K A t a l o g
obkladů a dlažeb s imitací přírodních materiálu

V součastné době najdete na trhu velké množství
firem, které se zabývají výrobou umělého kamene,
avšak málokterým z nich se povede dosáhnout
dokonalého napodobení přírodního materiálu,
který by byl nerozpoznatelný od originálu. My si
však myslíme, že jsme tento úkol úspěšně zvládli.
Kvalita zpracování výrobků MAGICRETE® je natolik
vysoká, že i při detailním pohledu jsou obtížně
rozeznatelné od přírodního kamene.
Všechny modely, které v našem sortimentu naleznete,
byli pečlivě vybrané a zpracované z přírodního kamene,
dostupného v různých regionech České republiky. Posléze,
opracované otisky byly použity k produkci pružných forem,
které jsou nyní používané ve výrobě umělého kamene
MAGICRETE® a dovolují nám reprodukovat přírodní kámen
v těch nejjemnějších detailech.
Použití surovin nejvyšší kvality a striktní dodržení technologií
výroby zaručují odolnost samotných obkladů z umělého
kamene i stálost a jasnost barev po dlouhá léta.

obklad shale

úvod

Výhody umělého kamene MAGICRETE®:
- Exkluzivní vzhled, který je k nerozeznání od přírodního
materiálu
- Vysoce odolný materiál, který nevyžaduje dodatečné
ochranné vrstvy a náročnou údržbu
- Široká škála barev a textur
- jednoduché opracování a snadná montáž
- Nižší cená v porovnání s přírodními materiály
Škála použití výrobků je velmi široká a zde jsou jen
některé z možností použití umělého kamene:
- Obklady fasád, opěrných zdí, soklů rodinných a bytových
domů, administrativních a jiných budov
- Vnější obklad krbů a komínů
- Obložení stěn v interiéru
- Vhodné k použití na novostavby a k rekonstrukci stávajících
budov
- Produkty MAGICRETE® s.r.o je možné aplikovat na tepelně
izolační vrstvy (zateplené, větrané fasády) s použitím
doporučeného systému montáže

Výrobky MAGICRETE jsou certifikovány
Výzkumným ústavem pozemních staveb

obKlAd TanValD

tanvald

Carolina

Shale

Shale 1208

UMĚLÝ KÁMEN
Modulová skladba
montáž beze spár

Možnost
rohů

Pro použití
v exteriérech

Pro použití
v interiérech

obKlAd ToronTo

toronto

Rustica

ontario

ontario tmavý

UMĚLÝ KÁMEN
Modulová skladba
montáž beze spár

Možnost
rohů

Pro použití
v exteriérech

Pro použití
v interiérech

obKlAd shale ŠeDÝ

Shale Šedý

Shale bílý

Nevada

Savona

UMĚLÝ KÁMEN
Modulová skladba
montáž beze spár

Možnost
rohů

Pro použití
v exteriérech

Pro použití
v interiérech

gabro

obKlAd barI

bari

Malaga

Sanremo

Casablanca

UMĚLÝ KÁMEN
Modulová skladba
montáž beze spár

Možnost
rohů

Pro použití
v exteriérech

Pro použití
v interiérech

davos

obKlAd basel lesKlÝ

Hannover

bremen

basel

basel lesklý

UMĚLÝ KÁMEN
Modulová skladba
montáž beze spár

Možnost
rohů

Pro použití
v exteriérech

Pro použití
v interiérech

obKlAd roTTerDam

Adriatica

lancaster

Valencia

Rotterdam

Antalya

Marmaris

UMĚLÝ KÁMEN
Modulová skladba Nepravidelná skladba
montáž beze spár vyžaduje spárovaní

Možnost
rohů

Pro použití
v exteriérech

Pro použití
v interiérech

KoMNINACE obKlAdŮ
anTalya, Palermo
a romano

Romano Albano

Palermo Albano

Romano Classico

Palermo classico

Romano gris

Palermo gris

UMĚLÝ KÁMEN
Nepravidelná skladba
vyžaduje spárovaní

Možnost
rohů

Pro použití
v exteriérech

Pro použití
v interiérech

obKlAd CalIFornIa

old brick

California

Cihla světlá (odstín 4515)

Cihla tmavá (odstín 5315)

Cihla hnědá (odstín 5300)

Cihla oranžová (odstín 4500)

CIHLovÉ PÁSKY
Nepravidelná skladba
vyžaduje spárovaní

Možnost
rohů

Pro použití
v exteriérech

Pro použití
v interiérech

obKlAd olD brICK

Hansbrick bílý (odstín 0015)

Hansbrick červený (odstín 5315)

Cihla (odstín 7515)

Cihla (odstín 2515)

CIHLovÉ PÁSKY
Nepravidelná skladba
vyžaduje spárovaní

Možnost
rohů

Pro použití
v exteriérech

Pro použití
v interiérech

dlAŽbA TanValD

dLAŽBA

tanvald

California

oldbrick

Shale

Malibu

Malibu + dřevo

JAKo doPlNĚK K obKlAdŮM NAbÍZÍME
VENKoVNÍ bEtoNoVoU dlAŽbU VE
StEJNÉM bAREVNÉM PRoVEdENÍ. dlAŽbA
MÁ StRUKtURU ŠtÍPANÉHo PÍSKoVCE
(SÉRIE tVd) NEbo CIHEl (SÉRIE MAlIbU).

