
Materiály 
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 6 mm: 160x320, 160x160, 120x240, 120x120, 80x240
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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

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

Kompletní sortiment série I Classici di Rex
najdete na www.katalogy-koupelny.cz 

I Classici di Rex

Statuario soft , R9  
160x320 ALY1B2A 2 990 Kč/m² • 118,61 €/m²
Statuario glossy 
160x320 ALY1B1A 3 490 Kč/m² • 138,45 €/m²

Statuario open book A+B, soft , R9  
320x320 ALY1C2D 2 990 Kč/m² • 118,61 €/m²
Statuario open book A+B, glossy  
320x320 ALY1C1D 3 490 Kč/m² • 138,45 €/m²

Ceník formátů 
série 
(cena za m²)

6 6 6 6 6

A40 160x320 160x160 120x240 120x120 80x240

SOFT/MAT R9 2 990 Kč
118,61 €

2 790 Kč
110,68 €

2 290 Kč
90,84 €

1 990 Kč
78,94 €

1 990 Kč
78,94 €

GLOSSY 3 490 Kč
138,45 €

2 990 Kč
118,61 €

2 690 Kč
106,71 €

2 290 Kč
90,84 €

2 490 Kč
98,78 €

Calacatta Gold mat, R9  
160x320 ALY3B3A 2 990 Kč/m² • 118,61 €/m²
Calacatta Gold glossy  
160x320 ALY3B1A 3 490 Kč/m² • 138,45 €/m²



 6 mm: 160x320, 160x160, 120x240

4
Ve výrobním závodě TechnoArt vám vyrobíme z těchto materiálů battiscopy, gradina, 

schodové stupně, mozaiky a další výrobky dle potřeby projektu www.technoart.cz

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

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

Marquinia mat, R9  
160x320 ALY4B3A 2 990 Kč/m² • 118,61 €/m²
Marquinia glossy  
160x320 ALY4B1A 3 490 Kč/m² • 138,45 €/m²

Thunder night mat, R9  
160x320 AL3C1B1 2 990 Kč/m² • 118,61 €/m² 
Thunder night glossy  
160x320 AL3C1A1 3 490 Kč/m² • 138,45 €/m²

Sahara noir mat, R9  
120x240 AQK5J2A 2 290 Kč/m² •   90,84 €/m²
Sahara noir glossy  
120x240 AQK5J1A 2 690 Kč/m² • 106,71 €/m²

Ceník formátů série 
(cena za m²) 6 6 6

A40 160x320* 160x160* 120x240

MAT R9 2 990 Kč
118,61 Kč

2 790 Kč
110,68 €

2 290 Kč
90,84 €

GLOSSY 3 490 Kč
138,45 €

2 990 Kč
118,61 €

2 690 Kč
106,71 €

* Nevyrábí se v barvě Sahara noir.

Black Marble



 6 mm: 160x320, 160x160, 120x280, 120x240, 120x120, 60x120
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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

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

Kompletní sortiment série Onyx & More  
najdete na www.katalogy-koupelny.cz 

Onyx & More  

Golden Onyx satin  
120x280 AQU2C3A 2 590 Kč/m² • 102,74 €/m² 
Golden Onyx glossy  
120x280 AQU2C2A 2 690 Kč/m² • 106,71 €/m² 

Golden Blend satin  
120x280 AQU3C3A 2 590 Kč/m² • 102,74 €/m² 
Golden Blend glossy  
120x280 AQU3C2A 2 690 Kč/m² • 106,71 €/m² 

Silver Onyx satin  
120x280 AQU4C3A 2 590 Kč/m² • 102,74 €/m² 
Silver Onyx glossy  
120x280 AQU4C2A 2 690 Kč/m² • 106,71 €/m² 

Silver Blend satin  
120x280 AQU5C3A 2 590 Kč/m² • 102,74 €/m² 
Silver Blend glossy  
120x280 AQU5C2A 2 690 Kč/m² • 106,71 €/m² 

Ceník formátů 
série 
(cena za m²)

6 6 6 6 6 6

A40 160x320 160x160 120x280 120x240 120x120 60x120

 SATIN 3 190 Kč
126,55 €

2 990 Kč
118,61 €

2 590 Kč
102,74 €

2 490 Kč
98,78 €

2 190 Kč
86,88 €

1 790 Kč
71,01 €

 GLOSSY 3 490 Kč
138,45 €

3 290 Kč
130,51 €

2 690 Kč
106,71 €

2 690 Kč
106,71 €

2 290 Kč
90,84 €

1 990 Kč
78,94 €



 6 mm: 120x240, 120x120, 60x120

8
Ve výrobním závodě TechnoArt vám vyrobíme z těchto materiálů battiscopy, gradina, 

schodové stupně, mozaiky a další výrobky dle potřeby projektu www.technoart.cz

Prestižní italský výrobce Rex, ze skupiny Florim group, umí vždy překvapit. Nově instalovaný digitální tisk je technologicky 
propracovanější, umožňuje využívat nové typy glazur a to vše se promítlo do designu série Étoile de Rex – novinky pro rok 2019. 
V portfoliu skupiny Florim najdeme snad všechny typy klasických mramorů a žul. Novinky pro rok 2019 a  jejich série Étoile 
doplnily sortiment naopak o designy atypických přírodních kamenů. Pouze barva Renoir je k dispozici také v síle střepu 10 mm.
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Pro technické opracování materiálu využijte nabídky výrobního závodu TechnoArt
(řezání, kamenické rohy, otvory pro vývody vody, elektřiny apod.) www.technoart.cz

Kompletní sortiment série Étoile de Rex
najdete na www.katalogy-koupelny.cz 

Étoile de Rex

Renoir mat, R9  
120x240 AL4E1B1 2 290 Kč/m² •   90,84 €/m² 
Renoir glossy 
120x240 AL4E1A1 2 690 Kč/m² • 106,71 €/m² 

Brown River mat, R9 
120x240 AL4A1B1 2 290 Kč/m² •   90,84 €/m² 
Brown River glossy 
120x240 AL4A1A1 2 690 Kč/m² • 106,71 €/m² 

Symphonie mat, R9 
120x240 AL4C1B1 2 290 Kč/m² •   90,84 €/m² 
Symphonie glossy 
120x240 AL4C1A1 2 690 Kč/m² • 106,71 €/m² 

