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O nás
Společnost Ptáček - velkoobchod, a. s., založená v roce 1992, patří mezi největší velkoobchody v oblasti topení – plyn – voda –  

inženýrské sítě – koupelny v České republice a na Slovensku.

Plný sortiment, celorepublikové pokrytí a  profesionální prodejní servis, to jsou znaky společnosti Ptáček – velkoobchod, a.s.  

a důvody jejího postavení lídra na trhu. Naše nabídka zahrnuje nejen úplný sortiment, ale také služby s tím spojené, tedy zpracování 

aktuálních informací o nabídce zboží, poradenství v oboru, rozvozy po celé republice a další. Součástí naší rozsáhlé prodejní sítě 

jsou specializovaná koupelnová studia, jejichž úkolem je pomocí odborného personálu poskytnout zákazníkům komplexní péči 

a kvalitní výrobky. Studia koupelen prezentují širokou nabídku z oblasti sanitární keramiky, obkladů a dlažeb, baterií a doplňků. 

V současnosti společnost provozuje více než osmdesát koupelnových studií v ČR a SR a další se připravují.

Úvod
Rádi bychom vám představili výběr ze sortimentu keramických dlaždic s dekorem dřeva. Tato dlažba přinese 

do vašeho interiéru či exteriéru nadčasový design přírodního materiálu. Dlaždice jsou takřka nerozeznatelné 

od pravého dřeva, zachycují strukturu včetně žilkování, suků a letokruhů. Dlažba má skvělé technické vlast-

nosti, oproti dřevěné se velmi snadno udržuje a je vhodná pro podlahové vytápění. Vyrábí se v mnoha rozmě-

rech, površích, dekorech a odstínech, které stylově pasují do moderních, rekreačních i historických objektů. 

Všechny kolekce uvedené v tomto katalogu máme skladem, k okamžitému odběru na centrálních skladech.

Obsah

Nabízíme

poradenství

dopravu zdarma

doporučení odborné
montážní firmy

slevy

Aktuální informace o akčních slevách z uvedených cen najdete na www.koupelny-ptacek.cz 06/2021
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Některé obrázky mohou být ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny. 

Proč dlaždice s dekorem imitace dřeva?
Keramická dlažba má oproti masivnímu dřevu mnoho předností a rozhodně nesbírá žádné mínusové body ani na poli vzhledu.  
Současné technologie umožňují věrnost imitace vůči přírodnímu originálu skutečně do nejmenších detailů. Ať už jde o strukturu 
povrchu, barevný odstín nebo přírodní kresbu. 

Dokonalosti dosahují imitace také díky barevným provedením. Mimo oblíbené klasické odstíny světlého či tmavého dubu jsou dnes 
dostupné i tmavé varianty exotických druhů dřev s výraznou kresbou, bělené dřevo nebo i dlažby imitující dřevo s nátěrem.

Věrnost vzhledu dřevěné podlahy můžete s keramickou dlažbou podtrhnout i v rámci pokládky. Díky široké škále rozměrů může 
vypadat dlažba jako prkna nebo imitace parket. Dostupné jsou ovšem i ty pro keramickou dlažbu tolik typické čtvercové formáty, 
které jsou oblíbené zejména v interiérech koupelny, nebo jako dlažba do chodby.

Technické vlastnosti podlahy
Potřebujete vytápění prostoru za pomocí topení v podlaze? Masivní podlahy jsou pro tento typ vytápění zcela nevhodné, protože 
dřevu nesvědčí výrazné teplotní výkyvy. Dlažby imitující dřevo, a vlastně keramické dlažby obecně, vám umožní instalaci podlahové-
ho vytápění bez jakýchkoliv kompromisů. Dřevěná podlaha pro celý interiér, a to včetně jindy problematických míst jako je koupelna, 
vstupní chodba či kuchyně? S keramickou dlažbou to není žádný problém. Stačí si vybrat vhodnou sérii s odpovídajícími parametry, 
například vysokou protiskluzností, která se postará o vaši stabilitu a jistý krok i když se na podlaze objeví trochu vody z obuvi nebo 
po vyšplouchnutí z vany plné bublin.

