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Barevné provedení: přírodní šedá, hnědá, červená 
a okrová. Další odstíny lze vyrobit na objednávku.

Díky spojovací drážce je zaručeno spolupůsobení 
sestavovaných dílců a možnost libovolného zakřivení 
jednotlivých řad.

77

Barevné provedení: přírodní šedá, hnědá, červená 
a okrová. Další odstíny lze vyrobit na objednávku.

Díky spojovací drážce je zaručeno spolupůsobení 
sestavovaných dílců a možnost libovolného zakřivení 
jednotlivých řad.

Pro vyrovnání menších terénních nerovností či zajištění svahů nabízí program LiaStone kruhové 
prvky Astra a Astra mini. Jsou vyrobeny z lehké Liaporbetonu, takže se s nimi snadno manipuluje. 

77

Díky spojovací drážce je zaručeno spolupůsobení 
sestavovaných dílců a možnost libovolného zakřivení 
jednotlivých řad.
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Návrhy skladebných variant najdete na následující straně. 
Další zajímavé skladby vytvoříte kombinováním s dlažbami 
Diana II a Diana III.

Barevné provedení: přírodní šedá, hnědá, okrová, 
červená, oranžová, antracit a colormix. Další odstíny, 
ostařený a hrubý povrch lze vyrobit na objednávku.
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Návrhy skladebných variant najdete na následující straně. 
Další zajímavé skladby vytvoříte kombinováním s dlažbami 
Diana II a Diana III.

Barevné provedení: přírodní šedá, hnědá, okrová, 
červená, oranžová, antracit a colormix. Další odstíny, 
ostařený a hrubý povrch lze vyrobit na objednávku.

 

ZAHRADNÍ PROGRAM LIASTONE

Barevná provedení:

 

Multifunkční prvky pro Vaši zahradu.

Vše pro Vaši zahradu
od regionálního výrobce.

129,-
 

SEZÓNNÍ NABÍDKAod 1. 8. do 30. 9. 2021

PLAYSTONE

ASTRA ASTRA mini

Barevné provedení: přírodní šedá, hnědá, červená 
a okrová. Další odstíny lze vyrobit na objednávku.

Dlažba | Stěny okrasné a opěrné | Obrubníky a žlaby | Ploty | Schody a palisády

Pro vyrovnání menších terénních nerovností či zajištění svahů nabízí program LiaStone kruhové 
prvky Astra a Astra mini. Jsou vyrobeny z lehké Liaporbetonu, takže se s nimi snadno manipuluje. 
Díky tomu se výborně hodí i pro stavby, které se chystáte na zahradě vytvořit svépomocí.

Astra / Astra mini

20,8
72

Spotřeba: ks /m2

Obsah palety: ks

500 x 380 x 300 mm 300 x 260 x 200 mm

8,8

16

Spotřeba: ks /m2

Obsah palety: ks

Rozměry: Délka x Šířka x Výška 

200 x 200 x 80 mm 300 x 260 x 200 mm

26

8

Spotřeba: ks /m2

Obsah palety: m2

Rozměry: Délka x Šířka x Výška 

560 x 280 x 60 mm

6,38

9,41

Spotřeba: ks /m2

Obsah palety: m2

Rozměry: Délka x Šířka x Výška 

300 x 260 x 200 mm 300 x 260 x 200 mm

20,8

72

Spotřeba: ks /m2

Obsah palety: ks

Rozměry: Délka x Šířka x Výška 

800 x 350 x 230 mm 300 x 260 x 200 mm

6

15

Spotřeba: ks /m2

Obsah palety: ks

Rozměry: Délka x Šířka x Výška 

Rozměry: Délka x Šířka x Výška 
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Pro vyrovnání menších terénních nerovností či zajištění svahů nabízí program LiaStone kruhové 
prvky Astra a Astra mini. Jsou vyrobeny z lehké Liaporbetonu, takže se s nimi snadno manipuluje. 
Díky tomu se výborně hodí i pro stavby, které se chystáte na zahradě vytvořit svépomocí.

Astra / Astra mini

20,8
72

2

Barevné provedení: přírodní šedá, hnědá, červená 
a okrová. Další odstíny lze vyrobit na objednávku.

Dlažba | Stěny okrasné a opěrné | Obrubníky a žlaby | Ploty | Schody a palisády

Pro vyrovnání menších terénních nerovností či zajištění svahů nabízí program LiaStone kruhové 
prvky Astra a Astra mini. Jsou vyrobeny z lehké Liaporbetonu, takže se s nimi snadno manipuluje. 
Díky tomu se výborně hodí i pro stavby, které se chystáte na zahradě vytvořit svépomocí.

Astra / Astra mini
500 x 380 x 300 mm

Spotřeba: ks /m2

Obsah palety: ks

 

www.liastone.cz

Vyrábíme klasické i moderní dlažby.
32

Betonová zámková dlažba Diana I je díky svým rozměrům ideální
pro dláždění rozlehlejších ploch. Využijete ji ale také pro zakončení
asfaltových ploch u obrubníků, příkopových tvárnic a podobně.

