Materiály
se sílou střepu 10 mm

10 mm: 60x120

Skupina Florim (Floorgres, rex, Cerim, Casa dolce Casa, Cedit a Florim Stone) přinesla na trh slinuté dlažby v největším
formátu 160x320 cm. Jedna dlaždice má větší výměru než 5 m². Výhodou skupiny Florim není jen barevná šíře nabízených
materiálů, ale především formáty. Florim navazuje na úspěšné série, které vyráběli v mnoha formátech v síle střepu 10 mm.
díky tomu dokážeme např. v zatížených prostorech použít na podlahu formát 60x120 cm/10 mm v matném provedení a na
stěně použijeme leštěné provedení ve formátu 160x320 cm, které má sílu střepu 6 mm. Přírodní mramory v bílém provedení
jsou v běžné architektuře prakticky nepoužitelné. Tento materiál je velice měkký, má vysokou nasákavost a při znečištění
se jedná o nevratné změny. Slinuté dlažby v designu mramoru mají výrazně lepší technické parametry, díky tomu nejste
limitováni při jejich použití.
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Ve výrobním závodě TechnoArt vám vyrobíme z těchto materiálů battiscopy, gradina,
schodové stupně, mozaiky a další výrobky dle potřeby projektu www.technoart.cz

i Classici di rex

Statuario

Calacatta gold

Statuario open book A+B
*navazující kresba může mít výrobní odchylku až 1,5 cm.

Ceník formátů série
(cena za m²)

Pro technické opracování materiálu využijte nabídky výrobního závodu TechnoArt
(řezání, kamenické rohy, otvory pro vývody vody, elektřiny apod.) www.technoart.cz

10

A40

60x120

SOFT/MAT R9

1 690 Kč
67,04 €

GLOSSY

1 990 Kč
78,94 €

kompletní sortiment série i Classici di rex
najdete na www.katalogy-koupelny.cz

3

10 mm: 80x180

nové barvy série Black Marble jsou na trhu od roku 2018. Jde o tři nejatraktivnější černé mramory a žuly. Jedná se
o technologicky nejnáročnější výrobek, kde se kombinuje černá a bílá hmota a ještě se musí dodržet přesná kresba. Tím, že
tyto černé mramory a žuly nejsou v přírodě obvyklé a jsou velice drahé, nebyly běžně používány v architektuře. i pro tyto
slinuté dlažby se bude těžko hledat využití pro běžné stavby a jsou spíše určeny pro luxusní prestižní interiéry nebo jako
prvky kontrastující k světlým plochám.

4

Ve výrobním závodě TechnoArt vám vyrobíme z těchto materiálů battiscopy, gradina,
schodové stupně, mozaiky a další výrobky dle potřeby projektu www.technoart.cz

Black Marble

Marquinia

Thunder night

Sahara noir

Ceník formátů série
(cena za m²)

Pro technické opracování materiálu využijte nabídky výrobního závodu TechnoArt
(řezání, kamenické rohy, otvory pro vývody vody, elektřiny apod.) www.technoart.cz

10

A40

80x180

MAT R9

1 990 Kč
78,94 €

GLOSSY

2 490 Kč
98,78 €

kompletní sortiment série Black Marble
najdete na www.katalogy-koupelny.cz

5

10 mm: 80x180, 80x80,60x120

V předchozích letech jsme dlažby designu onyx prodávali od jiného výrobce. Tak, jak se vyvíjí všechny lidské činnosti, tak
i vývoj výroby keramických obkladů a dlažeb jde dopředu mílovými kroky. Výrobce Florim instaloval nejnovější digitální
glazovací linku, výsledkem čehož jsou všechny nové série pro rok 2020. hloubka kresby je neuvěřitelná a kdokoliv tento
výrobek viděl v „reálu“, nevěřil, že se jedná o slinutou dlažbu. Výhodou výrobce Florim je i to, že vyrábí své produkty jak v síle
6 mm (vhodné pro stěny), tak v síle 10 mm (vhodné pro podlahy). dalším benefitem je i široká formátová škála, která umožňuje
vybrat vhodný rozměr pro minimalizaci prořezu a také optimalizaci ceny projektu. „A kvalita“ přírodního onyxu je bez příměsí
nečistot. Tento typ přírodního materiálu je velice měkký a používá se pouze na stěny. „B kvalita“ přírodního onyxu s přísadou
žulových prvků je tvrdší a používá se na podlahy. Série onyx&More má v nabídce oba tyto typy designů v provedení matném
(satinato) a leštěném (glossy), avšak s vlastnostmi slinutých dlaždic, které vás nelimitují při použití v projektu.
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Ve výrobním závodě TechnoArt vám vyrobíme z těchto materiálů battiscopy, gradina,
schodové stupně, mozaiky a další výrobky dle potřeby projektu www.technoart.cz

onyx & More

golden onyx

golden Blend

Silver onyx

Silver Blend

Ceník formátů
série
(cena za m²)

A40

Pro technické opracování materiálu využijte nabídky výrobního závodu TechnoArt
(řezání, kamenické rohy, otvory pro vývody vody, elektřiny apod.) www.technoart.cz

10

10

10

80x180

80x80

60x120

SATIN

1 990 Kč
78,94 €

1 590 Kč
63,07 €

1 590 Kč
63,07 €

GLOSSY

2 290 Kč
90,84 €

1 790 Kč
71,01 €

1 890 Kč
74,98 €

kompletní sortiment série onyx & More
najdete na www.katalogy-koupelny.cz

7

10 mm: 60x120
nové designy pro rok 2020 využívají jako předlohu méně známé mramory a žuly. Většinou se jedná o materiály z menších
přírodních ložisek, která jsou v některých případech již zcela vytěžená. Tyto přírodní materiály byly vždy dražší a používaly
se v nejprestižnějších rodinných vilách a hotelech. Z tohoto důvodu nejsou tak známé jako klasické materiály, ale právě díky
své výjimečnosti dokáží jakémukoliv prostoru vtisknout vysokou prestiž. Výhodou těchto designů slinutých dlažeb je to, že
dokonale kopírují přírodní předlohu, ale nekopírují její vysokou cenu. V katalogu materiály neumí vyniknout, je důležité je
vidět „naživo“ a nejlépe v nějaké realizaci nebo alespoň ve výstavní kóji. Určitou pomocí mohou být i fotografie realizací,
kde vynikne i neopakující se kresba jednotlivých dlaždic.
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Ve výrobním závodě TechnoArt vám vyrobíme z těchto materiálů battiscopy, gradina,
schodové stupně, mozaiky a další výrobky dle potřeby projektu www.technoart.cz

Les Bijoux de rex

Calacatta Altissimo Blanc

Brèche Capraia

Jaspe rouge

ombre de Caravage

Ceník formátů
série
(cena za m²)

A40

Pro technické opracování materiálu využijte nabídky výrobního závodu TechnoArt
(řezání, kamenické rohy, otvory pro vývody vody, elektřiny apod.) www.technoart.cz

10
60x120*

MAT R9

1 690 Kč
67,04 €

GLOSSY

1 990 Kč
78,94 €

kompletní sortiment série Les Bijoux de rex
najdete na www.katalogy-koupelny.cz
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10 mm: 80x180, 60x120

novinky výrobce rex patřícího do skupiny Florim group je jednoduché v katalogu mezi nepřeberným množstvím materiálů
přehlédnout. když je ale vidíte na vzorkovně „naživo“, tak se musíte zastavit. Jste šokováni výjimečným designem, hloubkou
kresby a emocí, kterou na vás materiál přenáší. V architektuře se pro luxusní prostory převážně používaly „bílé“ mramory.
Mělo to své důvody. Pro těžbu a opracování jsou jednodušší – jsou měkké. V době, kdy nebyla elektrická světla, okna byla
malá, tak i světlé barvy byly nutností. dnes je většina prostorů dostatečně osvětlena přirozeným světlem (velkoformátová
okna) a v době, kdy nelze využít přirozené světlo můžeme prostor dostatečně nasvítit Led světly s minimální spotřebou.
Tmavé materiály s výjimečnou kresbou dají interiéru vysokou image a prestiž. Zajímavé jsou i kombinace tmavých a světlých
barev.
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Ve výrobním závodě TechnoArt vám vyrobíme z těchto materiálů battiscopy, gradina,
schodové stupně, mozaiky a další výrobky dle potřeby projektu www.technoart.cz

Prexious of rex

dream Arabesque

White Fantasy

Mountain Treasure

Pearl Attraction

Ceník formátů série
(cena za m²)

A40

Pro technické opracování materiálu využijte nabídky výrobního závodu TechnoArt
(řezání, kamenické rohy, otvory pro vývody vody, elektřiny apod.) www.technoart.cz

10

10

80x180

60x120

MAT R9

1 990 Kč
78,94 €

1 690 Kč
67,04 €

GLOSSY

2 490 Kč
98,78 €

1 990 Kč
78,94 €

kompletní sortiment série Prexious of rex
najdete na www.katalogy-koupelny.cz
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10 mm: 80x80, 60x120, 60x60, 40x80

