1470 kg neto
131401

Betonski izdelki Oblak 2022

Zidaki, robniki in elementi za komunalo

Cestni program

Cestni robnik 0,25 m
DEBELINA
DIMENZIJE
PORABA NA m1
MASA KOSA
PAKIRANO NA PALETI
MASA PALETE
ŠIFRA ARTIKLA

15 / 12 cm
25x25 cm
4 kos
cca 20 kg
72 kos
cca 1470 kg neto
130601

Subcestni robnik 1 m – odtočni
DEBELINA
DIMENZIJE
PORABA NA m1
MASA KOSA
PAKIRANO NA PALETI
MASA PALETE
ŠIFRA ARTIKLA

15 / 12 cm
25x100 cm
1 kos
cca 69 kg
18 kos
cca 1260 kg neto
131201

18x24 robnik - novo
DEBELINA
DIMENZIJE
PORABA NA m1
MASA KOSA
PAKIRANO NA PALETI
MASA PALETE
ŠIFRA ARTIKLA

15 / 18 cm
24x100 cm
1 kos
cca 91 kg
15 kos
cca 1370 kg neto
131701

Cestni robnik 0,5 m
DEBELINA
DIMENZIJE
PORABA NA m1
MASA KOSA
PAKIRANO NA PALETI
MASA PALETE
ŠIFRA ARTIKLA

15 / 12 cm
25x50 cm
2 kos
cca 40 kg
36 kos
cca 1460 kg neto
130501

Cestni robnik 1 m
DEBELINA
DIMENZIJE
PORABA NA m1
MASA KOSA
PAKIRANO NA PALETI
MASA PALETE
ŠIFRA ARTIKLA

DIMENZIJE
PORABA NA m1
MASA KOSA
PAKIRANO NA PALETI
MASA PALETE
ŠIFRA ARTIKLA

DEBELINA
DIMENZIJE
PORABA NA m1
MASA KOSA
PAKIRANO NA PALETI
MASA PALETE
ŠIFRA ARTIKLA

15 / 12 cm
25x100 cm
1 kos
cca 81 kg
18 kos
cca 1480 kg neto
130401

Cestni robnik – odtočni
15 / 12 cm
25x100 cm
1 kos
cca 81 kg
18 kos
cca 1480 kg neto
130401

AC robnik
DEBELINA

Subcestni robnik 1 m

DEBELINA
DIMENZIJE
PORABA NA m1
MASA KOSA
PAKIRANO NA PALETI
MASA PALETE
ŠIFRA ARTIKLA

15 / 12 cm
25x100 cm
1 kos
cca 69 kg
18 kos
cca 1260 kg neto
130701

Rondo robnik
5 / 16 cm
22x100 cm
1 kos
cca 91 kg
16 kos
cca 1460 kg neto
130801

DEBELINA
DIMENZIJE
PORABA NA m1
MASA KOSA
PAKIRANO NA PALETI
MASA PALETE
ŠIFRA ARTIKLA

17 / 20 cm
35x50 / 48.5 cm
2 kos
cca 76 kg
18 kos
cca 1350 kg neto
131301
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Zidaki, robniki in elementi za komunalo

Mulde
Betonske mulde uporabljamo predvsem tam, kjer želimo
zagotoviti zadostno odvodnjavanje meteorne vo-de. Zaradi
rahle vdolbine, ki je namenjena odvodnjavanju 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.

DEBELINA
DIMENZIJE
PORABA NA m1
MASA KOSA
PAKIRANO NA PALETI
MASA PALETE

10 cm
40x50 cm
2 kos
cca 40 kg
48 kos
cca 1935 kg neto

PAKIRANJE

STRUKTURA POVRŠINE
PROTIZDRSNI RAZRED
ŠIFRA ARTIKLA

Gladka
> R11
600101
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Dodatni
program
Impregnatorji / Čistila / Fugirna sredstva
Drenažna folija / Master Edge sistem
Solarni LED tlakovci

133

134

Betonski izdelki Oblak 2022

Dodatni program

Impregnatorji
Impre-T

Impregnator Impre-T je popolnoma brezbarvna impregnacija z vodoodbojnim
učinkom in ga uporabljamo, kadar želimo
obdržati nespremenjen videz tlakovcev.
Premaz z impregnatorjem Impre-T preprečuje vpijanje nezaželenih tekočin v
tlakovce, podlaga pa ostane prepustna
na zrak in vodno paro. Impregnirane površine, so barvno bolj enakomerne, ne
vpijajo vode zato so bolj odporne proti
mrazu, atmosferilijam in soli. Poleg tega
je popolnoma odporen na UV svetlobo in
z leti ne porumeni. Površini tako podaljša
življenjsko dobo.

Impre T Plus

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

Impre T Premium

Impre T Premium je idealno zaščitno
sredstvo z vodoodbojnim in olje odboj-

nim učinkom za vse tlakovane površine.
Impregnator ima odlične zaščitne lastnosti, še posebej na težko obremenjenih površinah. Impre T Premium dolgotrajno zaščiti material pred glavnimi
vzroki za propadanje, kot so atmosferska in industrijska onesnaženja, umazanija zaradi madežev, iztekanja vode in
žvečilnimi gumiji ter zavira razvoj zelenja, mahu in lišajev. Tlakovani površini, ki
je zaščitena z Impre T Premium se podaljša življenjska doba in jo je lažje vzdrževati. Na površini ne tvori filma in s tem
zagotavlja dihanje ter paro prepustnost
površine. Je popolnoma brezbarvna impregnacija in po vgradnji ne spremeni
videza površine. Prav tako je UV – odporen in z leti ne spreminja barve. Idealen
je za površine, ki so obremenjene s težkim prometom, kjer je velika frekvenca
obračanja in puščanja sledi pnevmatik.

Impre TS

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

Impre TS Premium

Impregnator TS Premium ustvari pol
mokri videz tlakovcev in ima oljno odbijajoč učinek. Odbijanje umazanije od
betonskih podlag je bistveno izboljšana
in pojava madežev, ki jih povzročajo olja,
maščobe ter vplivi okolja. Impregnirane
površine, so barvno bolj enakomerne,
ne vpijajo vode in kemikalij, zato so bolj
odporne proti mrazu, atmosferilijam in
soli. Impre TS Premium je odporen tudi
na vinske madeže zato je idealen za
zaščito vseh površin v letnih kuhinjah.
Vpojnost madežev je minimalna.
Poraba: 100 do 200 ml/m2, odvisno od
vpojnosti podlage.

Betonski izdelki Oblak 2022

Dodatni program

Čistila
Tlakovit-MT

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 odmrlo zelenje odstranimo s tršo metlo. Postopek
lahko večkrat ponovimo. Ob normalni
uporabi ne škoduje zelenju ob površini,
ki jo čistimo. Po čiščenju priporočamo
impregnacijo z impregnatorjem Impre-T,
da preprečimo ponovno onesnaženje.
Poraba: 100 do 200 ml/m2, odvisno od
vpijanja podlage in intenzivnosti zelenja.

Tlakovit-SC

Tlakovit-SC odstranjuje ostanke apnenčastih madežev, cementne koprene in
ostankov betona in malt iz betonskih

površin, kamna in opeke. Uporabljamo
ga lahko tudi za odstranjevanje ostankov betona in malt iz opažnih sistemov.
Ker je biološko razgradljiv, deluje na
obdelovalne površine mnogo bolj nežno kot ostali čistilci, a še vedno dovolj
učinkovito. Če ga uporabljamo 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 ščetkamo s trdo
ščetko. Po potrebi postopek ponovimo.
Če uporabljamo Tlakovit-SC v zaprtih
prostorih, moramo skrbeti za prezračevanje. Priporočamo predhodni preizkus
na manjšem delu onesnažene površine.
Po čiščenju priporočamo impregnacijo
z impregnatorjem Impre-T, da preprečimo ponovno onesnaženje.

