
    

   

• Venkovní aplikace - kamenný koberec  Madrid, Malaga, Toledo, Granada:

Cena sady 499 Kč vč. DPH

při tloušťce aplikace vydatnost na m2 cena za 1 m2*

1 cm 1,5 m2 333 Kč / vč. DPH pouze frakce 2-4 mm a 2-5 mm
1,4 cm 1,25 m2 399 Kč / vč. DPH nejčastěji aplikované - doporučujeme
2 cm 0,88 m2 567 Kč / vč. DPH

• Venkovní aplikace - kamenný koberec Alicante 3-6 mm:

Cena sady 579 Kč vč. DPH

při tloušťce aplikace vydatnost na m2 cena za 1 m2*

1,4 cm 1,25 m2 463 Kč / vč. DPH nejčastěji aplikované - doporučujeme

2 cm 0,88 m2 658 Kč / vč. DPH

• Venkovní / vnitřní aplikace - mramorový koberec, cena pro všechny barvy a frakce:

Cena sady 790 Kč vč. DPH

při tloušťce vydatnost na m2 cena za 1 m2*

0,8 cm 1,8 m2 438 Kč / vč. DPH pouze frakce 2-4 mm a 2-5 mm
1 cm 1,5 m2 526 Kč / vč. DPH pouze frakce 2-4 mm a 2-5 mm

1,4 cm 1,25 m2 632 Kč / vč. DPH
2 cm 0,88 m2 898 Kč / vč. DPH

Balení plniče pórů PIEDRA A300 1 kg Cena 279 Kč vč. DPH.****

• Příplatky: MO s DPH

Mramorové oblázky sušené, všechny barvy (mimo Thassos), pytel 25 kg 380 Kč / 15,2 Kč za kg

• Doplňková chemie:

Epoxidové pojivo A+B 1,25 kg pro 1 pytle oblázků po 25 kg*** 380 Kč / 304 Kč

Epoxidové pojivo A+B 1,43 kg pro 1 pytle oblázků po 25 kg** 410 Kč / 286,71 Kč

Polyuretanové pojivo UV A+B 1 kg pro 1 pytle oblázků po 25 kg*** 680 Kč / 544 Kč

Revitalizační zpevňující nátěr 1 kg, 100% UV stabilizovaný pro cca 5m2 680 Kč / 544 Kč

Penetrace P400 1 kg, zpevňující, dle savosti podkladu pro cca 4 m2 220,00 Kč

Penetrace V200 8,85 kg, hloubková, méně zpevňující pro cca 35 m2 1761 Kč / 199 Kč

Plnič póru pasta A300 1 kg (LOCK), pro cca 1 m2**** 279,00 Kč

Matující lak L200 1 kg, pro 5 m2 299,00 Kč

**** Spotřeba dle velikosti zrna oblázků a dle tzv. utažení povrchu.

min. balení s DPH / cena za kg s DPH

** U pevných soudržných podkladu není penetrace nutná z důvodu přebytku pojiva ve směsi, která má samopenetrační účinky. V 
případě, že podkladem je např. drolící popraskaný beton, doporučujeme nejprve podklad sanovat. Sanace je možná například 
vhodnou hydroizolací nebo jinou kompatibilní technologií vhodnou pro pryskyřice, dle rozsahu poškození podkladu. Více v technickém 
listě produktu dostupný na www.piedra.cz/kamenny-koberec/certifikaty.

Více informací na www.piedra.cz

CENÍK kamenných a mramorových koberců 2020

Orientační přepočet spotřeby z jednoho balení na ceny za 1 m2:

*** Doporučujeme penetraci podkladu penetrací PIEDRA P400 nebo V200.

Polyuretanové pojivo UV 1 kg, 100% UV stabilizované, aplikační teplota od 
+100 do +300C. Zvýšená životnost a odolnost povrchu.

příplatek 270 Kč k ceně sady

Orientační vydatnost plniče pórů 1 kg je přibližně na 1 m2**** .

Sada obsahuje pytel 25 kg extra sušených křemičitých oblázků a 1,43 kg pryskyřice (složka A+B)**

Orientační přepočet spotřeby z jednoho balení na ceny za 1 m2:

Všechny sady obsahují kvalitní kamenný koberec PIEDRA, tj. pytel 25 kg extra sušených oblázků (zcela suchých) a 
1,43 kg unikátní nejkvalitnější pryskyřice (složka A+B)**. Extra sušené oblázky zaručují eliminaci fleků, vysokou 
pevnost a dlouhou životnost povrchu. 

UPOZORNĚNÍ: důrazně nedoporučujeme kupovat kamenný koberec, který nemá extra sušené oblázky! 

Pro interiér jsou možné dvě volby vodě nepropustného povrchu:
1) s uzavřeným strukturovaně hladkým povrchem - v kombinaci s plničem pórů PIEDRA A300.

2) s otevřenou strukturou - je třeba dvojnásobné dávky pojiva PIEDRA, než je v základním balení

* Uvedené ceny a přepočty na 1 m2 jsou orientační, jelikož se jedná o litou směs, může být finální cena odlišná dle nerovnosti 
podkladu, dle zvolené frakce oblázků apod.

Sada obsahuje pytel 25 kg extra sušených křemičitých oblázků a 1,43 kg pryskyřice (složka A+B)**

Orientační přepočet spotřeby z jednoho balení na ceny za 1 m2:

Sada obsahuje pytel 25 kg extra sušených mramorových oblázků a 1,43 kg pryskyřice (složka A+B)**