Bourejte hranice mezi interiérem a exteriérem! Dlažby v imitaci dřeva jsou dostupné i v provedeních vhodných na terasu, do pergoly 
nebo do okolí bazénu. Díky tomu můžete použít jeden dekor a velmi vkusně propojit interiér svého domova s venkovní terasou  
a prostorem zahrady.
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Uvedené ceny jsou včetně DPH 21%  |  Aktuální ceny včetně akčních nabídek naleznete na www.koupelny-ptacek.cz

Fota: Marrazi - Vero
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Některé obrázky mohou být ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny. 
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Uvedené ceny jsou včetně DPH 21%  |  Aktuální ceny včetně akčních nabídek naleznete na www.koupelny-ptacek.cz

Vero
Originální způsob pojetí vzhledu dřeva s cílem vrátit se ke 

kořenům přírodního stylu. S Vero dělá Marazzi nový krok vpřed 
v oblasti technologických inovací a vytváří kolekci inspirovanou 
dubem, která hladí váš pohled a poté váš dotek díky jeho 
úžasné věrnosti přírodnímu materiálu. Čtyři barvy, dvě velké 
velikosti prken na vnitřní a venkovní povrchy: keramická 
kolekce, která vylepšuje koncept autentičnosti a otevírá nové 

obzory designu.

Dlažba
Rozměr  
(cm)

m2  
v balení

Tloušťka 
(mm)

Rektifi-
kováno

Akční  
cena s DPH

20×120 1,62 10,5 ANO 1.099 Kč

22,5×180 0,72 10,5 ANO 1.279 Kč

60×60×2 0,72 20 ANO 1.299 Kč

40×120×2 0,48 20 ANO 1.549 Kč

         R9     R11
outdoor

        

Natural

Rovere

Quercia

Castagno

Schéma možné pokládky

U této realizace se jedná o nepravidelné odsazení  
jednotlivých dlaždic stejného formátu. 
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Některé obrázky mohou být ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny. 
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Uvedené ceny jsou včetně DPH 21%  |  Aktuální ceny včetně akčních nabídek naleznete na www.koupelny-ptacek.cz

Treverkcountry
Treverkcountry evokuje krásu časem opotřebovaných 

parket v moderním, dynamickém jazyce, ne bez přitažlivého 

rustikálního nádechu. 5 barev ve velikostech 10×100 cm 

a 13×100 cm, pouze pro společnou instalaci, které oživují 

povrchy díky neustále se měnící souhře se světlem a vyjadřují 

pohodlí a přirozenou eleganci v nejtradičnějších kontextech 

nebo moderních designových schématech.

Dlažba
Rozměr  
(cm)

m2  
v balení

Tloušťka 
(mm)

Rektifi-
kováno

Akční  
cena s DPH

10×100/13×100 1,15 9 NE 799 Kč

Série se dodává v mi×u formátů v jedné krabici pro společnou pokládku.

        R9     

M16A

M16F

M16E

M16D

M16C

Schéma možné pokládky

U této realizace se jedná o nepravidelné odsazení  
jednotlivých dlaždic stejného formátu. 
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Některé obrázky mohou být ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny. 
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Uvedené ceny jsou včetně DPH 21%  |  Aktuální ceny včetně akčních nabídek naleznete na www.koupelny-ptacek.cz

Betulla

Treverkhome
Dokonalá imitace dřeva včetně kresby, povrchové nerovnos-

ti, textury a struktury, to je Treverkhome. Díky nejnovější vý-

robní technologii je zaručena neopakovatelnost jednotlivých 

kreseb, každá dlaždice je tedy originál. Dlaždice lze položit 

na minimální spáru šíře 2 mm a série je vhodná i na poklád-

ku s podlahovým topením. Treverkhome splňuje nejpřísnější 

podmínky certifikace výrobního cyklu ohledně ochrany život-

ního prostředí (výrobek má min. 40% recyklovaného mat.). 