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

Tlakovit-MO

Tlakovit-MO odstranjuje vse vrste oljnih
madežev. S ščetko, čopičem ali razpršilcem ga nanesemo direktno na madež.
Po 10 minutah ga lahko odstranimo s tekočo vodo ali/in s krpo. Postopek lahko
ponovimo, dokler madež ne očistimo.
Zaradi visoke vpojne lastnosti je poraba
majhna. Po čiščenju priporočamo impregnacijo z impregnatorjem Impre-T,
da preprečimo ponovno onesnaženje.
Poraba: Odvisno od vpijanja podlage in
intenzivnosti čiščenja.

Nasveti za čiščenje tlakovcev
Pomlad je čas, ko okolico doma pripravimo na novo sezono. Tako uredimo zelenico, vrtne poti in gredice, ki
so v zadnjem času precej poznane kot visoke grede.
Vedno bolj pa se zaradi ekologije, funkcionalnih in
estetskih lastnosti Slovenci odločajo, da na svoje dvorišče in dovoze pričarajo zgodbe in pridihe bližnjih kultur, ki jih ustvarijo glede na izbor modela in barve tlakovcev. Vse kar je lepo potrebuje tudi posebno nego in
čiščenje. Tako je potrebno pred toplo sezono iz tlakovcev očistiti vso umazanijo, ki se je nabrala skozi zimo,
vendar tukaj se delo šele prične, saj je za lep videz potrebno tlakovce skrbno vzdrževati vse leto. Ne glede na
to ali so tlakovci položeni na dvorišču, dovozu, pešpoti
okoli hiše, poti po zelenici, potrebujejo posebno nego,
saj so tlakovci tako rekoč stalno v uporabi in izpostav-

ljenim vsem vremenskim razmeram. Na njih se zelo
rada »naseli« umazanija kot so alge, mah, pesek, odpadlo jesensko listje ipd.. Ko ta nakopičena umazanije pride v stik z padavinami se v tem trenutku prične
razgradnja le teh. Tako je umazanija zmožna prodirati
v porozno površino tlakovca, ki povzroča razbarvanje,
katerega zelo težko očistite in znebite.
Ravno iz zgornjih razlogov Vam spodaj podajamo nekaj
hitrih korakov čiščenja s katerimi bodo vaši tlakovci še
dolgo lepi in barviti na pogled:
Tlakovce temeljito pomedemo, lahko jih posesate ali s
pihalnikom odpihate odvečno umazanijo ( listje in vejice).
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Dodatni program

Fugirna sredstva
Fuga-T

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

Inovativna, kompaktna fleksibilna zmes za fugiranje
tlakovanih površin

Vodopropustna fugirna masa Fuga-T kompakt je naravno
stabilizirana fugirna masa za trajno in ekološko fugiranje.
Uporablja se za fuge širine od 1-10mm. Primerna je za uporabo pri tlakovanju dvorišč, parkiršč in drugih javnih površin,
ki so le občasno obremenjene s težkim prometom.
Inovativno polimerno vezivo poleg visoke odpornosti 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 fugiranju vseh betonskih, kamnitih in
opečnih izdelkov, skladno z navodili za uporabo!

Nasveti za pravilno uporabo

Poskrbite, da bo podlaga vodoprepustna in nanašajte fugirno zmes Fuga-T kompakt le v suhem vremenu. Bodite pozorni na to, da boste fugiranje res izvajali skladno z Navodili za pravilno uporabo fugirne 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 ostale 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 celotno 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 položite tlakovce.
•	Nanesite fugirni pesek Fuga-T kompakt (glej navodila za
uporabo).

Zakaj uporabiti Fuga-T kompakt?

•	Sestavljena iz posebnih polimernih veziv.
•	Ker vezivu dodan katalizator poveča pH vrednost (izrazito
bazična snov - lug)
•	Ker se enostavno vgrajuje in zagotavlja prožno–fleksibilno
fugo.
•	Ker se vse razpoke, ki nastanejo ob obremenitvah, ko je fugirna zmes suha in trda, ob ponovnem močenju zapolnijo.
•	
Ker zaradi bazičnega okolja preprečuje rast vegetacije
(trava, plevel).
•	Ker je zaradi vsega naštetega bistveno lažje in temeljitejše
vzdrževanje.

Opozorila

•	Pred uporabo fugirne zmesi Fuga-T kompakt zaščitite oči,
uporablajte pa zaščitne rokavice, obleko in obutev.
•	Fugirno zmes hranite izven dosega otrok.
•	
Fugirno zmes Fuga-T kompakt ne nanašajte na travo,
zemljo ali druge materiale, izven površine tlakovcev!
•	
Ne kombinirajte/ali mešajte z drugimi fugirnimi materiali!
• Zagotovite vodopropustno podlago.
• Uporabljajte za fuge max. 20 mm širine.
•	Primerno za uporabo na manj obremenjenih povoznih površinah, namenjenih za osebna in lahka tovorna 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 odstranimo z toplo
vodo in ščetko skupaj z izpiranjem !

Shranjevanje

•	Fugirna zmes Fuga-T kompakt je pakirana v papirnatih
vrečah po 20 kg. Hranite jo v suhem prostoru. Vlažnega
materiala za fugiranje ne smete več uporabljati.
•	Vreča ne sme priti v stik z mokro površino (npr. podloga),
saj lahko vlaga prodre v notranjost fugirnega peska.

Vzdrževanje fug

•	V kolikor so fuge poškodovane, obrabljene ali umazane, je
potrebno material v fugah odstraniti.
•	Nato nanesite fugirni pesek Fuga-T kompakt (glej navodila
za uporabo).

Betonski izdelki Oblak 2022

Dodatni program

Navodila za fugiranje z zmesjo Fuga-T kompakt
1. 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.
2. Polnjenje fug
z metlo Fugirno zmes Fuga-T kompakt z metlo enakomerno porazdelite po površini. Fuge v celoti napolnite
s fugirno zmesjo Fuga-T kompakt.
3. Fino čiššenje
Površino je potrebno po fugiranju temeljito pomesti, da
je površina čista.
4. 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 izpirali 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 vremenske razmere. Po 24 urah je zafugirana tlakovana površina že
sposobna prevzeti obremenitve lažjega prometa, po
48 urah pa tudi težjega.

1. Razstresanje

2. Polnjenje fug

Opozorilo: Pred fugiranjem drugih materialov (plošče,
kamen, klinker …) s fugirno zmesjo Fuga-T kompakt, je
potrebno postopek predhodno izvesti na vzorčni površini. Izkušnje so namreč pokazale, da pride pri določenih vrstah kamnin, kot so npr. naravni kamen, klinkerji
ali umetni kamen, sicer zelo redko do pojava reakcij, ki
bi jih na površini povzročila fugirna zmes (npr. temne
robove ali svetlo kopreno). Zato vam priporočamo, da
pri kritičnih vrstah materiala 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 fugirne zmesi in kakovost izvedbe fugiranja ne prevzemamo odgovornosti. Jamčimo izključno
za kakovost fugirne zmesi in naših izdelkov. Načeloma
je potrebno predhodno izvesti preizkus uporabnosti.

