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DLOUHOLETÁ
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Godelmann vyvíjí a vyrábí vysoce kvalitní betonové produkty pro tvorbu silnic, krajin a zahrad. Náš kompletní sortiment na-
stavuje 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 75 lety. Inovace, technika a design na nejvyšší úrovni.

To tvoří značku GODELMANN

Bernhard Godelmann

Mnichov

Stuttgart

Fensterbach

AmbergNorimberg

Wonfurt

Berlín

Hamburg

Dortmund Drážďany

Frankfurt

Heinsberg (Beton-Poetsch)

Potsdam

Plzeň

Ústí n/L Liberec

H. Králové

Ostrava

BrnoJihlava

K. Vary

Rozvadov

Č. Budějovice

Praha

Proč Godelmann?
⋅ má, co ostatní ne

⋅ více jak 14 druhů povrchů
⋅ 2000 základních odstínů

⋅ povrchy jen z barevných přírodních kameniv
⋅ nedochází ke ztrátě barevnosti

⋅ leader ve formátech XXL (5 × 2,7 m) 
   a novinkách

⋅ široká škála výrobků a možností

⋅ nejmodernější technologie v Evropě

⋅ individuální přístup

⋅ kombinovatelnost dlažeb, schodů, palisád, zdí

⋅ jedinečnost a originalita

⋅ více než 75 let zkušeností

⋅ maximální důraz na ekologii a vývoj
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GODELMaNN zhotovuje plošné systémy a zdi, jejichž kvalita leží daleko nad normou Eu a stanovuje vysoké 
standardy. Díky použití barevných pigmenů odolných vůči uv záření, ušlechtilých drtí a přídavků z tvrdého 
kameniva, jako je např. křemen a žula, naše dlažby jsou a zůstanou trvale krásné. Dle DIN EN 1338/1339. 

Při otryskávání povrchu materiálem z ne-
rezové oceli uvolňujeme zřetelná zrnka 
z přírodního kamene na povrchu a ten je 
pak utěsněn pomocí hloubkové ochrany 
proClean 700/900.

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

Při tryskání povrchu s jemným tryskacím 
zařízením z ušlechtilé oceli odkryjeme 
markantní drť z přírodního kamene v po-
vrchu. Zrna se dotatečně otlučou a ukáží 
se jejich přírodní složky ve své plné kráse. 
Povrch se tím lehce zdrsní a stává se pro-
tiskluzným.

Horní strana kamene nebo dlažba a hra-
ny se strojově otlučou. Tímto způsobem 
vytvoříme přírodní rustikální optiku s ne- 
pravidelně lámanými hranami a ostaře-
ným charakterem povrchu. Distančníky  
a systém zazubení zůstává neporušen. Pro-
dukty se expedují výhradně na paletách.

Homogenní jasný povrch, který není po vý-
robním procesu dále opracován. Drti z pří-
rodního kamene v povrchu jsou opláštěné 
a nejsou v barvě/materiálu rozpoznatelné. 
Dominuje barva betonu a/nebo barevné 
pigmenty odolné vůči UV záření.

Povrch brousíme vícekrát pomocí vysoce 
moderní techniky brousícího zařízení  
s průmyslovým diamantem. Podle zrni-
tosti brousícího prostředku vznikají různě 
hladké povrchy, které mají jedno společ-
né: fascinující hedvábně matný lesk.

Silně obroušený povrch, který následně 
obdrží svůj ušlechtilý charakter s opraco-
váním povrchu ferro. Velká zrna v lícním 
betonu zcela budí pozornost obzvláště při 
této variantě zpracování.

Povrch je broušen vícekrát pomocí výkon-
ného brusného zařízení s průmyslovým 
diamantem. Po opracování je utěsněn 
pomocí hloubkové ochrany proClean 700.

Silně broušený povrch je následně opra-
cován metodou ferro. Poté je utěsněn 
pomocí hloubkové ochrany proClean 
700/900.

Povrch připomíná porézní pískovec a fas-
cinuje jeho přirozeným vzhledem. Každá 
deska je odlévána a formována ručně. 
Mírně jasnější barva v teplé šedé podtrhu-
je přirozený charakter.

Jedná se o jemně strukturovaný povrch  
a propůjčuje objektům MASSIMO schop-
nost zlepšení protiskluzu.

Lehkým naleptáním je povrch pohledové-
ho betonu MASSIMO minimálně zdrsněn, 
a tím je zvýšena protiskluznost. 

Tlučením kladiva se hrubé zrno na povr-
chu odkryje a je viditelné. Hrany se nepra-
videlně lámou.

Jemný homogenní povrch. Díky náklad-
nému zušlechťovacímu procesu během 
výroby a vytvrzení se ušlechtilý lícní beton 
vysoce zhutní a pak optimalizuje, že se vy-
tvoří homogenní povrch s jemně členěnou 
strukturou.

Mikrojemně otryskané povrchy, u kterých 
je zrnitost přírodního kamene odkryta 
zcela minimálně. Povrch je co nejméně 
zdrsněný, zrnitost přírodního kamene vy-
tváří lesklý efekt.

Velmi jemný povrch s minimální viditel-
ností zrn z přírodního kamene. Po opraco-
vání je utěsněn pomocí hloubkové ochra-
ny proClean 700/900.

ruvido
mírně zdrsněný povrch

R11

etrusco
povrch se vzhledem Travertinu

acido
jemně zdrsněný povrch

pur
zušlechtěný teplem

ferro soft
jemně otryskaný

nativo
přírodní povrch

antikplus
s ostařenými rohy a hranami

ferro
otryskaný ocelovými kuličkami

silco
vyleštěno kartáči

finerro pC700/900
broušený, otryskaný ocelovými
kuličkami a lakovaný

tecto
opracován pemrlicí,  
hrubě lámaný povrch

finerro
broušený a otryskaný  
ocelovými kuličkami

ferro pC700/900
otryskaný ocelovými kuličkami
a lakovaný

ferro soft pC700/900
jemně otryskaný a lakovaný

fino pC700
broušený a lakovanný

fino
broušený  
speciální povchy možné s R12

R9R13

R13 | USRV 60

R13 | USRV 65R13 | USRV 60

R13 | USRV 60

R13 | USRV 65

R12 | USRV 45

R11/R10 | USRV 50

R13 | USRV 65

R13 | USRV 65

R11/R10 | USRV 50

R11/R10 | USRV 45

R10 | USRV 45

R10–R12 | USRV 45
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Dlažby a dlaždice
DEDALE – tl. 5 a 12 cm

CENA
od 1 211 Kč | 45,70 Eur/m2 + DPh

POVRCHY & HODNOTY PROTISKLUZU
· nativo – hodnota r 13 | hodnota uSrv 60
· přírodní povrch s vysoce hodnotnou nášlapnou vrstvou
· ferro – hodnota r 13 | hodnota uSrv 65
· povrch otryskaný ocelovými kuličkami

