
Dlažby v tloušťce 2 cm jsou moderní řešení pro sjednocení designu vašeho domu, terasy, zahrady i bazénu. Jedná se také o efektivní řešení pokládky dlažby pod 
pergolu či vytvoření pevného podkladu pro posezení na zahradě bez nutnosti budování betonových základů. Dlažbu můžete použít také například k vytvoření 
chodníčku na vaší zahradě a nebo položit jen do trávníku místo nášlapných kamenů. Opět bez nutnosti větších stavebních úprav.

2 cm dlažby, které vám nabízíme, jsou díky novým technologiím dokonalou imitací kamene, cementu či dřeva. Digitálním tiskem je docíleno unikátního                    
a neopakovatelného designu.  Dlažby jsou mrazuvzdorné a s protiskluzem. Jsou odolné vůči chemikáliím, soli a mechům.

Pokládka do štěrkového lože
Tento způsob se hodí 
do  exteriéru na  terasy, 
chodníky a  další plochy 
tvořeny k  chůzi. Nespornou 
výhodou je cena pokládky 
a  možnost snadno vyměnit 
poškozený kus dlažby.

Pro pokládku do  štěrku 
je důležité připravit rovný 
povrch, na  který položíme 

vrstvu 10 – 15 cm drceného kamene a poslední vrstvou před 
finální pokládkou dlažby bude vrstva štěrku o průměru 4 – 
8 mm. Finální okraj plchy, na kterou budete pokládat dlažbu 
by měl být zajištěn ostrou hranou – nejlépe obrubníkem.

Pokládka na  terče je určena 
pro suché kladení dlažby 
v  interiérech a  exteriérech 
na  zaizolovaných střechách, 
terasách, balkónech, kde tato 
konstrukce zajišťuje plynulý 
odtok vody i  při extrémních 
srážkách. Mezi podkladem 
a  dlažbou je možné vést 
například inženýrské sítě.

Vyrovnání nerovností či spádu podkladu je možné pomocí 
rektifikačních podložek, spádových podložek či teleskopických 
terčů s kyvnou hlavou. Výhodou je jednoduchý přístup k izolaci 
při případné opravě.

Pokládka do trávníku
A, Pokládka přímo na  trávník 
s  mezerou mezi dlaždicemi         
4 – 5 cm, což zajišťuje, že tráva 
může růst mezi dlaždicemi. 
V  tomto případě je instalace 
velmi rychlá a snadná. Konečný 
výsledek bude mít dlouhou 
životnost za  předpokladu,  
že bude podloží stabilní.

B, Pro větší stabilitu může být 
vytvořeno podloží 5ti cm vrstvou 
štěrku (průměr 4 – 8 mm), nebo 
písku. Následně je možné na toto 
podloží položit dlažbu. 

Pokládka na terče

Dlažby o tloušťce 2 cm

2 cm dlažby je možné položit do různých typů povrchů bez požití chemie na lepení

kód zboží výška 
(mm)

průměr 
(mm)

cena 
Kč/ks

PODLOZKA3 3 150 6,50

kód zboží vymezení 
(mm)

spára 
(mm)

cena 
Kč/ks

TERCTK3555 35-55 4 98,00

TERCTK5570 55-70 4 128,00

TERCTK70110 70-110 4 154,00

TERCTK110150 110-150 4 166,00

TERCTK150170 150-170 4 177,00

TERCTK170200 170-200 4 226,00

kód zboží výška 
(mm)

průměr 
(mm)

spára 
(mm)

cena 
Kč/ks

TERC14 14 150 4 7,20

TERC17 17 150 4 11,20

TERC19 19 150 4 24,50

kód zboží výška 
(mm)

průměr 
(mm)

spára 
(mm)

cena 
Kč/ks

TERCG8 8 120 4 21,50

vymezení 
(mm)

spára 
(mm)

TERCT25 25 2 nebo 4 52,00

TERCT3550 35-50 2 nebo 4 65,00

TERCT5070 50-70 2 nebo 4 75,00

TERCT65100 65-100 2 nebo 4 85,00

TERCT95130 95-130 2 nebo 4 95,00

TERCT125160 125-160 2 nebo 4 105,00

TERCT155190 155-190 2 nebo 4 115,00

TERCT185220 185-220 2 nebo 4 125,00

TERCT210245 210-245 2 nebo 4 155,00

TERCT240275 240-275 2 nebo 4 165,00

TERCT270300 270-300 2 nebo 4 175,00

TERCT300335 300-335 2 nebo 4 185,00

TERCT330365 330-365 2 nebo 4 195,00

kód zboží cena 
Kč/ks

  Gumový terč pod dlažbu se pou-
žívá pro výšky 8 mm. Tlumí přenos 
vybrací.

