DLOUHOLETÁ
TRADICE

Godelmann vyvíjí a vyrábí vysoce kvalitní betonové produkty pro tvorbu silnic, krajin a zahrad. Náš kompletní
sortiment nastavuje laťku z hlediska funkčnosti, designu a programové šíře. Z řemeslné tradice vzešel vysoký
nárok, který je dnes stejně důležitý jako při zakládání závodu před více než 70 lety. Inovace, technika a design
na nejvyšší úrovni.
To tvoří značku GODELMANN

Bernhard Godelmann

Proč Godelmann?
• má, co ostatní ne
• povrchy jen z barevných
přírodních kameniv
• nedochází ke ztrátě barevnosti
• leader ve formátech XXL (až 2x3 m)
• široká škála výrobků a možností
• individuální přístup
• kombinovatelnost
dlažby, schody, palisády, zdi
• jedinečnost a originalita
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TRENDY 2019
Obsah
Obklady na zdi
Castelatto
nativo - neopracovaný R13
Homogenní jasný povrch, který není po
výrobním procesu dále opracován. Drti
z přírodního kamene v povrchu jsou
opláštěné a nejsou v barvě / materiálu
rozpoznatelné. Dominuje barva betonu
a / nebo barevné pigmenty odolné vůči
UV záření

silco - kartáčovaný R11
Hedvábná struktura povrchu je dána
jemnými kartáči. Toto je vhodné pro plochy, kde jsou kladeny vysoké hmatové
požadavky na jemnost povrchu dlažby
a dlaždic.

Obklady na zdi - Castelatto

Dlažby a dlaždice

Rigatto		
Origami		
Dyamante		
Duna		

4
5
6
7

Dlažby a dlaždice
Nueva		
8
Molina		
10
Decaston		
12
Massimo		
14
Massimo prkna 16
Carmino		
18
Chianto		
18
Tiaro		
20
Zahradní dlaždice 22
Gabano		
22
Scada		
24
Ekologické dlažby

pur - zušlechtěný teplem R13
Jemný homogenní povrch. Díky nákladnému zušlechťovacímu procesu během
výroby a vytrzení se ušlechtilý lícní beton
vysoce zhutní a pak optimalizuje tak, že
se vytvoří homogenní povrch s jemně
členěnou strukturou.

ferro - otryskaný ocelovými
kuličkami R13
Při tryskání povrchu s jemným tryskacím
zařízením z ušlechtilé oceli odkryjeme
markantní drť z přírodního kamene v povrchu. Zrna se dodatečně otlučou a ukáží
se jejich přírodní složky ve své plné kráse. Povrch se tím lehce zdrsní a stává se
protiskluzným.

Ekologické dlažby

Palisády a obrubníky

Palisády a obrubníky

Palisády		
Obrubníky		

28
28

Plný schod		
Klassikline		
Novoline		
Masimo prkna
Zdivo

30
30
30
30

Molinaline		
Decaline		
Novoline		
Klassikline		
Allan Block		
Granblok		

32
32
32
34
36
38

Manufaktura

40

Schody a podesty

Schody a podesty
antik plus - s ostařenymi rohy
a hranami R13
Horní strana kamene nebo dlažba
a hrany se strojově otlučou. Tímto způsobem vytvoříme přírodní rustikální optiku
s nepravidelně lámanými hranami a ostařeným charakterem povrchu. Distančníky
a systém zazubení zůstává neporušen.
Produkty se expedují výhradně na paletách.

Drainston		
27
Viaston		
27
Tetrago		
27
Neuva		
27
Lunix		
27
Greenston maxx 27
Zatravňovací mříž 27
Scada zatravňovací díl 27

Zdi
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CASTELATTO
RIGATTO

profil

formát

100/50/2,5 cm

váha

21 kg/ks

barva
Branco

CENA
od 1960,- Kč/ks

+ DPH
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CASTELATTO
ORIGAMI

profil

formát

80/20/8 cm

váha
6 kg/ks

barva
Branco

CENA
od 599,- Kč/ks
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+ DPH

CASTELATTO
DYAMANTE

profil

formát

60/45/3 cm

váha

15 kg/ks

barva
Branco

CENA
od 1060,- Kč/ks

+ DPH
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CASTELATTO
DUNA

profil

formát

75/50/2 cm

váha

14 kg/ks

barva
Branco

CENA
od 1290,- Kč/ks
-7-

+ DPH

Dlažby a dlaždice
NUEVA
Informace o produktu

tloušťka 5 cm

povrchy a hodoty protiskluzu
80/80/5

• pur - R-Wert 13
homogenní povrch s extra jemnou strukturou
• ferro DTI100 - R-Wert 13
povrch otryskaný ocelovými kuličkami s hloubkovou
impregnací, proti zarůstání špíny
• ferro DTE700 - R-Wert 11
povrch otryskaný ocelovými kuličkami s DUROSAVE®
hloubková ochrana Extra s 2-vrstvami vysoce trvanlivého
laku se zvýrazněním barevnosti povrchu