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU DEDALE 25 a 50
· cO2 neutrální produkce
· ostrohranná
· s pevně zabudovanými distančníky (DEDaLE 25)
· se systémem zazubení pP5 (DEDaLE 50)
· protiskluzný povrch
· Design: cchE architecture & Design, Schweiz

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU DEDALE 50/1 a 50/2
· cO2 neutrální produkce
· s mikrofazetou
· se systémem zazubení pP5
· protiskluzný povrch

GODELMANN KVALITA
· dlaždice z betonu DIN EN 1339 – kvalita P L D u I
· dlažba z betonu DIN EN 1338 – kvalita D I nebo K D 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 proti mrazu a soli 10 krát vyšší než podle  

normy: ≤ 100 g/m2 (norma: ≤ 1 kg/m2)
· vysoká rozměrová přesnost

Informace o produktu

šedá antracit

ferro:nativo:

šedá antracit

VZOR POKLÁDKY 2505
· pokládka: nepravidelná vazba
· spotřeba: DEDaLE 50 1,54 ks/m2

VZOR POKLÁDKY 2510
· pokládka: nepravidelná vazba
· spotřeba: DEDaLE 50/1 0,78 ks/m2

                  DEDaLE 50/2 2,34 ks/m2

tloušťka 5 cm tloušťka 12 cm

tloušťka 12 cm

ostrohranná
falešné spáry
profilované pruhy

distančníky/
stabilizátory

50

50

50

50

25

25

25

25

DEDALE 25 by cchE DEDALE 50 by cchE

37,5

12,5

90
,13

9

50
50

87
,5 50

50

20

37,5

DEDALE 50/1 DEDALE 50/2

Povrchy a barvy
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Dlažby a dlaždice
DEDALE – tl. 5 a 12 cm

DEDALE – 100/86/12, šedá, ferro

DEDALE – 50/1-2, šedá, červená, antracit DEDALE – 50/43/5, šedá DEDALE – 50/1-2, šedá, červená, antracit
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Dlažby a dlaždice
NUEVA – tl. 5 / 5,5 a 8 cm

100/100/5,5
80/80/5 80/40/5

60/40/5 40/40/5
50/50/5

100/100/8

120/60/8

80/40/8

60/30/8

30/20/8 20/20/8

30/30/8

60/40/8

40/40/8

60/60/8

tloušťka 5 cm a 5,5 cm

tloušťka 8 cm

Informace o produktu

Nero Bianco

antracitová uni

pískovcová uni

žula šedášedá uni

CENA
od 1 132 Kč | 42,70 Eur/m2 + DPh

40/8/1

40/40/5 40/40/540/40/5

pur:

ferro:

antracitová uni

pískovcová uni

šedá uni

ferro s pc 700/900:Povrchy a barvy

Povrchy a barvy
40/20/8

30/15/8

10/10/8

stříbrná uni

stříbrná uni

POVRCHY A HODNOTY PROTISKLUZU
·  pur pc100 – hodnota r 13 | hodnota uSrv 60 

impregnovaný homogenní povrch s extra jemnou strukturou
·  ferro – hodnota r 13 | hodnota uSrv 65 povrch otryskaný 

ocelovými kuličkami

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU
· cO2 neutrální produkce 
· s mikrofazetou
· s pevně zabudovanými distančníky
· možnosti kombinace barev a formátů musí být vždy ověřeny
· protiskluzný povrch

GODELMANN KVALITA
· dlaždice z betonu DIN EN 1339 – Kvalita P L D u I
· dlažba z betonu DIN EN 1338 – Kvalita D I nebo 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 proti mrazu a soli 10 krát vyšší než podle normy:  

≤ 100 g/m2 (norma: ≤ 1 kg/m2)
·  vysoká rozměrová přesnost
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Dlažby a dlaždice
NUEVA – tl. 5 / 5,5 a 8 cm

NUEVA – 100/100/5,5, šedá uni, ferro

NUEVA – antracit a šedá uni, ferro

NUEVA – kombinace formátů, šedá/stříbrná/
antracitová uni, ferroNUEVA – 80/80/5 šedá uni, ferro
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Dlažby a dlaždice  
MOLINA – tl. 5 a 8 cm

Informace o produktu
POVRCHY & HODNOTY PROTISKLUZU
·  ferro soft – hodnota r 13 | hodnota uSrv 65 – jemně otryskaný 

povrch lehce zdrsněný zrny z přírodního kamene
·  silco – hodnota r 12 | hodnota uSrv 45 – kartáčovaný sametový 

povrch

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU
·  cO2 neutrální produkce
·  ostrohranná s ochranou hran GODELMaNN
·  nehlučný povrch
·  s pevně zabudovanými distančníky na 3 stranách prvku
·  protiskluzný povrch

GODELMANN KVALITA
·  dlaždice z betonu DIN EN 1339 – kvalita P L D u I
·  dlažba z betonu DIN EN 1338 – kvalita D I nebo 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 proti mrazu a soli 10 krát vyšší než podle normy:  

≤ 100 g/m2 (norma: ≤ 1 kg/m2)
·  vysoká rozměrová přesnost

90/60/8 60/60/8

19/15 25/15 16/15 22/15 18/15 20/15

35/15 17/15 19/15 27/15 22/15

16/15 23/15 27/15 20/15 16/15 18/15

23/15 35/15 17/15 25/15 20/15

16/15 17/15 18/15 19/15 23/15 27/15

60/15/8 60/15/8

60/15/8 60/15/8

45/15/8

45/15/8

45/15/8

45/15/8

30/15/8

30/15/8

30/15/8

30/15/8

30/15/8

30/15/8

60/15/8

60/15/8

60/30/8 60/30/8

45/30/8 45/30/8 30/30/8

30/30/8 30/30/8 60/30/8

kombiforma velká (typ aO) 

kombiforma střední (typ aN)

kombiforma malá (typ aM)

tloušťka 8 cm

Povrchy a barvy

žula světlá žula střední

vápenec 
světlý

vápenec 
střední

vápenec 
tmavý

žula tmavá

80/40/5 60/40/5

tloušťka 5 cm

CENA
od 1 137 Kč | 42,90 Eur/m2 + DPh

ferro soft:

silco:
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CENA
od 1 137 Kč | 42,90 Eur/m2 + DPh

Dlažby a dlaždice  
MOLINA – tl. 5 a 8 cm

MOLINA – kombiforma velká, žulově světlá/střední/tmavá, ferro soft

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

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

MOLINA – komforma malá,  žulově  
světlá/střední/tmavá, ferro soft
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Dlažby a dlaždice
DECA – tl. 5, 6 a 8 cm

