ARTE staromestská dlažba
Dodajte Vašemu domovu šarm tradičnej segmentovej dlažby!

Nové riešenia pre
tradičné dláždenia
Pôvab historických námestí je veľakrát daný starou dlažbou. Často
sa jedná o prírodný kameň v malých formátoch položený vo forme
oblúkov, ktoré vytvárajú štýlový vzhľad.
Inovatívna ARTE staromestská dlažba spája tento tradičný vzhľad
s výhodami modernej dlažby. Zároveň tento dlažbový systém
presviedča svojimi širokými možnosťami použitia a rýchlou a
jednoduchou pokládkou. S touto dlažbou je možné uchovať
pôvodný charakter historických častí miest pri zohľadnení súčasných
požiadaviek na dopravné zaťaženie a hopsodárskych faktorov.
Výhody:
• tradičný vzhľad kombinovaný s výhodami modernej dlažby
• vysoká zaťažiteľnosť (záťažová trieda III)
• zabezpečenie proti posunu vďaka systému Einstein
• veľké možnosti použitia vďaka rôznym variantám pokládky
(rovná, vlnovitá, so zákrutami, kruhové križovatky
• široké možnosti stvárnenia vďaka rôznym variantám povrchu
• rýchla a jednoduchá pokládka

ARTE staromestská dlažba umožňuje výrazné stvárnenie plôch s
vysokou zaťažiteľnosťou. Je vhodná pre revitalizácie historických a
pamiatkovo chránených historických častí miest alebo ako kontrast
k modernej architektúre.

TIP:
Viac o novej ARTE staromestskej dlažbe sa dozviete v našom
názornom animovanom filme na www.semmelrock.sk
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Systém Einstein®
S odstupom najlepšia technológia škár
Systém Einstein® je patentovaný celozámkový systém s
Šírka a výplň
škár podľa normy

integrovanou poistkou proti posunu. Inteligentná technológia
škár sa špeciálne koncentruje na požiadavky plôch s vysokým
dopravným zaťažením. Vďaka usporiadaným spojovacím,
dištančným a fixačným prvkom sa vždy docieli normou
požadovaná šírka škár. To umožňuje vyplnenie škár podľa
normy pri minimálnom dotyku jednotlivých kociek.
V rámci niekoľkoročného výskumného projektu Technickej
univerzity Viedeň a EMPA Zürich pod vedením firmy Semmelrock
bol vykonaný praktický test - dvojmesačná simulácia. Výrobky

D-bodové
zaistenie škáry

so systémom Einstein® boli vystavené simulovanému prejazdu

Spájacie prvky

1,2 mil. prejazdov nákladných áut. V praxi to znamená obdobie
20 rokov. Výsledky potvrdili vysokú trvácnosť výrobkov so
systémom Einstein®.
Predpokladom pre optimálnu funkčnosť výrobkov so
systémom Einstein® je ich zabudovanie v zmysle platnej

Výhody

normy STN 736131-1.

TIP:
Animované video k systému Einstein®
nájdete na www.semmelrock.sk

1 hlavne pre plochy s vysokou intenzitou premávky a
vysokým zaťažením.
1

2 žiadny posun, deformácia alebo preklápanie a zaseká-
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vanie hrán ani pri vysokých zaťaženiach.
3 presná šírka a výplň škár podľa noriem vďaka usporiadaným spájacím, dištančným a fixačným prvkom.
2

7
4 jedinečná technológia proti odpraskávaniu hrán.
5 vysoká hospodárnosť vďaka možnosti strojovej pokládky.
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6 široké možnosti stvárnenia plôch vďaka rôznym formátom,
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farbám a povrchom.
7 bezproblémové znovuzabudovanie po výkopových prácach
- možnosť výmeny jednotlivých prvkov.
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8 vysoká trvácnosť aj pri vysokých teplotách.
9 odolnosť voči mrazu a soliam.
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10 kvalita podľa normy STN EN 1338.
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Poznámka: ARTE staromestskú dlažbu nie je možné ukladať strojovo.
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ARTE
staromestská dlažba
Skladba prvkov

Varianty pokládky

ARTE staromestská dlažba je inovatívny výrobok inšpirovaný

Pokládka so schématickým rozložením škár

Pokládka so zmiešaným rozložením škár so zákrutami a oblúkmi

klasickou maloformátovou dlažbou z prírodného kameňa.
Opticky pôsobí ako keby sa skladala z množstva malých
prvkov. V skutočnosti sa však skladá len z 10-tich rôznych
prvkov.
Tento výzor sa docieli tak, že niekoľko na seba nadväzujúcich
dielov je oddelených dostatočne hlbokou tzv. jalovou
(nepravou) škárou. Vďaka strieškovej geometrii škáry je
zabezpečený aj odvod vody.
Segmentový oblúk má štandartnú šírku 120 cm, vnútorná
výška oblúka je 25 cm. Hrúbka dlažby je 10 cm.

