


KAMEŇ zrubový šedý viac na str. 14



P R I R O D Z E N Ý  A KO  P R Í R O D A  S A M A . . .

Už 38 rokov vyrábame pre Vás dokonalé imitácie prírodného kameňa 

najvyššej kvality na trhu. Zameriavame sa na fasádne obklady, interiérové 

obklady, tehlové obklady, ale i dekoračné interiérové obklady. Široká 

škála vzorov ponúka obklady vhodné do exteriéru ako i interiéru. 

Uspokojí zákazníka, ktorý preferuje klasický, ale i náročnejší moderný či 

minimalistický štýl.

Od svojho vzniku využívame jedinečnú vlastnú výrobnú technológiu, vlastný 

vývoj ako aj unikátny návrh �nálneho vzhľadu obkladu. Výrobný proces je 

časovo i pracovne pomerne náročný, ale len vďaka tomu sa dosahuje vysoká 

vernosť napodobenia pri súčasnom zachovaní výborných technických 

vlastností. 

Prinášame cenovo prijateľnú a  technicky dokonalejšiu náhradu prírodného 

kameňa, ktorý svojím výzorom pripomína odveké spojenie človeka s prírodou. 



KAMEŇ lámaný bielosivý viac na str. 19



SKALA Laugarício hnedooranžová viac na str. 29



KAMEŇ Považan čierny viac na str. 17



TRAVERTÍN klasik zvetraný viac na str. 47



KAMEŇ zrubový hnedý viac na str. 15



BRIDLICA hradná šedá viac na str. 35



KAMEŇ Považan biely viac na str. 17



SKALA Laugarício hnedooranžová viac na str. 29



M U LT I Š T Ý LO V Ý  D I Z A J N  P R E  V Á S . . .
Vernosť štruktúry povrchu, jemnosť reliéfov, kapilár i vlásočníc a  doko-

nalosť množstva detailov je u  našich obkladov jedinečnou zárukou, že 

budú vhodným prvkom v akomkoľvek prostredí. Či už pôjde o   roman-

tickú rustikálnu chalúpku, moderný urbanistický dizajn, alebo interiér 

zariadený v  industriálnom štýle, náš obklad vždy len

podtrhne a dotvorí Váš jedinečný ideový zámer. 

Naša náhrada prírodného kameňa je vhodná pre 

akýkoľvek typ interiéru a  exteriéru. Pre inšpiráciu si 

môžete pozrieť našu galériu realizácií obkladov na   

http://www.vaspo.sk/galeria

DECORSTONE drevo II. gaštan viac na str. 43





--

KAMEŇKAMEŇ
ZRUBOVÝ



--

KAMEŇ Zrubový hnedý

KAMEŇ Zrubový šedý
Kameň zrubový je zmesou pravidelných 
a nepravidelných tvarov a je stelesnením 
rustikálneho šarmu.  Je navrhnutý tak, aby 
napodobňoval architektúru vidieckej domu.  
Aplikovaním v dreveniciach, zruboch či in-
teriéroch a exteriéroch s prvkami dreva, do-
siahnete ucelený prírodný vzhľad.  Jeho ro-
bustné zušľachťovanie ho však robí rovnako 
použiteľným v rezidenčných alebo komerč-
ných prostrediach. V moderných priestoroch 
je príjemným prírodným prvkom. Roh sa 
vytvára pomocou bežných obkladov vzájom-
ným preložením. Hrany obkladu sú s opraco-
vaným bočným reliéfom, roh preto pôsobí 
prirodzene. Uloženie bez špár.
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Obklad Krajovka Doplnky

Názov Farba Rozmer Hrúbka Balenie Kusy v m2 Váha Paleta 120x80 cm Rozmer Váha kusy v 
škatuli Kresané čapice

Kameň Zrubový šedá 
hnedá

kamene výšky 
10,8 cm a dlžky 

39,0  23,5 a 
15,5 cm, 6 ks z 

každého

do 4,5 cm 0,5 m2

18 kusov                     
= 3 rozmerovo 

odlišné druhy po 
6 kusov  

1m2 = 44 kg            
1 paleta = 880 kg 20 m2 na palete každý obklad je zárove  krajovka hnedošedá                    

tmavohnedá

KAMEŇ Zrubový hnedý

Bostjan
Highlight



KAMEŇKAMEŇ
POVAŽAN

--



--

KAMEŇ Považan hnedý

KAMEŇ Považan čierny
Štruktúra jemne spojených lámaných kúskov 
tohto kameňa v  kombinácii s  kamennými 
odštiepkami dokonale imituje prírodné 
vrásnenie. Vďaka zubovým spojom jednot-
livých obkladačiek vynikne aj na malých 
plochách s množstvom deliacich línií ako sú 
interiérové i  exteriérové krby, barové pulty 
a  rôzne nepravidelné steny. Tmavý odtieň 
obkladu je momentálne najaktuálnejším 
moderným trendom. K obkladu sa vyrábajú 
krajové kusy, ktoré sú určené na dosiahnutie 
krajšieho a  prirodzenejšieho vzhľadu všet-
kých rohových častí obkladových plôch. Roh 
sa vytvára jedným párom krajovky zloženej 
z  malej a  veľkej, vzájomným preložením.  
Jednoduchá montáž. Uloženie bez špár.
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Obklad Krajovka je zložená z 2 kusov Doplnky

Názov Farba Rozmer Hrúbka Balenie Kusy v m2 Váha Paleta 120x80 cm Rozmer Váha kusy v 
škatuli Kresané čapice

Kameň Považan
ierna                       
biela                         

hnedá 
37,5 x 6,7 cm     do 4 cm 0,5 m2 40 celých kusov                                                                    

2 2 krajovky
1m2 = 52 kg            

1 paleta = 832 kg 16 m2 na palete ve ká 20,5x6,7 cm    
malá 11,5x6,7 cm

ve ká 0,8  kg                
malá 0,4 kg 24 párov

tmavošedá 
béžová                                       

tmavohnedá

KAMEŇ Považan biely

KAMEŇ Považan čierny

Bostjan
Highlight



KAMEŇKAMEŇ
LÁMANÝ

--



--

KAMEŇ lámaný hnedošedý

KAMEŇ lámaný hnedošedý
Kameň lámaný svojím vzhľadom nepra-
videlných obdĺžnikových pásikov zvýrazní 
dominantné plochy i menšie steny. Táto 
textúra zvýrazňuje svetlo a tieň a jeho široká 
farebná paleta sa ľahko prispôsobí k súčas-
ným úpravám stien. K obkladu sa vyrábajú 
krajové kusy, ktoré sú určené na dosiahnutie 
krajšieho a prirodzenejšieho vzhľadu všet-
kých rohových častí obkladových plôch. Roh 
sa vytvára preložením bežného obkladu jed-
ným kusom krajovky.  Jednoduchá montáž. 
Uloženie bez špár.        
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Obklad Krajovka Doplnky

Názov Farba Rozmer Hrúbka Balenie Kusy v m2 Váha Paleta 120x80 cm Rozmer Váha kusy v 
škatuli Kresané čapice

Kameň lámaný

hnedošedá
 tmavošedá                                

sivá                             
béžová   

béžovohnedá

36 x 10,7 cm     do 3 cm 0,5 m2 26 celých kusov                                                                    
 2 krajovky

1m2 = 48 kg            
1 paleta = 960 kg 20 m2 na palete 19 x 10,7 cm 1 kg 26 kusov

hnedošedá 
tmavošedá                
bielosivá                                    
béžová 
béžová   

KAMEŇ lámaný béžovohnedý

KAMEŇ lámaný béžový

Bostjan
Highlight



--

KAMEŇ lámaný tmavošedý

KAMEŇ lámaný sivý
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Obklad Krajovka Doplnky

Názov Farba Rozmer Hrúbka Balenie Kusy v m2 Váha Paleta 120x80 cm Rozmer Váha kusy v 
škatuli Kresané čapice

Kameň lámaný

hnedošedá  
tmavošedá                                

sivá                             
béžová   

béžovohnedá

36 x 10,7 cm     do 3 cm 0,5 m2 26 celých kusov                                                                    
 2 krajovky

1m2 = 48 kg            
1 paleta = 960 kg 20 m2 na palete 19 x 10,7 cm 1 kg 26 kusov

hnedošedá 
tmavošedá                
bielosivá                                    
béžová 
béžová

KAMEŇ lámaný tmavošedý

Bostjan
Highlight



--

KAMEŇ lámaný béžovohnedý viac na str. 19



KAMEŇ
OMAR

--



--

KAMEŇ Omar hnedý

KAMEŇ Omar ružový
Kameň Omar má vďaka strednej veľkosti 
jednotlivých prvkov univerzálne použitie. 
Melírovaný odtieň a vzhľad bez deliacich 
rovín zaručujú dokonalú imitáciu prírodného 
kameňa. Pre malú veľkosť jednotlivých ne-
pravidelných kusov je možnosť kombinovať 
odtiene ružovej a hnedej pre dosiahnutie 
živšieho farebného podania. Roh sa vytvá-
ra pomocou bežných obkladov vzájomným 
preložením. Hrany obkladu sú s opracova-
ným bočným reliéfom, roh preto pôsobí 
prirodzene.  Jednoduchá montáž. Uloženie 
bez špár.