Dlažba
Rozměr  
(cm)

m2  
v balení

Tloušťka 
(mm)

Rektifi-
kováno

Akční  
cena s DPH

30×120 1,08 10,5 ANO 999 Kč

20×120 0,72 10,5 ANO 999 Kč

15×120 1,08 10,5 ANO 999 Kč

60×60×2 0,72 20 ANO 1.099 Kč

40×120×2 0,48 20 ANO 1.549 Kč

Sokl
Rozměr  
(cm)

m2  
v balení

Tloušťka  
(mm)

Akční  
cena s DPH

7×60 7,8 bm 9,5 499 Kč/bm

        R9     R11
outdoor

        

Acero

Castagno

Frassino

Larice

Quercia

Olmo

Rovere

Schéma možné pokládky

Spotřeba dlažby při této realizaci: 
rozměr 30×120 51,72% plochy 
rozměr 30×120 48,28% plochy

Spotřeba dlažby při této realizaci: 
rozměr 15×120  23,08% plochy 
rozměr 20×120  30,77% plochy  
rozměr 30×120  46,15% plochy 
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Některé obrázky mohou být ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny. 
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Uvedené ceny jsou včetně DPH 21%  |  Aktuální ceny včetně akčních nabídek naleznete na www.koupelny-ptacek.cz

Treverkmust
Série Treverkmust nabízí dvě verze imitace olejovaných, 

bělených prken. Přiznané suky a letokruhy v základní verzi 

a druhá rafinovanější verze Selection bez suku.

Dlažba
Rozměr  
(cm)

m2  
v balení

Tloušťka 
(mm)

Rektifi-
kováno

Akční  
cena s DPH

25×150 1,13 10,5 ANO 1.299 Kč

        R9         

M05E  White

M05F  Baige

M05G  Brown

M05H  Taupe

Schéma možné pokládky

U této realizace se jedná o nepravidelné odsazení  
jednotlivých dlaždic stejného formátu. 
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Některé obrázky mohou být ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny. 
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Uvedené ceny jsou včetně DPH 21%  |  Aktuální ceny včetně akčních nabídek naleznete na www.koupelny-ptacek.cz

Treverkmade
Starý dřevěný sud, ve kterém zraje likér, to je hlavní zdroj 

inspirace Treverkmade. Unikátní barvy a bohatá (výrazná) 

struktura je přesně reprodukována ve 4 teplých odstínech: 

krém, karamel, koňak a kouř. Treverkmade je k dispozici 

v rozměrech 15×90 cm. Menší rozměr umožňuje vytvoření 

originálních kompozic na obklady stěn. Tento výrobek je 

určen pro použití v obytných i veřejných prostorech, jako jsou 

obývací pokoje, kuchyně, koupelny, ložnice, obchody, hotely 

a kanceláře.

Dlažba
Rozměr  
(cm)

m2  
v balení

Tloušťka 
(mm)

Rektifi-
kováno

Akční  
cena s DPH

15×90 0,95 9 NE 699 Kč

40×120×2 0,48 20 ANO 1.549 Kč

Sokl
Rozměr  
(cm)

m2  
v balení

Tloušťka  
(mm)

Akční  
cena s DPH

7,5×90 1 bm 9 426 Kč/bm

         R9     R11
outdoor

     

Cream

Caramel

Cognac

Fume

Schéma možné pokládky

U této realizace se jedná o nepravidelné odsazení  
jednotlivých dlaždic stejného formátu. 
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Některé obrázky mohou být ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny. 