Natur

Siva

3. Fino čiššenje

Črna

4. Grobo močenje

137

138

Betonski izdelki Oblak 2022

Dodatni program

Predpražniki in kanalete

Vložek za predpražnik
IZVEDBA
DIMENZIJE
ŠIFRA ARTIKLA

gumi / profi l / mat
500x750 mm
500805

Vložek za predpražnik
IZVEDBA
DIMENZIJE
ŠIFRA ARTIKLA

gumi / profi l / mat
1000x500 mm
500806

Vložek za predpražnik
IZVEDBA
DIMENZIJE
ŠIFRA ARTIKLA

pocinkan
500x750 mm
500803

Vložek za predpražnik
IZVEDBA
DIMENZIJE
ŠIFRA ARTIKLA

pocinkan
1000x500 mm
500804

Pocinkana rešetka

LTŽ rešetka

IZVEDBA	mrežasta,

IZVEDBA	mrežasta,

DIMENZIJE
ŠIFRA ARTIKLA

velikost lukenj
30/10, razred B 125 kN
1000x124x2 mm
500517

DIMENZIJE
ŠIFRA ARTIKLA

Vgradno korito
IZVEDBA
DIMENZIJE
ŠIFRA ARTIKLA

s pocinkanim robom
500x750/80 mm
500801

Vgradno korito
IZVEDBA
DIMENZIJE
ŠIFRA ARTIKLA

s pocinkanim robom
1000x500/80 mm
500802

Nastavek z rego
velikost lukenj
12/25 razred C 250KN,
EN 1433
1000x124x2 mm
500518

IZVEDBA	pocinkan,asimetričen,

DIMENZIJE
ŠIFRA ARTIKLA

velikost reže 12,5mm razred B 125 KN
1000x124x2 mm
500515

Betonski izdelki Oblak 2022

139

Dodatni program

Jašek

Bet. kanaleta Light NW 100mm

Bet. kanaleta Light mini NW 100mm

IZVEDBA	
Vključno z vedrom,

IZVEDBA	Nosilnost

OPIS	Nosilnost

DIMENZIJE
ŠIFRA ARTIKLA

plastičnim izvodilom, LTŽ
okvirjem in LTŽ rešetko
(komplet vključuje 5
elementov), B 125 kN
300x300x450 mm
500516

VGRADNE DIMENZIJE
ŠIFRA ARTIKLA

Inox vgradni pokrovi
DEBELINA
DIMENZIJE

ŠIFRA ARTIKLA

10 cm
40x40x10 cm
50x50x10 cm
60x60x10 cm
70x70x10 cm
500602
40x40x10 cm
500601
50x50x10 cm
500603
60x60x10 cm
500606
70x70x10 cm

do vključno
C 250 kN je linijska
kanaleta za učinkovito
odvodnjavanje meteornih
vod s površin. Narejena je
iz ojačanega steklobetona
in je najlažja kanaleta na
svetu. Zaradi rebrastih
stranskih sten je vgradnja
zelo kvalitetna, gladka
notranjost pa omogoča
hiter odtok vode.
1000x126x115 mm
500512

Naravni rečni prodec
GRANULACIJA
KOLIČINA

ŠIFRA ARTIKLA

32-50, 50-70
900 kg / big bag
25 kg / vreča
400501
32-50 / 900 kg
400502
32-50 / 25 kg
400503
50-70 / 900 kg
400504
50-70 / 25 kg

VGRADNE DIMENZIJE
ŠIFRA ARTIKLA

do vključno
C 250 kN je linijska
kanaleta za učinkovito
odvodnjavanje meteornih
vod, narejena iz
ojačanega steklobetona
za situacije, kjer je
potrebna rešitev za nizke
vgradne višine, predvsem
za sanacije in terase.
1000x126x55 mm
500514
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Drenažna folija
Drenažno folijo Geoproma (Typar-PRO) uporabljamo povsod tam, kjer smo posteljico naredili na novo. Preprečuje
izhajanje finih delcev iz montažno drenažnega 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
kapilarnega 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 položenih tlakovcev. Tlakovana površina bo
še vedno ravna, ob dežju pa brez zastale vode. Pakirano v roli
po 50 in 100 m2.

ŠIFRA

Navodila za uporabo
1.	Zravnati talne površine in odstraniti vse velike kamne.
2.	Odviti Geoproma® (če je vetrovno uporabiti kamne
za obtežbo izdelka).
3.	V primeru uporabe več rol je potrebno zagotoviti zadovoljivo prekrivanje.
4.	Nasuti gramoz in po potrebi utrdit in prekriti z materialom po vaši izbiri.
5.	V primeru uporabe v drenažnih jarkih je potrebno zagotoviti zadovoljivo prekrivanje.

400201
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Sistem

Master Edge
Master Edge je patentiran švicarski produkt izdelan iz posebne trdne in fleksibilne plastike namenjen za estetsko oblikovanje zaključkov – obrob betonskih tlakovcev, 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 obremenjenih (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 potrebe obbetoniranja. Master
Edge se suhomontažno pritrdi s pomočjo jeklenih klinov v
utrjeno tamponsko podlago.
Bistvene prednosti so:
• varčnost
• nobenih posebnih orodij, samo kladivo in žaga
• majhna teža
• hitra namestitev
• robusten in vzdržljiv
• zmanjševanje delovne sile
•	suhomontažen – brez obbetoniranja

Ravni:
DIMENZIJE
ENOTA
ŠIFRA

L=2,00
kos,
500711

Fleksibilni:
DIMENZIJE
ENOTA
ŠIFA

L= 2,00
kos
500712
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Solarni LED
tlakovci
Vgradni LED tlakovci so odlična kombinacija vrtne dekoracije
in smernika hkrati saj vas v temi varno pripeljete do vhodnih
vrat ali pa lepo osveti vašo teraso in zelenico. Polnijo se s
pomočjo dnevne svetlobe in so najboljša alternativa, saj jih
je mogoče namestiti tako rekoč kjerkoli na vašem dvorišču,
zelenici, terasi, pešpoti okoli hiše ali dovoza do vaše hiše. Ne
potrebujejo omrežne povezave s kabli, tako ne bodo vplivali
na vaš proračun za elektriko. Ne glede na to kako slabo je
vreme, luči bodo zanesljivo delovale.

Tlakovec 10x20
DIMENZIJE
GLOBINA
NOSILNOST
IP ZAŠČITA
ŽIVLJENSKA DOBA
MOČ
SVETILNOST (LM)
BARVA SVETLOBE (K)
ŠIFRA

Solarni vgradni tlakovci so enostavni za namestitev saj ne
potrebuje električne vtičnice. Tako jih lahko namestite kjer
koli na vašem dvorišču, zelenici, terasi, pešpoti okoli hiše ali
dovoza do vaše hiše. Zamenljive, polnilne baterije se podnevi polnijo s sončno svetlobo in orientacijska luč, ki je hkrati
funkcijska lučka, se aktivira ob mraku in sveti na 10% moči.
Model ki vsebuje senzor gibanja, gibanja zazna ljudi v neposredni bližini se aktivira moč svetlobe na 100% svetlost za 10
sekund. Sončne celice so rahlo zamaknjene, zaradi česar so
tako rekoč nevidne ter zagotavljajo enakomerno osvetljeno
območje. Klasični model ima vključen senzor mraka in prične
svetiti, ko pade mrak.