Ceník formátů série 
(cena za m²) 6 6 6

A40 120x240 120x120 60x120

 MAT R9 2 290 Kč
90,84 €

1 990 Kč
78,94 €

1 790 Kč
71,01 €

 GLOSSY 2 690 Kč
106,71 €

2 290 Kč
90,84 €

2 090 Kč
82,91 €

Illusion mat, R9 
120x240 AL4B1B1 2 290 Kč/m² •   90,84 €/m² 
Illusion glossy 
120x240 AL4B1A1 2 690 Kč/m² • 106,71 €/m² 



 6 mm: 160x320, 160x160, 120x280, 120x240, 120x120, 60x120

10
Ve výrobním závodě TechnoArt vám vyrobíme z těchto materiálů battiscopy, gradina, 

schodové stupně, mozaiky a další výrobky dle potřeby projektu www.technoart.cz

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

Kompletní sortiment série Les Bijoux de Rex 
najdete na www.katalogy-koupelny.cz 

Les Bijoux de Rex 

Calacatta Altissimo Blanc mat, R9  
120x280 AL6A1A1 2 390 Kč/m² •   94,81 €/m² 
Calacatta Altissimo Blanc glossy  
120x280 AL6A1B1 2 690 Kč/m² • 106,71 €/m² 

Brèche Capraia mat, R9  
120x280 AL6C1A1 2 390 Kč/m² •   94,81 €/m²
Brèche Capraia glossy  
120x280 AL6C1B1 2 690 Kč/m² • 106,71 €/m² 

Ombre de Caravage mat, R9  
120x280 AL6B1A1 2 390 Kč/m² •   94,81 €/m²
Ombre de Caravage glossy  
120x280 AL6B1B1 2 690 Kč/m² • 106,71 €/m² 

Jaspe Rouge mat, R9  
120x280 AL6D1A1 2 390 Kč/m² •   94,81 €/m²
Jaspe Rouge glossy  
120x280 AL6D1B1 2 690 Kč/m² • 106,71 €/m² 

Ceník formátů 
série 
(cena za m²)

6 6 6 6 6 6

A40 160x320 160x160 120x280 120x240 120x120 60x120

 MAT R9 2 990 Kč
118,61 €

2 790 Kč
110,69 €

2 390 Kč
94,81 €

2 290 Kč
90,84 €

1 990 Kč
78,94 €

1 690 Kč
67,04 €

 GLOSSY 3 490 Kč
138,45 €

2 990 Kč
118,61 €

2 690 Kč
106,71 €

2 690 Kč
106,71 €

2 290 Kč
90,84 €

1 990 Kč
78,94 €



 6 mm: 160x320, 160x160, 120x280, 120x240, 120x120 
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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

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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Pearl Attraction mat, R9  
120x240 AL3D6B1 2 290 Kč/m² •   90,84 €/m² 
Pearl Attraction glossy  
120x240 AL3D6A1 2 690 Kč/m² • 106,71 €/m² 

160x320

MAXIMÁLNÍ FORMÁT

13
Pro technické opracování materiálu využijte nabídky výrobního závodu TechnoArt
(řezání, kamenické rohy, otvory pro vývody vody, elektřiny apod.) www.technoart.cz

Kompletní sortiment série Prexious of Rex
najdete na www.katalogy-koupelny.cz 

Prexious of Rex

Dream Arabesque mat, R9  
120x240 AL3A6B1 2 290 Kč/m² •   90,84 €/m² 
Dream Arabesque glossy  
120x240 AL3A6A1 2 690 Kč/m² • 106,71 €/m² 

White Fantasy mat, R9  
120x240 AL3B6B1 2 290 Kč/m² •   90,84 €/m² 
White Fantasy glossy  
120x240 AL3B6A1 2 690 Kč/m² • 106,71 €/m² 

Mountain Treasure mat, R9  
120x240 AL3E6B1 2 290 Kč/m² •   90,84 €/m² 
Mountain Treasure glossy  
120x240 AL3E6A1 2 690 Kč/m² • 106,71 €/m² 

Ceník formátů série 
(cena za m²) 6 6 6 6 6

A40 160x320 160x160 120x280 120x240 120x120

 MAT R9 2 990 Kč
118,61 €

2 790 Kč
110,68 €

2 390 Kč
94,81 €

2 290 Kč
90,84 €

1 990 Kč
78,94 €

 GLOSSY 3 490 Kč
138,45 €

2 990 Kč
118,61 €

2 690 Kč
106,71 €

2 690 Kč
106,71 €

2 290 Kč
90,84 €



6 mm: 120x280, 120x240, 120x120
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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

Série La Roche byla představena v roce 2016 a díky svému výjimečnému designu se ve své kategorii stala bestsellerem. Její 
předlohou byl „kostelní“ kámen, který byl vytvořen na zakázku při rekonstrukci francouzského zámku La Roche na řece 
Loiře. Dnes se snaží každý vyrábět materiály pro moderní architekturu a výrobci zapomínají na to, že je mnoho nádherných 
historických staveb, které potřebují údržbu nebo zásadnější rekonstrukci při změně účelu užívání. Zámek La Roche byl 
například přestavěn na hotel. Úspěch série přesvědčil výrobce, který ji ve výrobním programu 2016 zařadil do kategorie 
Magnum – tedy velkoformátových dlažeb. V nejprestižnějších historických stavbách byly také používány velké kamenné 
desky. Formát 320x160 cm by bylo těžké vytěžit a problematická by byla i manipulace. Proto si myslíme, že použití tohoto 
materiálu v  historické budově by neodpovídalo obdobným stavbám. Pro tyto objekty bychom spíše doporučili formát 
160x160 cm, který je také v nabídce této série.
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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 

La Roche di Rex

Grey smooth 
120x280 ALW2R2A 2 390 Kč/m² • 94,81 €/m²

Ecru smooth 
120x280 ALW3R2A 2 390 Kč/m² • 94,81 €/m²

Blanc smooth 
120x280 ALW1R2A 2 390 Kč/m² • 94,81 €/m²

Ceník formátů série 
(cena za m²) 6 6 6

A40 120x280 120x240 120x120

SMOOTH R9 2 390 Kč
94,81 €

2 290 Kč
90,84 €

1 990 Kč
78,94 €

ompletK



 6 mm: 120x280, 120x240
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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

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.



