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O nás Obsah
Společnost PTÁČEK – velkoobchod, a. s., založená v roce 1992, patří mezi největší 
velkoobchody v oblasti topení – plyn – voda – inženýrské sítě – koupelny v České 
republice a na Slovensku.

Plný sortiment, celorepublikové pokrytí 
a  profesionální prodejní servis: to jsou 
znaky společnosti Ptáček – velkoob-
chod, a.s. a důvody jejího postavení lídra 
na trhu. Naše nabídka zahrnuje nejen 
úplný sortiment, ale také služby s  tím 
spojené, tedy zpracování aktuálních 

informací o  nabídce zboží, poraden-
ství v  oboru, rozvozy po celé republice 
a  další. Součástí naší rozsáhlé prodej-
ní sítě jsou specializovaná koupelnová 
studia, jejichž úkolem je pomocí odbor-
ného personálu poskytnout zákazníkům 
komplexní péči a  kvalitní výrobky. Stu-

dia koupelen prezentují širokou nabídku 
z  oblasti sanitární keramiky, obkladů 
a  dlažeb, baterií a  doplňků. V  součas-
nosti společnost provozuje více než pět 
desítek koupelnových studií v ČR a SR 
a další se připravují.
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předchozího upozornění. Některé obrázky mohou být ilustrativní.
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odolnost proti teplotním změnám

odolnost vůči kyselinám

mrazuvzdornost a ohnivzdornost

ekologická výroba

protiskluzný povrch

sladění interiéru a exteriéru

snadno čistitelné

snadná instalace

snadná kontrola a manipulace

vysoká tvrdost povrchu

\znovu použitelné

časem neměnné

Úvod
Dostává se vám do rukou výběr ze skladového sortimentu venkovních keramických 
dlaždic. Outdoorová dlažba od zahraničních výrobců je ideální pro pokládání zahradních 
chodníků, venkovních teras, bazénů a všech ostatních venkovních prostor. Dlažba lze 
využít všude v exteriéru, kde jsou vyžadovány vynikající technické vlastnosti v kombinaci 
s krásou a stylistickou přesností očekávanou u keramických dlažeb.

Proč 2 cm keramická 
dlaždice?
Hlavní myšlenkou 2 cm keramické 
d la žd ice je  umožn i t  konečnému 
zákazníkovi použít v exteriéru svého 
domu, na místo různých betonových nebo 
teracových dlažeb, takovou dlažbu, která 

je ve stejném designu jako je jeho 1 cm 
dlažba, kterou použil v interiéru domu. 
Všechny typy 2 cm dlaždic, jsou totiž vždy 
součástí původní série, tím je docíleno 
této možné kombinace. Další výhodou 
je stálobarevnost, nenasákavost, dobrá 
čistitelnost, pevnost a mrazuvzdornost. 

Některé série lze doplnit o speciální prvky 
(např. k bazénům)

Kde ji lze použít?
Terasy, balkony, chodníky, okraje bazénů, 
veřejné venkovní prostory, schodiště.

Nabízíme

poradenství

doprava zdarma

doporučení odborné 
montážní firmy

slevy
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Pokládka do štěrku  
nebo terénu
Způsob pokládky 2 cm dlažby do štěrku nebo přímo do 

terénu (jako šlapáky) je finančně nenáročný způsob pokládky 

venkovní dlažby způsobem, kterému se obecně říká pokládka 

na sucho. Vzhledem k tomu, že při těchto dvou způsobech 

pokládky nepotřebujeme žádné vybetonované podklady, 

hydroizolace, lepenky, lepidla, spárovací hmoty atd. jedná 

se o finančně nenáročnou pokládku a současně je to 

způsob pokládky, který je nejvíce efektivní a nejvíce trvanlivý. 

Podklad pro tuto dlažbu vytvoříme tak, že po vytýčení plochy 

pro pokládku dlažby, vytvoříme pod celou touto dlážděnou 

plochou dostatečně hluboký výkop, provedeme osazení 

obrubníků, na dno výkopu položíme silnou geotextilii, výkop 

zasypeme alespoň ve třech vrstvách třemi různými velikostmi 

kameniva od největšího až po nejmenší, vše zavibrujeme 

a pak už jen dlažbu na takto vyrovnanou a vyspádovanou 

plochu položíme. Dlažbu lze vyspárovat jemným spárovacím 

pískem. Takto položenou dlažbu považujeme za povrch, 

který je pouze pochůzný, nejedná se tedy o povrch, který 

by byl pojízdný např. osobním automobilem atd. Pro přesný 

způsob pokládky, možnosti zatížení a bezpečnost, se vždy 

poraďte s odborníkem z oboru stavebnictví. 

