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Sofistikovaný design v moderním velkém formátu. Vysoce kvalitní porce-

lánové dlaždice airPave® s tloušťkou pouze 2 cm nejenže ztělesňují

současný moderní životní styl, ale dodají Vaší terase také elegantní

lehkost. nabídka atraktivních povrchů a možností pokládky se přizpůsobí

jakémukoli stylu domu nebo zahrady, což umožňuje pěknou realizaci indi-

viduálních designových řešení. Velkorysý obdélníkový formát snižuje

počet spár na ploše a vytváří tak velkolepý prostorový dojem. Díky kombi-

naci s betonovými dlaždicemi Semmelrock lze vytvářet harmonické

přechody mezi jednotlivými částmi venkovní plochy, ať už se jedná o

příjezdovou cestu, zahradu či terasu.

nechte se inspirovat novými nápady na dalších stránkách a uzpůsobte

zahradu Vašemu osobnímu stylu.

Elegance
a lehkost

Fotografie na titulní straně: Panama nacar
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Panama nacar
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ať už se jedná o moderní, nostal-

gický, starobylý či provance styl,

Panama se přizpůsobí jakémukoli

trendu. Jasné linie, jemné barvy a

velkorysý formát promění terasu do

útulného posezení. 

Venkovní
posezení

Panama nacar
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Panama beige

S tloušťkou dlaždic pouze 2 cm

nechají dlaždice airPave® vyniknout i

střešní terasy, balkóny a venkovní

lodžie. Jako stylový architektonický

designový prvek vytváří vynikající

optické účinky i na malých plochách.

Elegantní
lehkost

Panama beige
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Monaro nocturno
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Jemně třpytivý povrch dlaždic

Monaro rozzáří barvy noci. rafino-

vaná mezihra jemné reliéfní struk-

tury zanechá perfektní optický

dojem zejména u větších ploch.   

Se stylem a
vznešeností

Monaro nocturno
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Formát, barva a struktura jsou 

hlavními designovými prvky jedineč-

ných venkovních prostor. Dlaždice 

airPave® jsou vhodné pro tvorbu

neobvykle řešených foyer, vstupních

prostorů, míst a chodníků.    

Nápady
pro venkovní
prostory 

Monaro gris

Monaro gris
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Panama nacar
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Dlaždice Panama vytváří 
mimořádně elegantní prostředí
díky své diskrétní kamenné
struktuře a sladěným barvám,
aniž by se samy snažily dostat
do popředí.  

PANAMA
Ryzí elegance
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PANAMA beige

PANAMA nacar
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PANAMA

PANAMA nacar

BARVY

nacar

beige

FORMÁT

45 x 90 x 2 cm
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PANAMA nacar
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Horní obrázek: PANAMA beige Spodní obrázek: PANAMA beige a PANAMA nacar
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Monaro nocturno
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Jemná reliéfní struktura
a mírně třpytivý efekt
dlaždic Monaro dodává 
povrchu honosné a
atraktivní akcenty. 

MONARO 
Honosné
akcenty
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MONARO gris

MONARO nocturno
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MONARO

MONARO nocturno

BARVY

nocturno

gris

FORMÁT

45 x 90 x 2 cm
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MONARO gris
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MONARO gris

Horní obrázek: MONARO nocturno

Obrázek vpravo: MONARO nocturno
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Panama beige v kombinaci s dlaždicemi Blue Lias 
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Nádherná
kombinace
Souhra různých barev a povrchové

struktury otevírá kreativní designové

možnosti a dodává strukturu zej-

ména velkým plochám. Kombinace

s betonovými dlaždicemi umožňuje

vytvoření harmonického konceptu

všech povrchů okolo domu, ať už se

jedná o příjezdovou cestu, zahradu

či terasu.  

nechte se inspirovat širokou nabíd-

kou našich produktů a získejte nové

nápady!
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Panama nacar v kombinaci s dlaždicemi Blue Lias 
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monaro gris 

v kombinaci s

dlažbou Umbriano,

granit šedobílá 

Panama beige 

v kombinaci s

dlaždicemi Blue Lias,

modrošedá

monaro nocturno  

v kombinaci s

dlaždicemi Sven,

severská šedá

monaro nocturno 

v kombinaci s

dlaždicemi Lusso Tivoli,

krémově bílá
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monaro gris Panama nacar

monaro nocturno Panama beige
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Přehled produktu
Velkorysý formát dlaždic AirPave® vytváří klidné a jasné plochy s

minimálními spárami. Vyberte si ze dvou různých struktur povrchu

a barev nebo zkombinujte několik barev podle svého individuál-

ního vkusu.  