Informace o produktu
POVRCHY & HODNOTY PROTISKLUZU
·  nativo – hodnota r 13 | hodnota uSrv 60 – přírodní povrch  

s vysoce hodnotnou nášlapnou vrstvou
·  antikplus – hodnota r 13 | hodnota uSrv 60 – ostařený povrch

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU
·  cO2 neutrální produkce
·  ostrohranná s ochranou hran GODELMaNN  

(kromě zatravňovacího dílu)
·  s pevně zabudovanými distančníky na 3 stranách prvku
·  protiskluzný povrch

GODELMANN KVALITA
·  dlaždice z betonu DIN EN 1339 – kvalita P L D u I
·  dlažba z betonu DIN EN 1338 – kvalita D I nebo 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 proti mrazu a soli 10 krát vyšší než podle  

normy: ≤ 100 g/m2 (norma: ≤ 1 kg/m2)
·  vysoká rozměrová přesnost

tloušťka 5 cm

CENA
od 774 Kč | 29,20 Eur/m2 + DPh

šedo-černá lasturové vápno hnědo-béžová

90/60/8 60/60/8

19/15 25/15 16/15 22/15 18/15 20/15

35/15 17/15 19/15 27/15 22/15

16/15 23/15 27/15 20/15 16/15 18/15

23/15 35/15 17/15 25/15 20/15

16/15 17/15 18/15 19/15 23/15 27/15

60/15 60/15

60/15 60/15

45/15

45/15

45/15

45/15

30/15

30/15

30/15

30/15

30/15

30/15

60/15

60/15

60/30 60/30

45/30 45/30 30/30

30/30 30/30 60/30

tloušťka 8 cm

80/40/5 60/40/5 40/40/5

40/40/5 40/40/540/40/5

vápencově 
světlá

vápencově 
střední

vápencově 
tmavá

šedá

šedo-černá lasturové vápno hnědo-béžová

19/15 25/15 16/15 22/15 18/15 20/15

35/15 17/15 19/15 27/15 22/15

16/15 23/15 27/15 20/15 16/15 18/15

23/15 35/15 17/15 25/15 20/15

16/15 17/15 18/15 19/15 23/15 27/15

tloušťka 6 cm

40/8/1

antikplus:

100/40/5

nativo:

Povrchy a barvy

kombiforma velká (typ aO) 

kombiforma střední (typ aN)

kombiforma malá (typ aM)

kombiforma malá (typ aM)
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Dlažby a dlaždice
DECA – tl. 5, 6 a 8 cm

DECA – 60/40/5, lasturové vápno

DECA – kombiforma malá/velká, hnědo-béžováDECA – kombiforma velká, šedo-černá
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Informace o produktu
POVRCHY & HODNOTY PROTISKLUZU
·  visia – hodnota r 9 povrch v pohledové optice podle bednění
·  ruvido – hodnota r 11 mírně zdrsněný povrch  

z výkonnostního samozhutnitelného betonu
·  etrusco – hodnota r 9 povrch v pohledové optice podle  

bednění se strukturou Travertinu

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU
·  cO 2 neutrální produkce
·  ruční výroba z GODELMaNN výkonnostního  

samozhutnitelného betonu
·  oblá mikrofazeta
·  bez distančníků
·  volně volitelný formát až do rozměrů 5 × 2,7 m
·  výkvěty, mramorování a barevné odchylky mohou nastat

GODELMANN KVALITA
·  pohledový beton třídy SB4
·  třída betonu › c70/85
·  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
·  odolnost vůči mrazu a soli: ≤ 7,5 g/m2 (norma: ≤ 1 kg/m2)

tloušťka 2 a 6 cm + další

CENA
od 3 397 Kč | 128,20 Eur/m2 + DPh

světle šedá tmavě šedá

tmavě šedá šedá

béžová

tloušťka 6,5 cm a více

šedá uni antracit uni

pískovcová uni

šedá

šedá

stříbrná uni

Dlažby a dlaždice   
MASSIMO – tl. 2 / 6 / 6,5 cm a více

99,8/99,8/2  
(tile)  

 
100/100/6  
(BETOLINE)

200/100/6,5

150/100/6,5

100/50/6 
(BETOLINE)

structo – pomerančová kůra:

ferro:

visia:  
(hl. pohledový beton)

etrusco: 
(travertin)

šedá

100/100/6,5 + Povrchy a barvy

až do 500 cm

až do 270 cm

volba formátu až do 5 × 2,7 m
ruvido:
(struktura)
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Dlažby a dlaždice   
MASSIMO – tl. 2 / 6 / 6,5 cm a více

MASSIMO – 100/100/6, světle šedá

MASSIMO – levitující dlaždice, šedáMASSIMO – 100/100/6,5, světle šedá
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Informace o produktu
POVRCHY & HODNOTY PROTISKLUZU
·  visia – pohledový beton se strukturou dřeva – hodnota r 13 
·  povrch z výkonnostního samozhutnitelného betonu  

se strukturou dřeva

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU
·  cO2 neutrální produkce
·  ruční výroba z GODELMaNN výkonnostního  

samozhutnitelného betonu
·  ostrohranná
·  bez distančníků
·  protiskluzný povrch

GODELMANN KVALITA
·  pohledový beton třídy SB4
·  třída betonu › c70/85
·  třída betonu › c60/75 pro barvu antracit
·  zahradní designový prvek z betonu dle DIN EN 13198
·  lícní beton ze stálobarevné drtě z přírodního kamene  

a barevných pigmentů odolných vůči uv záření
·  odolnost proti mrazu a soli 10 krát vyšší než podle normy:  

≤ 100 g/m2 (norma: ≤ 1 kg/m2)

CENA
od 456 Kč | 17,20 Eur/ks + DPh

Povrchy a barvy

šedá antracit

hnědá

Dlažby a dlaždice 
MASSIMO prkno – tl. 4 a 8 cm

MASSIMO prkno – 250/20/8, šedá + NOVO zeď křída

250/22/8

250/20/8

250/18/8

250/16/8

120/20/4 60/20/4

visia se strukturou dřeva:
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Dlažby a dlaždice   
MASSIMO prkno – tl. 8 cm

MASSIMO prkno – 250/20/8, šedá

MASSIMO prkno – 250/22/8, šedáMASSIMO prkno – 250/16/8, šedá
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Informace o produktu
POVRCHY A HODNOTY PROTISKLUZU
·  cotto – hodnota r 11 

slinutá dlažba

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU
·  s lehce strukturovaným povrchem
·  ostrohranná
·  bez distančníku
·  odolná vůči poškrábání a snadná údžba
·  tloušťka 2 cm – ideální pro balkony a terasy