80/40/5

100/100/5

60/40/5

50/50/5

40/40/5

charakteristika produktu

• CO2 neutrální produkce
• se zkosenou hranou
• bez distančníku
• bezpečná a protiskluzná (ferro DTI100)
• přednosti DTI100 a DTE700

40/8/1
40/40/5

40/40/5

40/40/5

GODELMANN kvalita

tloušťka 8 cm

120/60/8

60/60/8

100/100/8

60/30/8

80/40/8

40/40/8

30/20/8

• dlaždice z betonu DIN EN 1339 – kvalita R L D U I
• nášlapná vrstva ze stálobarevné drtě z přírodního kamene
a barevných pigmentů
• odolných vůči UV záření
• obzvláště vysoká pevnost povrchu dána příměsí křemíku,
žuly nebo čediče
• odolnost vůči mrazu a soli 10 krát vyšší než dle normy:
100g/m2 (norma: 1,0kg/m2)
• vysoká rozměrová přesnost

povrchy a barvy

30/30/8

ferro

40/20/8

antracitová uni

šedá uni

pískovcová uni

stříbrná uni

žula šedá

20/20/8

60/40/8
30/15/8

10/10/8

ferro DTE

povrchy a barvy
pur

Nero

antracitová uni

šedá uni

pískovcová uni

stříbrná uni

Bianco

CENA
od 902,- Kč/m2
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+ DPH

Dlažby a dlaždice
NUEVA tl. 5 a 8 cm

NUEVA 100/100/5 šedá uni, ferro

NUEVA pískovcová uni, ferro

NUEVA kombinace formátů, šedá/stříbrná/antracitová uni, ferro

NUEVA 80/80/5 šedá uni a antracit uni, ferro
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Dlažby a dlaždice
MOLINA tl. 5 a 8 cm
Informace o produktu

tloušťka 5 cm

povrchy & hodnoty protiskluzu

80/40/5

• sametová - R-Wert 13 | USRV-Wert 65
• silo - R-Wert 12

60/40/5

charakteristika produktu

• CO2 neutrální produkce
• ostrohranné formáty s ochranou hran GODELMANN
• bezhlučná plocha
• s pevně zabudovanými distančníky na 3 stranách
• bezpečná a protiskluzná

GODELMANN kvalita

tloušťka 8 cm
90/60/8

• dlaždice z betonu DIN EN 1339 – kvalita P L D U I
• dlažba z betonu DIN EN 1338 – kvalita D I příp. K D I
• nášlapná vrstva ze stálobarevné drtě z přírodního kamene
a barevných pigmentů odolných vůči UV záření
• obzvláště vysoká pevnost povrchu dána příměsí křemíku,
žuly nebo čediče
• odolnost vůči mrazu a soli 10 krát vyšší než
dle normy: 100g/m2 (norma: 1,0kg/m2)
• vysoká rozměrová přesnost

60/60/8

kombiforma velká

60/30/8

povrchy a barvy

60/30/8

silco i sametový:
45/30/8

45/30/8

30/30/8

30/30/8

30/30/8

60/30/8

žula světlá

žula střední

žula tmavá

vápenec střední

vápenec tmavý

silco:

kombiforma střední

60/15/8

60/15/8

60/15/8

60/15/8

vápenec světlý

45/15/8

45/15/8

30/15/8

45/15/8

45/15/8

30/15/8

30/15/8

30/15/8

60/15/8

30/15/8

30/15/8

60/15/8

kombiforma malá

19/15

25/15

35/15
16/15

17/15

23/15

23/15
16/15

16/15

19/15

27/15
35/15

17/15

22/15

18/15

18/15
27/15

20/15
17/15

19/15

16/15
25/15

23/15

20/15
22/15
18/15
20/15

CENA
od 871,- Kč/m2

27/15
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+ DPH

Dlažby a dlaždice
MOLINA tl. 5 a 8 cm

MOLINA kombiforma velká, žulově světlá/střední/tmavá, sametová

MOLINA komforma malá, žulově světlá/
střední/tmavá, sametová

MOLINA kombiforma velká, žulově
světlá/střední/tmavá, sametová

- 11 -

MOLINA kombiforma velká, vápencově
světlá/střední/tmavá, silco

Dlažby a dlaždice
DECASTON tl. 5, 6 a 8 cm
tloušťka 5 cm
80/40/5

Informace o produktu
60/40/5

40/40/5

Povrchy & hodnoty protiskluzu
• nativo - R-Wert 13 přírodní povrch s vysoce hodnotnou
nášlapnou vrstvou

100/40/5

charakteristika produktu

• CO2 neutrální produkce
• ostrohranné formáty s ochranou hran GODELMANN
• s pevně zabudovanými distančníky
• bezpečná a protiskluzná