  Terče s pevně danou výškou (14; 17; 
19 mm) se používají na místech kde 
postačuje jen mírné odsazení dlaž-
by od izolace (konstrukce).

  V případě, že podklad není rovný, 
používají se pro vyrovnání rekti� -
kační podložky, které jsou vysoké 
3 mm.

  Teleskopické terče jsou vhodné 
zejména při pokládce elektro-
instalace, odvodnění atd. Mimo 
jiné je lze použít ve sklepních 
prostorech a garážích, kde je 
potřeba povrch nadzvednout 
z důvodů trvalé vlhkosti a přítom-
nosti vody. Slouží pro kladení tera-
sové, betonové či kamenné dlažby 
na sucho. Teleskopické terče jsou 
od výšky 25 mm až do 365 mm. 
Únosnost teleskopický terčů je 400 
kg/ks.

  Je-li nutná pokládka na ploše 
s mírným sklonem (do 5% spádu), 
používá se teleskopický terč s kyv-
nou hlavou. Tyto terče se používají 
při vyrovnávání výšky od 35 mm do 
200 mm.

Terče jsou určeny pro suché 
kladení dlažby v interiérech a exte-
riérech, na zaizolovaných střechách, 
terasách, balkónech, kde tato 
konstrukce zajištuje plynulý odtok 
vody i při extrémních srážkách.

Díky tomu je možné na střeše či 
terase provozovat například restau-
raci, kavárnu nebo letní zahrádku 
a to bez louží a v suchu.

terč pod dlažbu, spára 4 mm

gumový terč, spára 4 mm

GUMOVÝ TERČ
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REKTIFIKAČNÍ PODLOŽKA
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spára 2 a 4 mm
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  Teleskopické terče jsou vhodné 
zejména při pokládce elektro-
instalace, odvodnění atd. Mimo 
jiné je lze použít ve sklepních 
prostorech a garážích, kde je 
potřeba povrch nadzvednout 
z důvodů trvalé vlhkosti a přítom-
nosti vody. Slouží pro kladení tera-
sové, betonové či kamenné dlažby 
na sucho. Teleskopické terče jsou 
od výšky 25 mm až do 365 mm. 
Únosnost teleskopický terčů je 400 
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  Je-li nutná pokládka na ploše 
s mírným sklonem (do 5% spádu), 
používá se teleskopický terč s kyv-
nou hlavou. Tyto terče se používají 
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200 mm.
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riérech, na zaizolovaných střechách, 
terasách, balkónech, kde tato 
konstrukce zajištuje plynulý odtok 
vody i při extrémních srážkách.

Díky tomu je možné na střeše či 
terase provozovat například restau-
raci, kavárnu nebo letní zahrádku 
a to bez louží a v suchu.
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Gumový terč

Terč pod dlažbu

Rektifikační podložka

Teleskopický terč

Doporučená pokládka terčů

Teleskopický terč                
s kyvnou hlavou
Je-li nutná pokládka na  ploše 
s  mírným sklonem (do  5% 
spádu), používá se teleskopický 
terč s kyvnou hlavou. Tyto terče 
se používají při vyrovnávání 
výšky od 35 mm do 200 mm.

Teleskopické terče jsou 
vhodné zejména při pokládce 
elektroinstalace, odvodnění 
atd. Mimo jiné je lze použít 
ve  sklepních prostorech 
a  garážích, kde je potřeba 
povrch nadzvednout z  důvodu 
trvalé vlhkosti a  přítomnosti 
vody. Slouží pro kladení 
keramické, terasové, betonové 
či kamenné dlažby na  sucho. 
Teleskopické terče jsou od výšky 
25 mm až do 365 mm. Únosnost 
teleskopický terču je 400 kg/ks.

V  případe, že podklad není 
rovný, používají se pro vyrovnání 
rektifikační podložky, které jsou 
vysoké 3 mm.