17
Uvedené ceny jsou včetně DPH 21%  |  Aktuální ceny včetně akčních nabídek naleznete na www.koupelny-ptacek.cz

Treverkway
Poezie v každém prostředí. Komfor t a opravdový 

klid vychází z kolekce Treverkway, moderní imitace 

klasické dřevěné podlahy. Vytváří atraktivní interiéry pro 

lidi, kteří upřednostňují design v souladu s přírodou. 

Výrobky z této sér ie utvář í tón každého prostoru  

a ve všech prostředích působí výjimečně.

Dlažba
Rozměr  
(cm)

m2  
v balení

Tloušťka 
(mm)

Rektifi-
kováno

Akční  
cena s DPH

15×90 0,95 9 NE 699 Kč

        R9        

Schéma možné pokládky

U této realizace se jedná o nepravidelné odsazení  
jednotlivých dlaždic stejného formátu. 

MLA1  Betulla

MLA2  Rovere

MLA3  Castagno

MLA4  Qurcia

MLA5  Olmo

MLA6  Larice

MLAJ  Acero

MLAK  Frassino
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Některé obrázky mohou být ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny. 



19
Uvedené ceny jsou včetně DPH 21%  |  Aktuální ceny včetně akčních nabídek naleznete na www.koupelny-ptacek.cz

Treverkfusion
Série Treverkfusion je inspirována různými druhy dřeva 

a vyznačuje se vysokým stupněm barvy a zjevných suku, 

které zvyšují dojem přesné reprodukce výchozích materiálu. 

K dispozici v neutrálních, hnědých a šedých barvách, 

umožňuje velmi širokou škálu pokládacích vzorů díky velikosti 

10×70 cm.

Dlažba
Rozměr  
(cm)

m2  
v balení

Tloušťka 
(mm)

Rektifi-
kováno

Akční  
cena s DPH

10×70 0,91 9 NE 699 Kč

        R9     

M005 Neutral

M006  Brown

M007  Grey

Schéma možné pokládky
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Některé obrázky mohou být ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny. 
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Uvedené ceny jsou včetně DPH 21%  |  Aktuální ceny včetně akčních nabídek naleznete na www.koupelny-ptacek.cz

Treverkcharme
Zašlou slávu historických parket přináší zpět moderní a přitom 

minimalistická série Treverkcharme. K dispozici je 5 barevných 

odstínů a díky rozměru 10×70 lze vytvořit několik pokládacích 

vzoru jak v obytných, tak veřejných prostorech.

Dlažba
Rozměr  
(cm)

m2  
v balení

Tloušťka 
(mm)

Rektifi-
kováno

Akční  
cena s DPH

10×70 0,91 9 NE 699 Kč

        R9     

Schéma možné pokládky

MM91  White

MM92  Beige

MM93  Taupe

MM94  Brown

MM95  Grey
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Některé obrázky mohou být ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny. 
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Uvedené ceny jsou včetně DPH 21%  |  Aktuální ceny včetně akčních nabídek naleznete na www.koupelny-ptacek.cz

Kuni
Série Kuni klade důraz na neobyčejně teplý a podmanivý 

vzhled dřeva smíchaného s reálnými a přirozenými barvami.

Dlažba
Rozměr  
(cm)

m2  
v balení

Tloušťka 
(mm)

Rektifi-
kováno

Akční  
cena s DPH

20×120 1,44 10,5 ANO 999 Kč

        R10         

2012A

2012BS

2012G

2012T

2012TS

2012W

Schéma možné pokládky

U této realizace se jedná o nepravidelné odsazení  
jednotlivých dlaždic stejného formátu. 
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Některé obrázky mohou být ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny. 
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Uvedené ceny jsou včetně DPH 21%  |  Aktuální ceny včetně akčních nabídek naleznete na www.koupelny-ptacek.cz

Urbiko
Evokující síla, nesčetné textury a nepravidelnosti, proměnlivost. 

Dlaždice jsou perfektní volbou pro ty, kteří milují krásné věci, 

které jsou zároveň funkční a trvanlivé. Harmonie a příroda pro 

vaše obytné prostory.