GODELMANN KVALITA
·  vysoká rozměrová přesnost

CENA
od 1 171 Kč | 44,20 Eur/m2 + DPh

Povrchy a barvy

Povrchy a barvy

dub
šedý

dub 
přírodní

dub 
tmavý

Dlažby a dlaždice                                                
CARMINO slinutá dlaždice – tl. 2 cm

120/40/2 90/45/3

Informace o produktu

antracit

břidlicově-šedá břidlicově-
antracitová

cementově-
šedá

cementově-
antracitová

přírodní tmavá přírodní světlá

beton světlýšedá béžová

CHIANTO slinutá dlaždice – tl. 2 a 3 cm

120/40/2
100/50/2

60/60/2
60/60/3

žula
tmavá

žula 
světlá

křemen
tmavý

křemen
světlý

křemen
šedý

CENA
od 1 799 Kč | 67,90 Eur/m2 + DPh

80/80/2

dub 
starý

90/45/3
80/40/3

90/60/2

POVRCHY A HODNOTY PROTISKLUZU
·  cotto – hodnota r 11 

slinutá dlažba

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU
·  s lehce strukturovaným povrchem
·  ostrohranná
·  bez distančníku
·  odolná vůči poškrábání a snadná údržba
·  tloušťka 2 cm – ideální pro balkony a terasy

GODELMANN KVALITA
·  vysoká rozměrová přesnost

cotto:

cotto:
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Dlažby a dlaždice                                                
CARMINO, CHIANTO – tl. 2 cm

CARMINO – 120/40/2, dub tmavý

CHIANTO – 100/50/2, křemen světlýCHIANTO – 120/40/2, béžová
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Informace o produktu
POVRCHY & HODNOTY PROTISKLUZU
·  pc900 – hodnota r 10 přírodní povrch s proclean  

hloubkovou ochranou s trvanlivým čtyřvrstvým lakem  
se zvýrazněním barevnosti povrchu

·  silco pc100 – hodnota r 11 kartáčovaný, sametový povrch  
s hloubkovou impregnací zabraňující vniknutí nečistot do betonu

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU
·  cO2 neutrální produkce
·  se strukturovaným povrchem
·  s mikrofazetou
·  bez distančníků
·  výhody pc100 a pc900

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 proti mrazu a soli 10 krát vyšší než podle normy:  

≤ 100 g/m2 (norma: ≤ 1 kg/m2)
·  vysoká rozměrová přesnost

CENA
od 1 505 Kč | 56,80 Eur/m2 + DPh

ledovcově bílá arkticky šedábřidlicově šedá

břidlicově šedá Sahara žlutáledovcově bílá

Dlažby a dlaždice                                                
TIARO – tl. 5 cm

80/80/5

80/40/5

60/40/5

silco s pc100:

s pc900:

TIARO – 80/40/5, břidlicově šedá, silco

Povrchy a barvy
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TIARO – 80/40/5, arkticky šedá, pC900

TIARO – 80/80/5, břidlicově šedá, pC900TIARO – 80/40/5, ledovcově bílá, pC900 TIARO – 60/40/5, ledovcově bílá, silco

Dlažby a dlaždice                                                
TIARO – tl. 5 cm
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Informace o produktu
POVRCHY & HODNOTY PROTISKLUZU
·  nativo – hodnota r 13 – přírodní povrch s vysoce hodnotnou  

nášlapnou vrstvou
·  ferro – hodnota r 13 – povrch otryskaný ocelovými kuličkami

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU
·  cO2 neutrální produkce
·  s mikrofazetou
·  bez distančníků
·  protiskluzný povrch

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 proti mrazu a soli 10 krát vyšší než podle normy: 

≤ 100 g/m2 (norma: ≤ 1 kg/m2)
·  vysoká rozměrová přesnost

CENA
od 957 Kč | 36,10 Eur/m2 + DPh

Povrchy a barvy

Povrchy a barvy

šedá

šedá bílá antracit

Dlažby a dlaždice                                                
GARDEN (dříve ZahraDNÍ DLaŽDIcE) – tl. 3 a 5 cm

80/80/5

80/40/5 60/40/5
40/40/3

40/40/5

50/50/5

CENA
od 631 Kč | 23,80 Eur/m2 + DPh

Informace o produktu
POVRCHY & HODNOTY PROTISKLUZU
·  silco – hodnota r 11 kartáčovaný sametový povrch

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU
·  cO2 neutrální produkce
·  s mikrofazetou
·  bez distančníků

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 proti mrazu a soli 10 krát vyšší než podle normy: 

≤ 100 g/m2 (norma: ≤ 1 kg/m2)
·  vysoká rozměrová přesnost

pískovcově  
šedá světlá

pískovcově 
šedá střední

(LaMarO) (LaMarO)

pískovcově šedá 
tmavá

kouřově šedá béžová

GABANO – tl. 3 a 5 cm + LAMARO – tl. 5 cm

60/40/580/40/5 80/40/5 60/40/5

vzhled dřeva
pískovcově 
světlá

vzhled dřeva
kouřově šedá

vzhled dřeva
béžová

silco – GaBaNO:

silco – LaMarO:

60/30/3

nativo:

ferro:
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Dlažby a dlaždice                                                
GARDEN, GABANO, LAMARO

GARDEN – 80/80/5, šedá, ferro

LAMARO – 80/40/5, pískovcově světle šedá, silco-dřevoGABANO – 60/40/5, písk. sv. šedá, silco + MOLINA zeď antik
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Informace o produktu
pouze pro projekty od 300 m2/typ
 
POVRCHY & HODNOTY PROTISKLUZU
·  nativo – hodnota r 13 | hodnota uSrv 60 přírodní povrch  

s vysoce hodnotnou nášlapnou vrstvou
·  ferro – hodnota r 13 | hodnota uSrv 65 povrch otryskaný ocelovými 

kuličkami

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU
·  cO2 neutrální produkce
·  s mikrofazetou
·  se systémem zazubením pP4 nebo pP5
·  protiskluzný povrch

GODELMANN KVALITA
·  dlaždice z betonu DIN EN 1339 – Kvalita P L D u I
·  dlažba z betonu DIN EN 1338 – Kvalita D I nebo K D 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 proti mrazu a soli 10 krát vyšší než podle normy:  

≤ 100 g/m2 (norma: ≤ 1 kg/m2)
·  vysoká rozměrová přesnost

tloušťka 6,5 cm

CENA
od 1 060 Kč | 40 Eur/m2 + DPh

Dlažby a dlaždice                                                
SCADA – tl. 6,5, 8, 12, 16 a 20 cm

64/32/6,5 48/32/6,5
32/
16/
6,5

48/24/6,5 36/24/6,5

tloušťka 8 cm

64/32/8 48/32/8 32/32/8
32/
16/
8

48/24/8 36/24/8

tloušťka 12 cm

100/100/12
(bez omezení m2)