Zmiešané rozloženie škár
• žiadna schéma

• oblúk sa dá rozšíriť vďaka doplnkovým prvkom

• vhodná pre zákruty a kruhové križovatky

59,5 cm

Schématické rozloženie škár
• priamočiary, štruktúrovaný dizajn

25 cm

Farby

120 cm

antracit

4

sivo-čierna tieňovaná

lávovo-červená
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Systém v detaile
Skladba dodávanej dlažby

Ukončenie kraja

Rôzne prvky sa dodávajú celkovo na 3

V ideálnom prípade sa bočné ukončenie vykonáva odrezaním.

paletách.Na prvej palete sa dodávajú

Takto sa môžu odrezané prvky z jednej strany použiť na druhej

oblúkové prvky, na druhej rohové prvky a

strane k vyplneniu. Okrem toho sa musí v každom druhom

na tretej sa nachádzajú doplnkové prvky.

rade rezať jeden prvok. To nám redukuje straty z rezania ako

Pri pokládke sa odporúča brať jednotlivé

aj úsilie vynaložené na pokládku.

prvky z viacerých paliet aby sa vyrovnali
prípadné farebné rozdiely.

Obr. 1: Skladba dodávaných prvkov

Segmentový oblúk má šírku 120 cm.

Obr. 4: ukončenie kraja:

Použitím 1-4 doplnkových prvkov sa dá

Krajný A3-prvok rezaný a krajný B3-prvok nerezaný.

oblúk rozšíriť na 128,25; 136,50; 144,75
alebo na 153,00 cm.
Poznámka: oblúk sa dá rozšíriť len pri
pokládke schématického rozloženia škár.

Pokládka ukončenia krajov
Pre ukončenie kraja odporúčame použiť ARTE doplnkové
prvky. Následne sa prázdne miesta vyplnia rezaním jednoDoplnkový prvok

tlivých oblúkových sád.

Obr. 2: takto sa ukladá

Obr. 3:
Jednoduché a rýchle rozlíšenie jednotlivých prvkov vďaka bočným značkovacím
prvkom na všetkých A-prvkoch.

B-prvky - bez značenia

Prvok A1 so značením

A-prvky - so značením

Uhlový
B-prvok

Uhlový
A-prvok

Obr. 5: Ukončenie hore a dole rezaním jednotlivých oblúkov a ukončenie použitím
doplnkových prvkov.
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Systém v detaile
Schématické rozloženie škár

Prirodzené rozloženie škár

Pre pokládku ARTE staromestskej dlažby so schématickým

Pri pokládke so zmiešaným rozložením škár ako aj oblúkov a

rozložením škár pre plochy so štruktúrovaným priamočiarym

zákrut sa dláždená plocha skladá z klinovitých pokládkových

výzorom sa ponad seba pokladajú vždy striedavo A-oblúky a

jednotiek. V na seba nasledujúcich radoch sa počet oblúkov

B-oblúky. Rohové prvky sa nachádzajú vždy nad sebou.

znižuje o jeden oblúk a odreže sa jeden rohový prvok.

Obr. 8: klinovitá pokládková jednotka pre pravý oblúk
Obr. 6: Pokládka oblúkov v radoch - striedavo A-oblúky a B-oblúky.

Obr. 9: klinovitá pokládková jednotka pre ľavý oblúk

Kombinácia pokládkových jednotiek
Pokládka vo vlnitom vzore

Na dláždenej ploche vieme použiť aj kombináciu klinovitých

Pre pokládku vo vlnitom vzore sa oblúky bez rohových prvkov

pokládkových jednotiek. Pre oblúky a zákruty sa jednoducho

ukladajú šachovnicovo, t.j. striedavo odsadene vedľa seba

položia viaceré kliny nad seba. Poradie pokládkových

pričom sa každý druhý oblúk otočí o 180°.

jednotiek: počet oblúkov zodpovedá počtu radov.

Obr. 7: Pokládka vo vlnitom vzore

Obr. 10: Schématické zobrazenie poradia oblúkov s párnym počtom oblúkov.
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Semmelrock Stein+Design Dlažby s.r.o.
Trnavská cesta 3728, 926 01 Sereď
Tel.: 031 / 789 05 33, 789 18 91 - 2
Fax: 031 / 789 05 34, 789 08 12
info.sk@semmelrock.com · www.semmelrock.sk
člen skupiny Semmelrock Group

Semmelrock. A Wienerberger company.