Dlažba
Rozměr  
(cm)

m2  
v balení

Tloušťka 
(mm)

Rektifi-
kováno

Akční  
cena s DPH

15×60 1,26 9 NE 549 Kč

        R10      

Schéma možné pokládky

U této realizace se jedná o nepravidelné odsazení  
jednotlivých dlaždic stejného formátu. 

156B

156G

156T

156W
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Některé obrázky mohou být ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny. 
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Uvedené ceny jsou včetně DPH 21%  |  Aktuální ceny včetně akčních nabídek naleznete na www.koupelny-ptacek.cz

Riverside
Voda a vzduch jako hlavní protagonisté. Spojení dřeva 

a cementu - vytváří úchvatný a moderní povrch série Riverside.

Dlažba
Rozměr  
(cm)

m2  
v balení

Tloušťka 
(mm)

Rektifi-
kováno

Akční  
cena s DPH

15×60 1,26 9 NE 599 Kč

        R10      

156A

156T

156W

156DG

156G

Schéma možné pokládky

U této realizace se jedná o nepravidelné odsazení  
jednotlivých dlaždic stejného formátu. 



28
Některé obrázky mohou být ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny. 
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Uvedené ceny jsou včetně DPH 21%  |  Aktuální ceny včetně akčních nabídek naleznete na www.koupelny-ptacek.cz

Nature (Do vyprodání zásob.)

Ekonomická imitace dřeva v sedmi barevných provedeních pro 

stylové i moderní prostory. Nature se vyrábí ve formátu 15×60 

cm, povrch je standardně matný hladký. 

Dlažba
Rozměr  
(cm)

m2  
v balení

Tloušťka 
(mm)

Rektifi-
kováno

Akční  
cena s DPH

15×60 1,08 10,5 NE 349 Kč

        R9      

Schéma možné pokládky

Nature 156A  Nature 156DG

Nature 156T

Nature 156W

Nature 156B Nature 156G

Nature 156J
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Některé obrázky mohou být ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny. 
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Uvedené ceny jsou včetně DPH 21%  |  Aktuální ceny včetně akčních nabídek naleznete na www.koupelny-ptacek.cz

Wood (Do vyprodání zásob.)

Mimořádná imitace dřeva v sedmi barevných provedeních. 

Vynikající řešení pro vnitřní i venkovní prostory. Wood je 

k dispozici ve formátu 16,5×100 cm. Povrch je matný, hladký.

Dlažba
Rozměr  
(cm)

m2  
v balení

Tloušťka 
(mm)

Rektifi-
kováno

Akční  
cena s DPH

16,5×100 1,08 11 ANO 799 Kč

        R10          

Wood 161A Wood 161W

Wood 161T

Wood 161V

Wood 161G Wood 161CE

Wood 161R

Schéma možné pokládky

U této realizace se jedná o nepravidelné odsazení  
jednotlivých dlaždic stejného formátu. 
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Některé obrázky mohou být ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny. 
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Uvedené ceny jsou včetně DPH 21%  |  Aktuální ceny včetně akčních nabídek naleznete na www.koupelny-ptacek.cz

Oland
Sofistikovanost, všestrannost a velké dekorativní schopnosti 

jsou hlavními součástmi řady Oland. V této sérii lze ocenit 

úroveň vývoje ve výrobních procesech, které komunikují 

přirozený pocit, který je schopen znovu vytvořit jemnou 

strukturu dřeva pomocí důsledné práce v odstínech. Umožňují 

velkoplošným dlaždicím zvýraznit vlastnosti a realismus 

materiálu a proměnit jej ve velmi atraktivní a funkční sérii.