80/80/12

80/32/12

60/24/12 48/24/12 36/24/12 24/24/12
24/
16/
12

24/16/12

20/20/
1264/32/12 48/32/12

32/32/12
32/
16/
12

120/40/12
(bez omezení m2)

80/40/12
(bez omezení m2)

40/40/12 
(bez  

omezení m2)

30/30/12 
(bez  

omezení m2)

40/
20/
12

16/16/
12

32/16/12

40/10/1260/10/12 40/6,66/12 40/10/12
35 mm

65 mm

tloušťka 16 cm

80/40/16 60/40/16
64/32/16

32/16/16
48/24/16 36/24/16 24/24/16

24/16/16 16/16
/16

tloušťka 20 cm

96/48/20 48/48/20

(bez omezení m2)

SCADA – šedá uni a antracit uni, ferro 

60/40/12 
(bez omezení m2)

(bez omezení m2)
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Dlažby a dlaždice                                                
SCADA – tl. 6.5, 8, 12, 16 a 20 cm

SCADA – žula světlá / střední / tmavá, silco

SCADA – 80/40/12, šedá uni, ferro
SCADA – žula světlá / střední / 
tmavá, silco
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Ekologické dlažby                                            
DRAIN aBG 9 – tl. 8 a 10 cm

CENA
na vyžádání  

POVRCHY & HODNOTY PROTISKLUZU
·  nativo – hodnota r 13 | hodnota uSrv 60 přírodní povrch  

s vysoce hodnotnou nášlapnou vrstvou
·  antikplus – hodnota r 13 | hodnota uSrv 60 ostařený povrch
·  ferro – hodnota r 13 | hodnota uSrv 65 povrch otryskaný ocelovými 

kuličkami

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU
·  cO2 neutrální produkce
·  s mikrofazetou (nativo a ferro)
·  s pevně zabudovanými distančníky
·  odvodnění přes horizontální a vertikální systém kanálků
·  protiskluzný povrch

ECOSAVE PROTECT STAVEBNÍ TECHNOLOGIE
·  všeobecné stavební schválení DIBt. číslo Z-84.1-9
·  průsakový povrch s koeficientem odtoku ψm = 0,00
·  vhodné pro speciální metodu čištění dle aBG k zajištění  

udržitelnosti propustnosti a čištění dešťové vody

GODELMANN KVALITA
·  dlažba z betonu DIN EN 1338 – kvalita D I nebo 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 proti mrazu a soli 10 krát vyšší než podle normy: 

 ≤ 100 g/m2 (norma: ≤ 1 kg/m2)
·  vysoká rozměrová přesnost

Informace o produktu

 

tloušťka 8 cm

tloušťka 8 a 10 cm – kombiforma – typ aW

šedá antracit lasturové 
vápno

lasturové 
vápno

šedo-černá

nativo:

antikplus:

šedo-černá

Povrchy a barvy

30/20 30/20

30/20 30/20

30/20 30/20

30/20 30/20

20/20 20/20

20/20 20/20

20/20 20/20

20/20 20/20

20/10

20/10

20/10

20/10

20/10

20/10

20/10

20/10

30/20/8

30/20/10

20/20/8

20/20/10

Vsakování přes spáru
spárovací materiál pro filtračně stabilní konstrukci spár:  
1/2 nebo 1/3 čedičové směsi:
viz ustanovení aBG.
lože pro optimální vsakování
2/5 vápencová štěrkopísková směs:
viz ustanovení aBG.
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Ekologické dlažby                                            
DRAIN aBG 9 – tl. 8 a 10 cm

 

Ekologie a udržitelnost nám leží na srdci. Jako rodinný podnik vidíme jako naši povinnost převzít 
zodpovědnost za další generace. Stanovujeme nová měřítka a s principem SAVE jsme přínosem pro 
člověka a životní prostředí. Je jedno, zda použijete propustné, snadno se čisticí nebo vzduch čisticí 
produkty. Našim cílem je:  

GEOSTON PROTECT tl. 8 a 10 cm 

 

Ekologie a udržitelnost nám leží na srdci. Jako rodinný podnik vidíme jako naši povinnost převzít 
zodpovědnost za další generace. Stanovujeme nová měřítka a s principem SAVE jsme přínosem pro 
člověka a životní prostředí. Je jedno, zda použijete propustné, snadno se čisticí nebo vzduch čisticí 
produkty. Našim cílem je:  

GEOSTON PROTECT tl. 8 a 10 cm 

 

Ekologie a udržitelnost nám leží na srdci. Jako rodinný podnik vidíme jako naši povinnost převzít 
zodpovědnost za další generace. Stanovujeme nová měřítka a s principem SAVE jsme přínosem pro 
člověka a životní prostředí. Je jedno, zda použijete propustné, snadno se čisticí nebo vzduch čisticí 
produkty. Našim cílem je:  

GEOSTON PROTECT tl. 8 a 10 cm 

DRAIN aBG 9 – tl. 8 cm, kombiforma, šedo-černá, antikplus

DRAIN aBG 9 – tl. 8 cm, lasturové vápno DRAIN aBG 9 – tl. 8 cm, kombiforma, šedo-černá, antikplus
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Ekologické dlažby                                            
GEO aBG 27 – tl. 8, 10 a 12 cm

POVRCHY & HODNOTY PROTISKLUZU
·  nativo – hodnota r 13 | hodnota uSrv 60 přírodní povrch  

s vysoce hodnotnou nášlapnou vrstvou

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU
·  se zkosenou hranou (1+2) × 1,5 mm
·  s pevně zabudovanými distančníky
·  průsakuschopný dlažební systém z porobetonu za použití  

speciálních receptur
·  jedná se o povrch s aBG (DIBt schválení) k propustnosti  

dešťových vod na vozovkách
·  bez použití dešťové kanalizace, použitelné až do Bk 1,8
·  bezpečná a protiskluzná

proWater aBG STAVEBNÍ TECHNOLOGIE
·  všeobecné stavební schválení DIBt. číslo Z-84.1-27
·  průsakový povrch s koeficientem odtoku ψm = 0,00
·  vhodné pro speciální metodu čištění dle aBG k zajištění  

udržitelnosti propustnosti a čištění dešťové vody

GODELMANN KVALITA
·  dlažba z pórobetonu DIN 18507
·  GEO aBG 27 dodatečně podléhá směrnicím  

pro výrobu a kontrolu kvality
·  pro vodopropustnou dlažbu z mezerovitého pórobetonu  

(revidovaná verze 1996-04/Bundesverband Deutsche Beton-  
und Fertigteilindustrie e. v.).