DOPLNOK PRE KAMEŇ OMAR
Oživiť väčšie plochy Vám napomôže kameň 
OMAR DOPLNOK, ktorý sa sporadicky zakom-
ponuje do obloženej steny.
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Obklad Krajovka Doplnky

Názov Farba Rozmer Hrúbka Balenie Kusy v m2 Váha Paleta 120x80 cm Rozmer Váha kusy v 
škatuli Kresané čapice

Kameň Omar hnedá                 
ružová    

kamene výšky 5,7 
cm a 3,7 cm majú 

rôzne d žky  
do 4,5 cm 0,47 m2

0,47 m2 
pozostáva z                                                         
18 ks výšky               

5,7 cm                                                                                 
a 18 ks výšky              

3,7 cm

1m2 = 50 kg            
1 paleta = 940 kg 18,8 m2 na palete každý obklad je zárove  krajovka hnedošedá     

––––              

Doplnok Pre Kameň OMAR je dostupný DOPLNOK, obsahuje 18 veľkých kusov, ktorými môže byť doplnený OMAR hnedý, ružový alebo aj mix oboch odtieňov.  
 Balenie obsahuje 0,6 m2 a váži 30 kg. Počas inštalácie je nutné zarezanie niektorých časti Kameňa Omar.

KAMEŇ Omar ružový

KAMEŇ Omar doplnok

Bostjan
Highlight



KAMEŇ
MIX

--



--

KAMEŇ MIX zelenošedý
Kameň MIX má vzhľad nepravidelného 
štiepaného a lámaného kameňa. Vytvorí 
neopakovateľný a efektný dizajn interiérov 
i exteriérov modernej architektúry. K tomu-
to kameňu sa vyrábajú krajové kusy, ktoré 
sú určené na dosiahnutie prirodzenejšieho 
vzhľadu rohových častí obkladových plôch. 
Roh sa vytvára preložením bežného obkladu 
jedným kusom krajovky.  Jednoduchá mon-
táž. Uloženie bez špár.
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Obklad Krajovka je zložená z 2 kusov Doplnky

Názov Farba Rozmer Hrúbka Balenie Kusy v m2 Váha Paleta 120x80 cm Rozmer Váha kusy v 
škatuli Kresané čapice

Kameň MIX zelenošedá 
béžová 39,9 x 18,5 cm do 3 cm 1 m2 13 celých kusov                                             

 1 krajovka
1m2 = 41 kg            

1 paleta = 984 kg 24 m2 na palete 22,5 x 18,5 cm 1,5 kg 23 kusov ––––               
béžová

KAMEŇ MIX béžový

KAMEŇ MIX zelenošedý

KAMEŇ MIX béžový

Bostjan
Highlight



SKALASKALA
ZVRÁSNENÁ

--



--

SKALA zvrásnená antracit

SKALA zvrásnená hnedastý melír
Skala zvrásnená je najžiadanejším obkla-
dom z  celého sortimentu. Svojím podma-
nivým vzhľadom voľne vrstveného kame-
ňa a  farebným prevedením je ideálna pre 
exteriérové obklady múrov, stien i  stĺpov. 
V  interiéri je vhodným obkladom pre krby, 
komíny alebo aj celé steny. Farba hnedastý 
melír je najobľúbenejšia pre svoje univerzál-
ne použitie. Tmavý antracitový odtieň dodá 
akémukoľvek priestoru eleganciu a  štýl. 
Zelený melír je vhodnou voľbou napríklad 
k  fasádam zelených odtieňov. Nasvietením 
obkladu dosiahneme ešte dokonalejší priro-
dzený vzhľad. K obkladu sa vyrábajú krajové 
kusy, ktoré sú určené na dosiahnutie kraj-
šieho a  prirodzenejšieho vzhľadu všetkých 
rohových častí obkladových plôch. Roh sa 
vytvára preložením bežného obkladu jed-
ným kusom krajovky.  Jednoduchá montáž. 
Uloženie bez špár.
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Obklad Krajovka Doplnky

Názov Farba Rozmer Hrúbka Balenie Kusy v m2 Váha Paleta 120x80 cm Rozmer Váha kusy v 
škatuli Kresané čapice

Skala 
zvrásnená

hnedastý melír 
antracit             

zelený melír
40 x 10,8 cm do 4,5 cm 0,5 m2

1 m2 pozostáva 
z 22 ks+2ks 

krajovky

1m2 = 49 kg            
1 paleta = 980 kg 20 m2 na palete 23,5 x 10,8 cm   1,35 kg 22 kusov

hnedastý melír 
tmavošedá          
zelený melír

SKALA zvrásnená zelený melír

SKALA zvrásnená hnedastý melír



SKALASKALA
LAUGARÍCIO A TEMATÍN

--



--

SKALA Tematín terakota

SKALA Laugarício hnedooranžová
Skalou Laugarício dotvoríte realizáciu 
v  elegantnom a  jednoduchom štýle. Pred-
stavuje kombináciu šikmých línii. Značne 
obmedzuje viditeľnosť spojov i  pri čelnom 
pohľade. Ideálny aj na menšie plochy. K ob-
kladu sa vyrábajú krajové kusy, ktoré sú 
určené na dosiahnutie krajšieho a prirodze-
nejšieho vzhľadu všetkých rohových častí 
obkladových plôch. Roh sa vytvára prelože-
ním bežného obkladu jedným kusom krajov-
ky. Jednoduchá montáž. Uloženie bez špár.
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Obklad Krajovka Doplnky

Názov Farba Rozmer Hrúbka Balenie Kusy v m2 Váha Paleta 120x80 cm Rozmer Váha kusy v 
škatuli Kresané čapice

Skala 
Laugarício hnedooranžová            38,8 x 8,6 cm  do 4 cm 0,5 m2

1 m2 pozostáva 
z 30 ks + 2ks 

krajovky

1m2 = 54 kg            
1 paleta = 1080 kg 20 m2 na palete 21,5 x 8,6 cm 0,9 kg 26 kusov pieskovcový 

melír

Skala Tematín terakota               
rustik  

37,5 x 18,5                                                                 
polka: 20 x 18,5 do 3 cm 0,5 m2 14 celých kusov  

 2 polky
1m2 = 41,5 kg            

1 paleta = 830 kg 20 m2 na palete 20 x 18,5 cm 1,5  kg 14 kusov tehlový melír

SKALA Tematín rustik
Štruktúra vzoru Skaly Tematín je členitá, 
pozostávajúca z  veľkých plôch štiepaného 
kameňa zjemnená menšími úlomkami. Sfar-
benie rustik dodáva Tematínu vzhľad starej 
kamennej stavby. Farba terakota Vás zavedie 
do dediniek, hradov postavených z červené-
ho pieskovca. K obkladu sa vyrábajú krajové 
kusy, ktoré sú určené na dosiahnutie kraj-
šieho a  prirodzenejšieho vzhľadu všetkých 
rohových častí obkladových plôch. Roh sa 
vytvára preložením bežného obkladu jed-
ným kusom krajovky. Jednoduchá montáž. 
Uloženie bez špár.  

