Katalóg dlažby
imitácia dreva

Spoločnosť PTÁČEK – veľkoobchod, a.s. založená v roku
1992, patrí medzi najväčšie veľkoobchody v oblasti
kúrenie – plyn – voda – inžinierske siete – kúpeľne na
Slovensku a v Čechách.
Spoločnosť má hlavné sídlo v brnenských Modřicích a svoj sortiment
a služby ponúka zákazníkom v stále sa rozširujúcej sieti pobočiek. Táto
sieť, pokrývajúca celú krajinu, garantuje zákazníkom rovnaké nákupné
podmienky a plný sortiment pri nákupe v ktorejkoľvek z nich. Súčasťou
obchodnej siete sú aj samoobslužné predajne, tzv. Inštalatércentrá,
umožňujúce rýchle a operatívne vybavenie predovšetkým drobnejších
zákaziek.
Na vybraných pobočkách je naskladnená rozšírená ponuka sortimentu
inžinierskych sietí.
Kompletné v ybavenie kúpeľní ponúkame prostredníctvom siete
kúpeľňových štúdií pod obchodnou značkou Kúpeľne PTÁČEK.
Plný sortiment, pokrytie celej krajiny a profesionálny predajný servis: to
sú znaky spoločnosti PTÁČEK – veľkoobchod, a.s. a dôvody jej postavenia
lídra na trhu. Či ste veľká stavebná firma, developer, kúrenár či inštalatér
alebo konečný užívateľ, každému z vás máme čo ponúknuť.
Ing. Zdeněk PTÁČEK
zakladateľ a predseda predstavenstva.
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Treverkhome
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Treverkhome
Dokonalá imitácia dreva vrátane kresby, povrchové nerovnosti,
textúry a štruktúry, to je TreverkHome. Vďaka najnovšej
výrobnej technológii je zaručená neopakovateľnosť jednotlivých
kresieb, každá dlaždica je teda originál. Vďaka presným

Acero
MLF6 | 30×120 cm
MLF4 | 20×120 cm
MLF3 | 15×120 cm

MLCQ |

7 × 60 cm

MJX0 |

7 × 60 cm

MJX2 |

7 × 60 cm

MLCP |

7 × 60 cm

ML2T |

7 × 60 cm

ML2S |

7 × 60 cm

MJX3 |

7 × 60 cm

MJX1 |

7 × 60 cm

výrobným formátom možno dlaždice položiť na minimálnu
škáru šírky 2 mm. TreverkHome je k dispozícii vo formátoch
15 × 120, 20 × 120 a 30 × 120 cm, séria je vhodná aj na pokládku
s podlahovým kúrením. TreverkHome spĺňa najprísnejšie
podmienky certifikácie výrobného cyklu ohľadne ochrany
životného prostredia, kedy finálny výrobok obsahuje minimálne

Betulla
MJWJ | 30×120 cm
MJWE | 20×120 cm
MJW9 | 15×120 cm

40 % recyklovaného materiálu.
Ukážky realizácií
Castagno
MJWL | 30×120 cm
MJWG | 20×120 cm
MJWC | 15×120 cm

15 cm
30 cm
25 cm
5 cm
20 cm
30 cm
10 cm
10 cm
25 cm
15 cm

Frassino

5 cm

Spotreba dlažby pri tejto realizácii:
rozmer 30 × 120

51,72 % plochy

rozmer 20 × 120

48,28 % plochy

MLF5 | 30×120 cm
MLF1 | 20×120 cm
MLF0 | 15×120 cm

Larice
20×120
15×120
30×120

10 cm

15×120
20×120

20 cm
25 cm

30×120
20×120
15×120
30×120

MKLC | 30×120 cm
MKLG | 20×120 cm
MKLJ | 15×120 cm

10 cm
15 cm

20 cm
15 cm
20 cm
30 cm

Spotreba dlažby pri tejto realizácii:
23,08 % plochy

Olmo

rozmer 30 × 120

46,15 % plochy

rozmer 20 × 120

30,77 % plochy

MKLA | 30×120 cm
MKLF | 20×120 cm
MKLH | 15×120 cm

akciová cena
s DPH / m2

rozmer 15 × 120

rozmer
(cm)

m2 v balení

protisklz

hrúbka
(mm)