120x280

MAXIMÁLNÍ FORMÁT
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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 

Sable Nuage

Mou

Matières de Rex

Ceník formátů série (cena za m²) 6 6

A40 120x280 120x240

NATURALE R9 2 390 Kč
94,81 €

2 290 Kč
90,84 €

NATURALE R10 – –



6 mm: 120x240, 120x120
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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

Série Ardoise má podobný příběh jako La Roche na stránce 18. Jednalo se o novinku roku 2015 v klasickém formátu 40x80 cm 
a  menším. Předlohou této série byla štípaná břidlice, která je krásná, ale má mnoho technických problémů. Především 
je materiál nestabilní a  odlupuje se po vrstvách. Nemá velkou mechanickou pevnost, a  proto nemůže být ve velkých 
formátech. Slinutá dlažba žádný z těchto problémů nemá, velké formáty jsou velice zajímavé, materiál je dostatečně pevný 
a dobře čistitelný. Úspěch série v roce 2015 jí otevřel cestu mezi nejprestižnější materiály Magnum. Díky tomu najdete sérii 
Ardoise ve formátu 120x240 cm.
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Pro technické opracování materiálu využijte nabídky výrobního závodu TechnoArt
(řezání, kamenické rohy, otvory pro vývody vody, elektřiny apod.) www.technoart.cz

Kompletní sortiment série Ardoise
najdete na www.katalogy-koupelny.cz 

Ardoise

Ceník formátů série 
(cena za m²) 6 6

A40 120x240 120x120

MAT R9 2 290 Kč
90,84 €

1 990 Kč
78,94 €

Blanc mat  
120x240 ALP1M1A 2 290 Kč/m² • 90,84 €/m²

Ecru mat  
120x240 ALP3M1A 2 290 Kč/m² • 90,84 €/m²

Gris mat  
120x240 ALP4M1A 2 290 Kč/m² • 90,84 €/m²

Noir mat  
120x240 ALP6M1A 2 290 Kč/m² • 90,84 €/m²



smooth

 6 mm: 160x320, 160x160, 120x280, 120x240, 120x120
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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

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.

120x280 cm

2    390 Kč/m²
94,81 €/m²
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Pro technické opracování materiálu využijte nabídky výrobního závodu TechnoArt
(řezání, kamenické rohy, otvory pro vývody vody, elektřiny apod.) www.technoart.cz

Kompletní sortiment série Stones & More 2.0
najdete na www.katalogy-koupelny.cz 

Stones & More 2.0

Calacatta Black smooth, R9 
120x280 AQK1K3A 2 390 Kč/m² •   94,81 €/m²
Calacatta Black glossy 
120x280 AQK1K1A 2 690 Kč/m² • 106,71 €/m²

Marfil smooth, R9 
120x280 AQK6K3A 2 390 Kč/m² •   94,81 €/m²
Marfil glossy 
120x280 AQK6K1A 2 690 Kč/m² • 106,71 €/m²

Arabescato White mat, R9 
120x240 AQK2J2A 2 290 Kč/m² •   90,84 €/m²
Arabescato White glossy 
120x240 AQK2J1A 2 690 Kč/m² • 106,71 €/m²

Calacatta smooth, R9 
120x280 AQK3K3A 2 390 Kč/m² •   94,81 €/m²
Calacatta glossy 
120x280 AQK3K1A 2 690 Kč/m² • 106,71 €/m²

Ceník formátů série 
(cena za m²) 6 6 6 6 6

A40 160x320* 160x160* 120x280* 120x240 120x120

SMOOTH, MAT R9 2 990 Kč
118,61 €

2 790 Kč
110,68 €

2 390 Kč
94,81 €

2 290 Kč
90,84 €

1 990 Kč
78,94 €

GLOSSY 3 490 Kč
138,45 €

2 990 Kč
118,61 €

2 690 Kč
106,71 €

2 690 Kč
106,71 €

2 290 Kč
90,84 €

* Nevyrábí se v barvě Arabescato White.



 6 mm: 160x320, 120x280, 120x240, 120x120

22
Ve výrobním závodě TechnoArt vám vyrobíme z těchto materiálů battiscopy, gradina, 

schodové stupně, mozaiky a další výrobky dle potřeby projektu www.technoart.cz

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.  



160x320

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

Kompletní sortiment série B&W_marble
najdete na www.katalogy-koupelny.cz 

B&W_marble

Ceník formátů série 
(cena za m²) 6 6 6 6

A40 160x320 120x280 120x240 120x120

NATURALE R9 2 990 Kč
118,61 €

2 390 Kč
94,81 €

2 290 Kč
90,84 €

1 990 Kč
78,94 €

LEVIGATO 3 490 Kč
138,45 €

2 690 Kč
106,71 €

2 690 Kč
106,71 €

2 290 Kč
90,84 €

White naturale, R9 
160x320 A66A1A1 2 990 Kč/m² • 118,61 €/m²
White levigato 
160x320 A66A1B1 3 490 Kč/m² • 138,45 €/m²

Black naturale, R9 
160x320 A66B1A1 2 990 Kč/m² • 118,61 €/m²
Black levigato 
160x320 A66B1B1 3 490 Kč/m² • 138,45 €/m²

Breach naturale, R9 
160x320 A66A3A1A 2 990 Kč/m² • 118,61 €/m²
Breach glossy 
160x320 A66A3A2A 3 490 Kč/m² • 138,45 €/m²

Fragment naturale, R9 
160x320 A66A1A1A 2 990 Kč/m² • 118,61 €/m²
Fragment glossy 
160x320 A66A1A2A 3 490 Kč/m² • 138,45 €/m²

Flow naturale, R9 
160x320 A66A2A1A 2 990 Kč/m² • 118,61 €/m²
Flow glossy 
160x320 A66A2A2A 3 490 Kč/m² • 138,45 €/m²



naturale

6 mm: 160x320, 160x160, 120x280, 120x240, 120x120
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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

Série Industrial je svým designem předurčena pro moderní architekturu. Design betonu v  jednoduchých základních 
barvách nemá prakticky žádnou kresbu. Je vhodný nejen na podlahy, ale i obklady stěn. Z tohoto materiálu jsme realizovali 
i některé fasády. Jako jeden z mála materiálů ve velkém formátu ho lze prezentovat jen v malých vzorcích. Architekt tak 
nemá problém si podle odřezku vybrat barvu.
Tyto materiály není jednoduché pokládat. Mnohé firmy nemají s pokládkou velkých formátů zkušenosti a ani dostatečné 
vybavení. Rádi vám v tomto směru pomůžeme. Technické detaily jako např. kamenické rohy, otvory pro elektriku nebo 
vodu, větrací mřížky, apod. To vše vám dokážeme předpřipravit v našem výrobním závodě TechnoArt. Je nebezpečné, aby 
vám někdo na stavbě z takto drahého materiálu řezal sokl. Ze zbytků materiálu vám můžeme nařezat nejen sokly, ale i např. 
mozaiky – www.technoart.cz