·  dvouvrstvý, s jemně porézní vrstvou lícního betonu s filtrační zrnitostí 
(mikro-lícní vrstva)

·  obzvláště vysoká pevnost povrchu dána příměsí křemíku,  
žuly nebo čediče

·  vysoká rozměrová přesnost

Informace o produktutloušťka 8 cm

Povrchy a barvy

šedá antracit

nativo:

tloušťka 10 cm

tloušťka 12 cm – kombiforma – typ aE
32/16 16/16 28/16 16/16 24/16

28/16 16/16 24/16 32/16 16/16

16/16 24/16 16/16 32/16 28/16

28/16 32/16 16/16 24/16

24/16

16/16

16/16 28/16 16/16 32/16

30/20/8 20/20/8
24/16/8 16/16/8

20/10/8

CENA
na vyžádání  

Vsakování přes kámen a spáru
spárovací materiál pro filtračně stabilní konstrukci spár:  
1/2 nebo 1/3 čedičové směsi:
viz ustanovení aBG.
lože pro optimální vsakování
2/5 vápencová štěrkopísková směs:
viz ustanovení aBG.
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Ekologické dlažby                                            
GEO aBG 27 – tl. 8, 10 a 12 cm

GEO aBG 27 – 20/20/8 cm, antracit 

GEO aBG 27 – kombiforma, 12 cm, antracit GEO aBG  27 – 20/20/8 cm, antracit 
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CENA
od 822 Kč | 31 Eur/m2 + DPh

CENA
od 1 004 Kč | 37,90 Eur/m2 + DPh

CENA
od 1 049 Kč | 39,60 Eur/m2 + DPh

CENA
od 583 Kč | 22 Eur/m2 + DPh

Ekologické dlažby                                            
LUNIX ornament

Informace o produktutloušťka 12 cm

m

SCADA zatravňovací Informace o produktu
tloušťka 12, 16 a 18 cm

m m m

SCADA ornament Informace o produktu
tloušťka 12 cm

m

GREEN stone Informace o produktu
tloušťka 10 cm

m

POVRCHY & HODNOTY PROTISKLUZU
·  nativo – hodnota r 13 | hodnota uSrv 60 přírodní povrch  

s vysoce hodnotnou nášlapnou vrstvou

VESTAVBA A POKLÁDKA
·  cca 57% podíl trávníku a cca 39% poměr materiálu
·  možnost strojové pokládky
·  vysoká instalační variabilita výplňových kamenů

POVRCHY & HODNOTY PROTISKLUZU
·  nativo – hodnota r 13 | hodnota uSrv 60 přírodní povrch  

s vysoce hodnotnou nášlapnou vrstvou

VESTAVBA A POKLÁDKA
·  obzvláště vhodné pro městské a obecní plochy

POVRCHY & HODNOTY PROTISKLUZU
·  nativo – hodnota r 13 | hodnota uSrv 60 přírodní povrch  

s vysoce hodnotnou nášlapnou vrstvou

VESTAVBA A POKLÁDKA
·  42% podíl průsakové/vegetační plochy
·  rozměry otovru pro zatravnění 65 × 65 mm
·  strojní pokládka

POVRCHY & HODNOTY PROTISKLUZU
·  nativo – hodnota r 13 | hodnota uSrv 60 přírodní povrch  

s vysoce hodnotnou nášlapnou vrstvou

VESTAVBA A POKLÁDKA
·  různým pootočením desek vznikají jednotlivé vzory
·  30,9% propustný podíl plochy a hodnota odtoku 0,15

60/45/12 60/45/20

30/30/12

40/40/10

40/10/12 30/15/18

tloušťka 12 a 16 cm

40/40/12 a 40/40/16 

tloušťka 18 cm

30/15/18

tloušťka 12 cm

tloušťka 12 cmtloušťka 12 cm
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Ekologie a udržitelnost nám leží na srdci. Jako rodinný podnik vidíme jako naši povinnost převzít 
zodpovědnost za další generace. Stanovujeme nová měřítka a s principem SAVE jsme přínosem pro 
člověka a životní prostředí. Je jedno, zda použijete propustné, snadno se čisticí nebo vzduch čisticí 
produkty. Našim cílem je:  

ornament 

Ekologické dlažby                                            

 

Ekologie a udržitelnost nám leží na srdci. Jako rodinný podnik vidíme jako naši povinnost převzít 
zodpovědnost za další generace. Stanovujeme nová měřítka a s principem SAVE jsme přínosem pro 
člověka a životní prostředí. Je jedno, zda použijete propustné, snadno se čisticí nebo vzduch čisticí 
produkty. Našim cílem je:  

ornament 

 

Ekologie a udržitelnost nám leží na srdci. Jako rodinný podnik vidíme jako naši povinnost převzít 
zodpovědnost za další generace. Stanovujeme nová měřítka a s principem SAVE jsme přínosem pro 
člověka a životní prostředí. Je jedno, zda použijete propustné, snadno se čisticí nebo vzduch čisticí 
produkty. Našim cílem je:  

ornament 

 

Ekologie a udržitelnost nám leží na srdci. Jako rodinný podnik vidíme jako naši povinnost převzít 
zodpovědnost za další generace. Stanovujeme nová měřítka a s principem SAVE jsme přínosem pro 
člověka a životní prostředí. Je jedno, zda použijete propustné, snadno se čisticí nebo vzduch čisticí 
produkty. Našim cílem je:  

ornament 

 

Ekologie a udržitelnost nám leží na srdci. Jako rodinný podnik vidíme jako naši povinnost převzít 
zodpovědnost za další generace. Stanovujeme nová měřítka a s principem SAVE jsme přínosem pro 
člověka a životní prostředí. Je jedno, zda použijete propustné, snadno se čisticí nebo vzduch čisticí 
produkty. Našim cílem je:  

ornament 

 

Ekologie a udržitelnost nám leží na srdci. Jako rodinný podnik vidíme jako naši povinnost převzít 
zodpovědnost za další generace. Stanovujeme nová měřítka a s principem SAVE jsme přínosem pro 
člověka a životní prostředí. Je jedno, zda použijete propustné, snadno se čisticí nebo vzduch čisticí 
produkty. Našim cílem je:  

ornament 

 

Ekologie a udržitelnost nám leží na srdci. Jako rodinný podnik vidíme jako naši povinnost převzít 
zodpovědnost za další generace. Stanovujeme nová měřítka a s principem SAVE jsme přínosem pro 
člověka a životní prostředí. Je jedno, zda použijete propustné, snadno se čisticí nebo vzduch čisticí 
produkty. Našim cílem je:  

ornament 

 