100x200 mm
51 mm
500 kg
IP 67
15.000 h
0.6 W
7.5 lm
2700K
410152

Tlakovec 10x10
DIMENZIJE
GLOBINA
NOSILNOST
IP ZAŠČITA
ŽIVLJENSKA DOBA
MOČ
SVETILNOST (LM)
BARVA SVETLOBE (K)
ŠIFRA

100x100 mm
45 mm
500 kg
IP 67
15.000 h
0.24 W
3.6 lm
2700K
410151

Svetilka, 10x20, s senzorjem
DIMENZIJE
GLOBINA
NOSILNOST
IP ZAŠČITA
ŽIVLJENSKA DOBA
MOČ
SVETILNOST (LM)
BARVA SVETLOBE (K)
ŠIFRA

100x200 mm
51 mm
500 kg
IP 67
15.000 h
0.6 W
7.5 lm
3000K
410156

Svetilka, 10x10, s senzorjem
DIMENZIJE
GLOBINA
NOSILNOST
IP ZAŠČITA
ŽIVLJENSKA DOBA
MOČ
SVETILNOST (LM)
BARVA SVETLOBE (K)
ŠIFRA

Solarni tlakovec 10x10

100x100 mm
45 mm
500 kg
IP 67
15.000 h
0.24 W
3.6 lm
3000K
410155

143

Solarna svetilka Ø 27

144

Betonski izdelki Oblak 2022

Dodatni program

Zunanja svetila
Zunanja svetila odlikuje lep dizajn in praktična izvedba… Ustvarite si v čarobno osvetlitev v pravljični podobi, ki ste si jo vedno
želeli – ni omejitev za to, kar lahko storite sami, potrebne so
le ideje in dobra volja. Res ne bi moglo biti lažje…. na vrtu postavite svetilke, kamor jih želite, nastavite ustrezen kabelski
sistem (na voljo različno dolgi kabli največ 50 metrov dolžine),
izberite transformator, ki bo ustrezal skupni moči. Priključite
sistem v zunanjo omrežno vtičnico in končali ste – vaša hiša
bo zasijala.
Opozorilo: Ne pozabite naročiti pravega transformatorja
in podaljška na katerega lahko priklopite več luči in jih razporedite po vašem vrtu in terasi.
Na voljo je tudi daljinec/krmilnik, s katerim na daljavo upravljate svetila ( vklop/izklop, svetlobo, barve luči)

Globe
DIMENZIJE
ŠIFRA ARTIKLA

RGBW Globe
200/400/500 mm
410157/410158/410159

Cube
DIMENZIJE
ŠIFRA ARTIKLA

ŠIFRA ARTIKLA

ŠIFRA ARTIKLA

Stone
200 mm
410160

RGBW Cube
20x20x20 cm
410163

Tree
DIMENZIJE

DIMENZIJE

49x28x14 cm
410166

DIMENZIJE
ŠIFRA ARTIKLA

ŠIFRA ARTIKLA

280/350 mm
410161/410162

Star
20x20x20 cm
410164

Podaljšek outd P&S Cable
10m 1 in-5 out, IP68 sz, 100cm
ŠIFRA ARTIKLA

DIMENZIJE

410167

DIMENZIJE
ŠIFRA ARTIKLA

10x40 cm
410165

Outd P+S Power Supply
75W IP67 230/24 VDC
ŠIFRA ARTIKLA

410168
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Tehnični
napotki in
navodila
Navodila za polaganje tlakovcev / Navodila za
vgrajevanje robnikov / Barvna paleta
Vzorci polaganj / Tehnična navodila
Priporočila za naročanje / Izdelkov in storitev
Pomembna opozorila
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Navodila za
polaganje tlakovcev
Priprava podlage

Pred tlakovanjem moramo površino dobro
pripraviti. Zagotoviti moramo ustrezno nosilnost. Odstraniti moramo ves humus in
zemljo. Tako imenovano posteljico moramo izdelati iz materiala, ki se ob valjanju
učvrsti na pravi višini, ki naj bo 10 cm pod
želeno višino končanega tlaka. V posteljico vgradimo tudi vse morebiti potrebne
inštalacije. Dobro je, da nekatere napeljave tudi predvidimo, da nam kasneje že
končanega tlaka ne bo treba rušiti. Debelina posteljice je odvisna od nosilnosti
terena in pogostnosti nizkih temperatur.
Običajna debelina je od 30 - 50 cm.

Montažno-drenažni sloj

Na posteljico položimo drenažno Folijo
Geoproma (TYPAR-PRO). Nanjo nasujemo 3–5 centimetrski sloj peska. Za
boljšo drenažo uporabimo pesek granulacije 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, pravokotno na glavno vhodno linijo.
Če je le mogoče pričnemo na najnižjem
delu dvorišča ali parkirišča. Tlakovce
moramo jemati iz več palet hkrati, da
bomo imeli barvno enakomerno tlakovano površino. Pri polaganju tlakovcev
ne smemo stiskati enega ob drugega.
Ohranjati moramo tako imenovano fugo,
da ob obremenitvah preprečimo prenašanje bočnih sil na tlakovce. Tlakovce
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
drenažni sloj in višino sproti uravnavamo.

narahlo speremo s tekočo vodo. Postopek lahko ponovimo čez kakih 14 dni. (če
uporabljamo Fuga-t kompakt, glej poglavje dodatni program, Fugirna sredstva).

Vibriranje

Po končani vgradnji tlakovcev ter grobem fugiranju se lotimo še vibriranja tlakovane površine. S tem se površina še
dodatno površinsko izravna ter "uleže"
omogočimo pa tudi dodatno zapolnitev
in stabilizacijo peska v fugah. Vibracijsko ploščo moramo obleči v gumo, da
se ob vibriranju površina tlakovcev ne
bi poškodovala. Vibriranja ne uporabljamo, kadar je tlakovana površina namočena oz. mokra, saj bi lahko povzročili, da bi se tlak preveč posedel.

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

Betonski tlakovec
6 cm
Montažno-drenažni sloj
3-5 cm (granulacija 4-8)
Folija typar-pro

Izravnava nosilnega sloja
(5 cm)
Nosilni sloj - posteljica
30-50 cm

1. Priprava podlage*

2. Montažno-drenažni sloj

3. Polaganje tlakovcev

4. Fugiranje

5. Vibriranje
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Navodila za
vgrajevanje robnikov
Betonski robniki se polagajo na primerno dimenzioniran betonski temelj
iz betona C 12/15 ali C 16/20 zemeljsko
vlažne konsistence. Po horizontalnem
in linijskem uravnavanju robnikov jih
je potrebno na zunanji strani stransko
obbetonirati do 3/4 višine. Na notranji
strani pa jih lahko obbetoniramo le do
višine, ki še omogoče normalno vgrajevanje zaključnega sloja tlakovane površine (tlakovci, plošče, asfalt …).
Pri robnikih, ki imajo »pero« in »utor« je
potrebno omogočiti najmanj 3 mm razmaka med posameznimi robniki. Ta prostor (fuga) se ne zapolnjuje s fugirno maso.
Kjlub vsemu pa je potrebno na vsakih 10 m
izvesti dilatacijo 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 trajnoelastično
maso. Priporočamo fuge debeline cca
15 mm.

Pravilna vgradnja
robnikov

Nepravilna vgradnja
robnikov

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 betona v poletnih mesecih, deformacije zaradi prometnih obremenitev). Ta nepravilnost
največkrat privede do nenadzorovanega krušenja robov robnikov!
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Navodila za polaganje
betonskih plošč
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 impregnirane, kar pomeni,
da ne vpijajo umazanije, se posledično
lažje čistijo in vzdržujejo, imajo pa tudi
bistveno daljšo življenjsko dobo.
Betonske plošče so povozne le v primeru, ko so lepljene na ustrezno betonsko podlago.
Plošče so skladne s standardom SIST
EN 1339:2003 in SIST EN 1339:2003/
AC:2006.

Groba priprava

Pred tlakovanjem moramo površino
dobro pripraviti. Zagotoviti moramo
ustrezno nosilnost. Odstraniti moramo
ves humus in zemljo. Tako imenovano
posteljico moramo izdelati iz materiala,
ki se ob valjanju učvrsti in na pravi višini,
ki naj bo 10 oz 15 cm pod želeno višino
končanega tlaka. V posteljico vgradimo
tudi vse morebiti potrebne inštalacije.
Dobro je, da nekatere napeljave tudi
predvidimo, da nam kasneje že končanega tlaka ne bo treba rušiti. Debelina
posteljice je odvisna od nosilnosti terena in pogostnosti nizkih temperatur.
Običajna debelina je od 30 do 50 cm.