rozměry DlaŽby sÉrIe TVD:
30x30 cm
60x30 cm
30x45 cm
60x45 cm
45x45 cm
60x60 cm

rozměry DlaŽby sÉrIe malIbU:
50x40 cm – dlažba cihelná
60x10 cm / 50x10 cm – vložka s imitací dřeva

Shale

Tanvald

Toronto

Rustica

Váha. rozměry a balení VÝROBKŮ
Název
Adriatika
Lancaster
Antalya
Marmaris
Romano
(všechny typy)
Palermo
(všechny typy)
Carolina
Ontário
Shale / 1208
Shale bílý / šedý
Tanvald
Toronto
Rustika
Nevada
Rotterdam
Valencia
Basel / Gloss
Bari
Casablanka
Malaga
Hannover
Bremen
Davos
California
Old Brick
Cihla (všechny typy)
Hand brick
(všechny typy)

Umělý kámen
Rozměr prvků*
Min. 90 × 30 mm
Max. 250 × 380 mm
tloušťka 20 – 30 mm
42 typů povrchových struktur
Min. 70 × 70 mm
Max. 340 × 100 mm
tloušťka 15 – 25 mm
Min. 60 × 70 mm*
Max. 450 × 300 mm*
tloušťka 15 – 25 mm
22 typů povrchových struktur
Min. 190 × 120 mm*
Max. 400 × 130 mm*
tloušťka 15 – 20 mm
28 typů povrchových struktur
500 × 200 mm*
500 × 100 mm*
200 × 95 mm*
95 × 95 mm*
tloušťka 20 – 35 mm
30 typů povrchových struktur
390 × 195 mm
195 × 195 mm
195 × 95 mm
tloušťka 15 – 25 mm
30 typů povrchových struktur
430 x 116 mm
215 x 116 mm

Váha 1m2

Standardní balení

47 kg

Kartónová krabice 0,42 m

30 kg

Kartónová krabice 0,5 m2

2

42 kg

Kartónová krabice 0,5m2

42 kg

Kartónová krabice 0,5m2

55 kg

38 kg

40 kg

Tolerance všech výše uvedených rozměrů je +/-5 mm

Valencia
Rotterdam

Adriatica
Lancaster

Kartónová krabice 0,5m2

Kartónová krabice 1 m2

Kartónová krabice 0,5 m2

Tloušťka 20 - 27 mm
Cihlové pasky
280 -295 x 60 – 65 mm
tloušťka 10 – 15 mm
45 kusů do m2
210 x 60 – 65 mm
tloušťka 10 mm
63 kusů do m2

Carolina
Ontário
Shale / 1208
Shale bílý / šedý
Tanvald
Toronto
Rustika
Nevada

Basel / Gloss
Bari
Casablanca
Malaga
Hannover
Bremen
Davos
Antalya
Marmaris
Palermo
California
Old Brick
Cihla

20 kg

Kartonová krabice
32 ks (0,7 m2)

20 kg

Kartonová krabice
44 ks (0,7 m2)

Hand Brick

Obklad rohový – umělý kámen
Vnější rozměry:
200 x v. 100 x 100 mm
Vnitřní rozměry:
165 x v. 65 x 100 mm
tloušťka 20-35 mm
5 typů povrchových struktur
390 x 95 x 190 mm
tloušťka 15 – 25 mm
3 typy povrchových struktur
Vnější rozměry:
280 x 130 x 210 mm
270 x 130 x 190 mm
260 x 130 x 120 mm,
400 x 200 x 250 mm
Vnitřní rozměry:
250 x 90 x 210 mm
250 x 90 x 190 mm
250 x 90 x 120 mm
370 x 160 x 250 mm
tloušťka 20 – 30 mm
4 typy povrchových struktur
Vnější rozměr
215x107x116 mm
Vnitřní rozměr
190x82x116 mm

17 kg/bm

20 kg/bm

Kartonová krabice 6 ks
(1,14 bm)

20 kg/bm

Paleta

17 kg/bm

Kartonová krabice
10 ks (1,16 bm)

290x150x80 mm
345x150x75 mm
330x150x98 mm
14 kg/bm
335x150x100 mm
345x150x80 mm
Obklad rohový – cihlové pasky
285 x 145 x v.65 mm
0,7 kg/ks
tloušťka 15 mm
(10 kg/bm)
14 typů povrchových struktur
210 x 105 x v.60 mm
0,5 kg/ks
tloušťka 10 mm
(7 kg/bm)
8 typů povrchových struktur

Tolerance všech výše uvedených rozměrů je +/-5 mm

Kartonová krabice 16 ks
(1,6 bm)

Balení 5 ks
0,45 bm)

Kartonová krabice / 24 ks
(1,7 bm)
Kartonová krabice / 36 ks
(2,28 bm)

Vzorková prodejna společnosti MAGICRETE:
Chráštany 140
252 19 Rudná u Prahy
Česká republika (CZECH REPUBLIC)
Tel/Fax: +420 – 257 951 521
Fax:
+420 – 251 619 289
Mobil: +420 – 605 255 512
sortiment zboží a seznam prodejců naleznete na:
www.kamen-ploty.cz
www.magicrete.cz