120x280 cm

2    390 Kč/m²
94,81 €/m²
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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 

Industrial

Sage naturale 
120x280 A6V4S3A 2 390 Kč/m²  •  94,81 €/m²

Steel naturale 
120x280 A6V5S3A 2 390 Kč/m²  •  94,81 €/m²

Plomb naturale 
120x280 A6V6S3A 2 390 Kč/m²  •  94,81 €/m²

Moka naturale 
120x280 A6V3S3A 2 390 Kč/m²  •  94,81 €/m²

Taupe naturale 
120x280 A6V2S3A 2 390 Kč/m²  •  94,81 €/m²

Ivory naturale 
120x280 A6V1S3A 2 390 Kč/m²  •  94,81 €/m²

Ceník formátů série 
(cena za m²) 6 6 6 6 6

A40 160x320 160x160 120x280 120x240 120x120

NATURALE R9 2 990 Kč
118,61 €

2 790 Kč
110,68 €

2 390 Kč
94,81 €

2 290 Kč
90,84 €

1 990 Kč
78,94 €

ompletK



6 mm: 160x320, 160x160, 120x240, 120x120
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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

Design kovových plátů se na dlažbách objevuje již od roku 1998, kdy jej představil italský výrobce Iris. Dnes je v nabídce od 
různých výrobců nepřeberné množství těchto designů. Při výběru je nutné najít co nejvěrnější podobu, a to se podle našeho 
názoru Floorgresu povedlo. Čím je ale tato série proti konkurenci výjimečná, je především formátová škála. Největším 
nabízeným formátem je rozměr 160x320 cm v síle střepu 6 mm, ale v nabídce jsou i dlažby se střepem 10 mm. Často je 
tento materiál spíše vnímán jako „dekorace“. Realizovali jsme mnoho obkladů krbů, kde ve spolupráci s naším výrobním 
závodem TechnoArt dodáme přesně nařezané desky včetně větracích mřížek vyřezaných podle požadovaného designu 
přímo v dlaždici. Další běžné použití bylo v koupelnách, kde základní obklad je světlý a ze série Flowtech je použita jen 
jedna dlaždice. Zajímavé řešení byla také realizace recepce administrativní budovy, kde se na pohledové stěně realizoval 
3D obklad stěn. 
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Pro technické opracování materiálu využijte nabídky výrobního závodu TechnoArt
(řezání, kamenické rohy, otvory pro vývody vody, elektřiny apod.) www.technoart.cz

Kompletní sortiment série Flowtech
najdete na www.katalogy-koupelny.cz 

Flowtech

Russet naturale  
160x320 A611A2A1 2 990 Kč/m² • 118,61 €/m²

Burnished naturale  
160x320 A611C2A1 2 990 Kč/m² • 118,61 €/m²

Aged bronze naturale  
160x320 A611B12A1 2 990 Kč/m² • 118,61 €/m²

Ceník formátů série 
(cena za m²) 6 6 6 6

A40 160x320 160x160 120x240 120x120

NATURALE R9 2 990 Kč
118,61 €

2 790 Kč
110,68 €

2 290 Kč
90,84 €

1 990 Kč
78,94 €



 6 mm: 80x240 
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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

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. 



80x240
MAXIMÁLNÍ FORMÁT
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Pro technické opracování materiálu využijte nabídky výrobního závodu TechnoArt
(řezání, kamenické rohy, otvory pro vývody vody, elektřiny apod.) www.technoart.cz

Kompletní sortiment série Exalt of Cerim
najdete na www.katalogy-koupelny.cz 

Exalt of Cerim

Ceník formátů série 
(cena za m²) 6

A40 80x240

NATURALE R9 1 990 Kč
78,94 €

LUCIDO 2 490 Kč
98,78 €

Magic White

Fairy White

Oyster Shade



 6 mm: 80x240

30
Ve výrobním závodě TechnoArt vám vyrobíme z těchto materiálů battiscopy, gradina, 

schodové stupně, mozaiky a další výrobky dle potřeby projektu www.technoart.cz

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. 



80x240
MAXIMÁLNÍ FORMÁT
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Pro technické opracování materiálu využijte nabídky výrobního závodu TechnoArt
(řezání, kamenické rohy, otvory pro vývody vody, elektřiny apod.) www.technoart.cz

Kompletní sortiment série Exalt of Cerim
najdete na www.katalogy-koupelny.cz 

Exalt of Cerim

Amber Symphony

Gray Lace

Silver Light

Ceník formátů série 
(cena za m²) 6

A40 80x240

NATURALE R9 1 990 Kč
78,94 €

LUCIDO 2 490 Kč
98,78 €



naturale

 6 mm: 120x240, 120x120

32
Ve výrobním závodě TechnoArt vám vyrobíme z těchto materiálů battiscopy, gradina, 

schodové stupně, mozaiky a další výrobky dle potřeby projektu www.technoart.cz

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.

120x240 cm

2    190 Kč/m²
86,88 €/m²
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Pro technické opracování materiálu využijte nabídky výrobního závodu TechnoArt
(řezání, kamenické rohy, otvory pro vývody vody, elektřiny apod.) www.technoart.cz

Kompletní sortiment série Rock Salt
najdete na www.katalogy-koupelny.cz 

Rock Salt

White gold naturale, R10 
120x240 / PEI 5 A715D2A1 2 190  Kč/m² •   86,88 €/m²
White gold lucido 
120x240 / PEI 5 A715D2B1 2 590  Kč/m² • 102,74 €/m²

Danish smoke naturale, R10 
120x240 / PEI 4 A715C2A1 2 190  Kč/m² •   86,88 €/m²
Danish smoke lucido 
120x240 / PEI 4 A715C2B1 2 590  Kč/m² • 102,74 €/m²

Hawaiian red naturale, R10 
120x240 / PEI 3 A715A2A1 2 190  Kč/m² •   86,88 €/m²
Hawaiian red lucido 
120x240 / PEI 3 A715A2B1 2 590  Kč/m² • 102,74 €/m²