Dlažba
Rozměr  
(cm)

m2  
v balení

Tloušťka 
(mm)

Rektifi-
kováno

Akční  
cena s DPH

23×120 1,38 9,5 NE 469 Kč

        R9      

White

Nut

Natural

Greige

Honey

Schéma možné pokládky

U této realizace se jedná o nepravidelné odsazení  
jednotlivých dlaždic stejného formátu. 
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Některé obrázky mohou být ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny. 
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Milena
Milena se objevuje v 5 barvách: Haya, Nuez, Cerezo, Ceniza, 

Nogal. Tato kolekce obnovuje měkké a harmonické textury, 

které každému dílu dodávají sofistikovanost, intimitu a teplo 

v rektifikovaném rozměru 20×120. Poskytuje veškerou 

podstatu a vášeň dřeva, ale zlepšuje jeho výhody při péči. 

Produkt, který si nesmíte nechat ujít.

Dlažba
Rozměr  
(cm)

m2  
v balení

Tloušťka 
(mm)

Rektifi-
kováno

Akční  
cena s DPH

20×120 1,2 10,5 ANO 599 Kč

        R9          

Ceniza 

Nuez

Nogal

Haya

Cerezo

Schéma možné pokládky

U této realizace se jedná o nepravidelné odsazení  
jednotlivých dlaždic stejného formátu. 
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Některé obrázky mohou být ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny. 
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Saloon
Slinuté glazované dlaždice v hladkém matném povrchu imitující 

dřevo s protiskluzností R9A jsou ideální variantou pro jakýkoliv 

interiér a exteriér se zaručenou snadnou údržbou a čistitelností. 

Díky tepelné vodivosti dlaždic jsou pro vytápěnou podlahu 

bezkonkurenční materiál. Široká formátová nabídka 20×120 

a 30×120 cm podporuje maximální efekt i různorodou pokládku  

s jednosměrnou či šachovnicovou orientací. Při pokládce 

dodržujte přesah dlaždic max. o 1/3. V nabídce je také formát 

20×80 cm za velmi dostupnou cenu. 

Dlažba
Rozměr  
(cm)

m2  
v balení

Tloušťka 
(mm)

Rektifi-
kováno

Akční  
cena s DPH

30×120 1,08 10 ANO 1.010 Kč

20×120 0,96 10 ANO 1.010 Kč

20×80 0,64 10 ANO 727 Kč

        R9          

Bílo-šedá 

Béžová

Světle hnědá

Tmavě hnědá

Schéma možné pokládky

U této realizace se jedná o nepravidelné odsazení  
jednotlivých dlaždic stejného formátu. 
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Některé obrázky mohou být ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny. 
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Devon
Zde je nová a zajímavá interpretace přírodní esence par 

excellence: efekt dřeva. Tato řada je působí velice teplým 

dojmem. Široká škála rozměrů a barev ve spojení s jeho 

přirozeností nabízí odolnost a snadné použití. Tento produkt 

s autentickým konceptem prkna definuje úžasné, exkluzivní 

a nadčasové prostory.

Dlažba
Rozměr  
(cm)

m2  
v balení

Tloušťka 
(mm)

Rektifi-
kováno

Akční  
cena s DPH

20×121 1,46 10 ANO 749 Kč

30×121 1,46 10 ANO 749 Kč

        R9          

Acero

Teak

Rovere

Doussie

Schéma možné pokládky

U této realizace se jedná o nepravidelné odsazení  
jednotlivých dlaždic stejného formátu. 
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Některé obrázky mohou být ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny. 
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Echo
Tam, kde kamenné Dolomitské skály protínají nebe, kde se 

srdce plní klidem, se zrodila série Echo, jejíž čtyři odstíny, ve 

kterých se vyrábí, nesou ve svém názvu jména těchto vzácných 

oblastí. V sérii se snoubí vášeň a technika, experimentování 

a pozornost na detail, důraz je kladen na realistické suroviny. 