40/8/1
40/40/5

40/40/5

40/40/5

GODELMANN kvalita

• dlaždice z betonu DIN EN 1339 – kvalita P L D U I
• nášlapná vrstva ze stálobarevné drtě z přírodního kamene
a barevných pigmentů odolných vůči UV záření
• obzvláště vysoká pevnost povrchu dána příměsí křemíku,
žuly nebo čediče
• odolnost vůči mrazu a soli 10 krát vyšší než dle normy:
100g/m2 (norma: 1,0kg/m2)
• vysoká rozměrová přesnost

tloušťka 6 cm
kombiforma malá
19/15

25/15

16/15 22/15

35/15

17/15 19/15

16/15 23/15

27/15

23/15

35/15

18/15 20/15

27/15

22/15

20/15 16/15 18/15
17/15

25/15

16/15 17/15 18/15 19/15

23/15

20/15
27/15

povrchy a barvy

tloušťka 8 cm
90/60/8

60/60/8

šedo-černá

lasturové vápno

hnědo-béžová

šedo-černá

lasturové vápno

hnědo-béžová

vápencově světlá

vápencově střední

vápencově tmavá

kombiforma velká

60/30

45/30

45/30

30/30

šedá

60/30

antik

30/30

30/30

60/30

kombiforma střední
60/15

60/15

60/15

60/15

45/15

45/15

30/15

45/15

45/15

30/15

30/15

30/15

60/15

30/15

30/15

60/15

kombiforma malá
19/15

25/15

35/15
16/15 23/15
23/15

16/15 22/15

17/15 19/15
27/15

35/15

18/15 20/15

27/15

22/15

20/15 16/15 18/15
17/15

16/15 17/15 18/15 19/15

25/15
23/15

CENA

20/15
27/15
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od 635,- Kč/m2

+ DPH

Dlažby a dlaždice
DECASTON tl. 5, 6 a 8 cm

DECASTON 60/40/5 lasturové vápno

DECASTON kombiforma velká/malá, šedo-černá

DECASTON kombiforma malá/velká, hnědo-béžová
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Dlažby a dlaždice
MASSIMO tl. 6 a 10 cm
volba formátu až do 2x3m

tloušťka 6 cm + další

100/100/6

100/50/6

tloušťka 8 a 10 cm

200/100/10

Informace o produktu
povrchy a hodnoty protiskluzu

• structo (MASSIMO® light) ...R-Wert 10
povrch v pohledové optice podle bednění se strukturou
pomerančové kůry
• pohledový beton (MASSIMO®) ...R-Wert 9
povrch v pohledové optice podle bednění
• ferro (MASSIMO®) ...R-Wert 13
povrch otryskaný ocelovými kuličkami

150/100/10

charakteristika produktu

barvy a barvy

• CO2 neutrální produkce
• ruční výroba z výkonnostního samozhutnitelného betonu
• formát volitelný do 2x3m
• fazeta volitelně
• rádiusová mikrofazeta
• bez distančníku
• MASSIMO®

structo

světle šedá

tmavě šedá

pohledový beton

travertin

šedá

etrusco šedá

béžová

GODELMANN kvalita

• dlaždice z betonu DIN EN 1339 – kvalita P L D U I
• lícní beton ze stálobarevné drtě z přírodního kamene
a barevných pigmentů odolných vůči UV záření
• obzvláště vysoká pevnost povrchu dána příměsí křemíku,
žuly nebo čediče
• odolnost vůči mrazu a soli 10 krát vyšší než dle normy:
100 g/m2 (norma: 1,0 kg/m2)
• vysoká rozměrová přesnost

ferro

šedá

šedá uni

stříbrná uni

pískovcová uni

antracit uni

CENA
od 3071,- Kč/m2
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+ DPH

Dlažby a dlaždice
MASSIMO tl. 6 a 10 cm

MASSIMO 100/100/6, světle šedá

MASSIMO 100/100/6, světle šedá

MASSIMO průměr 225cm, šedá
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Dlažby a dlaždice
MASSIMO prkna

tl. 8 cm

tloušťka 8 cm

Informace o produktu
povrchy a hodnoty protiskluzu

120/20/4

• pohledový beton se strukturou dřeva - R-Wert 13
vysoce hustý povrch ze samozhutnitelného výkonnostního
betonu

250/22/8

charakteristika produktu

250/20/8

• CO2 neutrální produkce
• rádiusová mikrofazeta
• bez distančníku
• bezpečná a protiskluzná

250/18/8

250/16/8

GODELMANN kvalita

• zahradní produkty z betonu dle DIN EN 13198
• lícní beton ze stálobarevné drtě z přírodního kamene
a barevných pigmentů
• odolných vůči UV záření
• obzvláště vysoká pevnost povrchu dána příměsí křemíku,
žuly nebo čediče
• odolnost vůči mrazu a soli 10 krát vyšší než dle normy:
100g/m2 (norma: 1,0kg/m2)
• vysoká rozměrová přesnost

barvy a povrchy

šedá

antracit

hnědá

MASSIMO prkna 250/20/8, šedá + NOVOLINE křída

CENA
od 668,- Kč/ks
- 16 -

+ DPH

Dlažby a dlaždice
MASSIMO prkna

tl. 8 cm

MASSIMO prkna 250/22/8 šedá

MASSIMO prkna 250/18/8 hnědá

MASSIMO prkna 250/16/8 antracit
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Dlažby a dlaždice
CARMINO slinutá dlaždice

tl. 2 cm

tloušťka 2 cm

Informace o produktu
povrchy a hodnoty protiskluzu
• cotto - R-Wert 11
slinutá dlažba