Celtic grey naturale, R10 
120x240 / PEI 4 A715B2A1 2 190  Kč/m² •   86,88 €/m²
Celtic grey lucido 
120x240 / PEI 4 A715B2B1 2 590  Kč/m² • 102,74 €/m²

Ceník formátů série 
(cena za m²) 6 6

A40 120x240 120x120

NATURALE R10 2 190 Kč
86,88 €

1 890 Kč
74,98 €

LUCIDO 2 590 Kč
102,74 €

2 190 Kč
86,88 €

BOCCIARDATO R11 – –

ompletK



6 mm: 120x240, 120x120, 60x120, 40x120
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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

Crayons of Cerim je velice specifickou sérií. Její předlohou nebyly žádné přírodní materiály, ale pouze styl. Po 2. světové 
válce se zásadním způsobem změnil pohled na svět. V 50. letech se v architektuře, automobilovém průmyslu, oblékání, 
nábytku a dalších sekcích začaly objevovat pozitivní pastelové barvy. Tak jak všichni známe auta z meziválečného období, 
tak z 90 % byla černá.  Po válce se najednou začaly objevovat i v tomto sektoru světlé pastelové barvy. Série Crayons si vzala 
inspiraci právě z tohoto období, když tyto nové slinuté materiály vnímáme jako protiváhu k mramorům. Jsou dostupné 
v 8 pastelových barvách od formátu 40x120 cm až po 120x240 cm.



RET

r

R9

digi
tisk

6

A40

MAXIMÁLNÍ FORMÁT

35
Pro technické opracování materiálu využijte nabídky výrobního závodu TechnoArt
(řezání, kamenické rohy, otvory pro vývody vody, elektřiny apod.) www.technoart.cz

Kompletní sortiment série Crayons of Cerim 
najdete na www.katalogy-koupelny.cz 

Crayons of Cerim 

Milk  
120x240 A717A1A1 2 190 Kč/m² • 86,88 €/m²

Old lace  
120x240 A717B1A1 2 190 Kč/m² • 86,88 €/m²

Primrose  
120x240 A717E1A1 2 190 Kč/m² • 86,88 €/m²

Buttercream  
120x240 A717C1A1 2 190 Kč/m² • 86,88 €/m²

Ceník formátů série 
(cena za m²) 6 6 6 6

A40 120x240 120x120 60x120 40x120

MAT R9 2 190 Kč
86,88 €

1 690 Kč
67,04 €

1 490 Kč
59,11 €

1 490 Kč
59,11 €



6 mm: 120x240, 120x120, 60x120, 40x120

36
Ve výrobním závodě TechnoArt vám vyrobíme z těchto materiálů battiscopy, gradina, 

schodové stupně, mozaiky a další výrobky dle potřeby projektu www.technoart.cz

Filozofie této série je popsána na předchozí dvoustraně. Díky svému designu se však nejedná o tradiční koupelnovou sérii, 
ale její využití je širokospektrální. Může být použita kdekoliv v interiéru, kde vytvoří určitý designový prvek, ale současně 
přinese výrazné zvýšení užitných vlastností. Stěny, které jsou zatíženy, například za postelí, ve vstupní hale, za pultem apod., 
kde může docházet k ušpinění nebo poškrábání, jsou tímto materiálem chráněny a údržba se tak stává velice jednoduchou. 
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Pro technické opracování materiálu využijte nabídky výrobního závodu TechnoArt
(řezání, kamenické rohy, otvory pro vývody vody, elektřiny apod.) www.technoart.cz

Kompletní sortiment série Crayons of Cerim 
najdete na www.katalogy-koupelny.cz 

Crayons of Cerim 

Skyline 
120x240 A717H1A1 2 190 Kč/m² • 86,88 €/m²

Hazelnut  
120x240 A717F1A1 2 190 Kč/m² • 86,88 €/m²

Mist  
120x240 A717D1A1 2 190 Kč/m² • 86,88 €/m²

Moss  
120x240 A717G1A1 2 190 Kč/m² • 86,88 €/m²

Ceník formátů série 
(cena za m²) 6 6 6 6

A40 120x240 120x120 60x120 40x120

MAT R9 2 190 Kč
86,88 €

1 690 Kč
67,04 €

1 490 Kč
59,11 €

1 490 Kč
59,11 €



naturale

 6 mm: 80x240, 80x80 

38
Ve výrobním závodě TechnoArt vám vyrobíme z těchto materiálů battiscopy, gradina, 

schodové stupně, mozaiky a další výrobky dle potřeby projektu www.technoart.cz

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.

80x240 cm

1    990 Kč/m²
78,94 €/m²



80x240
MAXIMÁLNÍ FORMÁT

39
Pro technické opracování materiálu využijte nabídky výrobního závodu TechnoArt
(řezání, kamenické rohy, otvory pro vývody vody, elektřiny apod.) www.technoart.cz

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

Timeless of Cerim 

Ceppo di grè

Calacatta

Amani grey

Ceník formátů série 
(cena za m²) 6 6

A40 80x240 80x80

NATURALE R9 1 990 Kč
78,94 €

1 490 Kč
59,11 €

LUCIDO 2 490 Kč
98,78 €

1 990 Kč
78,94 €



naturale

 6 mm: 80x240, 80x80 

40
Ve výrobním závodě TechnoArt vám vyrobíme z těchto materiálů battiscopy, gradina, 

schodové stupně, mozaiky a další výrobky dle potřeby projektu www.technoart.cz

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.

80x240 cm

1    990 Kč/m²
78,94 €/m²



80x240
MAXIMÁLNÍ FORMÁT

41
Pro technické opracování materiálu využijte nabídky výrobního závodu TechnoArt
(řezání, kamenické rohy, otvory pro vývody vody, elektřiny apod.) www.technoart.cz

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

Timeless of Cerim 

Black deep

Travertino

Marfil

Ceník formátů série 
(cena za m²) 6 6

A40 80x240 80x80

NATURALE R9 1 990 Kč
78,94 €

1 490 Kč
59,11 €

LUCIDO 2 490 Kč
98,78 €

1 990 Kč
78,94 €



6 mm: 100x300

42
Ve výrobním závodě TechnoArt vám vyrobíme z těchto materiálů battiscopy, gradina, 

schodové stupně, mozaiky a další výrobky dle potřeby projektu www.technoart.cz

Série Pietra di Basalto od výrobce Iris měla předlohu v přírodních kamenech – Basalto – čedič. Použití tmavých kamenů 
v architektuře má své limity. Ve většině případů se jedná o prostory, které mají dostatek světla a určitý pozitivní náboj, aby 
černá barva nepůsobila negativně. Pietra di Basalto v barvě Nero je opravdu velice věrná napodobenina. Všechny ostatní 
barvy nemají v  přírodě již reálnou předlohu, jsou pouze zesvětlenou verzí originálního kamene. Prodeje světlých barev 
byly především pro realizace veřejných prostor, prodejen, ale například i  fasád (formát 100x300 cm). Tmavší barvy jsme 
prodávali hlavně do rodinných domů a bytů, kde jsme realizovali nejen koupelny, ale i obývací pokoje. Samostatně byla tato 
série prodávána jako kuchyňský obklad – deska bez jediné spáry.