Originální je možnost volby ze třech možných povrchů 

včetně leštěného, dva rozměry obdélníků, ale také dnes již 

velmi oblíbená varianta 60×60 cm v síle 2 cm. Tento materiál 

položený na sucho, bez nutnosti lepení, zaručí vaší terase 

dlouhověkost i v extrémních podmínkách, které má tato série 

ve svém DNA.

Dlažba
Rozměr  
(cm)

m2  
v balení

Tloušťka 
(mm)

Rektifi-
kováno

Akční  
cena s DPH

24,6×100 0,98 10,5 ANO 999 Kč

16,2×100 0,97 10,5 ANO 1.099 Kč

        R10          

Gardena Naturale

Fiemme Naturale

Badia Naturale

Siusi Naturale

Schéma možné pokládky

U této realizace se jedná o nepravidelné odsazení  
jednotlivých dlaždic stejného formátu. 
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Některé obrázky mohou být ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny. 



43
Uvedené ceny jsou včetně DPH 21%  |  Aktuální ceny včetně akčních nabídek naleznete na www.koupelny-ptacek.cz

Epoque
Série Epoque byla rozdělená do dvou skupin Bois a Beton. 

Ošumělou atmosféru městského podkroví a lehký retro vzhled 

v barvách béžové, hnědé a šedé pojala právě kolekce Bois.

Dlažba
Rozměr  
(cm)

m2  
v balení

Tloušťka 
(mm)

Rektifi-
kováno

Akční  
cena s DPH

25×150 1,125 10 ANO 1.439 Kč

        R10          

Schéma možné pokládky

U této realizace se jedná o nepravidelné odsazení  
jednotlivých dlaždic stejného formátu. 

Epoque Bois Beige 

Epoque Bois Brown

Epoque Bois Grey
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Některé obrázky mohou být ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny. 
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Baita
Baita se zrodila jako imitace dřevěné podlahy, která se 

vyskytuje v celodřevěných interiérech alpských srubů. 

Zvláštností série Baita je mimo jiné to, že každý z odstínu ve 

kterém se vyrábí, připomíná jeden z životních cyklů tohoto 

vzácného dřeva. Barva Fresh připomíná strukturu kmene, 

který byl čerstvě uříznutý v lese, Natural je dřevo, které bylo 

použito v interiéru, SUN v sobě obsahuje odlesky dřeva na 

které působí přímé sluneční světlo, Shade připomíná strukturu 

dřeva, které bylo použito v zastíněných prostorech. To vše 

ještě více akcentuje čtvercový rozměr dlažby a historický 

kazetový vzor.

Dlažba
Rozměr  
(cm)

m2  
v balení

Tloušťka 
(mm)

Rektifi-
kováno

Akční  
cena s DPH

60×60 1,08 9,5 ANO 1.149 Kč

        R10          

Fresh LQ26

Shade LQ27

Natural LQ25

Sun LQ28
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Některé obrázky mohou být ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny. 

Přehled ikon:

  Mrazuvzdornost – ikona značí, že daná série je i pro venkovní použití v našich klimatických 

podmínkách, tzn. že vlivem mrazu nedojde k jejímu poškození.

  Použití – prvek s univerzálním použitím určený jako dlažba na podlahu i na stěnu.

 Protiskluznost dlažby – ikona značí, zda lze použít pro pracovní podlahy  

dle předpisu BGR 181 (DIN 51130).

R9   R9 – vnitřní a odpočinkové plochy, chodby, ...

R10   R10 – sklady, malé kuchyně, sanitární prostory, ...

R11 
outdoor  R11 – venkovní prostory, venkovní schody, kuchyně škol, mycí linky, …

 Odstínové odchylky – záměrné nebo možné kolísání odstínů barev,  

struktury povrchu, kresby nebo barevnosti dekorace.

  V2 – malé odchylky

  V3 – velké odchylky

  V4 – velké a zcela nahodilé odchylky 

  Rektifikovaná dlažba – ikona značí, že hrany dlažby byly při finálním procesu  

výroby zaříznuty na přesný rozměr. Tato úprava dlažeb umožňuje pokládku  

s minimální spárou (2–3 mm).