SKALA Laugarício hnedooranžová



SKALASKALA
VRŠATEC A INOVEC

--



--

SKALA Inovec pieskovcová

SKALA Vršatec hnedá
Ďalší výrazný prvok našej kolekcie je Skala 
Vršatec. Jednotlivé prvky obkladu vytvá-
rajú nepravidelné spojenie, a tým dosahuje 
prirodzenú kompozíciu obloženej plochy. 
K obkladu sa vyrábajú krajové kusy, ktoré 
sú určené na dosiahnutie krajšieho a pri-
rodzenejšieho vzhľadu všetkých rohových 
častí obkladových plôch. Roh sa vytvára 
preložením bežného obkladu jedným kusom 
krajovky. Kombináciou obkladu s Plotovým 
systémom verzia 1 získate ucelený výzor ob-
ložených plôch domu s plotom. Jednoduchá 
montáž. Uloženie bez špár.
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Obklad Krajovka Doplnky

Názov Farba Rozmer Hrúbka Balenie Kusy v m2 Váha Paleta 120x80 cm Rozmer Váha kusy v 
škatuli Kresané čapice

Skala Vršatec hnedá
36 x 10,7 cm                                                          

polka:                  
20 x 10,7 cm  

do 4 cm 0,5 m2
26 celých kusov                                                                        
2 polky = zárove  

aj krajovka

1m2 = 52 kg            
1 paleta = 832 kg 16 m2 na palete 20 x 10,7 cm 1 kg 22 kusov

hnedastý melír         
alebo apice k 

plotovému sytému 
ver.1

Skala Inovec multicolor 
pieskovcová 

rôzne rozmerovo 
odlišné kamene                 do 5 cm 0,44 m2

0,44 m2 pozostáva 
zo 17 rozdielnych 

kusov

1m2 = 50 kg            
1 paleta = 880 kg 17,6 m2 na palete každý obklad je zárove  krajovka tmavošedá 

pieskovcový melír

SKALA Inovec multicolor
Inovec ako obklad vytvára interiér i exteriér 
typického vidieckeho domu. Je vhodný i ako 
náhrada starých robustných hradných mú-
rov. Pieskovcová farba obkladu dodáva rea-
lizácii hrejivý, prirodzene vyzerajúci vzhľad. 
Farba multicolor dodáva realizácii tmavší 
vzhľad. Roh sa vytvára pomocou bežných 
obkladov vzájomným preložením. Hrany 
obkladu sú s opracovaným bočným reliéfom, 
roh preto pôsobí prirodzene. 
Uloženie bez špár.

SKALA Vršatec hnedá



SKALASKALA
OHNIVÁ

--



--

SKALA Ohnivá oranžovočervená

SKALA Ohnivá bledá
Súčasným trendom vo výbere farieb sú od-
tiene oranžovej. V  ponuke máme odtieň 
oranžovočervený, ktorý svojou výraznou far-
bou rozžiari i nevýrazné miesta. Pre jemnejší 
romantický dojem je skôr vhodný odtieň ble-
dej. Skalu ohnivú je vhodné kombinovať 
s prvkami oranžových ale i okrových farieb. 
K obkladu sa vyrábajú krajové kusy, ktoré sú 
určené na dosiahnutie krajšieho a prirodze-
nejšieho vzhľadu všetkých rohových častí 
obkladových plôch. Roh sa vytvára prelože-
ním bežného obkladu jedným kusom krajov-
ky.  Jednoduchá montáž. Uloženie bez špár.
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Obklad Krajovka Doplnky

Názov Farba Rozmer Hrúbka Balenie Kusy v m2 Váha Paleta 120x80 cm Rozmer Váha kusy v 
škatuli Kresané čapice

Skala Ohnivá oranžovo ervená 
bledá 38,8 x 8,6  cm  do 4,5 cm 0,5 m2 30 celých kusov                                                                             

2 krajovky
1m2 = 55 kg            

1 paleta = 1100 kg 20 m2 na palete 21,5 x 8,6 cm  0,9 kg 26 kusov tehlový melír        
béžová



BRIDLICABRIDLICA
HRADNÁ

--



--

BRIDLICA hradná šedá

BRIDLICA hradná béžovohnedá
Hradná bridlica vzhľadom pripomína voľne 
ukladanú lámanú bridlicu, má nepravidelný 
tvar, ale vďaka systému rovnakých kaziet 
a inštalácie bez špár, je lepenie jednoduché 
s veľmi pôsobivým výsledným efektom. Tvar 
kazety nie je obdĺžnikový, čo zvýrazňuje 
efekt voľne loženého kameňa a  obmedzuje 
viditeľnosť spojov. K  obkladu sa vyrábajú 
krajové kusy, ktoré sú určené na dosiahnutie 
krajšieho a  prirodzenejšieho vzhľadu všet-
kých rohových častí obkladových plôch. Roh 
sa vytvára jedným párom krajovky zloženej 
z  malej a  veľkej, vzájomným preložením.  
Jednoduchá montáž. Uloženie bez špár.
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Obklad Krajovka je zložená z 2 kusov Doplnky

Názov Farba Rozmer Hrúbka Balenie Kusy v m2 Váha Paleta 120x80 cm Rozmer Váha kusy v 
škatuli Kresané čapice

Bridlica hradná
béžovohnedá      

hnedá                   
šedá 

37 x 14,5  cm do 3,5 cm 0,5 m2 16 celých kusov                                                                             
2 2 krajovkyy

1m2 = 53 kg            
1 paleta = 954 kg 18 m2 na palete ve ká 38,5 x 14,5 cm                             

malá 23 x 14,5 cm
ve ká 3  kg                
malá 1,7 kg 5 párov

béžová                  
tmavohnedá                   
tmavošedá     

BRIDLICA hradná béžovohnedá

BRIDLICA hradná hnedá



BRIDLICABRIDLICA
FATIMA A ŠTIEPANÁ

--



--

BRIDLICA štiepaná tmavošedá

BRIDLICA Fatima �alová
Bridlicou Fatima sa nám podarilo dosiah-
nuť nový trend v  dizajne i  farebnej škále. 
Bridlica kombinuje vzhľad priečne lámaných 
bridlicových kúskov spolu s  mohutnejšími 
kusmi kameňa. Zubový spoj jednotlivých 
obkladov a  taktiež rohových prvkov mini-
malizuje viditeľnosť bezšpárových spojov. 
Zobrazuje detailný, ostro spracovaný povrch 
a tým poukazuje na precíznosť technológie. 
K obkladu sa vyrábajú krajové kusy, ktoré sú 
určené na dosiahnutie krajšieho a prirodze-
nejšieho vzhľadu všetkých rohových častí 
obkladových plôch. Roh sa vytvára jedným 
párom krajovky zloženej z  malej a  veľkej, 
vzájomným preložením.  Jednoduchá mon-
táž. Uloženie bez špár.

Jemný štiepaný vzhľad haklíkového tvaru 
s  použitím rôznych rozmerov jednotlivých 
obkladačiek, dotvára pravouhlý dizajn mo-
dernej architektúry. Roh sa vytvára pomocou 
bežných obkladov vzájomným preložením.  
Jednoduchá montáž. Uloženie bez špár..
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Obklad Krajovka je zložená z 2 kusov Doplnky

Názov Farba Rozmer Hrúbka Balenie Kusy v m2 Váha Paleta 120x80 cm Rozmer Váha kusy v 
škatuli Kresané čapice

Bridlica Fatima alová                           
zlatá     37,5 x 8,8 cm     do 3,5 cm 0,5 m2 30 celých kusov                                                                             

2 2 krajovkyy
1m2 = 48 kg            

1 paleta = 960 kg 20 m2 na palete ve ká 19,8x8,8 cm                               
malá 11,2x8,8 cm

ve ká 0,8  kg                
malá 0,4 kg 16 párov —

Bridlica štiepaná tmavošedá        

35,0x23,4   
35,0x11,6   
23,4x23,4   
23,4x11,6   
23,4x17,4   
11,6x11,6

do 2 cm 1 m2
24ks=6 rozmerovo 
odlišných druhov                                                        

po 4 ks.