Pokládka lepením
Excelentní pevnost v lomu 2 cm materiálu gres porcellanato 

dovolují, pokud je provedena pokládka na odpovídající 

vybetonovaný podklad, realizaci pojízdných ploch. Velkou 

výhodnou těchto materiálů je i jej ich protiskluznost, 

stálobarevnost, jednoduchá čistitelnost a vysoké estetické 

vlastnosti. Tato dlažba se pokládá tradičním způsobem lepení 

lepidlem na bázi cementu a to na předem vybetonovaný, 

vyspádovaný a odizolovaný podklad. Takto položenou dlažbu 

považujeme za povrch, který je pojízdný např. osobním 

automobilem. Pro přesný způsob pokládky, možnosti 

zatížení a bezpečnost, se vždy poraďte s odborníkem 

z oboru stavebnictví. 

Pokládka do písku
Způsob pokládky 2 cm dlažby do písku je finančně nejméně 

náročný způsob pokládky venkovní dlažby způsobem, 

kterému se obecně říká pokládka na sucho. Vzhledem 

k tomu, že při tomto způsobu pokládky nepotřebujeme 

žádné vybetonované podklady, hydroizolace, lepenky, 

lepidla, spárovací hmoty atd. Podklad pro tuto dlažbu 

vytvoříme tak, že po vytýčení plochy pro pokládku dlažby, 

vytvoříme pod celou touto dlážděnou plochou dostatečně 

hluboký výkop (cca 5-10 cm), provedeme osazení dlažby 

s požadovanou spárou. Spáry následně zasypeme pískem. 

Pomocí příslušného nářadí zkontrolujeme rovinu a případně 

dorovnáme. Takto položenou dlažbu považujeme za povrch, 

který je pouze pochůzný, nejedná se tedy o povrch, který 

by byl pojízdný např. osobním automobilem atd. Pro přesný 

způsob pokládky, možnosti zatížení a bezpečnost, se vždy 

poraďte s odborníkem z oboru stavebnictví. 

Pokládka na terče
Tento způsob se používá při suchém kladení dlažby 

v interiérech a exteriérech, kde konstrukce zajišťuje plynulý 

odtok vody např. terasy, balkony, zaizolované střechy a dále. 

Vyrovnání nerovností nebo spádu lze docílit pomocí rektifi-

kačních či spádových podložek. Toto řešení je možné využít 

i pro komerční prostory a provozovat tak na střeše či terase 

kavárnu, letní zahrádku nebo restauraci bez louží a v suchu. 

Výhody pokládky  
na terče
– Pokládka na sucho bez použití chemie

–  Možnost vyrovnání různě vysokých teras  

a plochých střech

– Snadná dostupnost k opravám hydroizolace. 

– Přesné vyrovnání dlažby proti podkladu. 

– Odlehčená konstrukce

– Stále suchý povrch bez louží

– Možnost vedení instalací (voda, elektřina, atd.)

– Snadná realizace
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Terč pod dlažbu pevný
Terč s pevně danou výškou od 10–19 mm se používá na 

místech kde jsou jen mírné nerovnosti a minimální odsazení 

povrchu pochozí vrstvy oproti podkladu. 

Terč pod dlažbu gumový
Terč s pevně danou výškou 8 mm se používá v místech kde 

se může ponechat stávající spád. Gumový terče tlumí přenos 

vibrací z pochozích střech a teras. 

Teleskopický terč Pedall
Teleskopické terče s možností pevné a kyvné hlavy. Používají 

se na místech kde chceme docí lit přesného vyrovnání 

oproti podkladu a je potřeba vymezit rozdíl mezi stávající 

a pochozí plochou. Terče se vyrábějí od 20 až do 230 mm. 

Tímto terčem je možné osadit keramickou, betonovou, ale 

i dřevěnou terasu bez nutnosti výměny za jiný typ. 

Rektifikační podložka 
pod pevný terč
V případě, že nestačí pro vyrovnání použít samostatně pevný 

terč, je dále možnost použít k vyrovnání rektifikační podložku 

výšky 3 mm, která je dělitelná na ¼. 

Schéma pokládky a použití pevných terčů
flon 14,17,19

Teleskopický terč  
pro dlažbu pro spáry 
2–4mm
Teleskopické terče se používají na větších terasách, kde 

jsou různé výšky v celé ploše střech a teras. Mimo jiné je lze 

použít i ve sklepních prostorech a garážích, kde je potřeba 

povrch nadzvednout z důvodů trvalé vlhkosti a přítomnosti 

vody. Teleskopické terče jsou od výšky 20 mm až do 230 mm. 