Terče s  pevně danou výškou 
(14; 17; 19 mm) se používají 
na  místech kde postačuje jen 
mírné odsazení dlažby od izolace 
(konstrukce).

Gumový terč pod dlažbu se 
používá pro výšky 8 mm. Tlumí 
přenos vybrací.

kód zboží výška 
(mm)

průměr 
(mm)

cena 
Kč/ks

PODLOZKA3 3 150 6,50

kód zboží vymezení 
(mm)

spára 
(mm)

cena 
Kč/ks

TERCTK3555 35-55 4 98,00

TERCTK5570 55-70 4 128,00

TERCTK70110 70-110 4 154,00

TERCTK110150 110-150 4 166,00

TERCTK150170 150-170 4 177,00

TERCTK170200 170-200 4 226,00

kód zboží výška 
(mm)

průměr 
(mm)

spára 
(mm)

cena 
Kč/ks

TERC14 14 150 4 7,20

TERC17 17 150 4 11,20

TERC19 19 150 4 24,50

kód zboží výška 
(mm)

průměr 
(mm)

spára 
(mm)

cena 
Kč/ks

TERCG8 8 120 4 21,50

vymezení 
(mm)

spára 
(mm)

TERCT25 25 2 nebo 4 52,00

TERCT3550 35-50 2 nebo 4 65,00

TERCT5070 50-70 2 nebo 4 75,00

TERCT65100 65-100 2 nebo 4 85,00

TERCT95130 95-130 2 nebo 4 95,00

TERCT125160 125-160 2 nebo 4 105,00

TERCT155190 155-190 2 nebo 4 115,00

TERCT185220 185-220 2 nebo 4 125,00

TERCT210245 210-245 2 nebo 4 155,00

TERCT240275 240-275 2 nebo 4 165,00

TERCT270300 270-300 2 nebo 4 175,00

TERCT300335 300-335 2 nebo 4 185,00

TERCT330365 330-365 2 nebo 4 195,00

kód zboží cena 
Kč/ks

  Gumový terč pod dlažbu se pou-
žívá pro výšky 8 mm. Tlumí přenos 
vybrací.

  Terče s pevně danou výškou (14; 17; 
19 mm) se používají na místech kde 
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jiné je lze použít ve sklepních 
prostorech a garážích, kde je 
potřeba povrch nadzvednout 
z důvodů trvalé vlhkosti a přítom-
nosti vody. Slouží pro kladení tera-
sové, betonové či kamenné dlažby 
na sucho. Teleskopické terče jsou 
od výšky 25 mm až do 365 mm. 
Únosnost teleskopický terčů je 400 
kg/ks.

  Je-li nutná pokládka na ploše 
s mírným sklonem (do 5% spádu), 
používá se teleskopický terč s kyv-
nou hlavou. Tyto terče se používají 
při vyrovnávání výšky od 35 mm do 
200 mm.

Terče jsou určeny pro suché 
kladení dlažby v interiérech a exte-
riérech, na zaizolovaných střechách, 
terasách, balkónech, kde tato 
konstrukce zajištuje plynulý odtok 
vody i při extrémních srážkách.

Díky tomu je možné na střeše či 
terase provozovat například restau-
raci, kavárnu nebo letní zahrádku 
a to bez louží a v suchu.

terč pod dlažbu, spára 4 mm

gumový terč, spára 4 mm

GUMOVÝ TERČ

TERČ POD DLAŽBU

REKTIFIKAČNÍ PODLOŽKA

TELESKOPICKÝ TERČ

TELESKOPICKÝ TERČ S KYVNOU HLAVOU

rekti� kační podložka

teleskopický terč,
spára 2 a 4 mm

teleskopický terč s kyvnou hlavou,
spára 4 mm

spára 2 a 4 mm

teleskopický terč s kyvnou hlavou,Pokládka na terče je ideálním řešením i pro komerční prostory, 
kdy je možné například na střeše či terase provozovat restauraci, 
kavárnu nebo letní zahrádku a to bez louží v suchu.

K 2 cm dlažbám je také možné objednat mnoho různých doplňků jako jsou schodovky, bordury, atp. Možné využití je nejenom pro privátní sektor, ale také pro komerční sektor a velké projekty.
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