Série La roche je napodobeninou tzv. „kostelní kamenné dlažby“. design starého ochozeného kamene s patinou několika
století je vhodný nejen pro rekonstrukci historického objektu, ale svým kontrastem může působit jako zajímavý a dynamický
prvek i v moderním prostoru. Většina výrobců při vývoji novinek zapomíná na historické budovy a stylové prostory. italský
výrobce rex má v tomto směru dlouhodobou a úspěšnou tradici a tato série na ni navazuje. Povrch Anticato s protiskluzem
r10 odpovídá novým evropským doporučením pro veřejné prostory. Zajímavé jsou i „olámané okraje“. když se hodně
vymyje spárovací hmota, je spára úzká a rovná a vnímáte olámané rohy. když se naopak spárovací hmota nevymyje, tak je
spára výrazně nepravidelná a právě olámané rohy jsou vyplněné spárovací hmotou. díky tomu působí podlaha rustikálněji.
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Ve výrobním závodě TechnoArt vám vyrobíme z těchto materiálů battiscopy, gradina,
schodové stupně, mozaiky a další výrobky dle potřeby projektu www.technoart.cz

Komplet

La roche di rex

RET
r

R10
digi
tisk
VAR

10

A40
Blanc anticato naturale
80x80
ALW1C1A

1 990 Kč/m² • 78,94 €/m² 80x80

ecru anticato naturale
80x80
ALW3C1A

1 990 Kč/m² • 78,94 €/m² 80x80

Ceník formátů série (cena za m²)

A40

10

grey anticato naturale
ALW2C1A

1 990 Kč/m² • 78,94 €/m²

Mud anticato naturale
ALW5C1A

1 990 Kč/m² • 78,94 €/m²

10

10

10

80x80

60x120

60x60

40x80

ANTICATO NATURALE R10, A

1 990 Kč
78,94 €

1 790 Kč
71,01 €

1 470 Kč
54,24 €

1 290 Kč
51,17 €

SMOOTH R9

1 990 Kč
78,94 €

–

–

–

STRUTTURATO NATURALE R11

–

–

–

1 470 Kč
54,25 €

STRUTTURATO R10 (Ecru, Grey)

–

–

–

–

Pro technické opracování materiálu využijte nabídky výrobního závodu TechnoArt
(řezání, kamenické rohy, otvory pro vývody vody, elektřiny apod.) www.technoart.cz

kompletní sortiment série La roche di rex
najdete na www.katalogy-koupelny.cz
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10 mm: 80x80, 60x120

Základní přírodní suroviny, z kterých vzniká výrobek, jsou podstatou názvu této série Matières. Většina výrobců přináší na
trh materiály pro „novostavby“, tedy materiály v moderním designu. Pro rekonstrukce historických staveb je nedostatečný
výběr keramických obkladů a dlažeb. Proto jsme rádi, že výrobce reX představil tuto novinku pro rok 2018. k dispozici je
krásný čtvercový formát 80x80 cm, který se pokládá na střih, nebo můžete zvolit pokládku na vazbu obdélníkového formátu
60x120 cm. oba formáty jsou vyráběny v síle střepu 10 mm, v rektifikovaném provedení s plně probarveným střepem.
dlažby jsou tedy vhodné i pro nejzatíženější prostory. Pro obklady stěn můžete zvolit velkoformátové dlažby 120x280 cm
v síle střepu 6 mm nebo menší rozměry, řezané z velkého formátu. Teď už vám chybí jen ta zemědělská usedlost a můžete
začít rekonstruovat.
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Ve výrobním závodě TechnoArt vám vyrobíme z těchto materiálů battiscopy, gradina,
schodové stupně, mozaiky a další výrobky dle potřeby projektu www.technoart.cz

Matières de rex

RET
R10
r

digi
tisk
VAR

10

A40
Sable naturale
80x80
AL2B5B1

1 290 Kč/m² • 51,17 €/m² 80x80

Mou naturale
80x80
AL2A5B1

1 290 Kč/m² • 51,17 €/m² 80x80

Ceník formátů série (cena za m²)

A40

nuage naturale
AL2C5B1

1 290 Kč/m² • 51,17 €/m²

Brun naturale
AL2D5B1

1 290 Kč/m² • 51,17 €/m²

10

10

80x80

60x120

NATURALE R9

–

–

NATURALE R10

1 290 Kč
51,17 €

1 390 Kč
55,14 €

Pro technické opracování materiálu využijte nabídky výrobního závodu TechnoArt
(řezání, kamenické rohy, otvory pro vývody vody, elektřiny apod.) www.technoart.cz

kompletní sortiment série Matières de rex
najdete na www.katalogy-koupelny.cz
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10 mm: 80x80, 60x120, 40x80

Série Ardoise byla představena italským výrobcem rex jako novinka roku 2015. Standardem tohoto výrobce je široká
barevná škála a mnoho formátů. Předlohou této série byly různé mutace břidlice. Tento přírodní materiál je velmi specifický
a jeho negativní vlastností je nízká mechanická pevnost. dalším negativem je odlupování vrstev a vznik ostrých hran. Série
Ardoise je slinutá dlažba, která využívá designové předlohy přírodního materiálu, ale eliminuje všechny jeho negativní
vlastnosti. reliéf na dlaždici je velmi jemný, a díky tomu je u tohoto materiálu i snadná čistitelnost. novinkou pro rok 2016
byl formát 60x120 cm a pro rok 2017 byla zařazena i do výrobního programu ve formátu 120x240 cm z předchozí strany. Pro
věrnější design doporučujeme použít další doplňkovou výrobní operaci M3 (mix řezaných formátů).
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Ve výrobním závodě TechnoArt vám vyrobíme z těchto materiálů battiscopy, gradina,
schodové stupně, mozaiky a další výrobky dle potřeby projektu www.technoart.cz

Ardoise

RET
r

R10
digi
tisk
VAR

10

A40

Blanc naturale
80x80 ALP1B1A

1 690 Kč/m² • 67,04 €/m²

gris naturale
80x80 ALP4B1A

1 690 Kč/m² • 67,04 €/m²

ivoire naturale
80x80 ALP2B1A

1 690 Kč/m² • 67,04 €/m²

Plombe naturale
80x80 ALP5B1A

1 690 Kč/m² • 67,04 €/m²

ecru naturale
80x80 ALP3B1A

1 690 Kč/m² • 67,04 €/m²

noir naturale
80x80 ALP6B1A

1 690 Kč/m² • 67,04 €/m²

Ceník formátů série (cena za m²)

A40

Pro technické opracování materiálu využijte nabídky výrobního závodu TechnoArt
(řezání, kamenické rohy, otvory pro vývody vody, elektřiny apod.) www.technoart.cz

10

10

10

80x80

60x120

40x80

NATURALE R10

1 690 Kč
67,04 €

1 690 Kč
67,04 €

1 390 Kč
55,14 €

GRIP R11, B

1 690 Kč
67,04 €

–

1 390 Kč
55,14 €

kompletní sortiment série Ardoise
najdete na www.katalogy-koupelny.cz
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10 mm: 80x180, 60x120

V architektuře se více než 4000 let používají přírodní mramory ve velkých deskách. důvodem byl nejen krásný design, ale
především díky měkkosti tohoto materiálu jeho jednoduché zpracování. Série Stones & More je ojedinělá – ne barvou,
ale povrchem. Výrobce používá pro nás dosud neznámou technologii, kterou si velmi pečlivě chrání, a přístup do této
zóny výrobního závodu je zakázán. My tedy známe jen výsledek. Všechny barvy série Stones napodobují známé mramory,
například Calacatta, Marfil, Arabescato, ale i méně známý mramor Calacatta Black. Mramor působí opotřebovaným
(ošlapaným) dojmem, jako kdyby byl používán stovky nebo tisíce let. díky tomu je na různých místech prošlapaný, někde
je naopak více vyleštěný, jako by po něm lidé chodili po celé věky. Výsledný design je neuvěřitelně věrný a většina z těch,
kdo jej viděli, nevěřila, že se jedná o uměle vyrobenou dlaždici. když vidíte Calacattu Black, tak vás „donutí“, abyste si na
ni sáhli. kresba je neuvěřitelně propracovaná a dlažba je na dotyk velice příjemná. i odborník má problém ji rozeznat od
přírodní předlohy.
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Ve výrobním závodě TechnoArt vám vyrobíme z těchto materiálů battiscopy, gradina,
schodové stupně, mozaiky a další výrobky dle potřeby projektu www.technoart.cz

Stones & More 2.0

Marfil smooth

Calacatta smooth

Calacatta Black

Arabescato White

Ceník formátů série
(cena za m²)

Pro technické opracování materiálu využijte nabídky výrobního závodu TechnoArt
(řezání, kamenické rohy, otvory pro vývody vody, elektřiny apod.) www.technoart.cz

10

10

A40

80x180

60x120

SMOOTH, MAT R9

1 990 Kč
78,94 €

1 490 Kč
59,11 €

GLOSSY

2 490 Kč
98,78 €

1 890 Kč
74,98 €

kompletní sortiment série Stones & More 2.0
najdete na www.katalogy-koupelny.cz
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10 mm: 60x120