120/40/2

charakteristika produktu
• s lehce strukturovaným povrchem
• ostrohranná
• bez distančníku
• odolná vůči poškrábání a snadná údžba
• tloušťka 2 cm - ideální pro balkony a terasy

60/60/2

GODELMANN kvalita

• vysoká rozměrová přesnost

barvy a povrchy

CENA
dub
šedá

dub
přírodní

od 1370,- Kč/m2

dub
tmavá

CHIANTO slinutá dlaždice
tloušťka 2 cm

+ DPH

tl. 2 cm
Informace o produktu
povrchy a hodnoty protiskluzu
• cotto - R-Wert 11
slinutá dlažba

120/40/2
60/60/2

charakteristika produktu
• s lehce strukturovaným povrchem
• ostrohranná
• bez distančníku
• odolná vůči poškrábání a snadná údžba
• tloušťka 2 cm - ideální pro balkony a terasy

100/50/2

povrchy a barvy

antracit

šedá

žula
tmavá

žula
světlá

křemen
tmavý

křemen
světlý

GODELMANN kvalita

• vysoká rozměrová přesnost

béžová

CENA
od 1370,- Kč/m2
- 18 -

+ DPH

Dlažby a dlaždice
CARMINO, CHIANTO

tl. 2 cm

CARMINO 120/40/2 dub tmavý

CHIANTO 60/60/2 šedá

CARMINO 120/40/2 dub tmavý
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Dlažby a dlaždice
TIARO tl. 5 cm
tloušťka 5 cm

Informace o produktu
povrchy a hodnoty protiskluzu

• DTE700 - R-Wert 10
přírodní povrch s DUROSAVE® hloubková ochrana Extra
s 2-vrstvami vysoce trvanlivého laku se zvýrazněním
barevnosti povrchu
• silco DTI100 - R-Wert 12
vyleštěno kartáči, sametový povrch s hloubkovou impregnací,
proti zarůstání špíny

80/40/5
80/80/5

charakteristika produktu

• CO2 neutrální produkce
• se strukturovaným povrchem
• se zkosenou hranou
• bez distančníku
• přednosti DTI100 a DTE700

60/40/5

povrchy a barvy

GODELMANN kvalita

• dlaždice z betonu DIN EN 1339 – kvalita R L D U I
• nášlapná vrstva ze stálobarevné drtě z přírodního kamene
a barevných pigmentů
• odolných vůči UV záření
• obzvláště vysoká pevnost povrchu dána příměsí křemíku,
žuly nebo čediče
• odolnost vůči mrazu a soli 10 krát vyšší než dle normy:
100g/m2 (norma: 1,0kg/m2)
• vysoká rozměrová přesnost

DTE

ledovcově bílá

břidlicově šedá

arkticky šedá

silco

ledovcově bílá

břidlicově šedá

sahara žlutá

TIARO 80/40/5 břidlicově šedá, silco

CENA
od 1165,- Kč/m2
- 20 -

+ DPH

Dlažby a dlaždice
TIARO tl. 5 cm

TIARO 80/40/5 arkticky šedá, DTE

TIARO 60/40/5 břidlicově šedá, silco

TIARO 60/40/5 ledovcově bílá, silco
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TIARO 80/80/5 břidlicově šedá, DTE

Dlažby a dlaždice
ZAHRADNÍ DLAŽDICE

tl. 3 a 5 cm

tloušťka 3 a 5 cm

Informace o produktu
povrchy a hodnoty protiskluzu

• nativo - R-Wert 13
přírodní povrch s vysoce hodnotnou nášlapnou vrstvou
• ferro - R-Wert 13
povrch otryskaný ocelovými kuličkami

50/50/5
80/80/5

80/40/5

charakteristika produktu

80/40/5

60/40/5

• CO2 neutrální produkce
• se zkosenou hranou
• bez distančníku
• bezpečná a protiskluzná

40/40/3
40/40/5

GODELMANN kvalita

• dlaždice z betonu DIN EN 1339 – kvalita R L D U I
• nášlapná vrstva ze stálobarevné drťe z přírodního
kamene a barevných pigmentů
• odolných vůči UV záření
• obzvláště vysoká pevnost povrchu dána příměsí křemíku,
žuly nebo čediče
• odolnost vůči mrazu a soli 10 krát vyšší než dle normy:
100g/m2 (norma: 1,0kg/m2)
• vysoká rozměrová přesnost

povrchy a barvy

šedá

ferro
bílá

ferro
šedá

CENA
od 463,- Kč/m2 + DPH

ferro
antracit

GABANO

tl. 3 a 5 cm

tloušťka 3 a 5 cm

Informace o produktu
povrchy a hodnoty protiskluzu

80/40/5

60/40/5

80/40/5

• silco - R-Wert 12‘
vyleštěno kartáči povrch s hedvábně matným leskem

60/40/5

charakteristika produktu

60/30/3

• CO2 neutrální produkce
• se zkosenou hranou
• bez distančníku

povrchy a barvy
silco:

