
Novinky 2016 
a jubilejná akcia
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WEISSENBÖCK

JuBIlEJNá
a k c i a
- 30%
Od marca do novembra 2016 
dodatočne, mesačne jeden 
jubilejný produkt na internete. 
Všetky informácie k tomu na 
www.kamene.info, alebo u 
predajcu stavebných materiálov.

.



AkciA 

Top 2+ namiesto 

28,50 €/m² 

iba 22,90 €/m²*) 

do 31.7.2016

AkciA 

Top 2+ namiesto 

28,50 €/m² 

iba 22,90 €/m²*) 

do 31.7.2016

AkciA 
Normálny kame   

namiesto 4,06 €/ks 

iba 3,25 €/ks*)  

do 31.7.2016

Rialta® 
antik Top 2+

• Prirodzený vzhľad škár vďaka 
otlčeným hranám

• Desať formátov a deväť farieb 
pre voľné, kreatívne kladenie

• Odolná proti mrazu a posypo-
vej soli zo všetkých strán

• Vďaka 5 cm výške sa ľahko 
kladie a je pojazdná osobnými 
automobilmi

• S dlhou životnosťou a vodu 
odpudzujúci kremičitý povrch

• 30 ročná záruka na dostupnosť 
kameňov

Rialta® Grande 
antik Top 2+

• Antická radová dlažba s troma 
šírkami pásov

• Prirodzený vzhľad škár vďaka 
otlčeným hranám

• Vďaka výške 5 cm sa ľahko 
kladie a je pojazdná osobnými 
automobilmi

• Odolná proti mrazu a posypovej 
soli zo všetkých strán

• S dlhou životnosťou a vodu  
odpudzujúci kremičitý povrch

• V predaji v štyroch farbách

Tegula® múr  
antik
• Antický murovací kameň v  

ôsmich farbách
• Pre múry, schody, ploty a ob-

ruby
• Priame, zakrivené alebo so 

schodmi
• Odolné proti mrazu a posypovej 

soli zo všetkých strán

Univerzálny kameň  
namiesto 2,02 €/ks iba 1,59 €/ks*)

Väzák a dierovaný kameň 
namiesto 6,02 €/ks iba 4,79 €/ks*)

Krycia platňa  
namiesto 4,09 €/ks iba 3,25 €/ks*)
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Lastúrové vápno

Sivo tieňovaná

Savana a Sivo tieňovaná



AkciA 

namiesto 34,90 €/m² 

iba 27,90 €/m²* 

do 31.7.2016

AkciA 

namiesto 59,90 €/m²  

iba 47,90 €/m²*) 

do 31.7.2016

AkciA 

Lyžica trpaslík 

namiesto 4,15 €/ks  

iba 3,29 €/ks*) 

do 31.7.2016

Escado®

• Chodníková platňa 39,7 x 59,7 
cm, hrúbka platne 4 cm

• S mikro fazetou
• Poistky proti posunutiu na 

všetkých štyroch stranách
• Neviazaná pokládka so  

spevňovačom škárovacieho 
piesku

• Oslovujúce zmiešané farby: 
lastúrové vápno iAS alebo 
sivotieňovaná žula iAS

Scalina® 
• Terasová platňa z vysokohod-

notných prírodných materiálov 
(kremenec, mramor, čadič) s  
fazetou, otryskaný a kefovaný 
povrch

• Dva formáty: 60 x 40 cm a  
80 x 40 cm, Hrúbka platne 4 cm

• S hĺbkovou impregnáciou z 
výroby

• Viazaná pokládka v maltovom 
lôžku

• Farby: antracit, svetlosivá,  
perleť

Lyžica trpaslík 
• Záruka zemina zostane v 

kameni pre trvalo pekné steny 
vhodná pre rastliny ako kveti-
náč (dno a diera na prebytočnú 
vodu) 

• S iba 11 kg najľahšia dostupná 
svahová tvarovka – ideálna na 
svojpomocnú výstavbu 

• Prirodzene zaoblený kamenný 
štít ako ochrana proti vyplave-
niam zeminy 

• V predaji v piatich farbách

*) Akcia platí od 1.3. do 31.7.2016. Uvedené ceny sú nezáväzné doporučené orientačné ceny vrátane DPH, bez dopravy a vyloženia.  
 Prípadné dopravné náklady, zálohu za palety atd. dohodnite s predajcom stavebných materiálov. Informácie k vlastnostiam výrobkov,  
 formátom, ap. nájdete na www.kamene.info. 
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Sivo tieňovaná žula iAS