Únosnost teleskopických terčů je 400 kg/ks. Doplněním 

spádových podložek se dosáhne přesnějšího provedení 

a vyrovnání podkladu.

Pevný terč pod dlažbu 
pro spáru 4 mm
Terče s pevně danou výškou (14 mm) se používají na 

místech kde postačuje jen mírné odsazení dlažby od izolace 

(konstrukce).

Gumový terč pod dlažbu 
pro spáru 4 mm
Gumový terč pod dlažbu se používá pro výšky 8 mm. Tlumí 

také přenos vybrací.

Teleskopický terč 
s kyvnou hlavou
Výška od 35 mm do 350 mm

Obdobné použití jako u teleskopického terče jen s výhodou 

kyvné hlavy, díky které není potřeba používat spádové 

podložky. Terč sám srovná spád do 5 %.

Schéma pokládky terčů dle rozměru dlažby
Skladbu terčů nutno konzultovat s obchodem. 

Schéma pokládky tel. terčů v rozích

Vlastní pokládku keramické dlažby do terčů lze provádět 

několika možnými způsoby – viz přiložená schémata. 

Schéma A představuje pokládku s velkým počtem zaříznutí 

základen terčů a částečným odlomením distančních zarážek. 

Schéma B představuje pokládku s menším počtem zaříznutí 

základen terčů a částečným odlomením distančních zarážek. 

Schéma C představuje pokládku bez zaříznutí základen 

terčů a s částečným odlomením distančních zarážek. 

Pro vyrovnání dlažby oproti spádovanému podkladu je 

potřeba podložky skládat na sebe. Pro přesné vyrovnání se 

přidávají k pevným terčům rektifikační podložky výšky 3 mm. 

kód zboží vymezení (mm) cena Kč/ks

JP2030 20-30 75

JP4065 40-60 92

JP5080 50-80 100

JP80140 80-140 115

JP140230 140-230 152

kód zboží výška (mm) průměr (mm) cena Kč/ks

PT14 14 120 (100) 9

kód zboží výška (mm) průměr (mm) cena Kč/ks

GM008 8 120 (100) 22

Produkt je možné dodat zakázkově, informace na vyžádání.

Rektifikační podložka na 
pevný plastový terč
V případě, že podklad není rovný, používají se pro vyrovnání 

rektifikační podložky, které jsou vysoké 3 mm.

kód zboží výška (mm) průměr (mm) cena Kč/ks

PT003 3 150 7
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rozměr  
v cm m2 v balení tloušťka v mm rektifikováno akční cena  

s DPH

60×60 0,72 20 ano 1799 Kč

Bluetech

Bluetech Vintage Charbon 60 × 60 cm Vintage Plain 60 × 60 cmDesign 60 × 60 cm

Epoque

rozměr  
v cm m2 v balení tloušťka v mm rektifikováno akční cena  

s DPH

40×120 0,72 20 ano 1999 Kč

Epoque Bois Brown  40 × 120 cm

Epoque Bois Grey  40 × 120 cm

B 

K dispozici i ve standartní tloušťce materiálu. Cena na vyžádání.

K dispozici i ve standartní tloušťce materiálu. Cena na vyžádání.
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rozměr  
v cm m2 v balení tloušťka v mm rektifikováno akční cena  

s DPH

40×120 0,96 20 ano 1649 Kč

rozměr  
v cm m2 v balení tloušťka v mm rektifikováno akční cena  

s DPH

40×120 0,96 20 ano 1999 Kč

60×60 0,72 20 ano 1799 Kč

Plant Out 2. 0 ash 40 × 120 cm

Plant

Larix

C 

B 

Natural 60 × 60 cm Shade 60 × 60 cm

Sun 60 × 60 cm

Natural 40 × 120 cm

Sun  40 × 120 cm

K dispozici i ve standartní tloušťce materiálu. Cena na vyžádání.

K dispozici i ve standartní tloušťce materiálu. Cena na vyžádání.
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Pietre di Borgogna

Diamante Strutt 60 × 60 cm Sabbia Strutt 60 × 60 cm

rozměr  
v cm m2 v balení tloušťka v mm rektifikováno akční cena  

s DPH

60×60 0,72 20 ano 1799 Kč

Wood2 

Dust 60 × 60 cm Tobacco 60 × 60 cm

rozměr  
v cm m2 v balení tloušťka v mm rektifikováno akční cena  

s DPH

60×60 0,72 20 ano 1799 Kč

B 

K dispozici i ve standartní tloušťce materiálu. Cena na vyžádání.