GODELMANN kvalita

pískovcově šedá
světlá

pískovcově šedá
střední

kouřově šedá

béžová

• dlaždice z betonu DIN EN 1339 – kvalita R L D U I
• nášlapná vrstva ze stálobarevné drtě z přírodního
kamene a barevných pigmentů
• odolných vůči UV záření
• obzvláště vysoká pevnost povrchu dána příměsí křemíku,
žuly nebo čediče
• odolnost vůči mrazu a soli 10 krát vyšší než dle normy:
100g/m2 (norma: 1,0kg/m2)
• vysoká rozměrová přesnost

pískovcově šedá
tmavá

CENA
vzhled dřeva
pískovcově světlá

vzhled dřeva
kouřově šedá

vzhled dřeva
béžová

od 705,- Kč/m2
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+ DPH

Dlažby a dlaždice
ZAHRADNÍ DLAŽDICE, GABANO

ZAHRADNÍ DLAŽDICE 80/80/5 šedá, ferro

GABANO 60/40/5 písk. sv.šedá, silco + MOLINALINE antik

GABANO 80/40/5 béžová, silco-dřevo

- 23 -

Dlažby a dlaždice
SCADA tl. 6.5, 8, 12, 16 a 20 cm
tloušťka 6.5 cm

Informace o produktu
pouze pro projekty od 250 m2/typ

64/32/6,5

32/
16/
6,5

48/32/6,5

48/24/6,5

36/24/6,5

povrchy a hodnoty protiskluzu

• pur - R-Wert 13 | USRV-Wert 60
homogenní povrch s extra jemnou strukturou
• ferro - R-Wert 13 | USRV-Wert 65
povrch otryskaný ocelovými kuličkami

tloušťka 8 cm
64/32/8

48/24/8

48/32/8

32/32/8

charakteristika produktu

32/
16/
8

• CO2 neutrální produkce
• se zkosenou hranou
• se zazubením VZ4 a VZ5
• bezpečná a protiskluzná

36/24/8

tloušťka 12 cm

GODELMANN kvalita
• dlaždice z betonu DIN EN 1339 – kvalita P L D U I
• dlažba z betonu DIN EN 1338 – kvalita D I příp. K D I
• nášlapná vrstva z křemičitého písku a ze stálobarevné drtě
z přírodního kamene a barevných pigmentů odolných
vůči UV záření
• obzvláště vysoká pevnost povrchu dána příměsí křemíku,
žuly nebo čediče
• odolnost vůči mrazu a soli 10 krát vyšší než dle normy:
100g/m2 (norma: 1,0kg/m2)
• vysoká rozměrová přesnost

60/40/12
(bez omezení m2)
80/80/12

100/100/12
(bez omezení m2)

40/40/12
(bez
omezení m2)

120/40/12
(bez omezení m2)

80/40/12
(bez omezení m2)

80/32/12

64/32/12

60/24/12

60/10/12

48/24/12

40/6,66/12

40/10/12

60/40/12
(bez omezení m2)

20/20/
12

48/32/12

36/24/12

(bez omezení m2)

24/
16/
12

24/24/12

16/16/
12

40/
20/
12

40/10/12

(bez omezení m2)

32/16/12

24/16/12

35 mm
65 mm

32/
16/
12

32/32/12

tloušťka 16 cm
80/40/16

48/24/16

64/32/16

60/40/16

36/24/16

24/24/16

32/16/16

24/16/16

16/16
/16

tloušťka 20 cm
96/48/20

SCADA VZ5 120/120/16 šedá, ferro

CENA

48/48/20

od 749,- Kč/m2
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+ DPH

Dlažby a dlaždice
SCADA tl. 6.5, 8, 12, 16 a 20 cm

SCADA šedá uni a antracit uni, ferro

SCADA 120/40/12 šedá uni, ferro

SCADA 80/40/12 Bianco, pur

- 25 -

Dlažby a dlaždice
SCADA povrchy a barvy
nativo přírodní povrch R13

antikplus s ostařenými rohy
a hranami R13

pur zušlechtěný teplem R13

fino broušený R10, speciální
povrchy možné s R11

šedá		

šedočerná

šedá 		

šedočerná

Niveo 		

Bianco

L12041P02 		

L14014P01

lasturové vápno

lasturové vápno sof

lasturové vápno

lasturové vápno sof

Grigio 		

Nero

L15007P04 		

V00009P01

L14111P01 		

L12077P03

L14185P01 		

L14071P01

L15148P02 		

V00088P07

V1028P01 		

L13010S02, s DTE700

L12008P08 		

L12026P01

L14072P01 		

V00045P01

V00081P02 		

V00086P01

V851-0006 		

V12056P01

ferro otryskaný ocelovými
kuličkami R13

finerro broušený a otryskaný
ocelovými kuličkami R13

silco vyleštěno kartáči
R11/R12

L12052P02 		

L12031P01, s DTI100

L12007P13 		

L13024P01, s DTI100

L15020P03 		

L15012P01 		

V0102P02, s DTI100

V000058P03 		

L12128P01

tecto opracován pemrlicí,
povrch R13

DTE700 s povrchovou
úpravou

L14102P01, s DTE700

L13138P01

V000033P08 		

V1129P06, s DTI100

L13079P01 		

L14001P01

V1028P01		

L13010S02

V0107P01 		

V0103P01

V1128P01 		

V00045P01

L14077P01 		

L14078P01

V851-0006 		

V12056P01
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L15002P01, s ferro

