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Tento rok predstavujeme viacero noviniek. Rozšírená je farebná škála obľúbených obkladov o moderné
tmavé odtiene, ktoré ladia so súčasnou architektúrou. Veríme, že Vás osloví úplne nový vzor Skaly
Javorník a svojím naturálnym vzhľadom zaujme Plotový systém ZRUB, ktorý v sebe spája výnimočný
vzhľad a jednoduchú montáž.

Tehlovka klasik antracit

Kameň Považan sivý

Kameň Omar čierny

Travertín Rímsky čierny

Skala ohnivá bledá

Skala ohnivá oranžovočervená

Skala zvrásnená hnedastý melír

Skala zvrásnená zelený melír

Skala zvrásnená antracit

Skala Inovec pieskovcová

Skala Inovec multicolor

Skala Vršatec hnedá

Skala Laugaricio hnedooranžová

Skala Tematín rustik

Kameň Omar hnedý

Kameň Omar ružový

Kameň Omar+ doplnok

Kameň MIX béžový

Kameň MIX zelenošedý

Kameň lámaný hnedošedý

Kameň lámaný tmavošedý

Kameň lámaný béžovohnedý

Kameň lámaný béžový

Kameň lámaný sivý

Kameň Považan hnedý

Kameň Považan čierny

Kameň Považan biely

Bridlica štiepaná tmavošedá

Bridlica Fatima fialová

Bridlica Fatima zlatá

Bridlica hradná šedá

Bridlica hradná béžovohnedá

Bridlica hradná hnedá

Bridlica lámaná varicolor

Bridlica štandard tmavošedá

Bridlica štandard hnedá

Bridlica štandard varicolor

Tehlovka klasik terakota

Tehlovka klasik antika

Tehlovka klasik rustic

Pieskovec verzia 2 pieskovcový

Pieskovec verzia 3 pieskovcový

Pieskovec verzia 4 tehlový

Pieskovec verzia 5 pieskovcový

Travertín klasik šedoplavý

Travertín klasik zvetraný

Travertín Karpaty šedý

Decorstone Ratan tmavošedý

Decorstone Drevo dub

Decorstone Drevo II. borovica

Decorstone Drevo II. gaštan

Travertín Rímsky béžový

FOTOSÚŤAŽ VASPO PRE VÁS

5 vylosovaných účastníkov dostane finančnú odmenu 100€
Ak ste si už vybrali obklad VASPO STONE a použili na Váš domček v exteriéri
či interiéri, máte možnosť od nás získať finančnú odmenu. Pošlite nám
inšpiratívne fotografie a na konci roka sa zo všetkých zúčastnených vylosujú
5-ti výhercovia finančnej čiastky 100€.

Všetky výrobky VASPO STONE® sú vyrobené z celofarebného,
mrazuvzdorného betónu pevnostnej triedy C25/30, preto sú
rovnako vhodné pre použitie v exteriéri aj interiéri. Obklady
sú odľahčené expandovaným prírodným ílom, ktorý zároveň
zlepšuje tepelno-izolačné vlastnosti. Majú neobmedzenú
životnosť.
Farbostálosť je výrobcom pigmentov BAYER garantovaná
na dobu minimálne 30 rokov bez rozdielu použitia.
Obklady môžu byť aj trvalo omývané alebo ponorené pod
vodou. Betónová zmes obsahuje vytesňovač, ktorý výrazne
obmedzuje vyplavovanie vápnika a tvorbu tzv. výkvetov.
Vlastná, jedinečná technológia foriem. Zdravotne nezávadný.
Vysoká presnosť obkladov umožňuje ich rýchlu a efektívnu
inštaláciu s následnou ľahkou údržbou. Spolu s 40-ročnou
tradíciou výroby obkladového kameňa, vlastnou, jedinečnou
technológiou sme jednoznačný líder v kvalite a inováciách.
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PLOTOVÝ SYSTÉM ZRUB
múrikové kusy : krátky, stredný, dlhý