Série Black&White je na trhu několik let, ale obsahovala pouze čistě černou a bílou barvu. Často jsme tento materiál používali
místo skleněného obkladu (Lacobel). Proti sklu má slinutá dlaždice výhodu v tom, že má vyšší mechanickou odolnost,
stejně jako odolnost proti nárazu. Lacobel je barvené kalené sklo, kvůli tomu ho nelze na stavbě opracovávat. Vždy se musí
přesně zaměřit, následně vyrobit, a pak už nepřichází v úvahu žádné úpravy. naopak slinutou dlaždici přivezete na stavbu,
tam ji přesně nařežete, můžete vrtat otvory apod. Stavbu to výrazně zrychlí, sníží technickou náročnost a navíc ještě ušetříte
peníze.
Pro rok 2020 byla série Black&White rozšířena o počítačově navržené moderní mramory kombinující pouze černou a bílou.
V katalogu prezentujeme 3 nejzajímavější barvy, které jsou určeny pro moderní, kreativní interiéry. Prozatím nemáme žádné
reference a můžeme jen hodnotit výstavu u výrobce… ta byla impozantní.
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Ve výrobním závodě TechnoArt vám vyrobíme z těchto materiálů battiscopy, gradina,
schodové stupně, mozaiky a další výrobky dle potřeby projektu www.technoart.cz

B&W_marble

Breach

Fragment

Flow

White

Ceník formátů série
(cena za m²)

10

A40

60x120

NATURALE R9

1 590 Kč
63,07 €

LEVIGATO

1 990 Kč
78,94 €

Pro technické opracování materiálu využijte nabídky výrobního závodu TechnoArt
(řezání, kamenické rohy, otvory pro vývody vody, elektřiny apod.) www.technoart.cz

Black

kompletní sortiment série B&W_marble
najdete na www.katalogy-koupelny.cz
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10 mm: 80x80, 60x120, 60x60, 40x80

Série industrial svým jménem trochu odpuzuje, ale svým názvem chtěla naznačit, že se jedná o technologicky nejvyspělejší
produkt současné doby. „Trendy barvy“ najdete i u jiných výrobců. industrial má však neuvěřitelnou formátovou škálu
začínající rozměrem 20x80 cm a končící výjimečným rozměrem 160x320 cm. V této sérii najdete také produkty v tloušťce
6 mm (ve formátu 160x320 cm) nebo 2 cm (ve formátu 60x60 cm). Architektovi tak umožňuje zvolit si odstín, který potřebuje,
současně s formátem a jeho následným využitím ve stavbě. Univerzálnost série umožňuje řešit venkovní prostory
s odpovídajícím protiskluzem, terasu uloženou na terče, nebo 6 mm střep na fasádě či velké pohledové stěně. V interiéru
použijeme velké formáty ve vstupních halách, deska za kuchyňskou linkou, ale i koupelna není výjimkou. optimální materiál
pro moderní architekturu.
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Ve výrobním závodě TechnoArt vám vyrobíme z těchto materiálů battiscopy, gradina,
schodové stupně, mozaiky a další výrobky dle potřeby projektu www.technoart.cz

Komplet

industrial

RET
r

R10
digi
tisk
VAR

10

A40

ivory naturale
60x120 A6V1E3A

1 690 Kč/m² • 67,04 €/m²

Steel naturale
60x120 A6V5E3A

1 690 Kč/m² • 67,04 €/m²

Taupe naturale
60x120 A6V2E3A

1 690 Kč/m² • 67,04 €/m²

Moka naturale
60x120 A6V3E3A

1 690 Kč/m² • 67,04 €/m²

Sage naturale
60x120 A6V4E3A

1 690 Kč/m² • 67,04 €/m²

Plomb naturale
60x120 A6V6E3A

1 690 Kč/m² • 67,04 €/m²

Ceník formátů série
(cena za m²)

A40

10

10

10

10

80x80

60x120

60x60

40x80

SOFT R9

1 590 Kč
63,07 €

1 690 Kč
67,04 €

1 802 Kč
66,50 €

1 802 Kč
66,50 €

NATURALE R10, B

1 590 Kč
63,07 €

1 690 Kč
67,04 €

1 641 Kč
60,56 €

1 641 Kč
60,56 €

–

–

–

–

BOCCIARDATO R11, C
Pro technické opracování materiálu využijte nabídky výrobního závodu TechnoArt
(řezání, kamenické rohy, otvory pro vývody vody, elektřiny apod.) www.technoart.cz

kompletní sortiment série industrial
najdete na www.katalogy-koupelny.cz
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10 mm: 60x120, 40x80

Série Airtech je určena především pro moderní architekturu. Jednoduchý design v několika barvách, formátech, síle střepů
a površích dokáže vyřešit veškeré obklady a dlažby pro vaši stavbu.
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Ve výrobním závodě TechnoArt vám vyrobíme z těchto materiálů battiscopy, gradina,
schodové stupně, mozaiky a další výrobky dle potřeby projektu www.technoart.cz

Airtech

RET
r

R9
digi
tisk
VAR

Miami_White mat
60x120
A610B3B1

1 690 Kč/m²

•

67,04 €/m²

Stockholm_greige mat
60x120
A610D3B1

1 690 Kč/m²

•

67,04 €/m²

Basel_grey mat
60x120
A610C3B1

1 690 Kč/m²

•

67,04 €/m²

Berlin_red mat
60x120
A610A3B1

1 690 Kč/m²

•

67,04 €/m²

10

A40

Ceník formátů série
(cena za m²)

10

A40

60x120

40x80

MAT R9, B

1 690 Kč
67,04 €

1 190 Kč
47,21 €

LEVIGATO

1 990 Kč
78,94 €

–

–

1 190 Kč
47,21 €

STRUTTURATO R11, C
Pro technické opracování materiálu využijte nabídky výrobního závodu TechnoArt
(řezání, kamenické rohy, otvory pro vývody vody, elektřiny apod.) www.technoart.cz

10

kompletní sortiment série Airtech
najdete na www.katalogy-koupelny.cz
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10 mm: 60x120, 60x60, 40x80, 30x60

Série Walks/1.0 od italského výrobce Floorgres je dokonale propracovaný produkt. na trhu se objevilo mnoho materiálů,
které jsou inspirovány přírodní žulou nebo břidlicí. Série Walks/1.0 je však předčila věrností kresby. Široká škála formátů,
které lze kombinovat, se výrazným způsobem blíží designu skutečného přírodního kamene. různé povrchy umožňují aplikaci
jak v interiérech (r9), tak v exteriérech (r11). Prakticky nulová nasákavost napomáhá velmi jednoduché čistitelnosti, což je
další přednost oproti přírodním materiálům. Lehké odlesky slídy podtrhují realitu designu. Výrobce úspěšnou sérii rozšířil
o nový formát 60x120 cm, formát M3, zajímavé mozaiky a nové typy schodových stupnic.
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Walks/1.0

RET
r

R9
digi
tisk
VAR

White soft
40x80

A6J3A2A

1 190 Kč/m²

•

47,21 €/m²

Beige soft
40x80

A6J1A2A

1 190 Kč/m²

•

47,21 €/m²

gray soft
40x80

A6J2A2A

1 190 Kč/m²

•

47,21 €/m²

Black soft
40x80

A6J4A2A

1 190 Kč/m²

•

47,21 €/m²

10

A40

Ceník formátů série
(cena za m²)

Pro technické opracování materiálu využijte nabídky výrobního závodu TechnoArt
(řezání, kamenické rohy, otvory pro vývody vody, elektřiny apod.) www.technoart.cz

10

10

10

10

A40

60x120

60x60

40x80

30x60

SOFT R9

1 590 Kč
63,07 €

1 490 Kč
59,11 €

1 190 Kč
47,21 €

1 290 Kč
51,17 €

NATURALE R11, C

1 590 Kč
63,07 €

1 490 Kč
59,11 €

1 190 Kč
47,21 €

1 290 Kč
51,17 €

kompletní sortiment série Walks/1.0
najdete na www.katalogy-koupelny.cz
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10 mm: 60x120

Série exalt of Cerim má zajímavé designy přírodních kamenů ale to má i mnoho jiných sérií. hlavní předností této série je
síla střepu 10 mm ve velkém formátu. V poslední době se „roztrhl pytel“ s dlažbami ve velkém formátu se sílou střepu 6 mm.
Jedná se o velice zajímavé materiály, ale praxe nám ukázala, že nejsou příliš vhodné při použití jako dlažba. Za předpokladu
celoplošného podlepení 6 mm dlažby a absolutní stability podkladu problém nenastane. najděte ale obkladače, který vám
„natáhne“ lepidlo na plochu 5 m² bez jediné či sebemenší nerovnosti. Je-li při nalepení 6 mm silné dlažby nějaká dutina,
je předpoklad, že tato dlažba v budoucnosti praskne. Pevnost dlažby v ohybu je závislá na druhé mocnině síly střepu.
Při porovnání pevnosti dlažby se střepem 10 mm a dlažby se sílou střepu 6 mm má tato slabší dlažba trojnásobně nižší
pevnost. největší předností série exalt of Cerim je tedy síla střepu u velkého formátu a také nejlepší cena tohoto provedení
na trhu. Pak už jde jen o posouzení designu.
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Ve výrobním závodě TechnoArt vám vyrobíme z těchto materiálů battiscopy, gradina,
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exalt of Cerim

Magic White

Fairy White

oyster Shade

Ceník formátů série
(cena za m²)