100x300

MAXIMÁLNÍ FORMÁT

43
Pro technické opracování materiálu využijte nabídky výrobního závodu TechnoArt
(řezání, kamenické rohy, otvory pro vývody vody, elektřiny apod.) www.technoart.cz

Kompletní sortiment série Pietre • Pietra di Basalto 
najdete na www.katalogy-koupelny.cz 

Nero

Moro

Beige

Grigio

Pietre • Pietra di Basalto 

Ceník formátů série 
(cena za m²) 6

A40 100x300

NATURALE R9 2 490 Kč
98,78 €

PRELUCIDATO 2 859 Kč
105,46 €



6 mm: 100x300

44
Ve výrobním závodě TechnoArt vám vyrobíme z těchto materiálů battiscopy, gradina, 

schodové stupně, mozaiky a další výrobky dle potřeby projektu www.technoart.cz

Pietra di Basalto má velice dobrou cenu za formát 60x120 cm. Částka 1.490 Kč včetně DPH je pro tyto rozměry opravdu 
výjimečná. Shodný design, který naleznete pod názvem Pietre Lavica, je vyráběn ve formátu 100x100 cm, 150x100 cm nebo 
dokonce 300x100 cm s  fantastickou maloobchodní cenou 2.490 Kč včetně DPH. Novinkou pro rok 2015 bylo lappované 
provedení, které vytváří zajímavé světelné efekty. Na podlahách umí vyniknout kombinace matného a  lappovaného 
provedení, případně multiformátu M3 a  M3 mix. Při realizaci koupelen např. používáme obklad stěny ve formátu 
300x100 cm v  lappovaném provedení pokládaném vertikálně a  na podlahu používáme formát 60x120 cm v  matném 
provedení v síle 9 mm s pokládkou na vazbu.



100x300

45
Pro technické opracování materiálu využijte nabídky výrobního závodu TechnoArt
(řezání, kamenické rohy, otvory pro vývody vody, elektřiny apod.) www.technoart.cz

Kompletní sortiment série Pietre • Pietra di Basalto 
najdete na www.katalogy-koupelny.cz 

Bianco

Pietre • Pietra di Basalto 

Ceník formátů série 
(cena za m²) 6

A40 100x300

NATURALE R9 2 490 Kč
98,78 €

PRELUCIDATO 2 859 Kč
105,46 €



6 mm: 150x300, 75x75

46
Ve výrobním závodě TechnoArt vám vyrobíme z těchto materiálů battiscopy, gradina, 

schodové stupně, mozaiky a další výrobky dle potřeby projektu www.technoart.cz

O  velkých formátech se již napsalo mnoho, a  to jak o  technických parametrech, způsobu použití materiálu, tak o  jeho 
technických limitech apod. Všichni výrobci již zkopírovali klasické materiály, které se používají v  architektuře. Na trhu 
najdete od mnoha producentů designy Calacatta, Statuario, Crema Marfil, atd. Jedná se o komerční designy, které zaručují 
každodenní prodej a  výrobcům tedy rychlou obrátku skladu. Jen ti největší výrobci si dovolují přinést na trh designy 
atypických onyxů nebo jiných polodrahokamů. Příkladem takovéto atypické série je Liquid Cosmo z exkluzivní kolekce Diesel 
Living. Technologicky vyspělý výrobce Iris, který byl první na trhu s výrobky tohoto typu, má vždy dokonale propracovanou 
kresbu s hloubkovým efektem. U této série musíme upozornit na to, že zde nelze objednat „průběžná navazující kresba“.



150x300

RET

digi
tisk

VAR

6

A40

MAXIMÁLNÍ FORMÁT

47
Pro technické opracování materiálu využijte nabídky výrobního závodu TechnoArt
(řezání, kamenické rohy, otvory pro vývody vody, elektřiny apod.) www.technoart.cz

Kompletní sortiment sérií Diesel Living
najdete na www.katalogy-koupelny.cz 

Liquid Cosmo

Liquid Purple lucidato 
150x300 AH70C1A1 5 490 Kč/m² • 217,79 €/m²

Liquid Green lucidato  
150x300 AH70B1A1 5 490 Kč/m² • 217,79 €/m²

Liquid Grey lucidato  
150x300 AH70A1A1 5 490 Kč/m² • 217,79 €/m²

Ceník formátů série (cena za m²) 6 6

A40 150x300 75x75

LUCIDATO 5 490 Kč
217,79 €

5 506 Kč
203,13 €



6 mm: 150x300, 75x75

48
Ve výrobním závodě TechnoArt vám vyrobíme z těchto materiálů battiscopy, gradina, 

schodové stupně, mozaiky a další výrobky dle potřeby projektu www.technoart.cz

Travertino je zástupce designů, 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. V  okolí bazénu, kde se používá chemie 
a  je jedno, zda desinfikujete chlórem nebo mořskou solí, by vždy chemie vytvářela na přírodním materiálu „bílé mapy“. 
Travertino od výrobce FMG zde žádný z těchto problémů mít nebude. Na této referenci je ale vidět, že nikdo nedomýšlel 
ostatní užitné vlastnosti. Jednoznačně je to materiál, který do okolí bazénu není vhodný z jiného důvodu, a to je protiskluz. 
V našem výrobním závodě TechnoArt umíme i tento problém řešit, například mozaikou ze stejného materiálu. Tento produkt 
najde své uplatnění ve vstupních halách, na fasádách, schodištích, ale můžete jej použít i v koupelně nebo na kuchyňské 
lince. Je to jen na vás… technické parametry vás nelimitují.
Novinkou roku 2019 byl známý mramor Emperador s nádhernou, neopakovatelnou kresbou. Hloubku tohoto výjimečného 
mramoru si zkrátka musíte prohlédnout na našich showroomech.
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Pro technické opracování materiálu využijte nabídky výrobního závodu TechnoArt
(řezání, kamenické rohy, otvory pro vývody vody, elektřiny apod.) www.technoart.cz