K dispozici i ve standartní tloušťce materiálu. Cena na vyžádání.
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rozměr  
v cm m2 v balení tloušťka v mm rektifikováno akční cena  

s DPH

60×60 0,72 20 ano 1499 Kč

Woodtime

Siena 60 × 60 cm Volterra 60 × 60 cm

Bruges 60 × 60 cm Canossa 60 × 60 cm Groningen  60 × 60 cm

Geobrick 

Carpino  40 × 120 cm

Castagno  40 × 120 cm

rozměr  
v cm m2 v balení tloušťka v mm rektifikováno akční cena  

s DPH

40×120 0,5 20 ano 2099 Kč

C 

C 

K dispozici i ve standartní tloušťce materiálu. Cena na vyžádání.

K dispozici i ve standartní tloušťce materiálu. Cena na vyžádání.
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Two

Desert 60 × 60 cm Forest 60 × 60 cmOcean 60 × 60 cm

rozměr  
v cm m2 v balení tloušťka v mm rektifikováno akční cena  

s DPH

60×60 0,72 20 ano 1799 Kč

18 19

Morning Side 50 × 100 cm

Hudson 50 × 100 cm

Hamilton 50 × 100 cm

rozměr  
v cm m2 v balení tloušťka v mm rektifikováno akční cena  

s DPH

50×100 0,5 20 ne 1399 Kč

50×100 0,5 20 ano 1799 Kč

Uptown 

C 

C 

K dispozici i ve standartní tloušťce materiálu. Cena na vyžádání.

K dispozici i ve standartní tloušťce materiálu. Cena na vyžádání.
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Factory

B 

rozměr  
v cm m2 v balení tloušťka v mm rektifikováno akční cena  

s DPH

60×60 0,72 20 ne 1299 Kč

60×60 0,72 20 ano 1399 Kč

Geotech 

C 

Beige 60 × 60 cm

Smoke  60 × 60 cm

Black 60 × 60 cm Grey  60 × 60 cm Beige   60 × 60 cmGreige  60 × 60 cm

rozměr  
v cm m2 v balení tloušťka v mm rektifikováno akční cena  

s DPH

60×60 0,72 20 ano 1399 Kč

60×120 0,72 20 ano 1799 Kč

Beige  60 × 120 cm

Smoke  60 × 120 cm

K dispozici i ve standartní tloušťce materiálu. Cena na vyžádání.

K dispozici i ve standartní tloušťce materiálu. Cena na vyžádání.

20 21



Icon

B 

rozměr  
v cm m2 v balení tloušťka v mm rektifikováno akční cena  

s DPH

60×60 DEC 0,72 20 ano 1449 Kč

60×60 0,72 20 ano 1399 Kč

Tikal

B 

Beige  60 × 60 cm Smoke  60 × 60 cm Decor  60 × 60 cmSilver  60 × 60 cm

rozměr  
v cm m2 v balení tloušťka v mm rektifikováno akční cena  

s DPH

30×120 0,72 20 ano 1699 Kč

Bianco 30 × 120 cm Beige  30 × 120 cm

Noce  30 × 120 cm

K dispozici i ve standartní tloušťce materiálu. Cena na vyžádání.

K dispozici i ve standartní tloušťce materiálu. Cena na vyžádání.
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Treverkmade

B 

rozměr  
v cm m2 v balení tloušťka v mm rektifikováno akční cena  

s DPH

60×60 0,72 20 ne 1199

60×60 0,72 20 ano 1399

40×120 0,48 20 ano 1499

MH61 60 × 60 cm

MH63 60 × 60 cm MH64 60 × 60 cm

MH62 60 × 60 cm

MLUF 40 × 120 cm

MLUG 40 × 120 cm

MLUH 40 × 120 cm

MLUJ 40 × 120 cm

B 

Treverkhome

rozměr  
v cm m2 v balení tloušťka v mm rektifikováno akční cena  

s DPH

40×120 0,48 20 ano 1499 Kč

MMNL 40 × 120 cm MMNM  40 × 120 cm

MMQQ  40 × 120 cm

K dispozici i ve standartní tloušťce materiálu. Cena na vyžádání.

