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Bazénové lemy z přírodního kamene.

Nabízíme několik základních typů kamene s danými povrchovými úpravami.

Ke každému typu kamene je k dispozici identická dlažba.

Popis prvků :

zdrsněný povrch, přední hrana zaoblená r = 15 mm, tl. materiálu 3 CM, průřez dle obr.:

obvyklé délky prvků 500 mm, kalkulovaná šíře 220 mm, nároží jsou kalkulována jako řezaná na úhel 45 stupňů.

Ceny jsou v Kč, za 1 metr běžný, měřeno po venkovní hraně, bez DPH.

Bazénové lemy se vyrábí vždy na míru. Pokud si nejste jisti rozměry svého bazénu, doporučujeme vám profesionální zaměření naším specialistou.

Zaměření, doprava a montáž není v ceně.

V případě atypické šíře lemu můžete dopočítat libovolnou šíři ( vyjma Quartzitu ) dle tabulky.

Pokud se jedná o bazény půdorysně nepravidelné, například typu fazole, bude cena klakulována na základě našeho zaměření.



č. typ kamene foto tvar 1 mb příplatek za každý 1 cm šíře

Kč nad 22 cm  Kč

1) ŠEDÁ ŽULA rovné kusy 1450 37

povrch opalovaný

obloukové kusy 1650 42

2) ŽLUTÁ ŽULA rovné kusy 1450 37

povrch štokovaný

obloukové kusy 1650 42

3) TMAVÁ ŽULA rovné kusy 1450 37

povrch opalovaný

obloukové kusy 1650 42

4) GIALLO DO ISTRIA rovné kusy 1450 37

povrch tryskaný

a násl. Kartáčovaný obloukové kusy 1650 42

5) TRAVERTIN rovné kusy 1450 37

povrch broušený

neplněný obloukové kusy 1650 42

6) QUARTZITE rovné kusy 1450

povrch přirozeně

štípaný obloukové kusy 1650

Poznámka : U materiálu QUARTZITE  jsou rozměry lemů dané, 

jedná se pouze o rovné kusy :

rozměr 470 mm délka, šířka 220 mm a kalibrovaná tloušťka 25 mm. 

Radius půloblouku je tedy 12,5 mm.

Obloukové kusy mohou být vytvořeny pouze tzv. tisícihranem, 

rovnými kusy přiřezanými do segmentů.

Toto řezání je již v ceně obloukových kusů, nikoli však zaměření.

U Quartzitu je k dispozici pouze polygonální dlažba.