30×120

1,08

R9

10,5

35,99 €

20×120

0,72

R9

10,5

48,59 €

15×120

1,08

R9

10,5

48,59 €

sokel
rozmer (cm)

m2 v balení

protisklz

hrúbka
(mm)

akciová cena
s DPH / m2

7×60

1 bm

•

•

17,99 €/bm

Quercia
MJWM | 30×120 cm
MJWH | 20×120 cm
MJWD | 15×120 cm

Rovere
MJWK | 30×120 cm
MJWF | 20×120 cm
MJWA | 15×120 cm
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Treverkway
Poézia v každom prostredí. Komfort a naozajstný pokoj
vychádza z kolekcie Treverkway, modernej imitácie klasickej

MLA1 Betulla

15 × 90 cm

MLA2 Rovere 

15 × 90 cm

MLA3 Castagno 

15 × 90 cm

MLA4 Qurcia 

15 × 90 cm

MLA5 Olmo 

15 × 90 cm

MLA6 Larice 

15 × 90 cm

MLAJ Acero 

15 × 90 cm

MLAK Frassino 

15 × 90 cm

drevenej podlahy.
Vytvára atraktívne interiéry pre ľudí, ktorí uprednostňujú
design v súlade s prírodou. Výrobky z tejto série utvárajú
tón každého priestoru a vo všetkých prostrediach pôsobia
výnimočne.

Ukážky realizácií

15 cm
30 cm
20 cm
5 cm
20 cm
30 cm
10 cm
10 cm
25 cm
15 cm
5 cm
15 cm
20 cm
10 cm

V prípade tejto realizácie sa jedná
o nepravidelné osadenie jednotlivých
dlaždíc rovnakého formátu.
rozmer (cm)

m2 v balení

protisklz

hrúbka (mm)

akciová cena
s DPH / m2

15×90

0,95

R9

9

28,79 €
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Treverkmust
Séria Treverkmust ponúka dve verzie imitácie olejovaných,
bielených dosiek. Priznané hrče a letokruhy v základnej verzii

M05E

25 × 150 cm

M05F

25 × 150 cm

M05G

25 × 150 cm

M05H

25 × 150 cm

a v druhej rafinovanejšia verzia Selection bez hrčí.

Ukážky realizácií

V prípade tejto realizácie sa jedná
o nepravidelné osadenie jednotlivých
dlaždíc rovnakého formátu.

rozmer
(cm)

m2 v balení

protisklz

hrúbka
(mm)

akciová cena
s DPH / m2

25×150

1,13

R9

10,5

46,99 €

sokel
rozmer (cm)

m2 v balení

protisklz

hrúbka (mm)

akciová cena
s DPH / m2

7×75

1 bm

•

10,5

17,70 €/bm
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Treverkmade
Starý drevený sud, v ktorom zreje likér, to je hlavný zdroj
inšpirácie TREVERKMADE. Unikátne farby a bohatá (výrazná)

MMLA

15 × 90 cm

MMLC

15 × 90 cm

MMLD

15 × 90 cm

MMLE

15 × 90 cm

štruktúra je presne reprodukovaná v 4 teplých odtieňoch: krém,
karamel, koňak a dym. Treverkmade je k dispozícii v rozmeroch
15 × 90 cm a 7 × 28 cm. Menší rozmer umožňuje vytvorenie
originálnych kompozícií na obklady stien. Tento výrobok je
určený pre použitie v obytných i verejných priestoroch, ako
sú obývacie izby, kuchyne, kúpeľne, spálne, obchody, hotely
a kancelárie.

MMLJ

7 × 28 cm

MMLK

7 × 28 cm

M025

7 × 28 cm

M026

7 × 28 cm

Ukážky realizácií

V prípade tejto realizácie sa jedná o nepravidelné osadenie
jednotlivých dlaždíc rovnakého formátu.
rozmer
(cm)

m2 v balení

protisklz

hrúbka
(mm)

akciová cena
s DPH / m2

15×90

0,95

R9

9

26,99 €

7×28

0,98

R10B

9

30,48 €

sokel
rozmer (cm)

m2 v balení

protisklz

hrúbka (mm)

akciová cena
s DPH / m2

7,5×90

1 bm

•

9

16,25 €/bm
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Treverkfusion
Séria Treverkfusion je inšpirovaná rôznymi druhmi dreva
a vyznačuje sa vysokým stupňom farby a zjavných hrčí,

M005

10 × 70 cm

M006

10 × 70 cm

M007

10 × 70 cm

ktoré zvyšujú dojem presnej reprodukcie východiskových
materiálov. K dispozícii v neutrálnych, hnedých a šedých
farbách, umožňuje veľmi širokú škálu pokladacích vzorov
vďaka veľkosti 10 × 70 cm.