Pro technické opracování materiálu využijte nabídky výrobního závodu TechnoArt
(řezání, kamenické rohy, otvory pro vývody vody, elektřiny apod.) www.technoart.cz

10

A40

60x120

NATURALE R9

1 423 Kč
52,50 €

LUCIDO

1 708 Kč
63,00 €

kompletní sortiment série exalt of Cerim
najdete na www.katalogy-koupelny.cz

29

10 mm: 60x120

Technické argumenty k sérii jsou uvedeny na předchozí dvoustraně. Je opravdu nutné velice pečlivě vnímat sílu střepu
v kontextu použití dlažby. Silnější střep je samozřejmě vhodnější i pro výrobu umyvadlových desek, kuchyňských desek,
případně i jiných objektů z keramiky. Tento materiál můžete využít i v koupelně na stěnu, jen to bude pro obkladače trochu
těžší.
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exalt of Cerim

Amber Symphony

gray Lace

Silver Light

Ceník formátů série
(cena za m²)

Pro technické opracování materiálu využijte nabídky výrobního závodu TechnoArt
(řezání, kamenické rohy, otvory pro vývody vody, elektřiny apod.) www.technoart.cz

10

A40

60x120

NATURALE R9

1 423 Kč
52,50 €

LUCIDO

1 708 Kč
63,00 €

kompletní sortiment série exalt of Cerim
najdete na www.katalogy-koupelny.cz
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10 mm: 60x120

rock Salt je velice specifickou sérií italského výrobce Cerim. Tato série byla představena na podzim 2019 jako novinka
pro rok 2020. Její předlohou je kamenná sůl, která se těží v lomech a je dle lokality různě zbarvená. ke každé barvě lze
v originálním katalogu najít lokalitu kamenné soli, která byla předlohou pro jednotlivé barvy této dlažby. U tmavé barvy
hawaiian red byla předlohou havajská kamenná sůl, která je v přírodě obarvená vulkanickými vyvřelinami železa. Tato
jedna technologicky náročná barva má stupeň otěru Pei 3, proto je nutné ji používat jen v méně zatížených prostorách.
ostatní barvy nejsou limitovány.
na sérii rock Salt nás překvapila především hloubka kresby, která u ostatních výrobků není běžná. Zajímavý design
a dokonalá technologie výroby předurčují této sérii úspěch. nabízíme ji od formátu 30x60 cm až do 120x240 cm. Matné
reliéfní provedení má protiskluz r10 a především reliéf v kombinaci s dokonalou kresbou dává dlaždici neuvěřitelně
realistický náboj. Pro ucelenost nabídky doporučujeme dlažby v síle střepu 2 cm a protiskluzem r11/B, které jsou vhodné
pro vysoce zátěžové prvky v exteriéru a na terasy s možností pokládky na terče.
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Komplet

rock Salt

White gold

Celtic grey

danish smoke

hawaiian red

Ceník formátů série
(cena za m²)

A40

60x120

NATURALE R10

1 490 Kč
59,11 €

LUCIDO

1 690 Kč
67,04 €

BOCCIARDATO R11
Pro technické opracování materiálu využijte nabídky výrobního závodu TechnoArt
(řezání, kamenické rohy, otvory pro vývody vody, elektřiny apod.) www.technoart.cz

10

kompletní sortiment série rock Salt
najdete na www.katalogy-koupelny.cz

–
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10 mm: 120x120

Komplet

Série elemental Stone je velice úspěšnou novinkou roku 2019. díky úspěchu této série a vysoké prodejnosti, byla série
rozšířena o formát 120x120 cm. Již několik developerů tuto sérii použilo jako standard svých projektů. Většinou byla pro
standard vybrána kombinace 30x60 cm matné provedení na stěnu s dlažbou 60x60 cm s tím, že za mírný doplatek si klient
mohl vzít leštěné provedení jako výběrový standard, nebo pak ještě větší formát 60x120 cm. Formát 120x120 cm v síle
střepu 10 mm je určen svým designem pro moderní architekturu a svým formátem pro všechny typy luxusních prostor až
po společné pasáže velkých obchodních center.
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elemental Stone of Cerim

RET
r

digi
tisk
VAR

10

A40

White limestone naturale, r10
120x120 / Pei 5
A716A1A1
White limestone lucido
120x120 / Pei 5
A716A1B1

Cream limestone naturale, r10
120x120 / Pei 5
A716B1A1
Cream limestone lucido
120x120 / Pei 5
A716B1B1

Ceník formátů série
(cena za m²)

10

•

71,01 €/m²

1 990 Kč/m²

•

78,94 €/m²

1 790 Kč/m²

•

71,01 €/m²

1 990 Kč/m²

•

78,94 €/m²

1 790 Kč/m²

•

71,01 €/m²

1 990 Kč/m²

•

78,94 €/m²

10

A40

120x120

60x120

NATURALE R10

1 790 Kč
71,01 €

1 290 Kč
51,17 €

LUCIDO

1 990 Kč
78,94 €

1 490 Kč
59,11 €

Pro technické opracování materiálu využijte nabídky výrobního závodu TechnoArt
(řezání, kamenické rohy, otvory pro vývody vody, elektřiny apod.) www.technoart.cz

1 790 Kč/m²

grey limestone naturale, r10
120x120 / Pei 4
A716C1A1
grey limestone lucido
120x120 / Pei 4
A716C1B1

kompletní sortiment série elemental Stone of Cerim
najdete na www.katalogy-koupelny.cz
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10 mm: 80x80, 60x120
nové technologie umožnily výrobcům představit trhu dokonalé kopie mramorů, žul ale i designu dřeva s tak věrným
designem, že dlažby mnohdy nerozeznáte od přírodní předlohy. italský výrobce Cerim, patřící do skupiny Florim group, dnes
disponuje novým výrobním závodem v italské imole, kde má nainstalovanou největší výrobní kapacitu velkoformátových
dlažeb (produkce 10 mil. m²/rok).
Série Le Veneziane (Benátky) šla jinou cestou. designéři a technologové nekopírovali přírodní materiály, ale jako předlohu
si vybrali „lidský výrobek“ – Teraso nebo terrazzo je směs cementu, ušlechtilých kamenných drtí (mramor, sklo) a barviv.
V architektuře se používá poměrně dlouho a tyto podlahy najdete jak v historických stavbách, často kombinované
s mozaikou, tak v moderních současných stavbách. Série Le Veneziane si vzala designovou předlohu z reálných podlah
historických staveb v Benátkách a je nabízena v mnoha formátech v matném a lesklém provedení. Technické parametry
slinuté dlažby nepotřebují komentář. Při kombinaci s mozaikou získáte historizující design. naopak „čistou“ pokládkou
dlažby na minimální spáru s použitím spárovací hmoty stejné barvy získáte design celoplošné podlahy pro moderní interiéry.
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Le Veneziane

RET
r

R9
digi
tisk
VAR

10

A40
Castello naturale
80x80 / Pei 4 A79B2A1

1 590 Kč/m² • 63,07 €/m² 80x80 / Pei 4

Santa Croce naturale
80x80 / Pei 4 A79C2A1

1 590 Kč/m² • 63,07 €/m² 80x80 / Pei 3

San Polo naturale
80x80 / Pei 3 A79D2A1

1 590 Kč/m² • 63,07 €/m² 80x80 / Pei 3

Ceník formátů série (cena za m²)

A40

Foto: vzorkovna nLC – Bratislava

San Marco naturale
A79E2A1

1 590 Kč/m² • 63,07 €/m²

dorsoduro naturale
A79F2A1

1 590 Kč/m² • 63,07 €/m²

Cannaregio naturale
A79A2A1

1 590 Kč/m² • 63,07 €/m²

10

10

80x80

60x120

NATURALE R9

1 590 Kč
63,07 €

1 390 Kč
55,14 €

LUCIDO

1 890 Kč
74,98 €

1 590 Kč
63,07 €

–

1 390 Kč
55,14 €

GRIP R10

Pro technické opracování materiálu využijte nabídky výrobního závodu TechnoArt
(řezání, kamenické rohy, otvory pro vývody vody, elektřiny apod.) www.technoart.cz

kompletní sortiment série Le Veneziane
najdete na www.katalogy-koupelny.cz
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10 mm: 60x120

Komplet

každý výrobce hledá stále nové designy, které by zaujaly. designy nevznikají samostatně, nezávisle na trendech architektury
a vybavení interiérů. Výrobci dlaždic objíždějí význačné veletrhy, a tak jak se vyvíjí interiérový design, snaží se přizpůsobit
těmto trendům své materiály. Moderní architektura stále více používala stěrky, které napodobovaly gletovaný beton.
Tento způsob realizace podlah má však mnoho negativ. nasákavost materiálu způsobuje časté znečištění podlah, které
je nevratné. Beton i stěrky mají nízkou tvrdost, ve většině případů 5 stupňů Mohs. Proto jsou často podlahy poškrábány
a jsou i vyšlapány cestičky, kde je větší frekvence pohybu. nečistoty v našich zeměpisných šířkách (prach i kamínky
ze žuly) mají tvrdost 7 Mohs. Slinuté dlažby mají vyšší tvrdost – 8 Mohs, a díky tomu je i ve vysoce zatíženém prostoru
nedokážete poškrábat. Série Maps of Cerim si zvolila předlohu gletovaného betonu a při pokládce na minimální spáru
(1 mm) a následném spárování stejnou barvou získáte fantastický design. Série Maps je vyráběna ve velkých formátech (síla
střepu 6 mm) pro stěny a pro zatížené podlahy máme silný střep (10 mm).
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Maps of Cerim