DTI100 hloubková
impregnace

V0027-02, s DTI100

L12093P01, s DTI100

Ekologické dlažby
DRAINSTON® protect
DRAINSTON®
tloušťka 8 a 10 cm
7 - 9 mm spára
100 % poměr průsaku/m2
0 (=ψm 0,00) hodnota odtoku
se stavebním schválením 100%
bez stavebního schválení 7%

VIASTON®

tloušťka 8 a 10 cm
26 mm spára
30 % poměr průsaku
15 (=ψm 0,15) hodnota odtoku

DRAINSTON

GREENSTON maxx - pokládka

13 mm spára
15 % poměr průsaku
50 (=ψm 0,5) hodnota odtoku
5 mm spára
5 % poměr průsaku
50 (=ψm 0,5) hodnota odtoku

TETRAGO
tloušťka 8 a 10 cm
30 mm spára
30 % poměr průsaku
15 (=ψm 0,15) hodnota odtoku

TETRAGO 20/20/8 šedá

LUNIX®
tloušťka 12 cm

39 % poměr průsaku

15 (=ψm 0,15) hodnota odtoku

GREENSTON maxx
tloušťka 10 cm

42 % poměr průsaku

15 (=ψm 0,15) hodnota odtoku

GREENSTON maxx 40/40/10
šedá

Trávníková mříž

NUEVA 40/20/8 šedá uni, ferro

tloušťka 8, 10 a 12 cm

37 % poměr průsaku
15 (=ψm 0,15) hodnota odtoku

SCADA® zatravňovací díl
tloušťka 10 cm
35 mm spára

37 % poměr průsaku

15 (=ψm 0,15) hodnota odtoku

LUNIX 60/45/12 šedá
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LUNIX 60/45/12 šedá
+ průměr 10/12

Palisády a obrubníky
PALISÁDY
Informace o produktu

štípané palisády KLASSIKLINE
š (cm)

d (cm)

v (cm)

15

15

100

15

15

80

15

15

60

15

15

40

povrchy a hodnoty protiskluzu

• nativo
přírodní povrch s vysoce hodnotnou nášlapnou vrstvou
• linear
hrubě lámaný povrch a ostrohranné provedení hran
charakteristika produktu
• CO2 neutrální produkce
• jen pro postranní odvodnění

obdélníkové palisády
š (cm)

d (cm)

v (cm)

18

12

160

18

12

140

18

12

120

18

12

100

18

12

80

18

12

60

18

12

40

charakteristika produktu KLASSIKLINE
• hrubě lámané pohledové plochy/čelní strany
• počáteční kámen pohledové plochy oboustranně hrubě
lámaný, jednostranně pemrlovaný
• ostrohranná tvorba rohu
• zvýšené tolerance rozměrů (d, š, v ± 3,0 cm)
charakteristika produktu Ra- a obdélníková palisáda
• hladký povrch od bednění
• zkosená hrana kolem boční strany
• lehký vlnový profl (obdélníková palisáda)
• bez armatury a vyztužení
GODELMANN kvalita
• zahradní prvky z betonu DIN EN 13198
• obrubníky z betonu DIN EN 1340 dle TL dlažba-StB06 –
kvalita D T I, DIN 483-2004
• lícní beton ze stálobarevné drtě z přírodního kamene a barevných pigmentů odolných vůči UV záření
• obzvláště vysoká pevnost povrchu dána příměsí křemíku,
žuly nebo čediče
• odolnost vůči mrazu a soli 10 krát vyšší než dle normy:
100g/m2 (norma: 1,0kg/m2)
• vysoká rozměrová přesnost

povrchy a barvy

OBRUBNÍKY

šedá

KLASSIKLINE obrubník - hrubě lámaný

hrubě lámaný
šedo-černá
tónovaná
obrubník s fází

hrubě lámaný
hrubě lámaný
pískovcovo-béžová lasturové vápno
tónovaná
tónované

obrubník oblý

palisády od 107,- Kč/ks

30,0 cm

30,0 cm

CENA

6,0 cm

+ DPH

obrubníky od 91,- Kč/ks

5,0 cm
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+ DPH

Palisády a obrubníky
PALISÁDY

KLASSIKLINE Palisády písk. béžová, štípaný + DECASTON kombiforma malá hnědo-béžová

KLASSIKLINE Palisády a schody, písk. béžová, štípaný

KLASSIKLINE Palisády písk. béžová, štípaný
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Schody a podesty
Plný schod - strojní výroba
125/40/15