stĺpikové kusy : celý kus, kus s výrezom

spojené stĺpikové kusy celé

spojené múrikové kusy celé
spojené stĺpikové kusy s výrezom a celé

• na výrobu sa využíva overená technológia ako pri
výrobe obkladov
• PS zrub je celofarbený, mrazuvzdorný betón triedy C25/30
• verná imitácia kamennej stavby
• farbostály
• obsahuje vytesňovač vlhkosti
• možnosť kombinovať s obkladom Kameň Zrubový
• rýchla inštalácia, ľahká údržba, vysoká variabilita
• k PS zrub sa vyrábajú stĺpikové aj múrikové kresané čapice
MÚRIK
Na stavbu MÚRIKA šírky cca 15 cm sa využíva 18 vzhľadovo
rôznych kusov v troch rozmeroch (krátky 15,5 x 10,8 cm,
stredný 23,5 x 10,8 cm a dlhý 39 x 10,8 cm. Maximálnu
výšku múrika odporúčame 80 cm.
STĹPIK
Na stavbu STĹPIKA rozmeru 32 x 32 cm sa využíva
8 vzhľadovo rôznych celých kusov rozmeru 24 x 10,8
cm a 2 vzhľadovo rôzne stĺpikové kusy s VÝREZOM pre
napojenie múrika. Maximálnu výšku stĺpika odporúčame
180 cm. Viac informácií na www.vaspo.sk.

PLOTOVÝ SYSTÉM VRŠATEC
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 identifikáciu
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. Viac informácií na www.vaspo.sk.
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Naše výrobky sú vyrobené za pomoci zelenej energie.
Snažíme minimalizovať našu ekostopu v samotnom
výrobnom procese využívaním obnoviteľných zdrojov
z vlastnej fotovoltaickej elektrárne.
ČO BY STE MALI VEDIEŤ O VASPO® OBKLADOCH:
• LEPENIE – pred lepením si treba uvedomiť, na aký druh
podkladu sa bude obklad lepiť. Na štandardné povrchy
doporučujeme flexibilné cementové lepidlo triedy C2TE.
• ŠPÁROVANIE – pri ukladaní so špárou (len niektoré
typy) používať špárovacie hmoty na kameninu na šírku
špáry 1,5 – 2 cm.
• HYDROFOBIZÁCIA – po nalepení obkladu v exteriéri
natrieť alebo nastriekať celú plochu hydrofobizačným
prípravkom LUKOFOB 39. Koncentrát treba riediť vodou
1:10 (1 diel Lukofobu a 10 dielov vody), to postačí na cca
40 m2 obkladu. Aplikuje sa len jedna vrstva!
V interiéri doporučujeme na obklad aplikovať vrstvu
zriedeného Duvilaxu BD-20 s vodou 1:10-15 (1 diel
Duvilaxu a 10-15 dielov vody). Uzavrú sa póry a oživí sa
farba obkladu.
• REZANIE OBKLADU – všetky obklady je možné

rezať, najlepším spôsobom je rezanie na stolnej píle
s použitím kotúča na betón, pripadne kotúčovou brúskou
s diamantovým kotúčom. Obklad ihneď očistiť od prachu
pri rezaní. Reznú plochu vždy ukladať reznou stranou do
vnútra obkladu.
• VÝKVETY – pri svetlých fľakoch alebo závojoch
(vyplavovanie vápnika), ktoré sa niekedy tvoria na
betónových výrobkoch, hlavne na podkladoch, ktoré
nie sú izolované proti vlhkosti (ploty, oporné múry)
jedná sa o tzv. výkvety. Technicky sa im nedá predísť.
Tieto výkvety neovplyvňujú v žiadnom prípade úžitkové
vlastnosti výrobku. Obklady VASPO obsahujú chemickú
prísadu, ktorá obmedzuje tvorbu týchto výkvetov.
• 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. Doporučujeme preto otvoriť viac
krabíc a striedavo brať obklady z každej z nich. Zabráni
sa tak prípadným nežiaducim obrazcom a obklad naopak
vyznieva viac ako prírodný.
• 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.
• POZNÁMKA – fotografie nezobrazujú skutočnú farbu
kvôli technickému obmedzeniu tlače a rozdielnym
svetelným podmienkam.
Ostatné technické údaje o obklade VASPO STONE®
sú dostupné u predajcu a na www.vaspo.sk