Diana I

Dlažba | Stěny okrasné a opěrné | Obrubníky a žlaby | Ploty | Schody a palisády
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Betonová zámková dlažba Diana I je díky svým rozměrům ideální
pro dláždění rozlehlejších ploch. Využijete ji ale také pro zakončení
asfaltových ploch u obrubníků, příkopových tvárnic a podobně.

Diana I
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OLYMPIE

EKO-FLOR

Playstone je maximálně variabilní tvárnice 
z lehkého betonu, z níž postavíte opěrnou 
i okrasnou stěnu, kaskádovitě zpevníte svah, 
postavíte hladký i členitý betonový plot, vysoký 
záhon apod. Můžete jej také doplnit o osvětlení 
a vykouzlit tak atmosféru, kterou si na své 
zahradě budete užívat i po setmění.

Betonová dlažba Eko-flor je 
použitelná nejen jako klasická 
zámková dlažba, ale také 
jako zatravňovací dlažba. 
Různým pootočením prvku 
lze libovolně volit velikost 
zatravněné plochy.

Obdélníková dlažba Olympie 
je díky hladkému povrchu 
a větším rozměrům vhodná 
pro cestičky, chodníky a jiné 
převážně pěší komunikace.

vč. DPH

39,-
vč. DPH

89,-
vč. DPH

267,-
vč. DPH

199,-
vč. DPH

červená Magnetit Granát Jaspisčernáoranžováokrová šedá Karneol

od

odod

od

od



 

ZAHRADNÍ PROGRAM LIASTONE

Vše pro Vaši zahradu
od regionálního výrobce.

SEZÓNNÍ NABÍDKAod 1. 8. do 30. 9. 2021

7 rozměrů 300 x 260 x 200 mm

variabilní dle sestavy dílů

7,3

Spotřeba: ks /m2

Obsah palety: m2

Rozměry: Délka x Šířka x Výška 

160 x 240 x 80 mm
240 x 240 x 80 mm
320 x 240 x 80 mm

variabilní dle sestavy dílů

variabilní dle sestavy dílů

Spotřeba: ks /m2

Obsah palety: ks

Rozměry: Délka x Šířka x Výška 

2
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Betonová zámková dlažba Diana I je díky svým rozměrům ideální
pro dláždění rozlehlejších ploch. Využijete ji ale také pro zakončení
asfaltových ploch u obrubníků, příkopových tvárnic a podobně.

Diana I

Dlažba | Stěny okrasné a opěrné | Obrubníky a žlaby | Ploty | Schody a palisády

32

Betonová zámková dlažba Diana I je díky svým rozměrům ideální
pro dláždění rozlehlejších ploch. Využijete ji ale také pro zakončení
asfaltových ploch u obrubníků, příkopových tvárnic a podobně.

Diana I
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GRAFICO

Skladebná betonová dlažba 
Grafico nabízí možnost 
kombinace šesti prvků. 
Kombinací různých formátů 
docílíte nevšedního vzhledu 
různých pochozích i pojezdo-
vých ploch.

Betonová dlažba Diana je 
díky větším rozměrům ideální 
pro dláždění rozlehlejších 
ploch. Betonová dlažba Diana 
se vyrábí ve třech různých 
variantách (Diana I, II a III), 
které lze při skladbě vzájem-
ně kombinovat.

267,-
vč. DPH

267,-
vč. DPH

400 x 400 x 60 mm 300 x 260 x 200 mm

6,25

9,6

Spotřeba: ks /m2

Obsah palety: m2

Rozměry: Délka x Šířka x Výška 

400 x 400 x 80 mm
200 x 200 x 80 mm

variabilní dle sestavy dílů

7,68

Spotřeba: ks /m2

Obsah palety: m2

Rozměry: Délka x Šířka x Výška 
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Betonová zámková dlažba Diana I je díky svým rozměrům ideální
pro dláždění rozlehlejších ploch. Využijete ji ale také pro zakončení
asfaltových ploch u obrubníků, příkopových tvárnic a podobně.

Diana I

Dlažba | Stěny okrasné a opěrné | Obrubníky a žlaby | Ploty | Schody a palisády
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Betonová zámková dlažba Diana I je díky svým rozměrům ideální
pro dláždění rozlehlejších ploch. Využijete ji ale také pro zakončení
asfaltových ploch u obrubníků, příkopových tvárnic a podobně.

Diana I
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SAMANTHA

SANDRA

Sandra je vhodná nejen jako 
zahradní dlažba, ale hodí se 
pro většinu zpevněných ploch 
v okolí domu. Díky pravidel-
nému geometrickému tvaru 
nebude rušit v moderní, ani 
tradiční zástavbě.

Betonová venkovní dlažba 
Samantha nabízí čtvercové 
kostky o dvou rozměrech, 
které lze vzájemně kombino-
vat do působivých vzorů.

199,-
vč. DPH

267,-
vč. DPH

Více také na: www.liastone.cz/akce

DIANA I, II, III

Zajistíme Vám i dopravu. Těšíme se na Vás!
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od

od

od