Fina priprava (pohodne površine)

Na posteljico položimo drenažno folijo
GEOPROM. Nanjo nasujemo od 3-5
centimetrski sloj peska, granulacije od
4 do 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 pri pravimo le površino, ki jo nameravamo tisti dan tudi položiti. Posteljica
naj bo pripravljena tako, da bodo izvedeni nakloni končno položene površine
najmanj 1,5 %.

Fugiranje

Ko so vse plošče položene in obrobe
zaključene, fuge zafugiramo s kremenčevo mivko na čisti in pospravljeni površini. Stikanje plošč tehnično ni dovoljeno, saj bi to lahko povzročilo luščenje
robov. Če so plošče mokre fugiranje
odsvetujemo.
Betonskih plošč se ne sme izravnati z
vibracijsko ploščo, vse plošče se poravna z gumijastim kladivom.

Fina priprava (povozne površine)

Na pripravljeno grobo podlago položimo betonski estrih (250 kg cementa/
m3, pesek 0-4 mm ali 0-8 mm) debeline
10 cm v katerega vgradimo armaturo.
Estrih izravnamo, utrdimo in ga polijemo
z cementnim mlekom za vsako ploščo
posebej in položimo plošče, pri čemer
jih izravnavamo z letvijo ali gumijastim
kladivom. Betonski estrih naj bo pripravljen tako, da bodo izvedeni nakloni
končno položene površine (min. 1,5%).

Fugiranje

Plošče lepljene na betonsko osnovo je
obvezno polagati s fugo (3–8 mm) in
zapolniti s fugirno maso. Stikanje plošč
tehnično ni dovoljeno, saj bi to lahko
povzročilo luščenje robov.
Za fugiranje uporabljamo običajno cementno mleko ali druga sredstva za
zunanjo uporabo. Pred fugiranjem je
priporočljivo da plošče namočimo in
jih takoj po fugiranju očistimo z vlažno
gobo. Pomagamo si z lijakom. Plošče
pri fugiranju sproti brišemo z mokro
gobo, dokler se fuga še ne zasuši.
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Vzorci polaganj
K-01

K-02

Tlakovec Kvadrat 10x10
Tlakovec Kvadrat 20x20

20 %
80 %

K-04

K-03

Tlakovec Kvadrat 10x10
Tlakovec Kvadrat 20x20

50 %
50 %

K-05

Tlakovec Kvadrat 10x10
Tlakovec Kvadrat 20x20

25 %
75 %

K-07

Tlakovec Opeka 10x20
Tlakovec Kvadrat 20x20

11 %
89 %

K-10

48 %
52 %

50 %
50 %

Tlakovec Kvadrat 10x10
Tlakovec Kvadrat 20x20

56 %
44 %

Tlakovec Kvadrat 10x10
Tlakovec Opeka 20x20

33 %
67 %

Tlakovec Opeka 10x20
Tlakovec Kvadrat 20x20

75 %
25 %

K-09

Tlakovec Kvadrat 10x10
Tlakovec Opeka 10x20

20 %
80 %

K-11

Tlakovec Opeka 10x20
Tlakovec Kvadrat 20x20

36 %
64 %

K-06

K-08

Tlakovec Kvadrat 10x10
Tlakovec Opeka 10x20

Tlakovec Kvadrat 10x10
Tlakovec Kvadrat 20x20

K-12

Tlakovec Opeka 10x20
Tlakovec Kvadrat 20x20

50 %
50 %
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K-13

K-14

Tlakovec Kvadrat 10x10
Tlakovec Opeka 10x20

4%
96 %

K-16

K-15

Tlakovec Opeka 10x20
Tlakovec Kvadrat 20x20

73 %
27 %

K-17

Tlakovec Kvadrat 10x10
Tlakovec Opeka 10x20
Tlakovec Kvadrat 20x20

10 %
26 %
64 %

K-19

Tlakovec Kvadrat 10x10
Tlakovec Opeka 10x20
Tlakovec Kvadrat 20x20

14 %
29 %
57 %

K-22

6%
50 %
44 %

25 %
25 %
50 %

25 %
75 %

Tlakovec Opeka 10x20
Tlakovec Kvadrat 20x20
Tlakovec Opeka 20x30

17 %
33 %
50 %

Tlakovec Kvadrat 10x10
Tlakovec Kvadrat 20x20
Tlakovec Opeka 20x30

23 %
11%
66 %

Tlakovec Kvadrat 10x10
Tlakovec Opeka 10x20
Tlakovec Kvadrat 20x20

11 %
44 %
44 %

K-21

Tlakovec Kvadrat 10x10
Tlakovec Opeka 10x20
Tlakovec Kvadrat 20x20

5%
11 %
84 %

K-23

Tlakovec Kvadrat 10x10
Tlakovec Opeka 10x20
Tlakovec Kvadrat 20x20

Tlakovec Opeka 10x20
Tlakovec Opeka 20x30

K-18

K-20

Tlakovec Kvadrat 10x10
Tlakovec Opeka 10x20
Tlakovec Kvadrat 20x20
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K-24

Tlakovec Kvadrat 10x10
Tlakovec Opeka 10x20
Tlakovec Kvadrat 20x20

7%
37 %
56 %
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K-25

K-26

Tlakovec Kvadrat 10x10
Tlakovec Opeka 10x20
Tlakovec Kvadrat 20x20

20 %
16 %
64 %

K-28

K-27

Tlakovec Kvadrat 10x10
Tlakovec Opeka 10x20
Tlakovec Kvadrat 20x20

11 %
44 %
44 %

K-29

La Spezia 16x16
La spezia Prione 24x16

28 %
72 %

K-31

La Spezia 16x16
La spezia Prione 24x16

100%

K-34

50%
50%

La Spezia Naključno

40 %
60 %

K-33

La Spezia Prione

100%

K-35

La Spezia
La Spezia Prione

58 %
42 %

K-30

K-32

La Spezia

Emonica Kvadrat
Emonica Romb

La Spezia
La Spezia Prione

40%
60%

La Spezia
La Spezia Prione

25%
75%

K-36

La Spezia
La Spezia Prione

33,3%
66,6%
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K-37

La Spezia
La Spezia Prione

Pravilno polaganje večdimenzijskih oblik tlakovcev

40%
60%

Pravilno polaganje za tlakovec
Savona, Napoli, Capri, Toscana,
in Perugia

Nepravilno polaganje večdimenzijskih oblik tlakovcev

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.

Pri napačnem sistemu
polaganja pride do ostajanja
neporabljenih dimenzij.
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K-38

Savona

100%

Savona

100%

K-39
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K-40

Perugia
ali
Toscana

100%

Perugia
ali
Toscana

100%

100%

K-41

100%
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K-42

Perugia
ali
Toscana

100%

Perugia
ali
Toscana

100%

100%

K-43

100%
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K-44

Perugia
ali
Toscana

100%

Perugia
ali
Toscana

100%

100%

K-45

100%
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Priporočila za naročanje
izdelkov in uslug

1.

Da bi se izognili morebitnim napakam,
vas prosimo, da nam pošljete pisno naročilo ali navodilo za dobavo v našo sprejemno pisarno e-mail: narocila@oblak.si).

2.

Plačilni pogoji: za cene in plačilne pogoje se je potrebno dogovoriti s prodajnim oddelkom pred dobavo – ob naročilu, drugače veljajo cene iz veljavnega
cenika, plačilni pogoji pa za nepogodbenega kupca (brez popusta, plačilo
pred prevzemom).