TECHNICKÉ ÚDAJE - aktualizácia 05/2020
Maloobchodný doporučený

Technické údaje OBKLAD
Balenie m²
v krabici

Váha 1m² cca
v kg

m² na palete
120 x 80

Váha obkladu
na palete v kg

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 36 x 23,5 po 3ks

33

24

814

0,12 €

6,5 x 23,4 polka: 6,5 x 11,6

3

1

62 celých kusov + 4 polky

30

32

982

13 x 6,5

0,3

105

17,64 €

0,24 €

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

3

1

53 celých kusov + 1 polka

32

24

790

11,5 x 9,5

0,5

72

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

18

976

každý obklad je zároveň krajovka

hnedá, tmavošedá

17,64 €

-

varicolor

17,64 €

-

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

1,5

1

53 celých kusov + 1 polka

22

40

902

LÁMANÁ

varicolor

25,20 €

-

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

2,5

1

53 celých kusov + 1 polka

30

24

742

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.

31

32

1014

HRADNÁ

béžovohnedá, hnedá, šedá

35,28 €

3,96 €

37 x 14,5

3,5

0,5

16 celých kusov 2+2 krajovky

48

18

886

FATIMA

fialová, zlatá

35,28 €

1,92 €

37,5 x 8,8

3,5

0,5

30 celých kusov 2+2 krajovky

42

20

862

hnedošedý, tmavošedý

27,72 €

0,72 €

sivý, béžový, béžovohnedý

29,64 €

0,72 €

36 x 10,7

3

0,5

26 celých kusov + 2 krajovky

38

20

782

zelenošedý

27,72 €

1,32 €

béžový

29,64 €

1,44 €

39,9 x 18,5

3

1

13 celých kusov + 1 krajovka

32

24

OBKLAD KRAJOVKA

PIESKOVEC

Druh obkladu

s DPH/ks

17,64 €

-

VERZIA 3

pieskovcový

17,64 €

VERZIA 4

tehlový

VERZIA 5

BRIDLICA
KAMEŇ

POVAŽAN

biely, hnedý, čierny, sivý

35,28 €

Rozmery v cm

EUR

s DPH/m2

MIX

TREVERTÍN

EUR

pieskovcový

LÁMANÝ

2,16 €

37,5 x 6,7

4

OMAR

hnedý, ružový, čierny

32,76 €

-

kamene výšky 5,7 cm a 3,7 cm majú
rôzne dĺžky

ZRUBOVÝ

hnedý, šedý

32,76 €

-

kamene výšky 10,8 cm a dlžky 39,0,
23,5 a 15,5 cm, 6 ks z každého

šedoplavý

25,20 €

1,44 €

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

zvetraný

27,72 €

1,68 €

38,0 x 22,5

KARPATY

šedý

30,84 €

3,12 €

40 x 10,8

RÍMSKY

béžový, čierny

32,76 €

-

TRAVERTÍN KLASIK

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

0,5

Počet ks
Váha krajovky
krajoviek v
v kg
krabici

–-

–-

veľká 38,5 x 14,5
malá 23 x 14,5
veľká 19,8 x 8,8
malá 11,2 x 8,8

3 a 1,7

5 párov
16 párov

19 x 10,7

0,8

26

790

22,5 x 18,5

1,4

23

veľká 20,5 x 6,7
malá 11,5 x 6,7

0,7 a 0,3

24 párov

49

16

806

50

18,8

962

každý obklad je zároveň krajovka

36ks = 3 rozmerovo odlišné druhy
po 12 ks.

45

20

922

každý obklad je zároveň krajovka

11 celých kusov + 2 polky

40

24

982

12 celých kusov

38

20

782

3,5

0,5

22 celých kusov 2+2 krajovky

44

20

902

2

1

24ks=6 rozmerovo odlišných druhov
po 4 ks.