Ukážky realizácií

V prípade tejto realizácie sa jedná
o nepravidelné osadenie jednotlivých
dlaždíc rovnakého formátu.

rozmer
(cm)

m2 v balení

protisklz

hrúbka
(mm)

akciová cena
s DPH / m2

10×70

0,91

R9

9

23,99 €
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Treverkcharme
Zašlú slávu historických parkiet prináša späť moderná a pritom
minimalistická séria Treverkcharme. K dispozícii je 5 farebných

MM91

10 × 70 cm

MM92

10 × 70 cm

MM93

10 × 70 cm

MM94

10 × 70 cm

MM95

10 × 70 cm

odtieňov a vďaka rozmeru 10 × 70 možno vytvoriť niekoľko
pokladacích vzorov ako v obytných, tak verejných priestoroch.

Ukážky realizácií

V prípade tejto realizácie sa jedná
o nepravidelné osadenie jednotlivých
dlaždíc rovnakého formátu.

rozmer
(cm)

m2 v balení

protisklz

hrúbka
(mm)

akciová cena
s DPH / m2

10×70

0,91

R9

9

23,39 €

sokel
rozmer (cm)

m2 v balení

protisklz

hrúbka (mm)

akciová cena
s DPH / m2

5×70

1 bm

•

9

9,12 €/bm
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Kuni
Séria Kuni kladie dôraz na neobyčajne teplý a podmanivý
vzhľad dreva zmiešaného s reálnymi a prirodzenými farbami.

KUNI 2012A

20 × 120 cm

KUNI 2012BS

20 × 120 cm

KUNI 2012G

20 × 120 cm

KUNI 2012T

20 × 120 cm

KUNI 2012TS

20 × 120 cm

KUNI 2012W

20 × 120 cm

Ukážky realizácií

V prípade tejto realizácie sa jedná
o nepravidelné osadenie jednotlivých
dlaždíc rovnakého formátu.

rozmer
(cm)

m2 v balení

protisklz

hrúbka
(mm)

akciová cena
s DPH / m2

20×120

1,44

R10

10,5

41,80 €
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Riverside
Voda a vzduch ako hlavný protagonisti. Spojenie dreva
a cementu vytvára úchvatný a moderný povrch, to je séria

RIVERSIDE 156A

15 × 60 cm

RIVERSIDE 156DG

15 × 60 cm

RIVERSIDE 156G

15 × 60 cm

RIVERSIDE 156T

15 × 60 cm

RIVERSIDE 156W

15 × 60 cm

Riverside.

Ukážky realizácií

V prípade tejto realizácie sa jedná
o nepravidelné osadenie jednotlivých
dlaždíc rovnakého formátu.

rozmer
(cm)

m2 v balení

protisklz

hrúbka
(mm)

akciová cena
s DPH / m2

15×60

1,26

R10

9

19,99 €
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Nature
Ekonomická imitácia dreva v siedmich farebných prevedeniach
pre štýlové aj moderné priestory.

Nature 156A 

15 × 60 cm

Nature 156B 

15 × 60 cm

Nature 156DG 

15 × 60 cm

Nature 156G 

15 × 60 cm

Nature 156J 

15 × 60 cm

Nature 156T 

15 × 60 cm;

Nature 156W 

15 × 60 cm

NATURE sa vyrába vo formáte 15 × 60 cm, povrch je štandardne
matný hladký, ale k dispozícii je aj drážkovaný s vyššou
protišmykovosťou (napr. pre schody či zakončenie terasy)

Ukážky realizácií

rozmer (cm)

m2 v balení

protisklz

hrúbka (mm)

15×60

1,08

R9

10,5

7,5×60

1 ks

•

•

akciová cena
s DPH / m2
17,99 €
5,42 € / ks
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Wood
Mimoriadna imitácia dreva v siedmich farebných prevedeniach.
Vynikajúce riešenie pre vnútorné aj vonkajšie priestory. WOOD

Wood 161A 

16,5 × 100 cm

Wood 161CE 

16,5 × 100 cm

Wood 161G 

16,5 × 100 cm

Wood 161R 

16,5 × 100 cm

Wood 161T 

16,5 × 100 cm

Wood 161V 

16,5 × 100 cm

Wood 161W 

16,5 × 100 cm

je k dispozícii vo formáte 16,5 × 100 cm.
Povrch je matný hladk ý alebo drážkovaný s v yššou
protišmykovosťou (napr. pre schody či zakončenie terasy).

