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Máme tu čest Vám představit fantastickou cementovou 
dlažbu širokého použití tl. 16 mm. Je vhodná pro interiér i 
exteriér, na podlahu i stěny. Nepřeberné množství 
zemitých i výrazných dekorů vybízí k neotřelým 
kombinacím od pravidelných vzorů až po patchworky. 
Můžete si vybrat mezi formáty čtvercovými či 
šestiúhelnými a dlažba tak najde uplatnění v každém 
prostoru.prostoru.  Jejím domovem je inspirativní prostředí Maroka 
s jeho barvami a vůněmi známé též jako růžový 
Marrakech.  Tento cementový zázrak vzniká v rodinném 
prostředí malé manufaktury a veškeré práce při jeho 
vzniku jsou prováděny ručně, proto je každý kus 
originálem. Takové zázemí umožňuje jeho tvůrcům 
neustále vymýšlet nové vzory a kombinace, aniž by to 
znamenaloznamenalo výrazný zásah do výrobního procesu. Proto 
také máte jedinečnou možnost navrhnout si vlastní vzor a 
manufaktura Vám na zakázku zhotoví dlažbu, která 
ponese Váš rukopis!
V naší vzorkovně jsme se rozhodli této dlažbě věnovat 
samostatný koutek, neboť si myslíme, že si skutečně 
zaslouží Vaši pozornost. Přijďte k nám showroomu v Praze 
Moskevské 24 a nechte se přenést do hravého Maroka
s námi. Těšíme se na Vás! Váš Vinci Tým.

Náš marocký koutek
www.retro-obklady.cz



hmotnost dlaždice: 1,35 kg
balení: 13 dlaždic, 0,52m2, 17,6 kg
materiál: portlandský cement,mramorový prášek, písek, pigmenty

sokl

tloušťka
1,6 cm

probarvení
0,4 cm

Dostupné formáty:

Technické parametry

Použití 
podlaha : ANO
stěny : ANO
chodby a podesty : ANO
koupelny, toalety : ANO
sprchy: ANO (pro odstranění vodního kamene nás kontaktuje, doporučíme vhodné 
přípravky)
balkóny a terasy : balkóny a terasy : ANO (doporučujeme použít pro kryté terasy a balkony)
terasy propojené se zahradou : ANO (izolace proti vlhkosti a vodě musí být dostatečná)
použití na podlahové vytápění : ANO (vytápěcí proces může být pomalejší (prohřátí 
kachle), ale trvalejší – kachle zůstává déle teplá)
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