1m2 = 38 kg            
1 paleta = 1216 kg 32 m2 na palete — tmavošedá 

BRIDLICA Fatima zlatá

BRIDLICA štiepaná tmavošedá



BRIDLICABRIDLICA
LÁMANÁ A ŠTANDARD

--



--

BRIDLICA štandard varicolor
Kvalita povrchu dokumentuje jedinečnosť 
technológie imitácie prírodnej bridlice. 
Štiepaný jemný vzhľad a uloženie bez špár 
umožní skladbu v horizontálnej i vertikálnej 
rovine (aj tzv. šachovnica). Bridlica štan-
dard je najľahší a najtenší obklad zo sorti-
mentu. Roh sa vytvára pomocou bežných 
obkladov vzájomným preložením.  Jednodu-
chá montáž. Uloženie bez špár.
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Obklad Krajovka Doplnky

Názov Farba Rozmer Hrúbka Balenie Kusy v m2 Váha Paleta 120x80 cm Rozmer Váha kusy v 
škatuli Kresané čapice

Bridlica
štandard

varicolor              
hnedá      

tmavošedá  

19,5 x 9,7 cm                                                                                     
polka: 9,7 x 

9,7 cm    
do 1,5 cm 1 m2 53 celých kusov                                                                   

 1 polka
1m2 = 30 kg            

1 paleta = 1200 kg 40 m2 na palete —
zelený melír                                    
tmavohnedá             
tmavošedá 

Bridlica lámaná varicolor 
9,7 x 19,5 cm                                               
polka: 9,7 x 

9,7 cm   
do 2,5 cm 1 m2 53 celých kusov                                                                   

 1 polka
1m2 = 34,5 kg            

1 paleta = 828 kg 24 m2 na palete — bielosivá

BRIDLICA štandard hnedá

BRIDLICA štandard tmavošedáBRIDLICA lámaná varicolor
Bridlica lámaná má vzhľad priečne láma-
ných bridlicových kúskov kladených na seba 
vytvára špeci�cký vzhľad tenkých ostrých 
hrán, ktorý dodá aj väčším plochám jemný 
až minimalistický dizajn. Roh sa vytvára 
pomocou bežných obkladov vzájomným 
preložením.  Jednoduchá montáž. Uloženie 
bez špár.



DECORSTONEDECORSTONE
DREVO

--



--

DECORSTONE drevo dub
Drevo dub je verná imitácia starého dreva 
s  detailným zobrazením drevenej vráskavej 
štruktúry so zachovanými sukmi, ktoré do-
dávajú obkladu ešte prirodzenejší vzhľad. 
Príslušenstvom k  obkladu sú krajové kusy, 
ktoré dotvárajú kompaktný celok. Roh sa 
vytvára jedným párom krajovky zloženej 
z  malej a  veľkej, vzájomným preložením.  
Jednoduchá montáž. Uloženie bez špár.      
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Obklad Krajovka je zložená z 2 kusov Doplnky

Názov Farba Rozmer Hrúbka Balenie Kusy v m2 Váha Paleta 120x80 cm Rozmer Váha kusy v 
škatuli Kresané čapice

Decorstone
drevo dub 40 x 10,8 cm   do 2,5 cm 0,5 m2  20 celých kusov                                                    

2 2 krajovky
1m2 = 33 kg            

1 paleta = 924 kg 28 m2 na palete ve ká 39,5 x 10,8      
malá 21 x 10,8

ve ká 1,5  kg                
malá 0,7 kg 8 párov hnedastý melír

Decorstone dlažba dub si zachováva rov-
nakú kvalitu drevenej kresby a  odtieň ako 
obklad. Kombinácia oboch prvkov dodá 
Vašej realizácii jednotný nádych. Dlažba je 
vyrobená iba na pochôdzne účely. Má for-
mu pravidelného štvorca rozmeru 39 x 39 
cm, čo zabezpečuje jednoduchú inštaláciu. 

Decorstone obruba dub slúži na ukonče-
nie plôch trávnika. Osádza sa po jeho okra-
joch tesne pod jeho úroveň. Zbavíte sa tak 
nežiaduceho prerastania trávy. Trávnikový 
lem sa ľahko ukladá rovno i do oblúka. 

DECORSTONE obruba dub DECORSTONE dlažba dub

DECORSTONE drevo dub



DECORSTONEDECORSTONE
DREVO II.

--



--

DECORSTONE drevo II. borovica
Obkladový kameň Decorstone Drevo II. 
je verná imitácia kartáčovaného dreva s de-
tailným zobrazením drevenej  štruktúry. 
Kartáčovanie je v  súčasnosti vyhľadávaný 
spôsob úpravy dreva, ktorý spočíva v odstrá-
není mäkkých častí, ktoré v strome dorastajú 
v  jarnom období. Kartáčováním sa zvýrazní 
kresba dreva a  zachovajú suky, ktoré dodá-
vajú obkladu prirodzenejší vzhľad. Roh sa 
vytvára pomocou bežných obkladov vzájom-
ným preložením. Hrany obkladu sú s opraco-
vaným bočným reliéfom, roh preto pôsobí 
prirodzene. Jednoduchá montáž. Uloženie 
bez špár.
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Obklad Krajovka Doplnky

Názov Farba Rozmer Hrúbka Balenie Kusy v m2 Váha Paleta 120x80 cm Rozmer Váha kusy v 
škatuli Kresané čapice

Decorstone
drevo II.

borovica              
gaštan

58,7 x 12,9 
33,7 x 12,9
 25 x 12,9           
58,7 x 8,6         
33,7 x 8,6              
25 x 8,6

do 2,5 cm 1 m2

6 druhov 
rozmerovo 
odlišných 

kame ov po 4ks

1m2 = 32 kg            
1 paleta = 1024 kg 32 m2 na palete každý obklad je zárove  krajovka pieskovcový melír 

hnedastý melír

DECORSTONE drevo II. gaštan



DECORSTONEDECORSTONE
RATAN

--



--

DECORSTONE ratan béžový
DECORSTONE Ratan je dizajnový obklad 
pre modernú architektúru a  rovnako ako 
všetky naše výrobky je určený pre exteriér 
aj interiér. Tento vzor je prvý typ obkladu 
z  nášho sortimentu, ktorý imituje vzhľad 
iného prvku ako prírodného kameňa. Otvára 
tak nové možnosti v dizajne stavieb a archi-
tektúre. Roh sa vytvára pomocou bežných 
obkladov vzájomným preložením. Hrany 
obkladu sú s opracovaným bočným reliéfom, 
roh preto pôsobí prirodzene. Jednoduchá 
montáž. Uloženie bez špár.

45

Obklad Krajovka Doplnky

Názov Farba Rozmer Hrúbka Balenie Kusy v m2 Váha Paleta 120x80 cm Rozmer Váha kusy v 
škatuli Kresané čapice

Decorstone
ratan

hnedošedá    
tmavošedá    

béžová 

39 x 8,8cm,                                                                    
polka 

20,5 x 8,8cm  do 2,5 cm 0,5 m2 30 celých kusov                                                                         
 2 polky

1m2 = 36 kg            
1 paleta = 900 kg 25 m2 na palete každý obklad je zárove  krajovka

hnedošedá    
tmavošedá    

béžová

DECORSTONE ratan hnedošedý

DECORSTONE ratan béžový

DECORSTONE ratan tmavošedý



TRAVERTÍNTRAVERTÍNTRAVERTÍN
RÍMSKY A KLASIK



TRAVERTÍN rímsky béžový
Travertín Rímsky má dokonale matný po-
vrch príjemný na dotyk. Táto matná a hladká 
povrchová úprava v interiéri vytvára pokojnú 
atmosféru. Pridá jej i kus luxusu. V exterié-
ri Vás jemný vzhľad nelimituje vo veľkosti 
obloženej plochy. Roh sa vytvára pomocou 
bežných obkladov vzájomným preložením. 
Hrany obkladu sú s opracovaným bočným 
reliéfom, roh preto pôsobí prirodzene. Jed-
noduchá montáž. Uloženie bez špár.