RET
r

R10
digi
tisk
VAR

White naturale
60x120 / Pei 5

A732A1A

1 390 Kč/m²

•

55,14 €/m²

Beige naturale
60x120 / Pei 4

A735A1A

1 390 Kč/m²

•

55,14 €/m²

Light grey naturale
60x120 / Pei 4

A731A1A

1 390 Kč/m²

•

55,14 €/m²

graphite naturale
60x120 / Pei 4

A734A1A

1 390 Kč/m²

•

55,14 €/m²

10

A40

Ceník formátů série
(cena za m²)

Pro technické opracování materiálu využijte nabídky výrobního závodu TechnoArt
(řezání, kamenické rohy, otvory pro vývody vody, elektřiny apod.) www.technoart.cz

10

A40

60x120

NATURALE

1 390 Kč
55,14 €

kompletní sortiment série Maps of Cerim
najdete na www.katalogy-koupelny.cz

39

10 mm: 60x120

Antique Marble je novou sérií výrobce Cerim, která se začala na trh dodávat až v březnu loňského roku. Uvnitř firmy jsme
měli diskuze, zda zavádět další sérii v designu mramoru. Pozitivní rozhodnutí přišlo, až když jsme materiál viděli naživo
a s výrobcem jsme projednali podmínky pro Česko a Slovensko. Ve formátu 80x240 cm jsme schopni dodávat materiál na
trh v maloobchodní ceně 1.990 kč/m² včetně dPh. Materiál pro hotelovou koupelnu by neměl překročit cenu 30.000 kč bez
dPh. Tuto slinutou, rektifikovanou dlažbu jsme samozřejmě schopni dodat v menším formátu za velice zajímavou cenu.
koupelna ve formátu 60x120 cm při pokládce na nahodilou vazbu působí velice luxusně, ale především je nadčasová. design
mramoru nestárne. Používá se totiž v architektuře několik tisíc let. Proč tedy neinvestovat trochu více do vaší koupelny,
která bude sloužit více než 20 let?
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Antique Marble of Cerim

RET
r

digi
tisk
VAR

10

royal Marble naturale, r9
60x120 / Pei 4
A78E2B1
royal Marble lucido
60x120 / Pei 4
A78E2A1

1 390 Kč/m²

•

55,14 €/m²

1 590 Kč/m²

•

63,07 €/m²

1 390 Kč/m²

•

55,14 €/m²

1 590 Kč/m²

•

63,07 €/m²

1 390 Kč/m²

•

55,14 €/m²

1 590 Kč/m²

•

63,07 €/m²

1 390 Kč/m²

•

55,14 €/m²

1 590 Kč/m²

•

63,07 €/m²

A40

ghost Marble naturale, r9
60x120 / Pei 4
A78C2B1
ghost Marble lucido
60x120 / Pei 4
A78C2A1

Majestic Marble naturale, r9
60x120 / Pei 3
A78B2B1
Majestic Marble lucido
60x120 / Pei 3
A78B2A1

Patheon Marble naturale, r9
60x120 / Pei 3
A78A2B1
Patheon Marble lucido
60x120 / Pei 3
A78A2A1

Ceník formátů série
(cena za m²)

Pro technické opracování materiálu využijte nabídky výrobního závodu TechnoArt
(řezání, kamenické rohy, otvory pro vývody vody, elektřiny apod.) www.technoart.cz

10

A40

60x120

NATURALE R9

1 390 Kč
55,14 €

LUCIDO

1 590 Kč
63,07 €

kompletní sortiment série Antique Marble of Cerim
najdete na www.katalogy-koupelny.cz
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10 mm: 60x120

Výrobce Cerim, který patří do skupiny Florim, byl vždy na okraji pozornosti. Zastaralé technologie produkovaly nezajímavé
materiály. V roce 2015 byl celý výrobní závod v italské imole zbourán a na jeho místě vystavěl Florim nejmodernější výrobu
v itálii. V tomto katalogu najdete mnoho zajímavých výrobků včetně série Timeless. Tato série je vyráběna ve formátech
80x240 cm v síle střepu 6 mm a následně se řeže na menší formáty. dále se vyrábí formát 60x120 cm v síle 10 mm v leštěném
i matném provedení, které se také řežou na menší formáty. nejmenší formát je 30x60 cm. Většina sérií má jeden design
v několika barvách. designéři u série Timeless šli jinou cestou. každá barva má jinou předlohu – jiný typ přírodního
materiálu. k sérii jsme si dali pracovní název „multikulturní“. díky rozmanitosti této série je možné realizovat stavby různých
architektonických stylů. Timeless má design kamene a proto se ji snažíme pokládat ve stylu pokládky přírodního kamene.
Používáme nahodilou, nepravidelnou vazbu, často i multiformát M3, kde kombinujeme tři rozměry (20x120, 40x120,
60x120 cm) v jedné ploše.

42

Ve výrobním závodě TechnoArt vám vyrobíme z těchto materiálů battiscopy, gradina,
schodové stupně, mozaiky a další výrobky dle potřeby projektu www.technoart.cz

Timeless of Cerim

RET
r

digi
tisk
VAR

10

Calacatta naturale, r9
60x120 / Pei 5
Calacatta lucido
60x120 / Pei 5

A729A1A

1 390 Kč/m²

•

55,14 €/m²

A729A2A

1 590 Kč/m²

•

63,07 €/m²

A726A1A

1 390 Kč/m²

•

55,14 €/m²

A726A2A

1 590 Kč/m²

•

63,07 €/m²

1 390 Kč/m²

•

55,14 €/m²

1 590 Kč/m²

•

63,07 €/m²

A40

Amani grey naturale, r9
60x120 / Pei 3
Amani grey lucido
60x120 / Pei 3

Ceppo di grè naturale, r9
60x120 / Pei 4
A724A1A
Ceppo di grè lucido
60x120 / Pei 4
A724A2A

Ceník formátů série
(cena za m²)

Pro technické opracování materiálu využijte nabídky výrobního závodu TechnoArt
(řezání, kamenické rohy, otvory pro vývody vody, elektřiny apod.) www.technoart.cz

10

A40

60x120

NATURALE R9

1 390 Kč
55,14 €

LUCIDO

1 590 Kč
63,07 €

kompletní sortiment série Timeless of Cerim
najdete na www.katalogy-koupelny.cz

43

10 mm: 60x120

další barvy série Timeless jsou také zajímavé a na předchozí stránce si můžete přečíst argumenty. Zmínil bych zde dvě
barvy. Amani grey, jejíž předlohou byl přírodní kámen, který používá Armani ve svých prodejnách (Bronze Armani Marble).
Výrobce si nedovolil plný název Armani z důvodu ochranné známky. druhá zajímavá barva Ceppo di grè si zvolila předlohu
litého terasa. Tento typ materiálu se výrazně rozšířil v architektuře již více než před 100 lety. i v dnešní době se tento design
využívá v některých typech moderní architektury. Vstupní haly administrativních budov, domy s rysy funkcionalizmu apod.
Lité teraso se architektům líbí především proto, že nemá spáry. na stavbách se většinou používá levnější provedení s malým
zrnem. Předlohou pro design této dlaždice však byl materiál s velkými kusy kamene (velké zrno) a při pokládce na malou
spáru, kde používáme spárovací hmotu ve stejné barvě jako je dlažba, je výsledný efekt fantastický. Materiál jsme schopni
dodat v matném i leštěném provedení.
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Ve výrobním závodě TechnoArt vám vyrobíme z těchto materiálů battiscopy, gradina,
schodové stupně, mozaiky a další výrobky dle potřeby projektu www.technoart.cz

Timeless of Cerim

RET
r

digi
tisk
VAR

10

Travertino naturale, r9
60x120 / Pei 4
Travertino lucido
60x120 / Pei 4

A723A1A

1 390 Kč/m²

•

55,14 €/m²

A723A2A

1 590 Kč/m²

•

63,07 €/m²

A722A1A

1 390 Kč/m²

•

55,14 €/m²

A722A2A

1 590 Kč/m²

•

63,07 €/m²

A728A1A

1 390 Kč/m²

•

55,14 €/m²

A728A2A

1 590 Kč/m²

•

63,07 €/m²

A40

Marfil naturale, r9
60x120 / Pei 4
Marfil lucido
60x120 / Pei 4

Black deep naturale, r9
60x120 / Pei 3
Black deep lucido
60x120 / Pei 3

Ceník formátů série
(cena za m²)

Pro technické opracování materiálu využijte nabídky výrobního závodu TechnoArt
(řezání, kamenické rohy, otvory pro vývody vody, elektřiny apod.) www.technoart.cz

10

A40

60x120

NATURALE R9

1 390 Kč
55,14 €

LUCIDO

1 590 Kč
63,07 €

kompletní sortiment série Timeless of Cerim
najdete na www.katalogy-koupelny.cz
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10 mm: 60x120, 60x60, 30x60