Ekologie a udržitelnost nám leží na srdci. Jako rodinný podnik vidíme jako naši povinnost převzít 
zodpovědnost za další generace. Stanovujeme nová měřítka a s principem SAVE jsme přínosem pro 
člověka a životní prostředí. Je jedno, zda použijete propustné, snadno se čisticí nebo vzduch čisticí 
produkty. Našim cílem je:  

ornament 

LUNIX ornament – 60/45/12 cm, šedá

SCADA zatravňovací – kombiforma tl. 12 cm SCADA zatr. – kombiforma, tl. 12 cm SCADA zatravňovací – 40/10/12 cm

SCADA ornament – 30/30/12 cm SCADA ornament – 30/30/12 cm SCADA ornament – 30/30/12 cm

GREEN stone – 40/40/10 cm GrEENSTON maxx, 40/40/10 cmGREEN stone – 40/40/10 cmGREEN stone – 40/40/10 cm

LUNIX ornament –  
60/45/12 cm, šedá LUNIX ornament – 60/45/12 cm, šedá
LUNIX ornament –  
60/45/12 cm, šedá LUNIX ornament – 60/45/12 cm, šedá

SCADA ornament – 30/30/12 cm
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Informace o produktu
POVRCHY A HODNOTY PROTISKLUZU
·  linear 

hrubě lámaný povrch a ostrohranné provedení hran
·  nativo 

přírodní povrch s vysoce hodnotnou nášlapnou vrstvou

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU
·  cO2 neutrální produkce
·  jen pro postranní odvodnění

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 cm)

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU
·  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 kg/m2)
·  vysoká rozměrová přesnost

štípané palisády KLaSSIK 

CENA
od 146 Kč | 5,50 Eur/ks + DPh

Povrchy a barvy

šedá

šedo-černá  
tónovaná

lasturové vápno
tónovaná

Palisády a obrubníky                                               
PALISÁDY

obdélníkové palisády TETraGO

OBRUBNÍK chodníkový
Obrubník KLaSSIK – hrubě lámaný

obrubník – s fází obrubník – s rádiusem 

6 cm

30
 cm

5 cm

30
 cm

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

š (cm) d (cm) v (cm)
15 15 100
15 15 80
15 15 60
15 15 40
15 15 20

CENA
od 127 Kč | 4,80 Eur/ks + DPh

nativo:

hrubě lámaný – štípaný (KLaSSIK):

antracit

pískovcově- 
béžová 
tónovaná

80/26/7,5
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Palisády a obrubníky                                               
PALISÁDY

KLASSIK palisáda – písk. béžová, štípaný + DECA stone – kombiforma malá hnědo-béžová

KLASSIK palisáda – šedo-černá, štípaný povrchKLASSIK palisáda a schod – písk. béžová, štípaný
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Schody a podesty                                           
NUEVA/TETRAGO schod  
– strojní výroba

75/40/15

100/40/15
125/40/15 120/40/15

80/40/15

Povrchy a barvy

šedášedá uni antracitová uni pískovcová uni

MASSIMO/NUEVA schod  
– ruční výroba
rohový plný schod 90°

rohový plný schod 135°

KLASSIK schod

Povrchy a barvy

Povrchy a barvy

šedo-černá

tecto:

fino:

visia se strukturou dřeva:

pískovcovo-
béžová 

lasturové vápno  

NOVO schod

100/40/15 80/40/15

křída břidlice pískovec šedá

MASSIMO prkno schod

Povrchy a barvy

šedá antracit hnědá 

CENA
od 3 485 Kč | 131,50 Eur/ks + DPh

antracit

NOVO schod + zeď linear, břidlice

CENA
od 1 153 Kč | 43,50 Eur/ks + DPh

CENA
od 1 579 Kč | 59,60 Eur/ks + DPh

CENA
od 2 732 Kč | 103,10 Eur/ks + DPh

ferro: nativo:

125/35/15 100/35/15100/40/15 80/40/15 40/40/15
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Schody a podesty

PODESTA a NUEVA schod – šedá-uni, ferro 

KLASSIK schod – písk. béžová, štípanýNueva L-schod – šedá-uni, ferro
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Zdi                                            
MOLINA zeď 
šířka zdi 20 cm – sada 20 šířka zdi 20 cm – sada 10

rádiusové prvky cca. 18°

rádiusové prvky cca. 18°

Povrchy a barvy

Povrchy a barvy Povrchy a barvy

vápenec 
světlý

antikplus:

štípaný – linear/antikplus: štípaný – linear:

vápenec 
střední

vápenec 
tmavý

DECA zeď

40/20

40/10

šířka zdi 20 cm – sada 20 šířka zdi 20 cm – sada 10

30/20

30/10

20/20

20/10

šedo-černá lasturové vápno

NOVO zeď 

75/15

šířka zdi základní prvek 
25 cm

štípaný prvek kámen štípaný  
s okapničkou 
na délku a distančníky

50/15 25/15

křída břidlice pískovecšedá

POVRCHY
·  antikplus pc100 hrubě lámaný povrch a ostařené provedení hran,  

s hloubkovou inpregnací

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU
·  cO2 neutrální produkce
·  hrubě lámaná přední a zadní strana (boční strany hladké  

od bednění)
·  krycí kámen s okapničkou po obou stranách podélně
·  na základě působení vysokého tlaku při procesu lámání nelze 

zamezit otlakům a odprýsknutí rohů – tato skutečnost není technicky 
ani opticky na závadu, zdůrazňuje spíše charakter rozbité zdi

GODELMANN KVALITA
·  zahradní designový prvek z betonu DIN EN 13198
·  lícní beton ze stálobarevné drtě z přírodního kamene  

a barevných pigmentů odolných vůči uv záření
·  odolnost protu mrazu a soli: ≤ 100 g/m2

·  nevyhnutelná rozměrová tolerance u délky od ±10 mm,  
u šířky od ±30 mm a u výšky od ±2,5 mm

CENA
od 991 Kč | 37,40 Eur/ks + DPh

CENA
od 647 Kč | 24,40 Eur/sada + DPh

CENA
od 673 Kč | 25,40 Eur/sada + DPh

Informace o produktu

40/20

40/10

30/20

30/10

20/20

20/10

40/32/4,5

krycí kámen s okapničkou
přesah: 6 cm

krycí kámen s okapničkou
přesah: 6 cm

25/32/7,5

25/32/7,5

krycí kámen s okapničkou
přesah: 6 cm

krycí kámen s okapničkou
přesah: 6 cm

80/32/7,5

80/32/7,5
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Zdi                                            
MOLINA zeď

DECA zeď

NOVO zeď

MOLINA zeď – sada 20, vápencově světlá/střední/tmavá, štípaný

DECA zeď – sada 20+10, šedo-černá, linearDECA zeď – sada 20, šedo-černá, antikplus