Travertín klasik detailne zobrazuje i najmen-
šie kapiláry, vlásočnice a jemným zvetra-
nín dokumentuje jedinečnosť technológie 
imitácie a precíznu výrobu. K Travetínu sa 
vyrábajú krajové kusy, ktoré sú určené na 
dosiahnutie prirodzenejšieho vzhľadu roho-
vých častí obkladových plôch. Roh sa vytvára 
preložením bežného obkladu jedným kusom 
krajovky.  Jednoduchá montáž. Uloženie bez 
špár.
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Obklad Krajovka Doplnky

Názov Farba Rozmer Hrúbka Balenie Kusy v m2 Váha Paleta 120x80 cm Rozmer Váha kusy v 
škatuli Kresané čapice

Travertín 
rímský béžová

37,0x23,6  
37,0x11,8
23,6x23,6  
23,6x11,8
23,6x17,6  
11,8x11,8

do 2 cm 1 m2

24ks
6 rozmerovo 

odlišných druhov                                                        
po 4 ks.

1m2 = 35 kg            
1 paleta = 1120 kg 32 m2 na palete každý obklad je zároveň krajovka béžová

Travertín
klasik

šedoplavá 38,0 x 22,5                                                               
polka:19 x 22,5

do 3 cm

1 m2 11 celých kusov                                             
+2 polky

1m2 = 47 kg            
1 paleta = 1128 kg 24 m2 na palete

21,5 x 22,5 cm 2  kg  

18 ks bielosivá

bielosivázvetraná 38,0 x 22,5                                                               0,5 m2 11 celých kusov                                             1m2 = 47 kg            
1 paleta = 940 kg 20 m2 na palete 11 ks

TRAVERTÍN klasik šedoplavý TRAVERTÍN klasik zvetraný

TRAVERTÍN rímsky béžový



TRAVERTÍNTRAVERTÍN
KARPATY



TRAVERTÍN Karpaty hnedý
Nemusí sa škárovať! Travertín Karpaty 
obsahuje vo svojom vzore rovnomernú škáru 
a vytvára tak vzhľad malých, vyškárovaných 
a  nepravidelných obdĺžnikových prvkov. 
Týmto atypickým tvarom dodáva realizácii 
moderný dizajn. Detailné zobrazenie i  naj-
menších kapilár, vlásočníc a  jemných zvet-
ranín dokumentuje jedinečnosť technológie 
imitácie a  precíznu výrobu. K  obkladu sa 
vyrábajú krajové kusy, ktoré sú určené na 
dosiahnutie krajšieho a  prirodzenejšieho 
vzhľadu všetkých rohových častí obklado-
vých plôch. Roh sa vytvára jedným párom 
krajovky zloženej z  malej a  veľkej, vzájom-
ným preložením.  Jednoduchá montáž. Ulo-
ženie bez špár.
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Obklad Krajovka (je zložená z 2 kusov) Doplnky

Názov Farba Rozmer Hrúbka Balenie Kusy v m2 Váha Paleta 120x80 cm Rozmer Váha kusy v 
škatuli Kresané čapice

Travertín
Karpaty

šedá                
hnedá 40 x 10,8 cm     do 3,5 cm 0,5 m2 22 celých kusov                                                                         

2 + 2 polky
1m2 = 44 kg            

1 paleta = 880 kg 20 m2 na palete veľká 21,8x10,8          
malá 17,5x10,8

veľká 1  kg                
malá 0,7 kg 12 párov tmavošedá                    

pieskovcový melír

TRAVERTÍN Karpaty šedý

TRAVERTÍN Karpaty hnedý



TEHLOVKATEHLOVKA
KLASIK

--



--

TEHLOVKA klasik terakota
Tehlovka klasik  je imitáciou starej pálenej 
tehly s béžovým antickým odtieňom. Umož-
ňuje vytvorenie neopakovateľnej atmosféry 
klasických stavieb. Odtieň špárovacej hmoty 
sa môže zvoliť ľubovoľný a tak sa prispôsobiť 
požadovanému ladeniu stavby. Odtiene teh-
lovky sú melírované, majú rovnaké rozmery 
takže sa môžu aj vzájomne kombinovať. 
Tehlovka má svojím jemným, rustikálnym 
vzhľadom takmer neobmedzené použitie 
od jednoduchých obkladovým plôch soklov, 
krbov, barových pultov, až po aplikácie 
celých exteriérov a  interiérov domov. Roh 
sa vytvára pomocou bežných obkladov 
vzájomným preložením. Hrany obkladu sú 
s  opracovaným bočným reliéfom, roh preto 
pôsobí prirodzene. Uloženie vždy so špárou. 
Jednoduchá montáž, časovo náročnejšia na 
špárovanie.
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Obklad Krajovka Doplnky

Názov Farba Rozmer Hrúbka Balenie Kusy v m2 Váha Paleta 120x80 cm Rozmer Váha kusy v 
škatuli Kresané čapice

Tehlovka
klasik

terakota              
antik                    
rustik

20,5x6cm,               
polka 14,5x6cm, 

+/- 5mm
do 2 cm 1 m2

58 celých kusov 
 4 polky 1m2 je 

obložená plocha 
vrátane špár 

1,5cm

1m2 = 32 kg            
1 paleta = 1280 kg 40 m2 na palete každý obklad je zárove  krajovka

tehlový melír                         
béžová           

pieskovcový melír

TEHLOVKA klasik rustik

TEHLOVKA klasik terakota

TEHLOVKA klasik antik



PIESKOVEC
 



PIESKOVEC verzia 5 pieskovcový
Pieskovec verzia 5 sa vyrába v štyroch 
rôznych rozmeroch a v ôsmych vzoroch, čo 
úplne eliminuje viditeľnosť kazetových spo-
jov. Melírovaný farebný odtieň obkladu do-
dáva realizácii hrejivý, prirodzene vyzerajúci 
vzhľad. Roh sa vytvára pomocou bežných 
obkladov vzájomným preložením. Hrany 
obkladu sú s opracovaným bočným reliéfom, 
roh preto pôsobí prirodzene. Jednoduchá 
montáž. Uloženie bez špár.
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Obklad Krajovka Doplnky

Názov Farba Rozmer Hrúbka Balenie Kusy v m2 Váha Paleta 120x80 cm Rozmer Váha kusy v 
škatuli Kresané čapice

Pieskovec 
verzia 5 pieskovcová

40,0 x 13,4      
40,0 x 6,7                   
15,0 x 6,7       
25,0 x 6,7

do 4 cm 0,5 m2
40 ks 

v štyroch rôznych 
rozmeroch 

1m2 = 53 kg            
1 paleta = 1113kg 21 m2 na palete každý obklad je zároveň krajovka pieskovcový

melír

Pieskovec 
verzia 2 pieskovcová

36,0x23,5  
23,5x17,0                         
36,0x10,7  
23,5x10,7                    
23,5x23,5  
10,7x10,7

do 3 cm 1 m2

5 druhov 
rozmerovo 
odlišných 

kameňov po 
4ks,rozmer 

36x23,5 po 3ks

1m2 = 50 kg            
1 paleta = 1200 kg 24 m2 na palete každý obklad je zároveň krajovka pieskovcový

melír

PIESKOVEC verzia 2 pieskovcový
Od počiatku výroby je obľúbeným kameňom 
cenovo prijateľný Pieskovec. Jeho štandard-
ný výzor nepodlieha módnym trendom. 
Má rozmanité použitie. Vysoká variabilnosť 
vhodná na menšie plochy (sokle menších 
výšok, výklenky, ploty, vchody, šikmé plochy, 
plochy okolo okien, dverí, krby, pivnice). Roh 
sa vytvára pomocou bežných obkladov vzá-
jomným preložením.  Ukladá sa so špárou. 
Jednoduchá montáž, časovo náročnejšia na 
špárovanie.



--1m2 = 53 kg            1 paleta = 1113kg0 kg     
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Obklad Krajovka je zložená z 2 kusov Doplnky

Názov Farba Rozmer Hrúbka Balenie Kusy v m2 Váha Paleta 120x80 cm Rozmer Váha kusy v 
škatuli Kresané čapice

Pieskovec 
verzia 4 tehlová 19,5 x 9,7                                                                    

polka: 9,7 x 9,7 do 3 cm 1 m2 53 celých kusov                                                                  
 1 polka

1m2 = 40 kg            
1 paleta = 960 kg 24 m2 na palete    11,5 x 9,5 cm 0,37 kg 72 kusov tehlový melír

Pieskovec 
verzia 3 pieskovcová 6,5 x 23,4                                                                                 

polka: 6,5 x 11,6 do 3 cm 1 m2 64 celých kusov                                                                  
 4 polky

1m2 = 43 kg            
1 paleta = 1376 kg 32 m2 na palete    13,5 x 6,5 cm 0,33 kg 105 kusov pieskovcový

melír

PIESKOVEC verzia 3 pieskovcový
Jeho štandardný vzhľad nepodlieha mód-
nym trendom. Je cenovo prijateľný a má roz-
manité použitie.  Možnosť uloženia bez špár 
i  so špárami v  horizontálnej a  vertikálnej 
rovine. K  obkladu sa vyrábajú krajové kusy, 
ktoré sú určené na dosiahnutie krajšieho 
a  prirodzenejšieho vzhľadu všetkých roho-
vých častí obkladových plôch. Roh sa vytvára 
preložením bežného obkladu jedným kusom 
krajovky.  Jednoduchá montáž, časovo ná-
ročnejšia o možné škárovanie.