K dispozici i ve standartní tloušťce materiálu. Cena na vyžádání.
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Multiquartz

B 

rozměr  
v cm m2 v balení tloušťka v mm rektifikováno akční cena  

s DPH

50×100 0,5 20 ano 1499 Kč

MMXR (Ocra) 50 × 100 cm

MMXU (Rosso) 50 × 100 cmMMXV (Rosa) 50 × 100 cm

MMXT (Grigio Scuro) 50 × 100 cm

MMXS (Grigio Chiaro) 50 × 100 cm

C 

Cotto toscana

rozměr  
v cm m2 v balení tloušťka v mm rektifikováno akční cena  

s DPH

60×60 0,72 20 ne 1349 Kč

60×60 0,72 20 ano 1449 Kč

Beige  60 × 60 cm White  60 × 60 cmGray  60 × 60 cm

K dispozici i ve standartní tloušťce materiálu. Cena na vyžádání.

K dispozici i ve standartní tloušťce materiálu. Cena na vyžádání.
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Mystone Pietra Italia

B 

B 

rozměr  
v cm m2 v balení tloušťka v mm rektifikováno akční cena  

s DPH

40×120 0,48 20 ano 1649 Kč

MHDS (Beige) 40 × 120 cm MHE0 (Grigio) 40 × 120 cm

rozměr  
v cm m2 v balení tloušťka v mm rektifikováno akční cena  

s DPH

60×60 0,72 20 ano 1449 Kč

MMCM  60 × 60 cm MMCP  60 × 60 cmMMCN  60 × 60 cm

Plaster

K dispozici i ve standartní tloušťce materiálu. Cena na vyžádání.

K dispozici i ve standartní tloušťce materiálu. Cena na vyžádání.
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Bernina

B 

B 

rozměr  
v cm m2 v balení tloušťka v mm rektifikováno akční cena  

s DPH

60×60 0,72 20 ano 1499 Kč

rozměr  
v cm m2 v balení tloušťka v mm rektifikováno akční cena  

s DPH

60×60 0,72 20 ano 1599 Kč

Beige  60 × 60 cm

Chalk multicolor  60 × 60 cm

Greige  60 × 60 cm

Grey multicolor  60 × 60 cm

Gray  60 × 60 cm

Sand  60 × 60 cm

Cádiz

K dispozici i ve standartní tloušťce materiálu. Cena na vyžádání.

K dispozici i ve standartní tloušťce materiálu. Cena na vyžádání.
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Tucson

B 

B 

rozměr  
v cm m2 v balení tloušťka v mm rektifikováno akční cena  

s DPH

60×60 0,72 20 ano 1499 Kč

Light beige multicolor 60 × 60 cm

Grey multicolour 60 × 60 cm

Beige multicolour 60 × 60 cm

Anthracite multicolour 60 × 60 cm

Light rock 60 × 60 cm Warm rock 60 × 60 cmSunny rock 60 × 60 cm Black rock 60 × 60 cm

My Earth

rozměr  
v cm m2 v balení tloušťka v mm rektifikováno akční cena  

s DPH

60×60 0,72 20 ano 1299 Kč

40×80 0,64 20 ano 1349 Kč

Light beige multicolor 40 × 80 cm

Beige multicolour 40 × 80 cm

Grey multicolour 40 × 80 cm

Anthracite multicolour 40 × 80 cm

K dispozici i ve standartní tloušťce materiálu. Cena na vyžádání.

K dispozici i ve standartní tloušťce materiálu. Cena na vyžádání.
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 Použití – prvek s univerzálním použitím určený jako dlažba na podlahu i na stěnu.

  Mrazuvzdornost – ikona značí, že daná série je i pro venkovní použití v našich 
klimatických podmínkách, tzn. že vlivem mrazu nedojde k jejímu poškození.

   Rektifikovaná dlažba – ikona značí, že hrany dlažby byly při finálním procesu  
výroby zaříznuty na přesný rozměr. Tato úprava dlažeb umožňuje pokládku  
s minimální spárou (2–3 mm).

   Protiskluznost dlažby – ikona značí, zda lze použít pro pracovní podlahy  
dle předpisu BGR 181 (DIN 51130).

 R11 – venkovní prostory, venkovní schody, kuchyně škol, mycí linky, …

 B – sprchy, schody mimo bazény, dno bazénu hl. do 80 cm

 C – schody do vody, šikmé okraje bazénů, průchozí bazény

 
  Odstínové odchylky – záměrné nebo možné kolísání odstínů barev,  

struktury povrchu, kresby nebo barevnosti dekorace.

 V2 – malé odchylky

 V3 – velké odchylky

 V4 – velké a zcela nahodilé odchylky 

B 

C 
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