120/40/15

100/40/15

80/40/15

100/40/15

povrchy a barvy

75/40/15

80/40/15

Novoline - plný schod

Plný schod - ruční výroba

křída

břidlice

šedá

pískovec

rohový plný schod 90°

rohový plný schod 135°

povrchy a barvy

ferro
šedá uni

ferro
antracitová uni

NOVOLINE plný schod + zeď linear, břidlice

ferro
pískovcová uni

Massimo prkna - plný schod
antracit

šedá

100/35/15

125/35/15

Klassikline - plný schod

povrchy a barvy
100/40/15

80/40/15

šedá

antracit

hnědá

béžová

povrchy a barvy

šedo-černá

pískovcovo-béžová lasturové vápno

CENA
od 851,- Kč/ks
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+ DPH

Schody a podesty

PODESTA a PLNÝ SCHOD žulově šedá, ferro

SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ Nueva žulově šedá, ferro

KLASSIKLINE plný schod písk. béžová, štípaný
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Zdi
Molinaline sada
šířka zdi 20,0 cm – Sada 20

40/10
40/20

30/20

rádiusové prvky cca. 18°

povrchy a hodnoty protiskluzu

šířka zdi 20,0 cm – Sada 10
30/10

• antikplus DTI100 - hrubě lámaný povrch a ostařené
provedení hran, s hloubkovou impregnací
• linear DTI100 - hrubě lámaný povrch a ostrohranné provedení
hran, s hloubkovou impregnací

20/10

20/20

charakteristika produktu
• hrubě lámaná přední a zadní strana
• přednosti DTI100
• krycí kameny s neopracovanou horní stranou a okapničkou
po obou stranách na délku

krycí kámen s okapničkou a distančníkem

barvy a povrchy

vápenec
světlý

GODELMANN kvalita
• zahradní prvky z betonu DIN EN 13198
• lícní beton ze stálobarevné drtě z přírodního kamene
a barevných pigmentů odolných vůči UV záření
• obzvláště vysoká pevnost povrchu dána příměsí křemíku,
žuly nebo čediče
• odolnost vůči mrazu a soli 10 krát vyšší než dle normy:
100g/m2 (norma: 1,0kg/m2)
• vysoká rozměrová přesnost u výšky kamenů

vápenec
tmavý

vápenec
střední

Decaline sada
šířka zdi 20,0 cm – Sada 20

šířka zdi 20,0 cm – Sada 10
40/10

40/20

30/20

rádiusové prvky cca. 18°

30/10

20/10

20/20

krycí kámen s okapničkou

barvy a povrchy

šedo-černá

lasturové vápno

Novoline sada
šířka zdi základní prvek 25,0 cm

75/15

kámen štípaný s okapničkou
na délku a distančníky

štípaný prvek

50/15

25/15

barvy a povrchy

křída

břidlice

šedá

pískovec

CENA
od 500,- Kč/ks
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+ DPH

Zdi
Molinaline

MOLINALINE sada 20 vápencově světlá/střední/tmavá, štípaný

Decaline

DECALINE sada 20/10 lasturové vápno, antik
+ GARDELINE pískovcová

DECALINE sada 20 šedo-černá, antik

DECALINE - sada 20+10 - šedo-černá, linear

Novaline

NOVALINE 75/25/15 pískovcová, linear

NOVALINE 75/25/15
břidlicová, linear
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NOVALINE 75/25/15 křída, linear

Zdi
Klassikline
povrchy a hodnoty protiskluzu

• linear - hrubě lámaný povrch a ostrohranné provedení hran
• antikplus - hrubě lámaný povrch a ostařené provedení hran

šířka zdi 25,0 cm

48/22,5

40/22,5

32/22,5

24/22,5

16/22,5

48/15

40/15

32/15

24/15

16/15

48/7,5

40/7,5

32/7,5

24/7,5

16/7,5

sloupkový prvek
34/34/15

sloupkový prvek
34/17/15

charakteristika produktu
• CO2 neutrální produkce
• hrubě lámaný povrch na bočních stranách – bez potřeby
počátečních a ukončujících kamenů
• krycí kameny s pemrlovaným povrchem
GODELMANN kvalita
• zahradní prvky z betonu DIN EN 13198
• lícní beton ze stálobarevné drtě z přírodního kamene
a barevných pigmentů
• odolných vůči UV záření
• obzvláště vysoká pevnost povrchu dána příměsí křemíku,
žuly nebo čediče
• odolnost vůči mrazu a soli 10 krát vyšší než dle normy:
100g/m2 (norma: 1,0kg/m2)
• vysoká rozměrová přesnost u výšky kamenů
• nevyhnutelná rozměrová tolerance u délky
a šířky od ± 3,0 cm a u výšky od ± 0,5 cm

sloupkový prvek 34/34/15
s vrtáním ø 13,0 cm

Rádiusové prvky cca. 12,5°

krycí kámen s okapničkou

barvy a povrchy

šedo-černá

pískov.-béžová

lasturové vápno
DECALINE - sada 20+10 - šedo-černá, antik

DECALINE - sada 20+10 - šedo-černá, linear

KLASSIKLINE šedo-černá, linear

CENA
od 102,- Kč/ks
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+ DPH

Zdi
Klassikline

KLASSIKLINE lasturové vápno, linear

KLASSIKLINE šedo-černá, antik

KLASSIKLINE pískovco-béžová, antik
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DECALINE šedo-černá, linear