Vzhledem k platné normě, která u větších formátů dlažby připouští odchylku v rovinnosti, rozhodně

nedoporučujeme pokládku provádět tak, že sousedící dlaždice na sebe navazují přesně v polovině

jejich délky. Proto u jednotlivých sérií uvádíme ukázky výrobcem doporučených realizací.

Všechny kolekce uvedené v tomto katalogu máme skladem, k okamžitému odběru na centrálních skladech.



Outdoorová dlažba 

... je ideální pro pokládání zahradních  
chodníků, venkovních teras, bazénů a všech 
ostatních venkovních prostor.  
Protiskluznost dlažby s označením R11 

outdoor

Katalog této dlažby žádejte na našich  
koupelnových studiích. 

www.koupelny-ptacek.cz

Studia krbů:
Březnice u Zlína, Marušky 605
Hradec Králové, Bieblova 38
Jičín, Šturmova 1269
Kutná Hora, Čáslavská 222
Liberec, Doubská 820
Olomouc, Sladkého 40
Ostrava, Nad Paroubkou 31A
Praha - Čestlice, Obchodní 101
Praha - Jinočany, Okružní 275
Praha - Vysočany, Poděbradská 1016
Sedlčany, Kňovická 341
Svitavy, Průmyslová 10
Tábor, Soběslavská 3191
Teplice, Gagarinova 467
Trutnov, Horská 74
Unhošť, Lidická 1010

Přehledné informace získáte na
www.krby-kamna-ptacek.cz  

www.krby-kamna-ptacek.cz



Kompletní nabídku  
sanitárního a topenářského  

vybavení naleznete 
v našich produktových

katalozích. 

Centrála společnosti

ČR: Tyršova 647 . 664 42  Modřice . e-mail: velkoobchod@ptacek.cz . www.ptacek.cz

SR: Vajnorská 140 . 831 04  Bratislava . e-mail: bratislava@ptacek.sk . www.ptacek.sk

Infolinka 

Velkoobchod: +420 220 800 100 

Koupelny: +420 220 800 000

Senica

Trnava

Nitra

Šamorin

Bory

Trenčín

Prievidza

Martin

Námestovo

Liptovský Mikuláš

Žiar n.
Hronom

Zvolen

Banská
Bystrica

Poprad

Bardejov

Prešov

Košice

Cheb
Sokolov

Karlovy
Vary

Tachov

Vejprnice

Domažlice

Klatovy

Strakonice

Prachatice

Český Krumlov

České
Budějovice

Písek
Tábor

Jindřichův
Hradec

Pelhřimov

Havlíčkův
Brod

Žďár n.
Sázavou

Velké
Meziříčí

Třebíč

SvitavyHlinsko

Chrudim

Pardubice

Ústí n.
Orlicí

Lanškroun

Rychnov
n. Kněžnou

Hradec
Králové

Jičín

Náchod

Trutnov

Jablonec
n. Nisou

Vrchlabí

Liberec

Česká 
Lípa

Děčín

Teplice

Litoměřice
Most

Chomutov
Louny

Žatec

Mladá
Boleslav

Mělník

Kralupy n. Vltavou

Kladno

Slaný

Rakovník
Unhošť

Beroun

Příbram
Sedlčany

Benešov

Čestlice

Nymburk

Jirny

Kolín

Kutná
Hora Šumperk

Jeseník

Prostějov

Opava
Karviná

Ostrava

Frýdek-Místek
Nový
Jičín Třinec

Valašské
Meziříčí

Vsetín

Přerov

Kroměříž

Zlín

Uherské
Hradiště

Uherský
Ostroh  

Blansko

Vyškov

Znojmo

Břeclav

Kyjov

Hodonín

Šternberk

Vysoké
Mýto

Piešťany

Považská
Bystrica

Síť poboček
         po celé ČR a SR.
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