DECA zeď – sada 20/10,  
lasturové vápno, antikplus  
+ GARDA zeď – pískovcová

NOVO zeď – 75/25/15 křída, linear
NOVO zeď – 75/25/15,  
břidlicová, linearNOVO zeď – 75/25/15, pískovcová, linear
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Zdi                                            
KLASSIK zeď 

48/22,5

sloupkový prvek
32/32/15

šířka zdi 25 cm

rádiusové prvky cca. 12,5°

krycí kámen s okapničkou krycí kámen s okapničkou

sloupkový prvek 32/32/15 
s vrtáním ø 13 cm

sloupkový prvek
32/16/15

48/15

48/7,5

40/22,5

40/15

40/7,5

32/22,5

32/15

32/7,5

80/32/7,525/32/7,5

24/22,5

24/15

24/7,5

16/22,5

16/15

16/7,5

šedo-černá pískov.-béžová lasturové vápno 

CENA
od 135 Kč | 5,10 Eur/ks + DPh

POVRCHY
·  linear – hrubě lámaný povrch a ostrohranné provedení
·  antikplus – otlučené hrany

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU
·  cO2 neutrální produkce
·  čtyřstranný hrubě lámaný povrch – bez potřeby počátečních 

a ukončujících kamenů
·  krycí kameny s pemrlovaným povrchem

GODELMANN KVALITA
·  zahradní designový prvek 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 protu mrazu a soli: ≤ 100 g/m2

·  vysoká rozměrová přesnost
·  nevyhnutelná rozměrová tolerance u délky  

a šířky od ±3 cm a u výšky od ±0,5 cm

KLASSIK zeď – sada 20+10, šedo-černá, antikplus

KLASSIK zeď – sada 20+10, šedo-černá, linearKLASSIK zeď – šedo-černá, antikplus

štípaný – linear/antikplus:

Informace o produktu

Povrchy a barvy
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Zdi                                            
KLASSIK zeď 

KLASSIK zeď – lasturové vápno, linear

KLASSIK zeď – pískovco-béžová, antikplusKLASSIK zeď – šedo-černá, antikplus KLASSIK zeď –  šedo-černá, linear
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Zdi
ALLAN block – opěrná zeď

33/20

33/20

49,5/20

49,5/20

33/34,8/10 53,1/34,8/10

53,1/34,8/10

33/20

49,5/20

49,5/20

základní prvek

šířka zdi 30 cm šířka zdi 30 cm

horní prvek, malý levý

rohový prvek, levý

rohový prvek, pravýkrycí kámen krycí kámen levý

krycí kámen pravý

horní prvek, malý pravý

horní prvek, velký levý

horní prvek, velký pravý

šedá

štípaný: 

šedo-černá lasturové vápno 

CENA
od 329 Kč | 12,40 Eur/ks + DPh

POVRCHY
·  hrubě lámané pohledové plochy

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:  

100 g/m2

·  vysoká rozměrová přesnost

vnitřní oblouk

vnější oblouk

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.

Informace o produktu

Povrchy a barvy
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Zdi                                            
ALLAN block ― opěrná zeď 

ALLAN block – 33/30/20, lasturové vápno, štípaný

ALLAN block – 33/30/20,  
lasturové vápno, štípaný

ALLAN block – 33/30/20,  
šedo-černá, štípaný ALLAN block – 33/30/20, šedá, štípaný
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Zdi                                            
GRAN block – opěrná/volně stojící zeď 

100/88/25

100/80/25

100/48/25

100/40/25

100/32/25

100/24/25

s počátečním kamenem

–

s počátečním kamenem

–

s počátečním kamenem 

s počátečním kamenem

–

s počátečním kamenem

–

s počátečním kamenem

–

s počátečním kamenem

rozměry jako opěrná zeď volně stojící zeď

bok základní prvek s drážkou a perem bok štípaný prvek s drážkou

CENA
od 1 153 Kč | 43,50 Eur/ks + DPh

šedá

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.

pískovcovo-béžová  

POVRCHY
·  hrubě lámané pohledové plochy

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU
·  cO2 neutrální produkce
·  silově a tvarově pevné spojení kamenů (drážka/pero)  

na sucho
·  krycí kameny na vrchní straně otryskané (ferro) bez pera,  

ale s drážkou
·  lámané pohledové plochy (jedno nebo oboustranně)

GODELMANN KVALITA
·  zahradní designový prvek z betonu DIN EN 13198  

a BGB-riNGB
·  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 protu mrazu a soli: ≤ 100 g/m2

·  vysoká rozměrová přesnost

štípaný:

Informace o produktu

Povrchy a barvy

GRAN block – pískovcovo-béžová

75/25100/25 25/25

základní kámen počáteční kámen
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Zdi                                            
GRAN block – volně stojící zeď 

GRAN block – 100/24/25, písk. béžová

GRAN block – 100/48/25, šedáGRAN block – 100/24/25, písk. béžová
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ruční výroba                                            
DESIGNOVé PRVKY
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ruční výroba                                            
DESIGNOVé PRVKY

MASSIMO panel
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SCADA + deska k ohraničení stromu

SCADA + deska k ohraničení stromu

ruční výroba                                            
DESIGNOVé PRVKY
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varianta 1 varianta 2 varianta 3

ruční výroba                                            
DESIGNOVé PRVKY
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ruční výroba                                            
DESIGNOVé PRVKY
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ruční výroba                                            
DESIGNOVé PRVKY
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ruční výroba 
DUNA

profil

formát
75/50/2–3 cm

hmotnost
14 kg/ks

barva
bílá

CENA
od 2 751 Kč |  
 103,80 Eur/ks + DPh



49

ruční výroba
DYAMANTE

profil

formát
60/45/3 cm

hmotnost
15 kg/ks

barva
bílá

CENA
od 2 306 Kč |  
 87 Eur/ks + DPh
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ruční výroba
ORIGAMI

profil

formát
80/20/9 cm

hmotnost 
6 kg/ks

barva 
bílá

CENA
od 1 208 Kč |  
 45,60 Eur/ks + DPh
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ruční výroba
RIGATTO

profil

formát 
100/50/2,5–3 cm

hmotnost 
21 kg/ks

barva
bílá

CENA
od 3 763 Kč |  
 142 Eur/ks + DPh



GODELMANN CZ s.r.o.

tel.:  +420 739 056 005
web:  www.godelmann.cz
e-mail:  info@godelmann.cz 

sídlo:  Toužimská 588/70 
 197 00  Praha 9
korespondenční adresa:  
 Dobročovická 2042
 250 82 Úvaly 

Váš prodejce:

Navštivte naše vzorové plochy – více na www.godelmann.cz

ukázky povrchů a barev jsou pouze ilustrativní, technicky omezené možnostmi tisku, proto doporučujeme návštěvu našich vzorových ploch.
Tiskové chyby a změna ceny vyhrazeny.


