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rozmer: 80 × 80 × 8 cm
cena: 20,40 € /ks

UVÁDZACIA CENA: 16,32 € /KS

PLATŇA TERRA
Miesto pre váš skutočný domov je tu. Jedinečne jemná a na pohľad mäkká dlažba TERRA prichádza 
v platňovom prevedení. Naďalej si zachováva zamatový povrch a jedinečné reliéfne vzorovanie, veľké 

formáty jej však dodávajú nevídaný monumentálny nádych pripomínajúci slnečné Taliansko. 
Tri harmonické farebné odtiene s jemne skosenou fazetkou predstavujú jedinečné dizajnové riešenie  

pre akýkoľvek exteriér, okolie domu či firmy. 

FAREBNÉ ODTIENE

PLATINA

VULCANO

ONYX
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rozmer: 60 × 60 × 6 cm
cena: 8,16 € /ks

UVÁDZACIA CENA: 6,53 € /KS

GRANDE
Vedieť si dobre vybrať je veľká vec. A tak si veľkoformátová betónová dlažba GRANDE získa každého, 

kto si kvôli veľkým cieľom potrpí práve na tie najmenšie maličkosti. Veľké platne dlažby poskytujú 
veľký priestor pre uplatnenie aj vašu predstavivosť a melírované odtiene s neštandardnými farbenými 

prevedeniami dodajú exteriéru vášho domova nádych jedinečnosti.  

FAREBNÉ ODTIENE

HNEDO- 
ANTRACITOVÁ

BÉŽOVO- 
OLIVOVÁ

MACHOVÁ ANTRACITOVÁ

GRANIT STRIEBORNÁ

JURA PIESKOVO-
HNEDÁ
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TRAVERTINO
Pusťte prírodu priamo k vám domov. Vďaka dlažbe TRAVERTINO si budete môcť užívať čisté prírodné 
materiály, najmodernejšie technológie a profesionálne spracovanie deň čo deň. Táto unikátna dlažba  

v platňovom prevedení je inšpirovaná majestátnymi talianskymi námestiami pre váš každodenný 
 pocit luxusu. Je vhodná na chodníky, terasy, cestičky okolo rodinných domov,  

do letných i zimných záhrad či do okolia bazénov.

FAREBNÉ ODTIENE

BÉŽOVÁ 
TMAVÁ

BÉŽOVÁ 
SVETLÁ

rozmer: 80 × 80 × 4,7 - 5,3 cm
cena: 30,62 € /ks

UVÁDZACIA CENA: OD 26,03 € /KS N
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4-KA
Keď ide život hladko, je radosť žiť. Decentné a najmä efektívne riešenie dlažby 4-KA vás pri každej 
príležitosti presvedčí, že ste si vybrali správne riešenie pre váš domov alebo terasu. Výborná cena, 

menší formát s hrúbkou iba štyri centimetre, jednoduchá manipulácia, klasické farebné prevedenie  
a jemné skosenie platne po celom obvode predstavujú ideálne riešenie s univerzálnym využitím.  

Je vhodná na rekonštrukcie a na prekrytie existujúcich betónových plôch.

FAREBNÉ ODTIENE

ANTRACITOVÁ

SIVO- 
ANTRACITOVÁ

SIVÁ: 
informujte sa 
o zľave  
u predajcu.

VRSTVA 120 × 80 × 4 cm (0,96 m2)
cena: 11,98 € /m2

UVÁDZACIA CENA: 8,99 € /m2 N
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SCHODISKOVÝ STUPEŇ IMPERIAL
Pre váš skutočný domov prinášame skutočne pevné hodnoty. Využite naše minimalistické, 

no majestátne riešenie schodiskových stupňov IMPERIAL a užívajte si veľkolepé riešenia  
jednoducho každý deň. O vašu každodennú bezpečnosť sa dokonalo postará jemne zaoblený 

protišmykový povrch s profesionálnym spracovaním. 

ROZMER 120 × 80 × 7,7 - 8,3 cm
cena: 144 € /ks

UVÁDZACIA CENA: 115,20 € /KS N
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FAREBNÉ ODTIENE

BÉŽOVÁ 
SVETLÁ

GRAFITOVÁ

STRIEBORNÁ
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PLOT LINEAL
Užite si život v jednej línii so svetovou kvalitou a nadčasovým dizajnom. Kompaktný povrch, čisté tvary  

a jednoliate farby betónových plotov LINEAL vzbudzujú pocit efektnej štýlovosti, modernosti a minimalizmu 
s náznakom futuristického štýlu. Sú ideálne do okrasných plotových systémov,  

oporných múrikov a plotových pilierov.

ROZMER 60 × 20 × 12 cm
cena: 5,21 € /ks

UVÁDZACIA CENA: 3,97 € /KS

FAREBNÉ ODTIENE

BÉŽOVÁ

ANTRACITOVÁ

STRIEBORNÁ
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FAREBNÉ ODTIENE

STRIEŠKA HLADKÁ
S nami zastrešíte exteriér vášho domova alebo firmy skutočne hladko a efektívne. Vyberte si z ponuky 
vysokokvalitných betónových produktov ABW a okamžite pocítite rozdiel na vlastnej koži. Hladká strieška 
má minimalistický dizajn, ktorý ladí s okolitým prostredím a vďaka univerzálnemu prevedeniu 
a trom variabilným farebným odtieňom vytvára dokonalú 
harmóniu s rôznymi plotovými systémami a dlažbami. 

ROZMER 25 × 28 × 6 cm
cena: 4,92 € /ks

UVÁDZACIA CENA: 3,94 € /KS

ANTRACITOVÁ

PIESKOVÁ

BÉŽOVÁ

SIVÁ: 
informujte sa 

o zľave  
u predajcu.N
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VEGETAČNÁ TVÁRNICA FLORA
Nechajte vaše nároky rásť. Vegetačné tvárnice ABW pretvoria celý váš svet na skutočný domov a súčasne 
vás vyjdú maximálne ekologicky a ekonomicky. Impozantné prevedenie a dokonalé technické spracovanie 

zmení váš exteriér na nepoznanie a dokonalo zladí vaše predstavy s pocitom skutočného domova.  
Ich vysoká odolnosť proti poveternostným vplyvom ich navyše predurčuje pre využitie  

v záhrade a pri spevňovaní svahu.

ROZMER 40 × 40 × 16 cm
cena: 4,24 € /ks

UVÁDZACIA CENA: 3,38 € /KSFAREBNÉ ODTIENE

OKROVÁ

TEHLOVÁ

SIVÁ: 
informujte sa 
o zľave  
u predajcu.
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AUSTRIA BETON WERK s.r.o.

Sídlo spoločnosti, predajňa ABWland
Tehelňa 1011, 900 50 Kráľová pri Senci
tel.: +421 2 4590 1872
mobil: +421 905 416 342
e-mail: obchod@abw.sk

Ceny sú uvedené vrátane DPH, bez dopravy a platia do 
vypredania zásob. Výrobca nepreberá zodpovednosť za 
tlačové chyby a vyhradzuje si právo na zmeny v ponúkanom 
sortimente. Fotografie produktov môžu mať farebné 
odchýlky spôsobené technológiou tlače a nie sú dôvodom 
na reklamáciu. Odtiene použité na fotografiách môžu byť 
ilustračné.

Prevádzka Krasňany pri Žiline, predajňa
Krasňany 403 Areál PD, 013 03 Varín
mobil: +421 905 416 175
e-mail: slavik@abw.sk

www.abw.sk
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