90 cm

45 cm

Rozměr Tloušťka  Hrany Min. šířka spáry Hmotnost Hmotnost Spotřeba
cm            cm          mm                 kg/ks kg/m2        ks/m2

45 x 90 2 s 1mm mikrofází 5 18,8 46,4 2,47

stálost barev a odolnost proti UV záření

odolnost proti teplotním změnám

dlouhá životnost, robustnost a odolnost

odolnost proti oděru a smyku 

mrazuvzdornost a odolnost proti chemickým látkám 

snadné čištění a nenáročná údržba 

snadná výměna a opětovná pokládka

odpovídá kritériím CE



28



29

Vzory pokládky
Výběr vzoru pokládky, a tím i spárového profilu, má významný

dopad na konečný vzhled položené plochy. Stejně tak je důležitý i

výběr barvy spárovacího materiálu. V tomto ohledu platí: čím vyšší

odchylka od barvy dlaždic, tím silnější optika spár.

Na vazbu

Na spáru

Na vazbu 2
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Varianty pokládky
V závislosti na oblasti použití mohou být dlaždice AirPave® pokládány

různými způsoby. Doporučujeme provádění pokládky profesionální

realizační firmou. Věnujte, prosím, pozornost platným normám a

postupům pro pokládku porcelánových dlaždic.

Pokládka do drenážní malty

Pokládka do štěrku s drenážní rohoží 

Pokládka do štěrku bez drenážní rohože 

Pokládka v trávníku

Pokládka na terče
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Pokládka do
drenážní malty
Pokládka dlaždic AirPave® v kombinaci s lepicí maltou a drenážní

maltou je nejstabilnějším způsobem pokládky. Díky drenážní

maltě, drenážní rohoži a izolaci proti vlhkosti je zaručena opti-

mální ochrana. Vyrovnávací beton, který se nanáší mezi podkladní

betonovou vrstvu a izolaci proti vlhkosti, by měl mít spád alespoň

2 %. Pomocí vhodného lepidla přilepte celý povrch dlaždice na

vrstvu drenážní malty. V závislosti na povrchu je při plánování

pokládky zapotřebí zohlednit dilatační spáry. Pro vytvoření opti-

mální šířky spár použijte distanční křížky s minimální šířkou

5 mm a spáry pak zcela vyplňte spárovací maltou. 

Tento způsob pokládky je ideální pro chodníky, schody, terasy a

okolí bazénu. 

dlaždice AirPave®

lepicí malta pro porcelánové dlaždice

drenážní malta 

drenážní rohož a 

izolace proti vlhkosti

vyrovnávací beton se spádem alespoň 2%

podkladní betonová vrstva
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Pokládka do štěrku
s drenážní rohoží
Při tomto způsobu pokládky jsou drenážní rohož a izolace proti

vlhkosti umístěny mezi štěrkové lože a vyrovnávací beton (se spádem

alespoň 2 %) pro zajištění optimální propustnosti vody. Spodní

betonová vrstva v kombinaci s mrazuvzdornou vrstvou z drceného

kameniva zajišťuje perfektní stabilitu. Pro vytvoření optimální

šířky spár použijte distanční křížky s minimální šířkou 5 mm a

spáry pak zcela vyplňte spárovacím materiálem.   

Tento způsob pokládky je ideální pro zahradní cesty, chodníky a

terasy.

dlaždice AirPave®

štěrkové lože cca 3 - 6 cm

drenážní rohož a 

izolace proti vlhkosti

vyrovnávací beton se spádem alespoň 2%

podkladní betonová vrstva

mrazuvzdorná vrstva 

štěrk cca 30 cm

fleece/geotextilie (dle volby)
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Pokládka do štěrku
bez drenážní rohože
Suchá pokládka do štěrku bez drenážní rohože je nejvšestrannější

a nerychlejší způsob pokládky. Dlaždice AirPave® se pokládají na

štěrkové lože, pod kterým se nachází podloží z jemného kameniva

a mrazuvzdorná vrstva z drceného kameniva. Pod mrazuvzdornou

vrstvu se případně může vložit flees/geotextilie. Pokládka na štěrk

zajišťuje optimální propustnost, čímž je zaručeno snadné odtékání

vody do podloží. Pro vytvoření optimální šířky spár použijte

distanční křížky s minimální šířkou 5 mm a spáry pak zcela vyplňte

spárovacím materiálem.   