33

32

1078

2,0

21,5 x 22,5
veľká 21,8 x 10,8
malá 17,5 x 10,8

18

1,8

11

1,0 a 0,8

12 párov

každý obklad je zároveň krajovka

4

0,5

26 celých kusov + 2 polky = zároveň aj
krajovka

53

16

870

20 x 10,7

1

22

40 x 10,8

4,5

0,5

1 m2 pozostáva z 22 ks + 2ks krajovky

45

20

922

23,5 x 10,8

1,1

22

38,8 x 8,6

4,5

0,5

1 m2 pozostáva z 30ks + 2ks krajovky

44

20

902

21,5 x 8,6

0,9

26

0,44 0,44 m2 pozostáva zo 17 rozdiel. kusov

43

17,6

778

každý obklad je zároveň krajovka

0,5

1 m2 pozostáva z 30 ks + 2ks krajovky

48

20

982

21,5 x 8,6

0,9

26

3

0,5

14 celých kusov + 2 polky

40

20

822

20 x 18,5

1,4

14

polka: 19,5 x 13,2

5

0,45 16 celých kusov + 4 polky

49

16,2

816

každý obklad je zároveň krajovka

20,5 x 6

polka 14,5 x 6 +/- 5mm

2

1

každý obklad je zároveň krajovka

-

39 x 8,8

polka 20,5 x 8,8

2,5

32,76 €

3,12 €

40 x 10,8

2,5

32,76 €
32,76 €

-

58,7x12,9
58,7x8,6

0,96 €
0,96 €
1,08 €
1,32 €
1,20 €

INOVEC

multicolor, pieskovcový

32,76 €

-

rôzne rozmerovo odlišné kamene

5

LAUGARÍCIO

hnedooranžová

32,76 €

1,32 €

38,8 x 8,6

4

TEMATÍN

rustik

30,84 €

1,44 €

37,5 x 18,5 polka: 20 x 18,5

30,84 €

-

39,5x13,2

terakota
antik, rustik, antracit

25,20 €
27,72 €

-

RATAN

tmavošedý

25,20 €

DREVO

dub

DREVO II.

borovica
gaštan

TEHLOVKA KLASIK

1

rozmer krajovky
k obkladu v cm

0,8 a 0,4

0,5

3

32,76 €
35,28 €
32,76 €
32,76 €

JAVORNÍK

40 celých kusov 2+2 krajovky

4,5

32,76 €

OHNIVÁ

m2

4,5

hnedastý melír, antracit
zelený melír
bledá
oranžovočervená

ZVRÁSNENÁ

0,5

Počet kusov v

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

hnedý

VRŠATEC

SKALA

Farba obladu

VERZIA 2

ŠTANDARD

DECORSTONE

Technické údaje KRAJOVKY

Hrúbka v cm

CENNÍK OBKLAD + KRAJOVKY platný od 01.05.2020

36 x 10,7

polka: 20x10,7

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

2,5

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

24

40

982

0,5

30 celých kusov + 2 polky

37

25

947

0,5

1 m2 = 20 celých, 2+2 krajovky

31

28

890

31

32

1014

1

6 druhov rozmerovo odlišných kameňov
po 4ks

DLAŽBA v kusoch

dub

7,56 €

-

39 x 39

4

–-

6,5 kusov v m2

12kg/
100 ks
kus

OBRUBA v kusoch

dub

2,28 €

-

24 x 12

4

–-

1 bežný meter = 4kusy

2,5kg/
360 ks
kus

každý obklad je zároveň krajovka
veľká 39,5 x 10,8
malá 21 x 10,8

1,4 a 0,6

8 párov

každý obklad je zároveň krajovka

–-

ČAPICE

stĺpiková,múriková,medzikus

5,28 €

-

FARBY: bielosivá, hnedošedá

ČAPICE

stĺpiková,múriková, medzikus

5,52 €

-

FARBY: hnedastý melír, pieskovcový melír, tehlový melír, zelený melír, béžová, tmavošedá, tmavohnedá, zrubová hnedá, zrubová šedá

DOPLNOK pre OMAR predaj
v m2

ružový a hnedý

32,76 €

-

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.