--

PIESKOVEC verzia 4 tehlový
Pieskovec verzia 4 sa vyrába v  žiadanej 
tehlovej farbe. Vyšpárované pravidelné ob-
dĺžniky sa môžu použiť ako lacnejší variant 
tehlovkového obkladu s masívnejším vzhľa-
dom. Možnosť uloženia so špárou i bez špár 
v horizontálnej i vertikálnej rovine. K obkla-
du sa vyrábajú krajové kusy, ktoré sú určené 
na dosiahnutie krajšieho a prirodzenejšieho 
vzhľadu všetkých rohových častí obkla-
dových plôch. Roh sa vytvára preložením 
bežného obkladu jedným kusom krajovky.  
Jednoduchá montáž, časovo náročnejšia 
možným škárovaním.

PIESKOVEC verzia 3 pieskovcový



--

PIESKOVEC verzia 5 pieskovcový viac na str. 53



MEDZIKUS
Rozmer: 24,5dĺžka x 37šírka x 7cm hrúbka  Váha 
1 ks: 13 kg. Bočný opracovaný reliéf je na dvoch 
protiľahlých stranách. Používa sa na rozšírenie 
stĺpikových čapíc, alebo ako čapica pre širšie 
múriky od 15 cm do 30 cm.

KRESANÉ ČAPICE

Farebná škála kresaných čapíc je hnedastý melír, tmavohnedá, tmavošedá, zelený melír, bielosivá, béžová, pieskovcový melír, hnedošedá, tehlový 
melír. Z betónových doplnkov ponúkame kresané čapice vyrábané aj k plotovým systémom, čapice sa dodávajú samostatne. 

STĹPIKOVÁ ČAPICA
Rozmer: 25dĺžka x 37šírka x 7cm hrúbka   Váha 
1 ks: 13 kg. Bočný opracovaný reliéf je na 3 
stranách. Vhodný rozmer stĺpika, pri rovno-
mernom prečnievaní s použitím 2 stĺpikových 
čapíc je rozmer 38 x 25 cm.

MÚRIKOVÁ ČAPICA
Rozmer: 39dĺžka x 24šírka x 7cm hrúbka   
Váha 1 ks: 13 kg. Bočný opracovaný reliéf 
je na dvoch protiľahlých stranách. Pri rov-
nomernom prečnievaní čapice z  obidvoch 
strán je vhodná šírka múrika od 7 cm do 15 
cm.

Stĺpiková čapica
k plotovému systému ver. 1

Múriková čapica
k plotovému systému ver. 1

Decorstone Dlažba dub

Decorstone 
Obruba dub



Decorstone 
Obruba dub

SKLADBA MÚRIKOV
Spojením prvkov 0. až 5. vznikne súvislá stena o rozmeroch 200cm x 20cm, hrúbky 
cca 7cm. Zadná (chrbtová) stena múrika sa tvorí v presne opačnom poradí, aby sa 
prekrývali jednotlivé spoje.  Ak je predná stena v zložení 0-1-2-3-4-1-2-3... Zadná 
stena bude v zložení  5-4-3-2-1-4-3-2.... Tieto steny sa môžu zarezať na presne 
požadovanú dĺžku alebo sa môžu ukončiť .

1

23

SKLADBA STĹPIKOV
Na stĺpiky sa používajú rovnaké prvky 1,2,3 a 4 ako na múriky. Z rady prvkov 1-2-3-4, zalomením o 90o 
získame stavebný diel na stĺpik a rozmeroch 40x32 cm, výšky 20cm. Na vnútorných stenách sú zaliate 
drôty, ktoré nám previazaním zabezpečia prvky proti  pohybu pred zaliatím betónovou zmesou. Ďalší 
diel, získame rovnako avšak na prvý diel ho umiestnime buď hore nohami alebo pootočený o  180° aby 
sa neopakoval vzor. Vnútro stĺpikov odporúčame pred zaliatím vystužiť armovacím železom.

1V 2V 3V 4V

Celý plotový systém využíva pre stavbu múrikov i stĺpikov šesť základných prvkov označených 0-1-2-3-4-5. Výnimočnosť tohto systému spočíva v univerzálnosti jednotlivých dielov, ktoré 
vzájomnou kombináciou umožňujú postaviť stĺpiky a múriky rovné aj do rádiusu. Na výrobu sa využíva overená technológia ako pri výrobe obkladov a to dáva plotovému systému dokonalý 
vzhľad s dôrazom na každý detail. Každý diel má pre ľahšiu identi�káciu na vrchnej aj spodnej  časti označenie od 0. do 5. Koncové  kusy 0. a 5. sa používajú na rovné ukončenie alebo pre 
napojenie do stĺpikov.  Koncový kus 0. pasuje len do prvku 1. a koncový kus 5. pasuje len do prvku 4. Možnosť kombinovať  s obkladom Skala Vršatec.

NAPOJENIE STĹPIKA A MÚRIKA
Pre plynulé napojenie stĺpikov a múrikov sa používajú základné kusy s výrezom: 1V, 2V, 3V a 4V.  Tieto kusy sú rozmerovo zhodné so základnými kusmi 1,2,3 a 4 a preto umožňujú napojenie múrika v ľubovoľnom smere a uhle.

0 1 2 3 4 50 1 2 3 4 5

Spojením prvkov 0 až 5 vznike súvislá stena o rozmeroch 200cm x 20 cm s hrúbkou 7 cm. Po nalepení 
zadnej strany = prvky 0-5 v poradí 5-4-3-2-1-0, vznikne múrik 200cm x 20 cm  s hrúbkou cca 15 cm.

1 180° 

180° 
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PLOTOVÝ SYSTÉM VERZIA 1



LEPENIE
Podklad na lepenie obkladov musí byť suchý, čistý, zbavený prachu, mastnoty, zbytkov náterových hmôt, súdržný a pevný.  V prípade, že podklad vykazuje 
známky nesúdržnosti (sprašuje ...), je nadmerne nasiakavý (stará omietka, Ytong, Por�x...), odporúčame tento podklad ošetriť penetračným náterom. Ak je 
naopak podklad nenasiakavý (pôvodný obklad, prefabrikovaný betón), použijeme k penetrácii základný náter v čo najmenšej vrstve, pričom následné lepenie 
je nutné realizovať do 24 hodín po aplikácii penetrácie. Jednotlivé kusy obkladov odporúčame vyberať vždy z viacerých balení aby sa rovnomerne premiešali 
prípadné farebné rozdiely. Obklady  je nutné zbaviť prachu a nečistôt. Rubovú stranu odporúčame mierne navlhčiť. Lepiaci tmel nanesieme zubovou stierkou 
na podklad. Pre zvýšenie prídržnosti nanesieme lepiaci tmel v tenkej vrstve i na rubovú stranu obkladu a uložíme ho. Obklad mierne zaklepeme gumovým 
kladivom do naneseného lepiaceho tmelu. Pre lepenie obkladov v interiéri i exteriéri odporúčame použiť �exibilné cementové lepiace tmely triedy C2TE.

ŠPÁROVANIE
Používať škárovacie hmoty na kameninu. Šírka špáry pre niektoré obklady VASPO (Pieskovec a Tehlovka) je 1,5 – 2 cm. Pred škárovaním obkladu je dôležité, 
aby škára bola dostatočne suchá (aj lepiaci tmel), čistá, zbavená prachu. 