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, Napoli, Via Appia, La Piazza, Ravena, Rustikal, Porfido, Pietre, Storica, Capri, Perugia, Arezzo.

7.

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

Kakšni so dovozni in vozni pogoji do in
po gradbišču? Treba je navesti vrsto
vozila, (npr. samo tovornjak, tovornjak
s prikolico, tovornjak z dvigalom), omejitve teže (npr. mostovi) ter natančno
opisati pot do gradbišča (orientacijske točke, kot so gostišča, parkirišča,
cerkve, bencinske 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.

5.

8.

3.

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

4.

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

Navedite, če je treba blago raztovoriti z
dvigalom ali če sta na gradbišču oziroma
v bližini dvigalo ali viličar.

9.

Vračilo palet: palete se vrnejo samo, če
je ob prevzemu izdelkov tako dogovorjeno. Enako velja za industrijske vreče.
Morebitna kavcija za embalažo se vrača
skladno z predhodnim dogovorom.

10.

Vračilo izdelkov zaradi reklamacije
(samo po dogovoru) in vračilo izdelkov
(z gradbišč in skladišč) je mogoče le
po predhodni uskladitvi z našim prodajnim osebjem. Vrne se lahko samo originalno zapakirane palete in industrijske
vreče, pri čemer se zaračuna 30 % od
vrednosti vrnjenih izdelkov za manipulacijo (ponovna vzpostavitev stanja zalog v skladišču, komercialnoadministrativni stroški).

11.

Stroški razkladanja izdelkov z dvigalom:
za dostavo na gradbišče ali drugo skladišče se zaračuna vrednost razkladanja, vezano na število palet, po ceniku
prevoznika. Dodatne informacije o izdelkih, cenah, načinu in možnosti dostave lahko dobite 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.
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Pakiranje

Pakiranje

Prvi vtis, ki ga izdelki naredijo na kupca
je zelo pomemben. 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
lesenih paletah ali industrijskih 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. Pri paletiranju zaščitimo zgornje površine izdelkov s posebno folijo.
S tem preprečimo manjše poškodbe zaradi učinkov transporta in ostalega manipuliranja. Folija je tora prisotna med
vsemi vrstami pakiranih izdelkov. Vsi paletirani 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 tehnologije proizvodnje izdelkov.
Po večini velja, da so vsi izdelki iz linije
Antique pakirani na tak način. Industrijska vreča samostojno stoji na nepovratni leseni paleti. Tudi v tem primeru sledimo EKO naravnanosti. Pri proizvodnji
industrijskih vreč je namreč porabljeno
kar nekaj energije. Zato smo se odločili,
da jih bomo nepoškodovane sprejemali
nazaj, kupcem 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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Tehnična navodila
1. Tehnična opozorila
1.1 Struktura površine
Na površini izdelkov so lahko pore ali
manjše vdolbinice (npr. vibracijske pore,
ki nastanejo pri izdelavi), zaradi katerih
izdelek ni nič manj vodotesen ali trden
in prav tako ne vplivajo na njegovo uporabno vrednost, če izdelki sicer ustrezajo standardom. Hrapavo-groba površina poveča oprijemljivost, zmanjšuje
spolzkost (zdrs) in je lahko iz tehničnega vidika bolj smiselna in uporabna
kot gladka površina. Na površinah 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
lahko čez nekaj časa zaradi vremenskih
vplivov izginejo.
1.2 Razpoke
Površinske razpoke lahko nastanejo v
posebnih primerih. S prostim očesom jih
na suhem izdelku ni mogoče opaziti. Vidne so samo, kadar se mokra površina
suši. Takšne razpoke ne vplivajo na uporabno vrednost izdelka, če izdelek sicer
ustreza predpisanim standardom.
1.3 Barvna nihanja in odstopanja
Barvna nihanja izdelkov so posledica
vplivov naravnih materialov, ki so izdelani ob različnem času in ob različnih
načinih proizvodnje. Tega zaradi karakteristik naravnih materialov tehnično ni
mogoče preprečiti.
Opozorilo! Barve in barvni odtenki na
slikah v katalogu so zgolj informativnega značaja in se pri proizvodnji lahko
do določene mere spremenijo.
Te razlike ne vplivajo na uporabno vrednost.
1.4 Dimenzijska odstopanja
Pri proizvodnji lahko nastanejo manjša
dimenzijska odstopanja izdelkov, katerih tolerančna stopnja je določena z
ustreznimi EN standardi vezano na skupino betonskih izdelkov.
1.5 Naravno sušenje
Pri naravnem sušenju betonskih izdelkov lahko pride do neenkomernega izsuševanja zgornje površine, kar v času
sušenja povzroči odstopanje barvnega
tona zgornje vidne površine izdelkov.

1.6 Izhajanje soli (cvetenje) – eflorescenca
Občasno se lahko pojavi t.i. cvetenje betona (eflorescenca), ki ga tehnično ni
mogoče preprečiti. Večinoma nastane
zaradi posebnih vremenskih razmer, ki
jim je beton že zgodaj izpostavljen. Voda
oz. vodna para med prehodom skozi material izlužuje v vodi topne alkalije v obliki belega prahu, ki ostane na površini
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
izdelka svetle lise lahko popolnoma odstranijo. Pojav ne vpliva na kakovost izdelkov in zato ni razlog za reklamacijo.
Uporabna vrednost izdelkov se torej ne
zmanjšuje !
1.7 Obloge pri robnikih
Zaradi postopka izdelave lahko pri robnikih z naklonom 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.
1.8 Obloge na robovih tlakovcev in plošč
Zaradi načina proizvodnega procesa,
se na robovih izdelka pojavljajo obloge.
Obloge iz cementnega mleka ne zmanjšujejo kakovosti ter uporabnosti izdelka.
1.9 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).
Tlakovci linije Antique so proizvedeni
na klasični dvoslojni način z zgornjim
slojem iz čistega kremenčevega peska.
Ta sloj je lahko tudi obarvan. po osnovni
izdelavi in cca 20 dnevnem staranju
materiala se tlakovci po posebnem postopku dodatno obdelajo. Cilj te obdelave je doseči izled tlakovca, ki bi bil podoben naravnemu kamnu. V postopku
dodatne obdelave se sistematično krušijo robovi vidne površine tlakovca z
večjimi in manjšimi okruški. Okruški so
lahko tako veliki, da se konkretno pokaže spodnji nosilni sloj tlakovca. kot
rečeno, je prav to cilj dodatne obdelave.
Zaradi tehnoloških zahtev pri dodatni
obdelavi lahko pride do loma tlakovcev,

ki pa količinsko ne sme biti večji od 4 %
iz dobavljene količine
1.10 Deformacije robov pri vgradnji
Robovi tlakovcev, plošč, travnih plošč in
robnikov, ki jih položite preveč skupaj ali
pa njihova podlaga ni dovolj trdna – nosilna, so izpostavljeni velikim obremenitvam. Te so lahko statične (obtežba)
in dinamične (sile pri zaviranju, speljevanju, razne vibracije). Obremenitve
lahko dosežejo take vrednosti, da jim
tudi najkakovostnejši betoni niso kos.
Posledica tega je krušenje robov. Fizikalne lastnosti se z dodatno obdelavo
ne zmanjšujejo, če so oblikovne deformacije skladne z zgoraj navedenimi
zahtevami po maksimalni velikosti okruškov. Velikost okruškov s standardom ni
predpisana, zato gre pri dodatni obdelavi upoštevati individualne parametre
in splošno prakso.
Velikost omenjenih nihanj je določena
z ustreznimi EN standardi. V proizvodnem procesu s pomočjo lastne kontrole kakovosti proizvodnje izdelkov
skrbimo, da ta nihanja ne presežejo s
standardi dovoljenih maksimalnih vrednosti.
Zaradi vsega naštetega svetujemo, da
vedno polagate betonske izdelke (še
posebej tlakovce) iz več palet hkrati.
Tako boste dosegli barvno in strukturno enakomernost površine vgrajenih izdelkov.