Ukážky realizácií

15 cm
30 cm
20 cm
5 cm
20 cm
30 cm
10 cm
10 cm
25 cm
15 cm
5 cm
15 cm
20 cm
10 cm

V prípade tejto realizácie sa jedná
o nepravidelné osadenie jednotlivých
dlaždíc rovnakého formátu.
rozmer (cm)

m2 v balení

protisklz

hrúbka (mm)

akciová cena
s DPH / m2

16,5×100

1,08

R10

11

35,99 €
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Rubbedwood
Ak hľadáte imitáciu drveného dreva s výraznou kresbou
a štruktúrou, tak to vám práve ponúka séria Rubbedwood.

Rubbedwood Winter Ret

20 × 120 cm

Rubbedwood Fall Ret

20 × 120 cm

Rubbedwood Spring Ret

20 × 120 cm

Dlaždice sú k dispozícii vo formáte 20 × 120 a vo farbách
typických pre jar, jeseň a zimu.

Ukážky realizácií

V prípade tejto realizácie sa jedná
o nepravidelné osadenie jednotlivých
dlaždíc rovnakého formátu.

rozmer
(cm)

m2 v balení

protisklz

hrúbka
(mm)

akciová cena
s DPH / m2

20×120

1,44

R10

9,5

32,99 €
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Inedito
Imitácia dreva v piatich farebných prevedeniach evokuje nádych
a teplo ručne opracovaného, lakovaného dreva. Vyvoláva

Inedito 1512DG

15 × 120 cm

Inedito 1512MU 

15 × 120 cm

Inedito 1512N 

15 × 120 cm

Inedito 1512TO 

15 × 120 cm

Inedito 1512W 

15 × 120 cm

Inedito 2012DG

20 × 120 cm

Inedito 2012MU 

20 × 120 cm

Inedito 2012N 

20 × 120 cm

Inedito 2012TO 

20 × 120 cm

Inedito 2012W 

20 × 120 cm

príjemné spomienky na minulosť. Vyrába sa v dvoch formátoch
15 × 120 cm a 20 × 120 cm.

Ukážky realizácií

20 cm
15 cm
15 cm
25 cm
15 cm
20 cm
5 cm
30 cm
10 cm
25 cm
15 cm
10 cm
20 cm
5 cm
30 cm

Spotreba dlažby pri tejto realizácii:
rozmer 15 × 120

55,56 % plochy

rozmer 20 × 120

44,44 % plochy

20 cm
5 cm
30 cm
10 cm
25 cm
15 cm
10 cm
20 cm
5 cm
30 cm
10 cm

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

rozmer (cm)

m2 v balení

protisklz

hrúbka (mm)

akciová cena
s DPH / m2

15×120

1,44

R10/ A

10,5

48,99 €

20×120

1,44

R10/ A

10,5

48,99 €
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Echo
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Echo
Tam, kde kamenné Dolomitské skaly pretínajú nebo, kde
sa srdce plní pokojom, sa zrodila séria Echo, ktorej štyri

72877 Badia Naturale 

16,2 × 100 cm

72878 Fiemme Naturale 

16,2 × 100 cm

72879 Gardena Naturale 

16,2 × 100 cm

72880 Siusi Naturale 

16,2 × 100 cm

75450 Badia Naturale 

24,6 × 100 cm

75451 Fiemme Naturale

24,6 × 100 cm

75452 Gardena Naturale

24,6 × 100 cm

75453 Siusi Naturale

24,6 × 100 cm

odtiene, v ktorých sa vyrába, nesú vo svojom názve mená
týchto vzácnych oblastí. V sérii sa snúbi vášeň a technika,
experimentovanie a zameranie na detail, dôraz je kladený na
realistické suroviny.
Originálna je možnosť voľby z troch možných povrchov
vrátane lešteného, dva rozmery obdĺžnika, ale aj dnes už
veľmi obľúbená varianta 60 × 60 cm v hrúbke 2 cm. Tento
materiál položený na sucho, bez nutnosti lepenia, zaručí vašej
terase dlhovekosť aj v extrémnych podmienkach, ktoré má
táto séria vo svojom DNA.