HYDROFOBIZÁCIA
Pre hydrofobizáciu obkladov VASPO v exteriéri odporúčame použiť bezfarebný hydrofóbny silikónový náter Antipluviol alebo Lukofob 39 (zriedený vodou 
1:10). Nanáša sa celoplošne na suchý, čistý obklad v jednej vrstve štetcom, striekaním príp. valcom. Do interiéru sa odporúča náter prípravkom Duvilax BD-20 
(zriedený vodou 1:10). Po tejto úprave sa oživia farby obkladu a stratia sa oderky vzniknuté pri balení!

REZANIE OBKLADU
Všetky obklady je možné skracovať, najlepším spôsobom je rezanie na stolnej píle s použitím diamantového alebo čierneho kotúča na betón. Obklad je 
potrebné ihneď očistiť od prachu pri rezaní. Reznú plochu vždy ukladať reznou stranou do vnútra obkladu.

VÝKVETY
Pri svetlých fľakoch alebo sivých závojoch, ktoré sa niekedy tvoria na betónových výrobkoch, hlavne pri podkladoch, ktoré nie sú izolované proti vode (ploty, 
oporné múry) sa jedná o tzv. výkvety. Technicky sa im nedá predísť. Tieto výkvety neovplyvňujú v žiadnom prípade úžitkové vlastnosti výrobku.

ROZDIELY VO FARBE
Farebné betónové výrobky sú výrobky z prírodných materiálov, ktoré samé o sebe už menšie farebné rozdiely majú. Dôležitým faktorom je tiež vplyv samotnej 
farby cementu a štrkopiesku, podmienky tvrdnutia a vek betónu. Aj pri starostlivej kontrole počas výrobného procesu môže vzniknúť rozdiel vo farbe výrobku. 
Z týchto dôvodov nemôžeme za rozdiely v odtieňoch farby ručiť. Odporúčame preto otvoriť viac škatúľ a striedavo brať obklady z každej z nich. Zabráni sa tak 
prípadným nežiaducim obrazcom a obklad naopak vyznieva viac prírodne.

ROZMEROVÉ ODCHÝLKY
Vzhľadom na presné napodobenie štiepaného a kresaného kameňa sa na našu výrobu treba pozerať ako na remeselne ručnú a na každý výrobok ako na 
originál, ktorého rozmery majú tiež určitú povolenú toleranciu ako u prírodného kameňa. 

Ostatné technické údaje o obklade VASPO® sú dostupné u predajcu alebo: vaspo@vaspo.sk,  www.vaspo.sk

OBKLADOVÝ KAMEŇ VASPO
montážný návod



OBKLAD KRAJOVKA

EUR        
s DPH/m2

EUR        
s DPH/ks

VERZIA 2 pieskovcový 17,64 € -
36,0x23,5  23,5x17,0        
36,0x10,7  23,5x10,7        
23,5x23,5  10,7x10,7

3 1
5 druhov rozmerovo odlišných 
kameňov po 4ks,rozmer 36x23,5 po 
3ks

50 24 1200

VERZIA 3 pieskovcový                   17,64 € 0,12 € 6,5 x 23,4                          
polka: 6,5 x 11,6   3 1 62 celých kusov                                    

+ 4 polky 43 32 1376 13 x 6,5 0,33 105

VERZIA 4 tehlový 17,64 € 0,24 € 19,5 x 9,7                          
polka: 9,7 x 9,7   3 1 53 celých kusov                                    

+ 1 polka 40 24 960 11,5 x 9,5 0,37 72

VERZIA 5 pieskovcový 35,28 € - 40,0x13,4   40,0x6,7         
15,0x6,7     25,0x6,7 4 0,5 40 ks , v štyroch rôznych rozmeroch    53 21 1113

hnedá, tmavošedá 17,64 € -

varicolor 17,64 € -

LÁMANÁ varicolor 25,20 € - 9,7 x 19,5                          
polka:9,7 x 9,7 2,5 1 53 celých kusov                                    

+ 1 polka 34,5 24 828

ŠTIEPANÁ tmavošedá 20,16 € -
35,0x23,4   35,0x11,6   
23,4x23,4   23,4x11,6   
23,4x17,4   11,6x11,6

2 1 24ks=6 rozmerovo odlišných druhov    
po 4 ks. 38 32 1216

HRADNÁ béžovohnedá, hnedá, 
šedá 35,28 € 3,96 € 37 x 14,5  3,5 0,5 16 celých kusov                                    

2+2 krajovky 53 18 954 veľká 38,5x14,5    
malá 23x14,5 3 a 1,7 5 párov

FATIMA fialová, zlatá 35,28 € 1,92 € 37,5 x 8,8  3,5 0,5 30 celých kusov                                    
2+2 krajovky 48 20 960 veľká 19,8x8,8     

malá 11,2x8,8 0,8 a 0,4 16 párov

hnedošedý, tmavošedý 27,72 € 0,72 € 19 x 10,7 1 26

sivý, béžový,                      
béžovohnedý 29,64 € 0,72 € 19 x 10,7 1 26

zelenošedý 27,72 € 1,32 €

béžový 29,64 € 1,44 €

POVAŽAN biely, hnedý, čierny 35,28 € 2,16 € 37,5 x 6,7       4 0,5 40 celých kusov                                    
2+2 krajovky 52 16 832 veľká 20,5x6,7     

malá 11,5x6,7 0,8 a 0,4 24 párov

OMAR hnedý, ružový 32,76 € - kamene výšky 5,7 cm a 
3,7 cm majú rôzne dĺžky 4,5 0,47

0,47 m2 pozostáva z                            
18 ks vyšky 5,7 cm                               
a 18 ks výšky 3,7 cm

50 18,8 940

ZRUBOVÝ hnedý, šedý 32,76 € -
kamene výšky 10,8 cm a 
dlžky 39,0  23,5 a 15,5 
cm, 6 ks z každého

4,5 0,5 18ks = 3 rozmerovo odlišné druhy       
po 6 ks. 44 20 880

šedoplavý 25,20 € 1,44 € 38,0 x 22,5                        
polka:19 x 22,5  1 11 celých kusov                                    

+2 polky 47 24 1128 18

zvetraný 27,72 € 1,68 € 38,0 x 22,5     0,5 11 celých kusov 47 20 940 11

KARPATY hnedý, šedý 30,84 € 3,12 € 40 x 10,8 3,5 0,5 22 celých kusov                                    
2+2 krajovky 44 20 880 veľká 21,8x10,8  

malá 17,5x10,8 1,0 a 0,7 12 párov

RÍMSKY béžový 32,76 € -
37,0x23,6  37,0x11,8
23,6x23,6  23,6x11,8
23,6x17,6  11,8x11,8

2 1 24ks=6 rozmerovo odlišných druhov    
po 4 ks. 35 32 1120

VRŠATEC hnedý 32,76 € 0,96 € 36 x 10,7                           
polka: 20x10,7       4 0,5 26 celých kusov +                                 

2 polky = zároveň aj krajovka 52 16 832 20 x 10,7 1 22

hnedastý melír, antracit 32,76 € 0,96 €

zelený melír 35,28 € 1,08 €

bledá 32,76 € 1,32 €

oranžovočervená 32,76 € 1,20 €

INOVEC multicolor, pieskovcový 32,76 € - rôzne rozmerovo odlišné 
kamene 5 0,44 0,44 m2 pozostáva zo 17 rozdiel. 

kusov 50 17,6 880

LAUGARÍCIO hnedooranžová 32,76 € 1,32 € 38,8 x 8,6 4 0,5 1 m2 pozostáva z 30 ks + 2ks 
krajovky 54 20 1080 21,5 x 8,6 0,9 26

TEMATÍN terakota, rustik 30,84 € 1,44 € 37,5 x 18,5                        
polka: 20 x 18,5 3 0,5 14 celých kusov  + 2 polky 41,5 20 830 20 x 18,5 1,5 14

terakota 25,20 € -

antik, rustik 27,72 € -

RATAN hnedošedý, tmavošedý, 
béžový 25,20 € - 39 x 8,8cm,                       

polka 20,5 x 8,8cm 2,5 0,5 30 celých kusov                                    
+ 2 polky 36 25 900