Material Stones italského značkového výrobce Cerim, který patří do skupiny Florim group, byl novinkou roku 2015. Tento
materiál je velice složité prodávat. rozdílnost jednotlivých dlaždic je tak velká (parametr V4), že nelze vystavit jen jednu
dlaždici a na základě tohoto designu ji zákazníkovi prodat. Je nutné vystavit poměrně velkou plochu, aby si člověk jasně
představil výsledný efekt. Tato rozdílnost jednotlivých dlaždic zvýrazňuje realitu designu materiálu. Myslíme si, že Material
Stones je jedna z nejpovedenějších sérií, které byly představeny na Cersai v Bologni 2015. Tato série krom toho, že je krásná,
má i velmi zajímavou cenu. realizovali jsme z ní spoustu provedených projektů od soukromých koupelen, přes hotely, jiné
veřejné prostory, ale třeba i terasy, bazény, sauny apod. Univerzálnost této série je výjimečná.
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Ve výrobním závodě TechnoArt vám vyrobíme z těchto materiálů battiscopy, gradina,
schodové stupně, mozaiky a další výrobky dle potřeby projektu www.technoart.cz

Material Stones

RET
R9
r

digi
tisk
VAR

Material 05 naturale
60x120 / Pei 3

A7W5A1A

1 490 Kč/m²

•

59,11 €/m²

Material 07 naturale
60x120 / Pei 4

A7W7A1A

1 490 Kč/m²

•

59,11 €/m²

Material 03 naturale
60x120 / Pei 4

A7W3A1A

1 490 Kč/m²

•

59,11 €/m²

Material 04 naturale
60x120 / Pei 4

A7W4A1A

1 490 Kč/m²

•

59,11 €/m²

10

A40

Ceník formátů série
(cena za m²)

10

10

A40

60x120

60x60

30x60

NATURALE R9

1 490 Kč
59,11 €

1 044 Kč
38,50 €

889 Kč
32,81 €

–

–

889 Kč
32,81 €

GRIP R11, B
Pro technické opracování materiálu využijte nabídky výrobního závodu TechnoArt
(řezání, kamenické rohy, otvory pro vývody vody, elektřiny apod.) www.technoart.cz

10

kompletní sortiment série Material Stones
najdete na www.katalogy-koupelny.cz
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10 mm: 20x120

dnešní nabídka designů dřev je opravdu široká. U série Planches de rex bych upozornil na velice dobrou cenu, vztaženou
k formátu, kvalitě provedení (slinutá, rektifikovaná dlažba s plně probarveným střepem) a propracovanému designu
kresby dřeva a reliéfu. V katalogu se to však těžko posuzuje, ale na vzorkovně sami uznáte, že se jedná o výrobek té nejvyšší
kategorie. Co bychom také mohli očekávat od výrobce reX, který je řazen mezi nejprestižnější evropské značky. dnes se
dlažby v designu dřeva podílejí na prodejích dlažeb zhruba 17 %. Většinou se však dlažby pokládají stejně jako plovoucí
podlaha a to je škoda. U dlažby nejste limitováni „perem a drážkou“ jako u plovoucí podlahy, tak proč toho nevyužít.
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Ve výrobním závodě TechnoArt vám vyrobíme z těchto materiálů battiscopy, gradina,
schodové stupně, mozaiky a další výrobky dle potřeby projektu www.technoart.cz

Planches de rex

RET
r

digi
tisk

Amande naturale, r10
20x120
AL1A1A1
Amande strutturato, r11
20x120
AL1A1B1

1 390 Kč/m²

•

55,14 €/m²

1 390 Kč/m²

•

55,14 €/m²

1 390 Kč/m²

•

55,14 €/m²

1 390 Kč/m²

•

55,14 €/m²

1 390 Kč/m²

•

55,14 €/m²

1 390 Kč/m²

•

55,14 €/m²

1 390 Kč/m²

•

55,14 €/m²

1 390 Kč/m²

•

55,14 €/m²

1 390 Kč/m²

•

55,14 €/m²

1 390 Kč/m²

•

55,14 €/m²

VAR

10

A40

Miel naturale, r10
20x120
AL1B1A1
Miel strutturato, r11
20x120
AL1B1B1

Perle naturale, r10
20x120
AL1C1A1
Perle strutturato, r11
20x120
AL1C1B1

noisette naturale, r10
20x120
AL1D1A1
noisette strutturato, r11
20x120
AL1D1B1

Choco naturale, r10
20x120
AL1E1A1
Choco strutturato, r11
20x120
AL1E1B1

Pro technické opracování materiálu využijte nabídky výrobního závodu TechnoArt
(řezání, kamenické rohy, otvory pro vývody vody, elektřiny apod.) www.technoart.cz

kompletní sortiment série Planches de rex
najdete na www.katalogy-koupelny.cz
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10 mm: 80x80

dnešní nabídka designů dřev je opravdu široká, ale ve většině případů imitují plovoucí podlahy. Série Planches se inspirovala
z podlah starých italských sídel šlechty. nevím, kolik interiérů, kam by se tyto kazety hodily, najdeme v Česku nebo na
Slovensku.

50

Ve výrobním závodě TechnoArt vám vyrobíme z těchto materiálů battiscopy, gradina,
schodové stupně, mozaiky a další výrobky dle potřeby projektu www.technoart.cz

Planches de rex

RET
r

R10
digi
tisk
VAR

10

A40

Pro technické opracování materiálu využijte nabídky výrobního závodu TechnoArt
(řezání, kamenické rohy, otvory pro vývody vody, elektřiny apod.) www.technoart.cz

Amande naturale
80x80
AL1A2A2

1 990 Kč/m²

•

78,94 €/m²

noisette naturale
80x80
AL1D2A2

1 990 Kč/m²

•

78,94 €/m²

Choco naturale
80x80
AL1E2A2

1 990 Kč/m²

•

78,94 €/m²

kompletní sortiment série Planches de rex
najdete na www.katalogy-koupelny.cz
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10 mm: 20x120

Tato série byla představena na světové výstavě v italské Boloni výrobcem Cerim ze skupiny Florim group. na výstavách nás
málokdy něco překvapí. Sérii hi-Wood of Cerim se to však podařilo. Přestože jsme viděli katalogy této série dopředu, tak
až fyzické vzorky dokázaly zaujmout. Vysoce leštěný povrch dřeva, jako kdyby byl lakovaný silnou vrstvou transparentního
laku, který byl ještě následně přeleštěn. Série působí velice luxusně a může ještě více vyniknout při kombinaci s matným
povrchem, případně různými pokládkami, které dokáží vytvářet další kresby. Z katalogu si tuto série opravdu nevyberete,
musíte ji vidět naživo.
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Ve výrobním závodě TechnoArt vám vyrobíme z těchto materiálů battiscopy, gradina,
schodové stupně, mozaiky a další výrobky dle potřeby projektu www.technoart.cz

hi – wood of Cerim

RET
r

Almond naturale, r10
20x120 / Pei 4
Almond lucido
20x120 / Pei 4

A714B1A1

1 190 Kč/m²

•

47,21 €/m²

A714B1B1

1 490 Kč/m²

•

59,11 €/m²

A714C1A1

1 190 Kč/m²

•

47,21 €/m²

A714C1B1

1 490 Kč/m²

•

59,11 €/m²

1 190 Kč/m²

•

47,21 €/m²

1 490 Kč/m²

•

59,11 €/m²

A714A1A1

1 190 Kč/m²

•

47,21 €/m²

A714A1B1

1 490 Kč/m²

•

59,11 €/m²

A714E1A1

1 190 Kč/m²

•

47,21 €/m²

A714E1B1

1 490 Kč/m²

•

59,11 €/m²

digi
tisk
VAR

10

A40
Walnut naturale, r10
20x120 / Pei 4
Walnut lucido
20x120 / Pei 4

Smoke grey naturale, r10
20x120 / Pei 3
A714D1A1
Smoke grey lucido
20x120 / Pei 3
A714D1B1

grey oak naturale, r10
20x120 / Pei 3
grey oak lucido
20x120 / Pei 3

dark oak naturale, r10
20x120 / Pei 3
dark oak lucido
20x120 / Pei 3

Pro technické opracování materiálu využijte nabídky výrobního závodu TechnoArt
(řezání, kamenické rohy, otvory pro vývody vody, elektřiny apod.) www.technoart.cz

kompletní sortiment série hi – wood of Cerim
najdete na www.katalogy-koupelny.cz
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10 mm: 20x120

další zástupce dřeva? Proč? Tyto otázky by mohly napadnout každého. Sérii jsme zavedli z toho důvodu, že realita kresby
byla podle našeho názoru jedna z nejlepších. keramické dlažby designu dřeva získávají stále větší podíl na trhu. dnes tento
design výrobců často překračuje 17 % z celkové produkce všech dlažeb. Před 10 lety bylo toto nemyslitelné. Architekti
neakceptovali keramické dřevo z důvodu designu, který se tenkrát vyráběl. dnes naopak tyto dlažby používají s oblibou ve
všech veřejných a zatížených prostorech, kde by přírodní dřevo nevydrželo.
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Ve výrobním závodě TechnoArt vám vyrobíme z těchto materiálů battiscopy, gradina,
schodové stupně, mozaiky a další výrobky dle potřeby projektu www.technoart.cz

details Wood

RET
r

White naturale
20x120 / Pei 4

A7V1B1A

1 290 Kč/m²

•

51,17 €/m²

gray naturale
20x120 / Pei 4

A7V2B1A

1 290 Kč/m²

•

51,17 €/m²

Taupe naturale
20x120 / Pei 4

A7V5B1A

1 290 Kč/m²

•

51,17 €/m²

Beige naturale
20x120 / Pei 3

A7V3B1A

1 290 Kč/m²

•

51,17 €/m²

Brown naturale
20x120 / Pei 3

A7V4B1A

1 290 Kč/m²

•

51,17 €/m²

R9
digi
tisk
VAR

10

A40

Pro technické opracování materiálu využijte nabídky výrobního závodu TechnoArt
(řezání, kamenické rohy, otvory pro vývody vody, elektřiny apod.) www.technoart.cz

kompletní sortiment série details Wood
najdete na www.katalogy-koupelny.cz
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TRAX
POVRCHY:
naturale R9, silky, rigato R10,
strutturato R11
TLOUŠŤKA:
10 mm