Ukážky realizácií

Spotreba dlažby pri tejto realizácii:
rozmer 24,6 × 100

60,3 % plochy

rozmer 16,2 × 100

39,7 % plochy

rozmer (cm)

m2 v balení

protisklz

hrúbka (mm)

akciová cena
s DPH / m2

24,6×100

0,98

R10

10,5

35,99 €

16,2×100

0,97

R10

10,5

39,59 €

Set Formelle ret.1
16,2× 16,2 cm

Set Formelle ret.4
16,2× 16,2 cm

Set Formelle ret.2
16,2× 16,2 cm

Set Formelle ret.5
16,2× 16,2 cm

Set Formelle ret.3
16,2× 16,2 cm

Set Formelle ret.6
16,2× 16,2 cm
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Epoque
Séria EPOQUE bola rozdelená do dvoch skupín BOIS
a BETON. Ľahký retrovzhľad ošumelý atmosférou mestského

Epoque Bois Beige

25 × 150 cm

Epoque Bois Brown

25 × 150 cm

Epoque Bois Grey

25 × 150 cm

podkrovia vo farbách béžovej, hnedej a šedej pojala práve
kolekcia BOIS.

Ukážky realizácií

V prípade tejto realizácie sa jedná
o nepravidelné osadenie jednotlivých
dlaždíc rovnakého formátu.

rozmer
(cm)

m2 v balení

protisklz

hrúbka
(mm)

akciová cena
s DPH / m2

25×150

1,125

R10

10

51,46 €
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Baita
Baita sa zrodila ako imitácia drevenej podlahy, ktorá sa vyskytuje
v celodrevených interiéroch alpských zrubov. Zvláštnosťou série
Baita je okrem iného to, že každý z odtieňov v ktorom sa
vyrába, pripomína jeden zo životných cyklov tohto vzácneho
dreva. Farba Fresh pripomína štruktúru kmeňa, ktorý bol
čerstvo odrezaný v lese, Natural je drevo, ktoré bolo použité
v interiéri, SUN v sebe obsahuje odlesky dreva na ktoré pôsobí
priame slnečné svetlo, Shade pripomína štruktúru dreva, ktoré

Fresh LQ26 

60 × 60 cm

Natural LQ25 

60 × 60 cm

Shade LQ27 

60 × 60 cm

Sun LQ28 

60 × 60 cm

bolo použité v zatienených priestoroch. To všetko ešte viac
akcentuje štvorcový rozmer dlažby a historický kazetový vzor.

rozmer (cm)

m2 v balení

protisklz

hrúbka (mm)

akciová cena
s DPH / m2

60×60

1,08

R10

9,5

43,82 €

V3
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Ako doplnenie informácií o ponúkanom sortimente dlažieb uvádzame v katalógu
tiež vlastnosti jednotlivých sérií a to formou ikon:
Použitie – prvok s univerzálnym použitím určený ako dlažba na podlahu i na stenu.
	Mrazuvzdornosť – ikona značí, že daná séria je aj pre vonkajšie použitie v našich
klimatických podmienkach, tzn. že vplyvom mrazu nedôjde k jej poškodeniu.
Rektifikovaná dlažba – ikona značí, že hrany dlažby boli pri finálnom procese
výroby zarezané na presný rozmer. Táto úprava dlažieb umožňuje pokládku
s minimálnou škárou (2–3 mm).
	
Protišmykovosť dlažby – ikona značí, či možno použiť pre pracovné podlahy
podľa predpisu BGR 181 (DIN 51130).
R9 – vnútorné a odpočinkové plochy, chodby, …
R10 – sklady, malé kuchyne, sanitárne priestory, …
	
Odtieňové odchýlky – zámerné alebo možné kolísanie odtieňov farieb,
štruktúry povrchu, kresby alebo farebnosti dekorácie.
V2 – malé odchýlky
V3 – veľké odchýlky
V4 – veľké a celkom náhodné odchýlky

Vzhľadom k platnej norme, ktorá u väčších formátov dlažby pripúšťa odchýlku v rovnosti, rozhodne
neodporúčame pokládku vykonávať tak, že susediace dlaždice na seba nadväzujú presne v polovici
ich dĺžky. Preto u jednotlivých sérií uvádzame ukážky výrobcom odporúčaných realizácií.
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Katalóg dlažieb – imitácia dreva

Ďalšie ponuky sanitárneho a vykurovacieho
vybavenia nájdete
v našich produktových
katalógoch.

Námestovo

ŽILINA

Poprad
Martin

Prešov
Liptovský Mikuláš

Trenčín
Banská
Bystrica

Prievidza

Košice

Zvolen
Žiar n. Hronom

Trnava

BRATISLAVA

Nitra

Sieť pobočiek
po celej SR!
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