DREVO dub 32,76 € 3,12 € 40 x 10,8 2,5 0,5 1 m2 = 20 celých                                  
2+2 krajovky 33 28 924 veľká 39,5 x 10,8   

malá 21 x 10,8 1,5 a 0,7 8 párov

borovica 32,76 € -

gaštan 32,76 € -

DLAŽBA v kusoch dub 7,56 € - 39 x 39 4 –- 6,5 kusov v m2 12kg/kus 100 ks 1200

OBRUBA v kusoch dub 2,28 € - 24x12 4 –- 1 bežný meter = 4kusy 2,5kg/kus 360 ks 900

stĺpiková,múriková,   
medzikus 5,28 € -

stĺpiková,múriková,     
medzikus 5,52 € -

ružový a hnedý 32,76 € -

3,84 € -

984

Rozmery v cm

58,7x12,9     33,7x12,9   
25x12,9         58,7x8,6      
33,7x8,6           25x8,6

2,5 6 druhov rozmerovo odlišných 
kameňov po 4ks

26 celých kusov                                    
+ 2 krajovky
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20 980

21,5 x 8,6
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Druh obkladu
Počet ks 

krajoviek v 
krabici

Technické údaje KRAJOVKY 
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² 
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 kg Váha krajovky 
v kg

Maloobchodný doporučený                                           
CENNÍK OBKLAD + KRAJOVKY platný od 01.05.2019

DREVO II.

DOPLNOK pre OMAR 
predaj v m2 
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38,8 x 8,6  

TEHLOVKA KLASIK

Pre Kameň OMAR je dostupný DOPLNOK, obsahuje 18 veľkých kusov, ktorými môže byť doplnený OMAR hnedý, rúžový alebo aj mix oboch odtieňov. 
Balenie obsahuje 0,6 m2 a váži 30Kg.Počas inštalácie je nutné zarezanie niektorých časti Kameňa Omar.

každý obklad je zároveň krajovka
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DEKORAČNÝ NEPRAVIDELNÝ KAMEŇ v kusoch

FARBY:  bielosivá, hnedošedá

Štiepaný vzhľad nepravidelného kameňa. Vyrába sa na zakázku vo všetkých výrobných odtieňoch firmy v 3 rôznych variáciách.

58 celých kusov + 4 polky 1m2 je 
obložená plocha vrátane špár 1,5cm12

–-

20,5x6cm, polka 
14,5x6cm, +/- 5mm

každý obklad je zároveň krajovka

FARBY:  hnedastý melír, pieskovcový melír, tehlový melír, zelený melír, béžová, tmavošedá, tmavohnedá

Počet kusov v  m2 rozmer krajovky k obkladu 
v cm
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221,3523,5 x 10,8

2655

každý obklad je zároveň krajovka

2

každý obklad je zároveň krajovka

každý obklad je zároveň krajovka

–-

231,522,5 x 18,5

21,5 x 22,5

36 x 10,7                           

19,5 x 9,7                          
polka: 9,7 x 9,7 1,5

3

každý obklad je zároveň krajovka

1200

0,5

1

960

53 celých kusov                                    
+ 1 polka 30

48

40

20

39,9 x 18,5   

49

1

4,540 x 10,8    

3

13 celých kusov                                    
+ 1 krajovka3

0,5
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201 m2 pozostáva z 30ks+2ks krajovky0,5

1 m2 pozostáva z 22 ks+2ks krajovky

4,5

ZVRÁSNENÁ



P O C T I V Á  R U Č N Á  V Ý R O B A

Stroj do produktu prirodzenosť nedá, zručný človek 
áno! Odlišujeme sa nielen nezameniteľnou kvalitou 
a vzhľadom produktov, unikátnou technológiou 
výroby, ale aj poctivou handmade výrobou. Všetky 
naše produkty sú ručne farebne dotvárané, vyrába-
né a aj balené. Uprednostňujeme to kvôli poctivos-
ti, precíznosti a vysokej kvalite. Je to taktiež krásny 
systém na podporu zamestnanosti.
 
Naša spoločnosť kladie veľký dôraz na zodpovednosť. 
V roku 2015 a 2017 sme získali pečať ako SPOLO-
ČENSKY ZODPOVEDNÝ PODNIK. Týmto patríme 
medzi 3,2% podnikov spĺňajúcich ekonomické a 
hospodárske aspekty spoločensky zodpovedného 
podnikania. 

Zodpovedné podnikanie znamená, že pri dosaho-
vaní zisku rešpektujeme potreby všetkých partne-
rov, s ktorými pri svojom podnikaní prichádzame 
do kontaktu. Týmito partnermi sú (nielen) zamest-
nanci, zákazníci, konkurencia, dodávatelia, lokálna 
komunita i životné prostredie ale i štát.



K VA L I TA  J E  P R V O R A D Á 

Naše zodpovedné podnikanie a  prínos pre hospodár-
stvo a  zamestnanosť, bolo ocenené aj Ministerstvom 
hospodárstva a  tiež Ministerstvom práce, sociálnych 
vecí a rodiny. Čestné uznanie osobne predal vedeniu fir-
my minister hospodárstva Juraj Miškov a  podpredseda 
vlády Jozef Mihál.

Firma VASPO STONE, s.r.o. od svojho vzniku využíva je-
dinečnú vlastnú technológiu, vlastný vývoj ako aj vlast-
ný návrh  finálneho vzhľadu obkladu. Vďaka tejto svojej 
technológii je jednoznačným lídrom vo svojom obore, 
čoho dôkazom sú mnohé ocenenia a množstvo spokoj-
ných zákazníkov. 

Hlavnou motiváciou spoločnosti VASPO STONE, s.r.o. je 
prinášať zákazníkom cenovo prijateľnú a  technicky do-
konalejšiu náhradu prírodného kameňa, ktorý svojím 
výzorom pripomína odveké spojenie človeka s prírodou. 
Všetky druhy obkladu majú osvedčenia o zápise úžitko-
vého vzoru a  firma je certifikovaná systémom riadenia 
kvality ISO 9001:2000.



ZMENŠUJEME NAŠU
EKOLOGICKÚ STOPU

Ekologická stopa je metóda merajúca vplyv ľudských 
aktivít na planétu Zem. Ekologickú stopu je možné 
vypočítať pre jednotlivca, školu, organizáciu, mesto 
alebo štát. Predstavuje celkové množstvo prostried-
kov na zabezpečenie všetkého čo spotrebúvame 
(energia, voda, suroviny, materiály...) a na zneškod-
nenie odpadu, ktorý pritom vytvárame. Čím väčšia 
stopa, tým väčší vplyv na prírodu.

Environmentálny manažment znamená riadenie 
procesu nakladania s  odpadom cez jeho separo-
vanie, skladovanie, prípravu na odvoz a  odvoz. 
Samozrejme okrem obnovitelných zdrojov energie 
sme pristúpili aj k  dôkladnému separovaniu odpa-
du a  jeho ekologickej likvidácií. Zaviedli sme ma-
nažment pre znižovanie množstva odpadu a  jeho 
efektivnu recykláciu. Zodpovedne pristupujeme 
k životnému prostrediu.

Rozumné hospodárenie s  energiou, surovinami, 
materiálmi i  ľudskými zdrojmi a následné zníženie 
zaťaženia prírody pri zachovaní plnej kvality výrob-
ného procesu a samotných výrobkov je krédom na-
šej spoločnosti od počiatku. Vďaka modernizáciám 
a pokrokom v technologickom procese sa nám darí 
naše krédo premieňať v realitu. Maximálne kladie-
me doraz na čistotu výrobného procesu a zachovanie 
prírodného dedičstva.

VASPO STONE s.r.o. sa snaží tak ako pri samotných 
výrobkoch byť v súlade s prírodou a minimalizovať 
svoju ekostopu aj  v  samotnom výrobnom proce-
se. V  posledných rokoch sme v  testovacom režime 
spustili vlastnú fotovoltaickú elektráreň na rozlohe 
cca 1500m2, s uložnou kapacitou energie 1MWh, 
ktorá nám nemalou čiastkou pokrýva celkovú spot-
rebu energie. Naše výrobky sú vyrobené za pomoci 
zelenej energie.

ENVIRONMENTÁLNY 
MANAŽMENT

ROZUMNÉ
HOSPODÁRENIE

OBNOVITEĽNÉ
ZDROJE ENERGIE
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