Antracit, svetlosivá, perleť

Jávska hnedá



AkciA 

Sivotie ovaná žula 

namiesto 21,90 €/m² 

iba 17,50 €/m²*) 

do 31.7.2016

AkciA 

Lastúrové vápno iBS  

namiesto 22,50 €/m²  

iba 17,90 €/m²*) 

do 31.7.2016

AkciA 

Lastúrové vápno iBS  

namiesto 26,90 €/m²  

iba 21,50 €/m²*) 

do 31.7.2016

Via Capo® s  
mikro fazetou 
• Priama radová dlažba ako 

súprava kameňov pripravená  
k pokladaniu

• S mikro fazetou a priamymi  
hranami a rohmi

• Pojazdná os. automobilmi,  
hrúbka 5 cm

• Odolná mrazu a posypovým 
soliam zo všetkých strán

• 30 ročná záruka dostupnosti

Lastúrové vápno iBS  
namiesto 22,50 €/m²  
iba 17,90 €/m²*)

Via Capo® 
natur 
• Radová dlažba ako súprava  

kameòov pripravená na  
kladenie, hrúbka 5 cm  

• Priame hrany a rohy vhodné 
pre chodcov a invalidné vozíky 

• Prejazdná osobnými auto- 
mobilmi 

• Odolná proti mrazu a posypovej 
soli zo všetkých strán

• 30 ročná záruka na dostupnosť 
kameňov

Bridlicová tieňovaná  
namiesto 21,90 €/m²  
iba 17,50 €/m²*)

Via Capo® 
antik 
• Otlčené hrany pre prirodzený 

vzhľad škár
• Súprava kameòov pripravená 

na kladenie, hrúbka 5 cm
• Prejazdná osobnými automobil-

mi
• Odolná proti mrazu a posypovej 

soli zo všetkých strán
• Kremičitý povrch s dlhou život-

nosťou
• 30 ročná záruka na dostupnosť 

kameňov

Bridlicová tieňovaná  
namiesto 26,50 €/m²  
iba 20,90 €/m²*)
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Sivotieňovaná žula

Lastúrové vápno iBS

Lastúrové vápno iBS



Rialta® 
natur Top 2+ 
• 10 formátov pre voľnú kreatívnu 

pokládku
• Vďaka priamym hranám a 

úzkym škáram príjemná pre 
chôdzu a vozíky

• Vďaka 5 cm hrúbke ľahko  
pokladateľná a pojazdná osob-
nými automobilmi

• Odolná mrazu a posypovým 
soliam zo všetkých strán

• S dlhou životnosťou a voduod-
pudzujúci kremičitý povrch 

• K dostaniu v piatich farbách

Rialta® Grande 
natur Top 2+ 
• Moderná priamočiara radová 

dlažba s troma šírkami pásov, 
hrúbka 5 cm

• Vďaka priamym hranám zvlášť 
vhodná pre chodcov a vozíky

• Odolná proti mrazu a posypovej 
soli zo všetkých strán

• Prejazdná osobnými auto- 
mobilmi

• 30 ročná záruka na dostupnosť 
kameňov

• Farby: Sivo tieňovaná,  
lastúrové vápno

Rialta® Grosso 
natur Top 2+ 
• Moderná priamočiara radová 

dlažba
• Vhodná pre chodcov a vozíky 

vďaka malému podielu škár
• Odolná proti mrazu a posypovej 

soli zo všetkých strán
• Vďaka výške 5 cm sa ľahko 

kladie a je pojazdná osobnými 
automobilmi

• S dlhou životnosťou a vodu  
odpudzujúci kremičitý povrch

• 30 ročná záruka na dostupnosť 
kameňov

• Farby: Lastúrové vápno,  
sivotieňovaná žula
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AkciA 

Top 2+ namiesto  

23,50 €/m²  

iba 18,90 €/m²*)  

do 31.7.2016

Lastúrové vápno

Lastúrové vápno

Sivotieňovaná žula

AkciA 

Top 2+ namiesto  

23,50 €/m²  

iba 18,90 €/m²*)  

do 31.7.2016

*) Akcia platí od 1.3. do 31.7.2016. Uvedené ceny sú nezáväzné doporučené orientačné ceny vrátane DPH, bez dopravy a vyloženia.  
 Prípadné dopravné náklady, zálohu za palety atd. dohodnite s predajcom stavebných materiálov. Informácie k vlastnostiam výrobkov,  
 formátom, ap. nájdete na www.kamene.info. 