White

Beige

greige

brown

ROZMĚRY:
30x60, 60x60, 60x120, 30x120 cm

dark

56

Ve výrobním závodě TechnoArt vám vyrobíme z těchto materiálů battiscopy, gradina,
schodové stupně, mozaiky a další výrobky dle potřeby projektu www.technoart.cz

FMg range
SHADE
PoVrChY:
naturale r9, diagonal striped r10, r11
TLoUŠŤkA:
10 mm

WhiTe

CreAM

doVe greige

Moor

AnThrACiTe

greY

rUST

BLACk

roZMĚrY:
30x60, 60x60, 60x120 cm

Pro technické opracování materiálu využijte nabídky výrobního závodu TechnoArt
(řezání, kamenické rohy, otvory pro vývody vody, elektřiny apod.) www.technoart.cz

kompletní sortiment série FMg range
najdete na www.katalogy-koupelny.cz
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10 mm: 60x120, 60x60

Série Blast je novinkou roku 2020 italského výrobce FMg. Tento výrobce nemá ve své nabídce glazované dlažby, ale pouze
slinuté rektifikované neglazované plně probarvené dlažby. Ty jsou určeny pro nejzatíženější prostory typu obchodního
centra, letiště nebo metra. První fotografie a katalogy nás nezaujaly. když jsme však tuto sérii viděli ve skutečnosti, tak
jsme byli překvapeni. Velice jednoduchá, čistá kresba přírodního kamene s nejlepšími možnými technickými parametry
plně probarveného střepu v celé své síle bez jakéhokoli omezení pro opracování v našem výrobním závodě TechnoArt, kdy
nepoznáte rozdíl oproti přírodnímu kameni. Tato série bude mít určitě úspěch.
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Ve výrobním závodě TechnoArt vám vyrobíme z těchto materiálů battiscopy, gradina,
schodové stupně, mozaiky a další výrobky dle potřeby projektu www.technoart.cz

Blast

RET
r

R10
VAR

10

A40

Beige naturale
60x120
AGV1A1A
Beige naturale
60x60
AGV1B1A

Brown naturale
60x120
AGV3A1A
Brown naturale
60x60
AGV3B1A

Ash naturale
60x120
AGV5A1A
Ash naturale
60x60
AGV5B1A

grey naturale
60x120
AGV2A1A
grey naturale
60x60
AGV2B1A

Ceník formátů série
(cena za m²)

•

67,04 €/m²

1 490 Kč/m²

•

59,11 €/m²

1 690 Kč/m²

•

67,04 €/m²

1 490 Kč/m²

•

59,11 €/m²

1 690 Kč/m²

•

67,04 €/m²

1 490 Kč/m²

•

59,11 €/m²

1 690 Kč/m²

•

67,04 €/m²

1 490 Kč/m²

•

59,11 €/m²

10

10

A40

60x120

60x60

NATURALE R10

1 690 Kč
67,04 €

1 490 Kč
59,11 €

LUCIDATO

1 997 Kč
73,68 €

1 861 Kč
68,64 €

STRUTTURATO R11

1 814 Kč
66,93 €

1 621 Kč
59,81 €

–

–

ANTISLIP R11
Pro technické opracování materiálu využijte nabídky výrobního závodu TechnoArt
(řezání, kamenické rohy, otvory pro vývody vody, elektřiny apod.) www.technoart.cz

1 690 Kč/m²

kompletní sortiment série Blast
najdete na www.katalogy-koupelny.cz
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10 mm: 60x120, 60x60

Technické parametry a filozofie této série jsou popsány na předchozí dvoustraně. Již jsme z této série dokončili první vzorové
kóje, které nás překvapily. realizovaná koupelna, kde na stěně bude použito leštěné provedení a na podlaze matné, pro nás
byla velice příjemným „šokem“. hloubka kresby a kombinace matu s leskem vytváří luxusní interiér. nejedná se tedy jen
o dlažbu vhodnou pro nejzatíženější prostory, ale i pro realizaci nádherných interiérů a koupelen.
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Ve výrobním závodě TechnoArt vám vyrobíme z těchto materiálů battiscopy, gradina,
schodové stupně, mozaiky a další výrobky dle potřeby projektu www.technoart.cz

Blast

RET
r

R10
VAR

10

A40

Black naturale
60x120
AGV4A1A
Black naturale
60x60
AGV4B1A

Ceník formátů série
(cena za m²)

•

61,81 €/m²

1 462 Kč/m²

•

53,94 €/m²

10

10

A40

60x120

60x60

NATURALE R10

1 690 Kč
67,04 €

1 490 Kč
59,11 €

LUCIDATO

1 997 Kč
73,68 €

1 861 Kč
68,64 €

STRUTTURATO R11

1 814 Kč
66,93 €

1 621 Kč
59,81 €

–

–

ANTISLIP R11
Pro technické opracování materiálu využijte nabídky výrobního závodu TechnoArt
(řezání, kamenické rohy, otvory pro vývody vody, elektřiny apod.) www.technoart.cz

1 676 Kč/m²

kompletní sortiment série Blast
najdete na www.katalogy-koupelny.cz
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10 mm: 60x120, 60x60, 30x60

Série Venice vychází z předlohy slavných benátských designů ‚terasa‘ v moderním provedení. Série kombinuje vzhled
drceného mramoru s jeho fragmenty umístěnými v barvené cementové hmotě, ale s vynikajícími vlastnostmi plně probarvené
slinuté dlažby. Výsledkem je dokonale propracovaná série, která je určena pro nejzatíženější prostory. V poslední době se
objevilo mnoho sérií, které tento design terasa kopírují. Jedná se ale o materiály, které mají glazuru a design terasa je
natištěn na povrchu. Série Venice je ojedinělý výrobek, který má fragmenty zalisované v celé síle střepu a díky tomu ve svých
technických parametrech nemá konkurenci. Vyniká ale i svou rozmanitostí barev a fragmentů: fragmenty mramorového
efektu jsou výsledkem elegantní, osobité kombinace italských návrhářů.
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Venice

RET
r

R10
VAR

10

Zinc naturale
60x120
AGT1A2A

1 990 Kč/m²

•

78,94 €/m²

White naturale
60x120
AGT2A2A

1 990 Kč/m²

•

78,94 €/m²

Silver naturale
60x120
AGT3A2A

1 990 Kč/m²

•

78,94 €/m²

grey naturale
60x120
AGT4A2A

1 990 Kč/m²

•

78,94 €/m²

A40

Série Venice nově nabízí dalších 5 pestřejších barev. Ty nejsou dostupné v povrchu
strutturato a formátu 30x60 cm. Více v originálním katalogu výrobce.
Ceník formátů série
(cena za m²)

Pro technické opracování materiálu využijte nabídky výrobního závodu TechnoArt
(řezání, kamenické rohy, otvory pro vývody vody, elektřiny apod.) www.technoart.cz

10

10

10

A40

60x120

60x60

30x60

NATURALE R10

1 990 Kč
78,94 €

1 860 Kč
68,62 €

1 860 Kč
68,62 €

LEVIGATO

2 644 Kč
97,53 €

2 476 Kč
91,34 €

2 456 Kč
90,62 €

STRUTTURATO R11

2 250 Kč
83,00 €

2 067 Kč
76,25 €

2 067 Kč
76,25 €

kompletní sortiment série Venice
najdete na www.katalogy-koupelny.cz
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10 mm: 60x120, 60x60, 30x60

k dispozici jsou různé velikosti (60x120, 60x60, 30x60, 20x20 cm + speciální tvarovky), které jsou ideální pro historické domy.
existuje také mnoho barev: od světlejších odstínů jako ivory, Silver, Zinc a White, až po výraznější jako Beige, graphite, earth
a grey. Výrobce zařadil na rok 2020 nových 5 barev v pestřejších tónech. na ty se podívejte do originálního katalogu série
Venice. kolekce je k dispozici ve třech povrchových úpravách: přírodní, leštěné a strukturované, která je díky protiskluzu
vhodná i do exteriéru. díky plně probarvenému střepu jsme vám schopni v našem výrobním závodě vyrobit schodišťové
prvky, tvarovky na fasádu, k bazénu a podobně. S materiálem lze pracovat obdobně jako s přírodním kamenem.
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Ve výrobním závodě TechnoArt vám vyrobíme z těchto materiálů battiscopy, gradina,
schodové stupně, mozaiky a další výrobky dle potřeby projektu www.technoart.cz