Tento způsob pokládky je ideální pro zahradní cesty, chodníky a

terasy.

dlaždice AirPave®

štěrkové lože cca 3 - 6 cm

drcené kamenivo cca 10 - 20 cm

mrazuvzdorná vrstva 

štěrk cca 30 cm

flees/geotextilie (dle volby)



34

Pokládka
v trávníku
Pro zajištění stability jsou dlaždice AirPave® po odstranění travního

drnu položeny samostatně do vrstvy zhutněného štěrku.

Tento způsob pokládky je ideální pro zahradní cesty. 

dlaždice AirPave®

štěrkové lože cca 5 - 8 cm
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Pokládka
na terče
AirPave® dlaždice jsou uloženy na čistém, rovném povrchu na

terčích – se stálou výškou, teleskopických nebo samonivelačních.

Vyrovnávací beton by měl být proveden ve spádu min. 2%, je

umístěn mezi podkladní vrstvou betonu a hydroizolací. Věnujte,

prosím, pozornost maximální výšce terčů. Pro rozměr dlaždic

90 x 45 cm je třeba použít 6 ks terčů. Pro optimální svislé ukončení

na okrajích bez obvodových zdí jsou k dispozici klipové systémy

nebo profily.

Pokládka je vhodná zejména pro balkony a terasy a umožňuje

praktickou a flexibilní instalaci osvětlení. 

dlaždice AirPave®

terče se stálou výškou,

teleskopické nebo samonivelační

izolace proti vlhkosti

vyrovnávací beton se spádem alespoň 2%

podkladní betonová vrstva

mrazuvzdorná vrstva z drceného kameniva
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Doporučené provedení spár
Výběr provedení spár závisí na způsobu pokládky. Správné prove-

dení spár zvyšuje stabilitu a elasticitu povrchu, protože dlaždice

pak mohou lépe absorbovat povrchové posuny. Doporučená šířka

spár je 5 mm. Na okrajích doporučujeme provést dilatační spáry s

minimální šířkou 8 mm. Pro vytvoření optimální šířky spár použijte

distanční křížky s minimální šířkou 5 mm a spáry pak zcela vyplňte

spárovacím materiálem.

Typ spáry 1)2)/ Nevyplněná  Zásypový Spárovací písek s Spáry se spárovací
Druh pokládky     spára   písek      příměsí polymeru maltou

Pokládka
v trávníku

Pokládka na
terče

Pokládka do
štěrku bez
drenážní rohože

Pokládka do
štěrku s drenážní
rohoží

Pokládka do
drenážní malty

1) Minimální šířka spáry je 5 mm.
2) Na okrajích dilatační spáry min. 8 mm.
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Tip k pokládce
Doporučujeme provádění pokládky profesionální realizační firmou. Seznamte

se, prosím, s pravidly a postupy pro pokládku porcelánových dlaždic.  

Před zahájením pokládky prověřte, zda na dodaných dlaždicích nejsou

viditelné vady, barevné rozdíly a zda je dodávka kompletní. Pro vyrovnání

rozdílů v barvě a struktuře, které jsou nevyhnutelné a závislé na šarži výrobku

a nemají tedy vliv na kvalitu výrobku, doporučujeme při pokládce pracovat

s více paletami zároveň.     

Kontrola podloží
Před samotnou pokládkou dlaždic AirPave® musí být provedena odborná

kontrola a analýza podloží. 

Pro zajištění optimální propustnosti vody doporučujeme vytvoření spádu

alespoň 2%. Za účelem zlepšení nosnosti by se podloží mělo před prováděním

pokládky zhutnit vhodným přístrojem, např. vibrační deskou.   

Spáry
Doporučená šířka spár je 5 mm. Na okrajích doporučujeme provést dilatační

spáry s minimální šířkou 8 mm. Výběr provedení spár závisí na způsobu

pokládky. Správné provedení spár zvyšuje stabilitu a elasticitu povrchu,

protože dlaždice pak mohou lépe absorbovat povrchové posuny. 

Čištění a údržba 
Díky jednoduchému čištění a nenáročné údržbě jsou dlaždice AirPave®

ideálním materiálem pro exteriér. Doporučujeme používat pouze prostředky

na čištění a údržbu vhodné pro porcelánové dlaždice, s přihlédnutím k

spárovacímu materiálu. 

Všechny varianty pokládky znázorněné v katalogu jsou pouze příklady

sloužící informačním účelům. Důvod pro případné barevné odchylky mezi

tištěnými barevnými vzory a skutečnými produkty spočívá v tisku a tyto

odchylky nelze reklamovat. 

Další informace o produktu a technické údaje naleznete na

www.semmelrock.cz
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