AkciA 

Top 2+ namiesto  

23,50 €/m²  

iba 18,90 €/m²*)  

do 31.7.2016



AkciA 

namiesto 16,15 €/ks 

iba 13,89 €/ks*) 

do 31.7.2016

AkciA 

namiesto 60,90 €/m²  

iba 52,50 €/m²*) 

do 31.7.2016

Carma® 
Diele 
• Optimálna alternatíva k dreve-

ným palubovkám
• Žiadne zosivenie, skrútenie 

alebo zošikmenie
• Žiadna nákladná spodná 

konštrukcia, žiadne dodatočné 
olejovanie, nehorľavá

• Z výroby predimpregnovaná 
pre ľahké čistenie

• Drážkovaná štruktúra vhodná 
pre chodenie naboso

• Farby: Striebornosivá, 
slonovina

Carma® 
Geo 
• Jemne štruktúrovaný povrch 

a čistý geometrický tvar
• Dva veľké, pozdĺžne formáty 

pre moderný dizajn 
• Výška 5 cm pre zaťaženie 

chodcami
• Z výroby predimpregnovaná 

pre ľahké čistenie 
• Farby: Striebornosivá,  

slonovina 

06

Slonovina

Striebornosivá

Weissenböck Antik Set

Garáže 
• Masívne a s dlhou životnosťou
• Praktické a so stálou hodnotou
• Najlepšia ochrana pre vaše 

auto
• Tesný strešný systém 
• Vonkajšia omietka premosťujú-

ca trhliny
• Garáž, prídavný diel a prístre-

šok pre autá – tiež možnosť 
rôznorodej kombinácie 

• Garážová ulica na skúšobné  
parkovanie v Neunkirchene,  
Gerasdorfe a Seiersbergu 

• Informácie k veľkostiam garáží 
ako aj príklady cien nájdete 
na www.kamene.info alebo 
telefonicky na 0911605450.



AkciA 

namiesto 60,90 €/m²  

iba 52,50 €/m²*) 

do 31.7.2016

AkciA 

namiesto 12,19 €/ks  

iba 10,49 €/ks*) 

do 31.7.2016

AkciA 

Normál kó́ 

namiesto 16,79 €/ks  

iba 13,43 €/ks*) 

do 31.7.2016

Carma® Tin 
• Nadčasovo pekná travertínová  

štruktúra s rovnou plochou 
a priamymi hranami

• Mrazuvzdorná a odolná proti 
posypovej soli

• Z výroby predimpregnovaná  
pre ľahké čistenie

• Štyri formáty (68,5 x 45,5 cm / 
45,5 x 45,5 cm / 45,5 x 22,5 cm 
/ 22,5 x 22,5 cm / hrúbka 4 cm) 
pre početné vzory kladenia

Hodiace sa bazénové a  
schodové platne  
namiesto 12,19 €/ks   
iba 10,49 €/ks*)

Carma® Tin  
univerzálny 
kame  
• Štíhly univerzálny kameň  

(hrúbka 8 cm) pre múry, schody 
a obruby

• Nadčasovo pekná travertínová 
štruktúra s rovným povrchom 
a priamymi hranami

• Predimpregnované z výroby  
pre jednoduché čistenie 

• Odolné mrazu a posypovým 
soliam

Bayfield® 
• Kameň pre operné múry do 

výšky 5 m, v 3 formátoch 
• Bosovaná pohľadová strana 

a otlčené hrany kameňa
• Mrazuvzdorné
• V dvoch farbách: béžovo hnedá 

a antracitovo sivá

Rohový koncový kameň  
namiesto 21,12 €/ks  
iba 16,89 €/ks*)

Krycia platňa  
namiesto 13,44 €/ks  
iba 10,75 €/ks*)
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Slonovina

Slonovina

Béžovo hnedá
*) Akcia platí od 1.3. do 31.7.2016. Uvedené ceny sú nezáväzné doporučené orientačné ceny vrátane DPH, bez dopravy a vyloženia.  
 Prípadné dopravné náklady, zálohu za palety atd. dohodnite s predajcom stavebných materiálov. Informácie k vlastnostiam výrobkov,  
 formátom, ap. nájdete na www.kamene.info. 
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Garáže
Garážová ulica na skúšobné parkovanie v Neunkirchene, Gerasdorfe a 
Seiersbergu. Informácie k veľkostiam garáží ako aj príklady cien nájde-
te na www.kamene.info alebo telefonicky na 0911605450.

Weissenböck 
Kamene pre 
pohodu 
Vytvorte si vašu záhradu snov, 
miesto, kde sa cítite dobre, na 
ktorom sa chcú aj vaši hostia 
radi dlhšie zdržať a kde každý 
návštevník podľahne prírode v 
jej najkrajšej forme.

Weissenböck  
Baustoffwerk GmbH
Weissenböck Str. 1 
A-2620 Neunkirchen
Telefón: 0911 605 450 
Internet: www.kamene.info 
Email: office@weissenbock.sk

Informácie k tomu na 
www.kamene.info
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www.kamene.info