Venice

RET
r

R10
VAR

10

ivory naturale
60x120
AGT5A2A

1 990 Kč/m²

•

78,94 €/m²

Beige naturale
60x120
AGT7A2A

1 990 Kč/m²

•

78,94 €/m²

earth naturale
60x120
AGT8A2A

1 990 Kč/m²

•

78,94 €/m²

graphite naturale
60x120
AGT6A2A

1 990 Kč/m²

•

78,94 €/m²

A40

Pro technické opracování materiálu využijte nabídky výrobního závodu TechnoArt
(řezání, kamenické rohy, otvory pro vývody vody, elektřiny apod.) www.technoart.cz

kompletní sortiment série Venice
najdete na www.katalogy-koupelny.cz
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10 mm: 60x120, 60x60, 30x60
V minulém roce představil italský výrobce FMg výjimečnou dlažbu s názvem Venice. Jedná se o neglazovanou dlaždici, kde
kresbu vytváří pouze slisovaná hmota v různých barvách. Předlohou jí bylo benátské teraso. Tato série je představená na
předchozích stránkách. design je specifický, ale také typicky italský. Litá terasa se ale dělala i v České a Slovenské republice.
Zde však byl jako plnivo používán hrubozrnný písek. Jako rozšíření této série byla kolekce doplněna o provedení rialto
právě s designem hrubozrnného písku. nejedná se o glazovaný materiál, ale o skutečně slisované různobarevné hmoty.
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Ve výrobním závodě TechnoArt vám vyrobíme z těchto materiálů battiscopy, gradina,
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rialto

RET
r

R10
VAR

10

Zinc naturale
60x120
AGTCA2A

1 990 Kč/m²

•

78,94 €/m²

White naturale
60x120
AGTAA2A

1 990 Kč/m²

•

78,94 €/m²

Silver naturale
60x120
AGTBA2A

1 990 Kč/m²

•

78,94 €/m²

grey naturale
60x120
AGTDA2A

1 990 Kč/m²

•

78,94 €/m²

A40

Série rialto nabízí i dalších 5 pestřejších barev. Ty nejsou dostupné v povrchu
sabbiato a formátu 30x60 cm. Více v originálním katalogu výrobce.
Ceník formátů série
(cena za m²)

Pro technické opracování materiálu využijte nabídky výrobního závodu TechnoArt
(řezání, kamenické rohy, otvory pro vývody vody, elektřiny apod.) www.technoart.cz

10

10

10

A40

60x120

60x60

30x60

NATURALE R10

1 990 Kč
78,94 €

1 860 Kč
68,62 €

1 860 Kč
68,62 €

LEVIGATO

2 644 Kč
97,53 €

2 476 Kč
91,34 €

2 456 Kč
90,62 €

SABBIATO R11

2 250 Kč
83,00 €

2 067 Kč
76,25 €

2 067 Kč
76,25 €

kompletní sortiment série rialto
najdete na www.katalogy-koupelny.cz
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10 mm: 60x120, 60x60, 30x60

na předchozí dvoustraně je popsána filozofie designu této série. Jedná se o novinku roku 2020, slinutou neglazovanou
rektifikovanou dlažbu, která se vyrábí v reliéfním, matném a leštěném provedení. díky tomu, že se jedná o neglazovaný
materiál s tvrdostí MohS 8, je dlažba určena pro nejzatíženější typy objektů. Byla vybrána například pro nové prostory
Letiště Václava havla. Z designového hlediska odpovídá terasu, které bylo používáno v mnoha historických budovách. díky
svému designu byla také zvolena pro podlahy nově budovaného hotelu hyatt v Praze. Je na vás, kam tuto sérii použijete.
rozhodující je design, protože technické parametry vás nelimitují.
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rialto

RET
r

R10
VAR

10

ivory naturale
60x120
AGTFA2A

1 990 Kč/m²

•

78,94 €/m²

Beige naturale
60x120
AGTGA2A

1 990 Kč/m²

•

78,94 €/m²

earth naturale
60x120
AGTHA2A

1 990 Kč/m²

•

78,94 €/m²

graphite naturale
60x120
AGTEA2A

1 990 Kč/m²

•

78,94 €/m²

A40

Ceník formátů série
(cena za m²)

Pro technické opracování materiálu využijte nabídky výrobního závodu TechnoArt
(řezání, kamenické rohy, otvory pro vývody vody, elektřiny apod.) www.technoart.cz

10

10

10

A40

60x120

60x60

30x60

NATURALE R10

1 990 Kč
78,94 €

1 860 Kč
68,62 €

1 860 Kč
68,62 €

LEVIGATO

2 644 Kč
97,53 €

2 476 Kč
91,34 €

2 456 Kč
90,62 €

SABBIATO R11

2 250 Kč
83,00 €

2 067 Kč
76,25 €

2 067 Kč
76,25 €

kompletní sortiment série rialto
najdete na www.katalogy-koupelny.cz
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10 mm: 60x120, 60x60

Série roma v designu travertin je zástupce materiálů, které v přírodním provedení přinášejí mnoho problémů. Mramory
a vápence jsou měkké, nasákavé, nevhodné pro zatížené prostory, ale jsou krásné. Využijme tedy jejich krásu a dejme jim
technické přednosti slinutých dlažeb, které můžete používat v jakýchkoliv zatížených prostorech. U obkladu koupelny můžeme
použít lappované provedení, venkovní sokl rodinného domu zrealizujeme z matného provedení. Série najde své využití i na
podlahu v prodejně nebo dokonce v okolí bazénu, kde se používá chemie a je jedno, zda desinfikujete chlórem nebo mořskou
solí, chemie by vždy vytvářela na přírodním materiálu „bílé mapy“. Série roma zde žádný z těchto problémů mít nebude.
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roma

made in czech republic

LAP
RET
r

digi
tisk
VAR

10

Slonová kost naturale, r10, A
60x120 / Pei 5
A1D7A5B1
Slonová kost lappato, r9
60x120 / Pei 5
A1D7A5C1

1 224 Kč/m²

•

48,56 €/m²

1 336 Kč/m²

•

53,00 €/m²

A1D7B5B1

1 224 Kč/m²

•

48,56 €/m²

A1D7B5C1

1 336 Kč/m²

•

53,00 €/m²

1 224 Kč/m²

•

48,56 €/m²

1 336 Kč/m²

•

53,00 €/m²

A1D7D5B1

1 224 Kč/m²

•

48,56 €/m²

A1D7D5C1

1 336 Kč/m²

•

53,00 €/m²

A35

Béžová naturale, r10, A
60x120 / Pei 5
Béžová lappato, r9
60x120 / Pei 5

hnědošedá naturale, r10, A
60x120 / Pei 5
A1D7C5B1
hnědošedá lappato, r9
60x120 / Pei 5
A1D7C5C1

Šedá naturale, r10, A
60x120 / Pei 4
Šedá lappato, r9
60x120 / Pei 4

Ceník formátů série
(cena za m²)

Foto: vzorkovna nLC – Praha
Pro technické opracování materiálu využijte nabídky výrobního závodu TechnoArt
(řezání, kamenické rohy, otvory pro vývody vody, elektřiny apod.) www.technoart.cz

10

10

A35

60x120

60x60

NATURALE RET R10, A

1 224 Kč
48,56 €

720 Kč
28,57 €

LAPPATO RET R9

1 336 Kč
53,00 €

779 Kč
30,92 €

kompletní sortiment série roma
najdete na www.katalogy-koupelny.cz
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CZ
Beroun
Brno
Břeclav
Česká Lípa
Český Brod
Hradec Králové
Chrudim
Jihlava
Karlovy Vary
Kralupy nad Vltavou
Liberec
Litoměřice
Louňovice

Mělník
Mladá Boleslav
Most
Olomouc
Opava
Ostrava
Praha
Prostějov
Řečany nad Labem
Šumperk
Teplice
Turnov
Ústí nad Orlicí
Zlín

SK
Banská Bystrica
Bratislava
Komárno
Košice
Levice
Lučenec
Malacky
Martin
Michalovce
Nitra
Nové Zámky
Považská Bystrica
Prievidza

ProCeram PLZEŇ

Ružomberok
Spišská Nová Ves
Stará Ľubovňa
Šaľa
Topoľčany
Trebišov
Trenčianska Turná
Trenčín
Trnava
Trstená
Tvrdošín
Žiar Nad Hronom
Žilina

ProCeram PRAHA

Jateční 862/32
301 00 Plzeň

Šafránkova 1238/1
155 00 Praha 13 - Stodůlky

ProCeram BRNO

ProCeram UHŘÍNĚVES

ProCeram KARLOVY VARY

ProCeram BRATISLAVA

Heršpická 1013/11d
639 00 Brno - Štýřice

Přátelství 1088/13
104 00 Praha 10 - Uhříněves

Stará Kysibelská 667/101
360 09 Karlovy Vary

Rožňavská 5303/4
821 04 Bratislava

TechnoArt VŠERUBY
Všeruby 364
330 16 Všeruby