2. Pomembna opozorila
2.1 Kalo
Pri prevzemu je potrebno računati na
kalo – razbitje 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 proizvodnje in narave
izdelkov računati na nekaj večji kalo,
vendar ne več kot 4 %.
2.2 Vzdrževanje v zimskem času
V zimskem času moramo biti pozorni pri
odstranjevanju in čiščenju snega (ledu),
saj lahko z uporabo ostrih predmetov
in večjo silo poškodujemo izdelke. Ti
so odporni na zmrzal v prisotnosti talil (soli), vendar vam svetujemo zmerno
uporabo le-teh. Izdelke je priporočljivo
impregnirati z impregnatorjem Impre-T.
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Z njim zaščitimo izdelke pred zunanjimi
vplivi; razlitje olja, nanos umazanije itd.
Tako zaščiteni izdelki imajo »zaprto”
zgornjo površino. Onemogočeno je
vpijanje vode in umazanije v notranjost
betona. Impregnirani izdelki imajo bistveno daljšo življenjsko dobo, lažje je
čiščenje in vzdrževanje.
2.3. Reklamacije
Pri prevzemu in pred razkladanjem izdelkov naj pooblaščena oseba naročnika
preveri, če je dostava v redu (količina in
vrsta blaga). V primeru, da pridejo kupci
po blago sami, primerjajo blago z naročilom oziroma 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
maksimalni 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 nekakovostnih izdelkov ne upoštevamo! To ne
velja v primeru, če gre za skrite napake
materiala. Reklamacije ne upoštevamo,
če napake na izdelkih nastanejo zaradi
nepravilnega vgrajevanja. (neupoštevanje navodil za vgrajevanje, nestrokovnega vgrajevanja, nespoštovanja
dobre gradbeniške prakse,...) Našteta
odstopanja in nihanja niso razlog za
reklamacijo kakovosti izdelkov, saj ne
zmanjšujejo uporabne vrednosti le-teh.
Komponente konstrukcijskega materiala izdelkov so namreč večinoma naravni materiali, zato je nemogoče pričakovati na-tančno enakost posameznih
lastnosti ob tekočih dobavah. Za pričetek postopka reševanja reklamacije je
potrebno obvezno posredovati račun o

nakupu in izvedbi ter deklaracije o sarži,
ki je nalepljena na vsaki palet
V proizvodnji izdelkov in kontroli kakovosti proizvodnje so upoštevani sledeči
standardi:
SIST EN 206 za beton,
SIST EN 1340 za robnike,
SIST EN 1338 za tlakovce,
SIST EN 771-3 za zidake,
SIST EN 1339 za plošče.

1.2 Razpoke

1.3 Barvna nihanja
in odstopanja

1.5 Naravno sušenje

1.6.1 Izhajanje soli (cvetenje)
eflorescenca

1.6.2 Izhajanje soli (cvetenje)
eflorescenca

1.8 Obloge na robovih
tlakovcev in plošč

1.9 Oblika vidnih robov
pri tlakovcih

1.10 Deformacije robov
pri vgradnji
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Tehnični napotki in navodila

Leksikon znakov
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 določenih 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 teritoriju EU. Poleg tega nameščen znak na proizvodu obvezuje proizvajalca, da izvaja
notranjo 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
proizvodov še dodaten poudarek. CE znak torej kupcem zagotavlja kakovost proizvodov, skladno z zahtevami standardov SIST EN.

Tradicija in kakovost

Z izdelovanjem betonskih izdelkov se ukvarjamo že več
kot 108 let. V zadnejm času je naša proizvodnja popolnoma avtomatska, računalniško krmiljena in lasersko
nadzorovana. Pri pripravi betona uporabljamo le najboljše materiale. Kakovost proizvodnje izdelkov kontroliramo v lastnem laboratoriju. Skladnost naših izdelkov
s SIST EN standardi kontrolirajo tudi neodvisni inštituti.
To daje kakovosti naših proizvodov še posebno dimenzijo. Smo dobavitelj največjim gradbenim in trgovskim
sistemom v državi. Veliko izdelkov tudi izvažamo, še posebej tiste z dodatno obdelano površino.

Eco clean

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, imajo daljšo življenjsko dobo, lažje pa jih je tudi čistiti in vzdrževati. Imajo vedno sveže in bolj obstojne barve.
Površina je odporna na učinke mraza v prisotnosti talil
(soli), kar se izkaže kot zelo dobro v zimskem času. Vsa
umazanija, kot je rdeče vino, olje, mastni madeži, snovi iz
listja in druga nesnaga, ostane na zgornji površini. Površino izdelkov, izdelanih s tehnologijo Aqua stop čistimo in
negujemo z izdelki iz našega čistilnega programa.

Globinsko impregniranje

V proizvodnem procesu se sveži beton obdela 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 nevarnost propadanja betona
zaradi mraza v prisotnosti talil (soli) zmanjšana na minimum. Redek je tudi pojav eflorescence (izhajanje »solitra«). Hidrofobirani izdelki izredno dobro 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, pogosta zmrzal). Izdelki se zelo hitro sušijo.

Tlakovci Oblak imajo ob prisotnosti dnevne svetlobe
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 umazanija v tankem sloju prilepljene na betonsko površino.
Titanov dioksid (TiO2) v tem procesu deluje kot katalizator. Skozi vrsto kemičnih reakcij se s pomočjo UV
žarkov in katalizatorja razgradijo hlapne organske spojine (aldehidi, benzen, halogenirane aromatske spojine)
in dušikovi oksidi, ki so del emisij izpušnih plinov iz motorjev z notranjim izgorevanjem. 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 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, bolezni srca in ožilja,
zmanjšuje pa tudi vpliv umazanega okolja na pojav raka
in učinek stresa.

Visoka trdnost

Posledica uporabe kakovostnih materialov in odlične
tehnologije proizvodnje je visoka kakovost naših proizvodov. Natezne, upogibne, tlačne in strižno-natezne
trdnosti proizvodov so v povprečju veliko višje, kot jih
predvidevajo posamezni EN standardi. Naši izdelki zato
zmagujejo v konkurenčnem boju na trgu, saj visoko kakovost nudijo že »serijsko«. S preiskavami izdelkov v
lastnem laboratoriju nam uspeva vzdrževati kakovost in
s tem trdnost posameznih izdelkov na istem nivoju.
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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. Impregnacijo Top protect je možno izvesti tudi kasneje na že
položenih izdelkih z našimi impregnatorji Impre-T in Impre-TS. Ker impregnirani izdelki ne vpijajo umazanije, se
lažje čistijo in vzdržujejo, imajo pa tudi bistveno daljšo
življenjsko dobo. Barva ostaja bolj sveža.

Dodatna obdelava površine

Površina izdelkov v nekaterih linijah je še dodatno obdelana.
Krušenje robov – rumplanje
Naknadna obdelava lahko naredi izdelek postaranega
videza (linija Antique). Tej obdelavi pravimo krušenje robov (rumplanje). Po določenem času, ko beton doseže
zadostno trdnost, izdelke s posebno tehnologijo nadzorovano okrušimo – postaramo. Izdelki dobijo postaran
– antični videz.
Pranje
Izdelke s posebnim postopkom operemo. 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.