Zdi
Allan block - opěrná zeď
povrchy a hodnoty protiskluzu

• hrubě lámané pohledové plochy

šířka zdi 30.0 cm

šířka zdi 30,0 cm

základní prvek

horní prvek, velký levý

33/20

49,5/20

Junior

horní prvek, velký pravý

22/20

49,5/20

odlehčený

rohový prvek, levý

charakteristika produktu
• CO2 neutrální produkce
• suché zdivo
• krycí kameny s pemrlovaným povrchem
• mezinárodně patentovaný systém suchého zdiva s geomříží
je nejlépe vhodný také k zástavbě v seizmických zónách
(proti zemětřesení)
• silové a pevné spojení kamenů bez malty (možný rádius)
GODELMANN kvalita
• vysoká kvalita produktů
• lícní beton ze stálobarevné drtě z přírodního kamene
a barevných pigmentů odolných vůči UV záření
• obzvláště vysoká pevnost povrchu dána příměsí křemíku,
žuly nebo čediče
• odolnost vůči mrazu a soli 10 krát vyšší než dle normy:
100g/m2 (norma: 1,0kg/m2)
• vysoká rozměrová přesnost

33/10
49,5/20

poloviční odlehčený

rohový prvek, pravý

22/10
49,5/20

horní prvek, malý levý

33/20

krycí kámen

33/34,8/10

krycí kámen levý

krycí kámen pravý

53,1/34,8/10

53,1/34,8/10

barvy a povrchy

horní prvek, malý pravý

šedá

šedo-černá

lasturové vápno

33/20

Pravidla výstavby oblouků

Vnitřní a vnější oblouky jsou možné, tím se systém optimálně
přizpůsobí každému terénu. Zdi lze realizovat cenově výhodně, neboť zemní práce jsou redukovány na minimum.
•
•
•

Oblouky lze nejlépe realizovat.
Postavte přední stranu kamenů těsně k sobě.
Odstraňte nálitky pro vnější oblouky.

vnitřní oblouk

vnější oblouk

CENA
od 263,- Kč/ks
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Zdi
Allan block - opěrná zeď

ALLAN BLOCK 33/30/20 lasturové vápno, štípaný

ALLAN BLOCK 33/30/20 šedo-černá,
štípaný

ALLAN BLOCK 33/30/20 lasturové
vápno, štípaný
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ALLAN BLOCK 33/30/20 šedá, štípaný

Zdi
Granblock - tížná/zahradní zeď
povrchy a hodnoty protiskluzu

• lámaná pohledová plocha s fází
rozměry
100/88/25

jako opěrná zeď
s počátečním kamenem

–

100/80/25

–

s počátečním kamenem

100/48/25

s počátečním kamenem

–

100/40/25

–

s počátečním kamenem

100/32/25

s počátečním kamenemmit s

–

100/24/25

počátečním kamenem

s počátečním kamenem

bok základní prvek s drážkou a perem

charakteristika produktu

volně stojící zeď

• CO2 neutrální produkce
• silově a tvarově pevné spojení kamenů (drážka/pero) jako
suchý způsob stavby
• krycí kameny na vrchní straně otryskané (ferro) bez pera. ale
s drážkou
• lámané pohledové plochy (jedno nebo oboustranně)

GODELMANN kvalita

• zahradní prvky z betonu DIN EN 13198 a BGB-RiNGB
• lícní beton ze stálobarevné drtě z přírodního kamene
a barevných pigmentů
• odolné vůči UV záření
• obzvláště vysoká pevnost povrchu dána příměsí křemíku,
žuly nebo čediče
• odolnost vůči mrazu a soli 10 krát vyšší než dle normy:
100g/m2 (norma: 1,0kg/m2)
• vysoká rozměrová přesnost

bok štípaný prvek s drážkou

barvy a povrchy

šedá

pískovcovo-béžová

tvorba rohů v detailu
Odstraňte „pero“ kladivem nebo sekáčem jen v oblasti
přesahu.
Na zbylé ploše musí být stále zaručena funkce principu
drážky a pera.

CENA
od 851,- Kč/ks
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+ DPH

Zdi
Granblock - tížná/zahradní zeď

GRANBLOK 100/24/25 písk. béžová

GRANBLOK 100/24/25 písk. béžová

GRANBLOK 100/48/25 šedá
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Manufaktura
Designové prvky
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Manufaktura
Designové prvky

MASSIMO panel
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Manufaktura
Designové prvky
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Manufaktura
Designové prvky

SCADA + deska k ohraničení stromu

SCADA + deska k ohraničení stromu
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Navštivte naše vzorové plochy - více na www.godelmann.cz

GODELMANN CZ s.r.o.

Váš prodejce:

tel.:
+420 733 601 808
web:
www.godelmann.cz
e-mail: info@godelmann.cz
sídlo:

Pod Vinicemi 931/2
301 00 Pzeň
korespondenční adresa:
Dobročovická 2042
250 82 Úvaly
Ukázky povrchů a barev jsou pouze ilustrativní, technicky omezené možnostmi tisku, proto doporučujeme návštěvu našich vzorových ploch.