Kompletní sortiment série Travertino • Emperador
najdete na www.katalogy-koupelny.cz 

Travertino lucidato 
150x300 AGJ2A1A 4 490 Kč/m² • 178,12 €/m²

Emperador lucidato 
150x300 AGJ1L3B1 4 990 Kč/m² • 197,95 €/m²

Ceník formátů série (cena za m²) 6 6

A40 150x300 75x75

TRAVERTINO LUCIDATO 4 490 Kč
178,12 €

4 543 Kč
167,61 €

TRAVERTINO PRELUCIDATO (NAT.) R9 4 705 Kč
173,58 €

3 747 Kč
138,25 €

EMPERADOR LUCIDATO 4 990 Kč
197,95 €

5 182 Kč
191,18 €

Travertino • Emperador



6 mm: 150x300, 75x75

50
Ve výrobním závodě TechnoArt vám vyrobíme z těchto materiálů battiscopy, gradina, 

schodové stupně, mozaiky a další výrobky dle potřeby projektu www.technoart.cz

Na trhu najdete od mnoha producentů designy Bianco Carrara, Travertino, Nero Marquinia apod. Jedná se o  komerční 
designy, které zaručují každodenní prodej a výrobcům tedy rychlou obrátku skladu. Jen ti největší výrobci si dovolují přinést 
na trh designy atypických onyxů nebo jiných polodrahokamů. Příkladem takovéto atypické série je Onici z kolekce velkých 
formátů MaxFine od výrobce FMG. Ta šokuje v mnoha směrech. Asi prvním z nich bude cena, která je 4.990 Kč vč. DPH/m² 
za formát 3x1,5 m. Materiál např. pro koupelnu o velikosti 30 m² stojí 150.000 Kč. Je to moc? Při tomto formátu a designu 
určitě NE. Jak ale vidíte z referenční fotografie, Onici je možné použít i na velmi reprezentativní prostory. Jde o to, zda bude 
fotka dostatečnou inspirací, aby člověk přestal přemýšlet o ceně a začal přemýšlet o image prostoru, který při použití tohoto 
materiálu získá. Určitě musíte tento výjimečný materiál vidět „naživo“, až totiž budete před tímto materiálem stát, tak 
pochopíte, v čem je ve srovnání s konkurenčními produkty jiný. Dokonalá, hluboká, neopakující se kresba materiálu, který 
lze dokonce prosvítit. Nejen že cena ve srovnání s originálním onyxem je o řád nižší, ale především technické parametry 
vám umožní širší použití než u přírodních materiálů. Desku z přírodního onyxu v tomto formátu lze těžko koupit a  i  její 
transport je nepředstavitelnou komplikací. 
Prostory realizované z  dlaždice v  tomto formátu nemají konkurenci. Formát 60x120 cm pod názvem série Select (není 
dostupný pro všechny barvy vč. Onice Verde) v síle střepu 9 mm má již přijatelnou cenu. Kresby těchto materiálů jsou shodné, 
proto na podlahy především privátních prostor (kvůli leštěnému povrchu) používáme materiály v síle střepu 9 mm a na stěnu 
dlažbu v síle střepu 6 mm. Obě série nabízí mnoho dalších krásných barev, které najdete v originálním katalogu výrobce.
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51
Pro technické opracování materiálu využijte nabídky výrobního závodu TechnoArt
(řezání, kamenické rohy, otvory pro vývody vody, elektřiny apod.) www.technoart.cz

Kompletní sortiment série Onici • Select
najdete na www.katalogy-koupelny.cz 

Onice Giada lucidato  
150x300 AGCXH2A 4 990 Kč/m² • 197,95 €/m²

Onice Malaga lucidato 
150x300 AGCWH2A 4 990 Kč/m² • 197,95 €/m²

Onice Ambra lucidato  
150x300 AGCVH2A 4 990 Kč/m² • 197,95 €/m²

Onici • Select

Onice Verde lucidato  
150x300 AGC0H2A 4 990 Kč/m² • 197,95 €/m²

Ceník formátů série (cena za m²) 6 6

A40 150x300 75x75

SILKY (VERDE) 6 138 Kč
226,45 €

5 182 Kč
191,18 €

LUCIDATO 4 990 Kč
197,95 €

5 182 Kč
191,18 €



6 mm: 100x300, 100x100

52
Ve výrobním závodě TechnoArt vám vyrobíme z těchto materiálů battiscopy, gradina, 

schodové stupně, mozaiky a další výrobky dle potřeby projektu www.technoart.cz

Citystone, novinka roku 2017, nemá čím překvapit. Design betonu má dnes každý výrobce. Proč tedy tuto sérii prezentujeme? 
Kresba betonu je velice věrná, to umožňuje digitální tisk. Tím hlavním argumentem pro uvedení Citystone na trh je formát 
a jeho přijatelná cena. Když máte štěstí na kvalitní obkladače, kteří vám položí materiál s minimální spárou (max. 1–2 mm) 
a použijete spárovací hmotu ve stejné barvě jako je dlažba, tak celá plocha působí jako jednolitá. Betonové plochy a stěrky 
mají však nejeden problém. Špatnou čistitelnost, náchylnost k  poškrábání, prasklinám, které nejdou opravit, a  vyšší 
nasákavost, která způsobuje v přetížených místech nevratné ušpinění, omezuje použití betonových stěrek. Všechna tato 
negativa dlažba eliminuje.
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53
Pro technické opracování materiálu využijte nabídky výrobního závodu TechnoArt
(řezání, kamenické rohy, otvory pro vývody vody, elektřiny apod.) www.technoart.cz

Kompletní sortiment série Citystone
najdete na www.katalogy-koupelny.cz 

Citystone

Grey naturale  
100x300 AGJ1B2A1 2 490 Kč/m² • 98,78 €/m²

Pearl naturale 
100x300 AGJ1A2A1 2 490 Kč/m² • 98,78 €/m²

Brown naturale  
100x300 AGJ1D2A1 2 490 Kč/m² • 98,78 €/m²

Dove naturale  
100x300 AGJ1C2A1 2 490 Kč/m² • 98,78 €/m²

Ceník formátů série (cena za m²) 6 6

A40 100x300 100x100

NATURALE R9 2 490 Kč
98,78 €

1 990 Kč
78,94 €



6 mm: 150x300, 75x75
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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