Odpornost na zmrzal ob prisotnosti talil

Vsi proizvodi, ki so namenjeni uporabi tam, kjer so poleg
mraza prisotna še talila (sol za posipanje …), so notranje impregnirani. Vremenski vplivi na te izdelke nimajo
negativnih učinkov. Izdelke lahko obremenimo z agresivnimi snovmi, kot so sol za posipanje ob poledicah
in ostala sredstva za odtaljevanje poledenelih površin.
Omenjeno odpornost sproti preverjamo v svojem laboratoriju. Ciklusni plan zmrzovanja in odtaljevanja izdelkov, napojenih s solno raztopino, je skladen s SIST EN
standardi. Ponazarja ekstremno težke vremenske razmere v naravi.

Tehnični napotki in navodila

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 vmesnih fug omogočajo prehod deževnice v globino, bogatijo podtalnico in s tem pozitivno
vplivajo na EKO sistem – zalogo pitne vode in izhlapevanje v ozračje! Ker večina deževne vode preide v globino,
ne obremenjuje čistilnih naprav in kanalizacij.
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 odvisnosti
od načina polaganja – velikosti fug
•	maksimirano obnavljanje podtalne vode
•	omogočeno zadrževanje in shranjevanje meteorne
vode za potencialno ponovno uporabo za irigacijo
•	
redukcija polutantov v meteorni vodi z ublažitvijo
vpliva na okolje
•	omogočena boljša ekonomska izraba zemljišča – še
posebej v urbanih okoljih – zelene površine
•	omogočeno znižanje projektnih stroškov
•	redukcija učinka segrevanja okoljskih voda

Color mix patentiran sistem

Mehko in neopazno prelivanje barv med posameznimi
tlakovci. Toniranje barvnih kombinacij je bolj naravno in
ne deluje umetno. Več barvnih odtenkov oz. mutacij na
eni površini. Ni opaznih prehodov (razlik) med posameznimi barvami. Površina je barvno bolj homogena, povezana.
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Tehnični napotki in navodila

Leksikon znakov
Piktogrami obremenitev

Peš poti

Tovorni promet

Lahek promet

Namen uporabe

Nekateri naši izdelki imajo zaradi svojih geometrijskih
karakteristik manjše dovoljene obremenitve. 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
polagajo na predpripravljeno armirano-betonsko podlago, so dovoljene tudi obremenitve prometa z vozili do
3,5 t skupne mase.

Tako označeni izdelki so lahko v času uporabe obremenjeni s prometom z osebnimi in tovornimi vozili do
največje skupne mase 3,5 t. Največkrat so to ostrorobi izdelki, pri katerih obstaja nevarnost, da se zaradi
prevelikih obremenitev po končani montaži na pretesnih medsebojnih stikih izdelkov pričnejo deformacije 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 navodila 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.

V našem obratu proizvajamo tudi izdelke, ki so primerni
za uporabo povsod tam, kjer so tlakovane površine
obremenjene s težkim prometom. 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 industrijske površine, kjer
poteka promet z viličarji in ostalimi težkimi stroji.

Izdelki s tako oznako so praviloma ostrorobi. Zaradi manjših fug in ostrih robov so primerni za tlakovanje površin,
kjer se promet odvija tudi z nakupovalnimi vozički. Lahko
tudi z drugimi 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. Izdelki 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 dogovorjenem času kupcu vrne z odbitkom dogovorjene amortizacije (obrabnine).

Pakirano v industrijski vreči

Simbol označuje način pakiranja praviloma za vse izdelke
iz linije Antique, ki zaradi zaradi 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 kavcije, ki se po v predhodno dogovorjenem času kupcu vrne
z odbitkom dogovorjene amortizacije (obrabnine).
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Tehnični napotki in navodila

Barvna paleta
Cinque Terre

Trend

Premium

Monterosso
MIX 41

Siva

Bela

Rjava

Rdeča

Bela

Vernazza
MIX 42

Grafitno črna

MIX 01
rdeča, rumena, rjava

MIX 04
siva, črna

MIX 05 Kamen Kras
siva, črna, oker

Sivo antracitna

Corniglia
MIX 43

MIX 16 Tonalit
bela, črna

MIX 21 Classico
bela, črna, oker

MIX 24 Atacama
rjava, bela, oker

MIX 28 Gran Canaria
rjava, peščena, bela

Rumena

Manarola
MIX 44

MIX31 La Nebbia
bela, siva

MIX 32 Terra Vulcano
peščena, črna, oker

MIX 115
bela, črna, peščena

MIX 46 Bianco Puro

Črna

Riomaggiore
MIX 45

MIX 47

MIX 40 Catania

MIX Amazonia

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 500 m2.

Natur

Bež
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Ideje za
vaš vrt
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Ideje za vaš vrt

Storica Antique / MIX 05 Kamen Kras, Tlakovci Rustikal / MIX 16 Tonalit

Storica / MIX 05

Betonski izdelki Oblak 2022

Še v izdelavi: vrtne grede iz Storice / MIX 05

Tlakovec Via Appia / MIX 04 – siva, črna

Ideje za vaš vrt
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Ideje za vaš vrt

Tlakovci Porfido / MIX 04 – siva, črna

Plošče / MIX 16 Tonalit – bela, črna

Betonski izdelki Oblak 2022

Ideje za vaš vrt

Stopnice Storica Antique / MIX 04 – siva, črna

Storica Antique / MIX 05 Kamen Kras

Tlakovci Napoli Antique / MIX 04 – siva, črna
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Savona MIX 44 v kombinaciji s Porfidom

Ideje za vaš vrt

Betonski izdelki Oblak 2022

Ideje za vaš vrt

Jin in Jang

Tlakovec Ferrara / MIX 16 Tonalit – bela, črna

Tlakovec Perugia / MIX 115 in Storica / MIX 04
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Ideje za vaš vrt

Razmejitev zelenice z okrasnim kamenjem

Storica / MIX 05 Kamen Kras, Tlakovci Via Appia / MIX 05 Kamen Kras

Betonski izdelki Oblak 2022

Tlakovci okrog bazena Mantova / MIX 21 Classico

Tlakovci Ferrara / MIX 16 Tonalit

Ideje za vaš vrt
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Tehnični napotki in navodila

Prisotni smo tudi
na tujih trgih
Winklern
Osttirol

Obervellach
Pusarnitz
Treibach
Oberdrautal
Trg na koroškem
Radenthein
Velikovec
Hermagor
Freistritz
Beljak
Dobrla vas
St. Jakob

Celovec

Avstrija

Pliberk

Čakovec
Varaždin

Slovenija

Ivanec

Bijelovar

Zagreb

Logatec

Virovitica

Zaprešič
Umag

Hrvaška

Buje
Reka

Pazin

Poreč
Vrsar
Rovinj
Pula

Karlovac

Malinska

Sisak
Crikvenica

Punat
Krk

Kutina

Novi Vinodolski

Cres

Osijek

Požega

Našice

Vukovar

Nova gradiška

Vinkovci

Slavonski brod
Cazin

Rab

Bosna in
Hercegovina

Novalja
Pag
Zadar
Biograd
Pakoštane
Vodice
proizvodnja gradbenega materiala

Šibenik

prodajna mesta

Radonić
Split

Imotski

Makarska

Nikšič

Dubrovnik

Herceg Novi

Podgorica

Budva

Bar

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

179

180

Slovenija

Hrvaška

Oblak group d.o.o.
Tržaška cesta 1a
SI-1370 Logatec

Oblak beton d.o.o.
Obrtnička ulica 1a, Radonić
HR-22221 Lozovac

+386 1 620 75 62
+386 51 313 821
+386 31 742 205

+385 2 331 044

betonarna@oblak.si
www.oblak.si
Delovni čas
pon – pet 7.00 – 17.00
sob 7.00 – 12.00

Betonu
dajemo
obliko
od leta
1901

infohr@oblak.si
www.oblak-beton.hr
Delovni čas
pon – pet 7.00 – 16.00