3,84 €

-

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

plotový diel 0

4,90 €

-

6

balenie v pároch - stiahnuté páskou

plotový diel 1,2,3,4,5,

2,90 €

-

dĺžka - rôzne rozmery
výška - vždy 20 cm

6

balenie v pároch - stiahnuté páskou

ČAPICA múriková / stĺpiková

4,90 €

-

múr. 49,5 x 23 stĺp. 52,5 x 40,5

7

nebalené - predaj v kusoch

váha múriková = 14 kg

plotový diel múrikový/stĺpikový/výrez

1,80 €

-

dĺžka - rôzne rozmery
výška - vždy 10,8 cm

7

balenie v krabici

váha krabíc: múrikové diely = 36 kg, stĺpikové diely = 35 kg
stĺpikové diely VÝREZ = 30 kg

ČAPICA múriková / stĺpiková

4,80 €

-

múr. 49,5 x 23 stĺp. 42 x 42

7

nebalené - predaj v kusoch

váha múriková = 14 kg

DEKORAČNÝ NEPRAVIDELNÝ KAMEŇ v kusoch
PLOTOVÝ SYSTÉM VRŠATEC

PLOTOVÝ SYSTÉM ZRUB

váha stĺpiková = 21,5 kg

váha stĺpiková = 22 kg

KRESANÉ ČAPICE
Farebná škála kresaných čapíc je hnedastý melír, tmavohnedá, tmavošedá, zelený melír, bielosivá, béžová, pieskovcový melír, hnedošedá,
tehlový melír, zrubová hnedá, zrubová šedá. Z betónových doplnkov ponúkame kresané čapice vyrábané aj k plotovým systémom Vršatec
a Zrub, ktoré sa dodávajú samostatne.

MEDZIKUS
Rozmer: 24,5 dĺžka x 37 šírka 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.

STĹPIKOVÁ ČAPICA VRŠATEC
Rozmer: 52,5 dĺžka x 40,5 šírka x 7cm hrúbka
Váha 1 ks: 21,5 kg. Bočný opracovaný reliéf je na
4 stranách.

MÚRIKOVÁ ČAPICA VRŠATEC
Rozmer: 49,5 dĺžka x 23 šírka x 7cm hrúbka
Váha 1 ks: 14 kg. Bočný opracovaný reliéf je
na dvoch protiľahlých stranách.

DECORSTONE DLAŽBA DUB
Dlažba je vyrobená iba na pochôdzne účely.
Má formu pravidelného štvorca rozmeru
39 x 39 cm, čo zabezpečuje jednoduchú
inštaláciu. Váha: 12 kg

STĹPIKOVÁ ČAPICA ZRUB
Rozmer: 42 dĺžka x 42 šírka x 7cm hrúbka Váha
1 ks: 22 kg. Bočný opracovaný reliéf je na 4
stranách.

MÚRIKOVÁ ČAPICA ZRUB
Rozmer: 49,5 dĺžka x 23 šírka x 7cm hrúbka
Váha 1 ks: 14 kg. Bočný opracovaný reliéf je
na dvoch protiľahlých stranách.

DECORSTONE OBRUBA DUB
Slúži na ukončenie plôch trávnika. Osádza
sa po jeho okrajoch tesne pod jeho úroveň.
Trávnikový lem sa ľahko ukladá rovno i do
oblúka. Rozmer: 24 x 12 x 4 cm. Váha: 2,5 kg

VASPO STONE®, s.r.o.
Bánovská 1013, 913 21 Trenčianska Turná, Slovensko

' +421-32-6585 218,

7 +421-32-6529 173 * vaspo@vaspo.sk

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

www.facebook.com/VASPOSTONE

Â www.vaspo.sk

© VASPO STONE® 2020 A

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