Na této stránce prezentujeme zástupce designu „kovového povrchu“. Série Iron připomíná povrch pevnostních ocelových 
podlah, které se dělaly v  nejzatíženějších výrobních prostorech v  dobách, kdy nebyly ještě k  dispozici drátkobetony. 
Obdobný povrch jste mohli vidět i na různých výrobních pultech, především v kovovýrobě. Jejich povrch měl vždy patinu 
opotřebení s částečnými plochami, kde naopak byl kov vyhlazen. Z katalogu si na sérii není možné udělat názor, protože 
zde nevidíte světelné efekty a rozmanitost povrchu. 
Série Corten vychází ze známějších předloh. S  klasickým rezavým plechem se setkáváte často. Je spíše vnímaný jako 
negativní, neušlechtilý povrch. Přesto jej architekti občas používali při realizaci atypických interiérů. Dlaždice se spíše bude 
využívat k dekoračním účelům. Reakce na její design jsou velice pozitivní a tento materiál již kupujeme po celých paletách 
na sklad.
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Pro technické opracování materiálu využijte nabídky výrobního závodu TechnoArt
(řezání, kamenické rohy, otvory pro vývody vody, elektřiny apod.) www.technoart.cz

Kompletní sortiment série Iron • Corten
najdete na www.katalogy-koupelny.cz 

Iron Bronze naturale, R9 
150x300  AGJ15A2A 3 589 Kč/m² • 132,40 €/m²

Iron Grey naturale, R9  
150x300  AGJ17A2A 3 589 Kč/m² • 132,40 €/m²

Iron Black naturale, R9 
150x300  AGJ16A2A 3 589 Kč/m² • 132,40 €/m²

Corten naturale, R9 
150x300  AGJ7A4A 3 589 Kč/m² • 132,40 €/m²

Iron • Corten

Foto: vzorkovna Iris – Itálie

Ceník formátů série (cena za m²) 6 6

A40 150x300 75x75

NATURALE R9 3 589 Kč
132,40 €

2 392 Kč
88,25 €



naturale

 6 mm: 150x300, 100x300 
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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

Série Walk On je zástupcem „ucelených“ sérií. Znamená to tedy, že v nabídce najdete zastoupení formátů v síle střepu 9 mm 
vhodném pro interiérové podlahy, dlažbu v síle 2 cm pro exteriér se zvýšenou pevností a zvýšeným protiskluzem, ale také 
slinuté velkoformátové obklady až do rozměru 150x300 cm v síle 6 mm. Šokující cenu 1.990 Kč/m², resp. 78,94 €/m² skýtá 
především dlažba o rozměru 100x300 cm. Elegantní design, univerzálnost formátů a síly střepu předurčuje tuto sérii pro 
všechny typy obkladů a dlažeb moderních staveb. Plně probarvený střep navíc umožňuje použití dlažeb v nejzatíženějších 
prostorech typu obchodního centra.  

100x300 cm

1    990 Kč/m²
78,94 €/m²
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Pro technické opracování materiálu využijte nabídky výrobního závodu TechnoArt
(řezání, kamenické rohy, otvory pro vývody vody, elektřiny apod.) www.technoart.cz

Kompletní sortiment série Walk On 
najdete na www.katalogy-koupelny.cz 

Walk On 

Ceník formátů série 
(cena za m²) 6 6

A40 150x300 100x300

NATURALE R10 3 589 Kč
132,40 Kč

1 990 Kč
78,94 €

LAPPATO – –

STRUTTURATO R11, C – –

Snow naturale  
100x300  AGJ1J2A1 1 990 Kč/m² • 78,94 €/m²

Sand naturale  
100x300  AGJ1K2A1 1 990 Kč/m² • 78,94 €/m²

Hazel naturale  
100x300  AGJ1O2A1 1 990 Kč/m² • 78,94 €/m²

Silver naturale  
100x300  AGJ1M2A1 1 990 Kč/m² • 78,94 €/m²

ompletK



naturale

 6 mm: 150x300, 100x300 
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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

Série Walk On je popsána na předchozí dvoustraně. Tím, že se jedná o plně probarvený střep, tak je možné tyto materiály 
dále opracovávat v našem výrobním závodě TechnoArt. Protože se jedná o novinku roku 2019, tak jsme zatím neměli žádnou 
referenční fotografii. Alespoň pro inspiraci jsme použili počítačovou grafiku. Vždy je ale lepší vidět dlaždici v  reálném 
provedení. Stačí se jen zastavit na některé z našich prodejen. 

100x300 cm

1    990 Kč/m²
78,94 €/m²
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Pro technické opracování materiálu využijte nabídky výrobního závodu TechnoArt
(řezání, kamenické rohy, otvory pro vývody vody, elektřiny apod.) www.technoart.cz

Kompletní sortiment série Walk On 
najdete na www.katalogy-koupelny.cz 

Walk On 

Dusk naturale  
100x300  AGJ1N2A1 1 990 Kč/m² • 78,94 €/m²

ompletK

Ceník formátů série 
(cena za m²) 6 6

A40 150x300 100x300

NATURALE R10 3 589 Kč
132,40 Kč

1 990 Kč
78,94 €

LAPPATO – –

STRUTTURATO R11, C – –



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

Ružomberok
Spišská Nová Ves

Stará Ľubovňa
Šaľa

Topoľčany
Trebišov

Trenčianska Turná
Trenčín
Trnava
Trstená

Tvrdošín
Žiar Nad Hronom

Žilina

ProCeram PLZEŇ
Jateční 862/32

301 00 Plzeň

ProCeram BRNO
Heršpická 1013/11d
639 00 Brno - Štýřice

ProCeram UHŘÍNĚVES
Přátelství 1088/13

104 00 Praha 10 - Uhříněves

ProCeram KARLOVY VARY
Stará Kysibelská 667/101

360 09 Karlovy Vary

ProCeram BRATISLAVA  
Rožňavská 5303/4
821 04 Bratislava

ProCeram PRAHA
Šafránkova 1238/1

155 00 Praha 13 - Stodůlky

TechnoArt VŠERUBY
Všeruby 364

330 16 Všeruby


