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VELKOODBĚRATELÉ - CENY V KČ BEZ DPH 21%
PŘÍRODNÍ NEPRAVIDELNÁ DLAŽBA
Přírodní, oboustranná štípaná nebo lámaná pohledová plocha kamene, kombinace lámaných
a štípaných hran, barva tmavě modrá/modrošedá s možností částečného zabarvení plochy
a hran do rezava.
Použití: samostatné zahradní nášlapné kameny, chodníky, venkovní terasová dlažba apod.

ŠLAPÁKY STANDARD

340 Kč/m²

Plošné zahradní kameny, nepravidelný tvar, obvykle 3-6 ks/m², tloušťka kamene 4-6 cm.
Balení: paleta 10 m², hmotnost palety cca 900-1100 kg

ŠLAPÁKY/DESKY VELKOFORMÁTOVÉ

730 Kč/m²

Plošné zahradní kameny větších rozměrů, nepravidelný tvar, rozměry 30-80 x 80-120 cm,
tloušťka kamene 4-6 cm.
Použití: samostatné velkoplošné šlapáky, schody, přírodní lavice, stoly apod.
Balení: paleta 8-10 m², hmotnost palety cca 900-1100 kg

ŘÍMSKÁ DLAŽBA

360 Kč/m²

Plošné zahradní kameny, nepravidelný tvar, obvykle 3-6 ks/m², tloušťka kamene 2-4 cm.
Použití: nášlapný nebo přírodní obkladový kámen. V případě použití jako zahradní nášlapný
kámen doporučujeme dokonale zhutněný podklad, případně uložení do betonu (venkovní
terasa)
Balení: paleta 15 m², hmotnost palety cca 900-1000 kg
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VELKOODBĚRATELÉ - CENY V KČ BEZ DPH 21%
PŘÍRODNÍ STAVEBNĚ ZAHRADNÍ KÁMEN
Přírodní, ručně vybíraný a paletovaný mix menších a větších kamenů. Nepravidelný tvar
kamene, obvykle 2 lámané pohledové hrany. Barva kamene tmavě modrá/modrošedá
s možností zabarvení hran a pohledové plochy do rezava.
Použití: zahradně stavební kámen na stavbu suché zídky, skalky, zpevnění břehů apod.

ZAHRADNÍ BŘIDLICE MIX+

2400 Kč/t

Ručně vybíraný mix stavebně zahradních kamenů s pohledovou výškou přibližně 5-30 cm,
délka kamene 20-80 cm, šířka kamene (hloubka) 20-40 cm.
Balení: paleta, hmotnost cca 1000-1200 kg

ZAHRADNÍ BŘIDLICE MIX+ SKALKA

2800 Kč/t

Ručně vybírané okrasné zahradní kameny v menším provedení vhodné jako dekorační kameny
na skalku, do kačírku apod. Tvar kamene je nepravidelný rustikální s možností položení kamene
naležato nebo nastojato. Barva kamene je tmavě modrá v kombinaci se zabarvením do rezava.
Balení: paleta nebo bigbag dle požadavku zákazníka.
Možnost individuálního výběru kamene na místě.

ZAHRADNÍ BŘIDLICE MIX+ GABION

3000 Kč/t

Ručně vybíraný mix stavebně zahradních a rustikálních plošných kamenů s tloušťkou kamene
umožňujících použití jako plošný pohledový kámen do ocelových gabionových košů. Tloušťka
kamene ca 8-20 cm umožnuje jejich kladení „na hranu“. Střed košů se obvykle vysypává
drobnějším kamenivem.
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VELKOODBĚRATELÉ - CENY V KČ BEZ DPH 21%
OKRASNÝ ZAHRADNÍ KÁMEN – SOLITÉRY
Ručně vybírané, samostatné okrasné zahradní kameny, různý tvar, velikost a výška kamene,
možnost instalace naležato nebo nastojato. Barva kamene tmavě modrá/modrošedá
v kombinaci se zabarvením do rezava.
Průběžná nabídka v návaznosti na dostupnost kamene.
Použití: samostatné zahradní a skalkové kameny, designové prvky v zahradní architektuře apod.

OKRASNÝ ZAHRADNÍ KÁMEN – SOLITÉR S/M

4600 Kč/t

Ručně vybíraný a paletovaný okrasný zahradní kámen v menším provedení, obvykle 5-7 kamenů
na paletě. Hmotnost jednotlivých kamenů je přibližně do 150 kg.
Balení: paleta, hmotnost cca 1000-1200 kg

OKRASNÝ ZAHRADNÍ KÁMEN – SOLITÉR L/XL

4600 Kč/t

Ručně vybíraný a paletovaný masivní okrasný zahradní kámen, obvykle 2-4 kameny na paletě.
Hmotnost jednotlivých kamenů až 700 kg.
Balení: paleta, hmotnost cca 1200-1700 kg

VODNÍ A KAMENNÉ KASKÁDY

4800 Kč/t

Ručně vybíraný a paletovaný masivní plošný kámen s tloušťkou 7-15 cm, nepravidelný, případně
čtvercový nebo obdélníkový tvar desek s plošnou výměrou ca 1-2 m². Lámaná nebo štípaná
pohledová plocha a hrany. Barva kamene tmavě modrá/modrošedá s možným zabarvením
do rezava.
Balení: paleta, hmotnost cca 1000-1200 kg (počet kamenů dle požadavku)
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VELKOODBĚRATELÉ - CENY V KČ BEZ DPH 21%
FORMÁTOVANÁ BŘIDLICE
Dlažba a obkladová přírodní břidlice, formátovaná na dané rozměry na multi-kotoučové
a ohraňovací pile. Formátujeme z přírodního (moravská břidlice) nebo kalibrovaného materiálu
(dovoz z Brazílie) v tloušťce 1-3,5 cm. V návaznosti na barvy polotovaru je barva ocelově modrá,
světle šedá nebo modro šedá s možností zabarvení plochy do rezava.
Použití: dlažba nebo atraktivní obkladový materiál na fasádu, sokly, designové prvky apod.
Po instalaci doporučujeme ošetřit vhodným impregnačním nátěrem.

OBKLADOVÉ PÁSKY OHRANĚNÉ V = 35 MM

920 Kč/m²

Samostatné obkladové pásky s pohledovou výškou 35 mm a volnou délkou 10-60 cm. Délkové
hrany jsou ohraněné.
Tloušťka kamenných pásků cca 2-3,5 mm zaručuje atraktivní reliéfní vzhled. Řezáno na
multi-kotoučové pile, výšková tolerance pásku ± 0,5 mm.
Použití: atraktivní obkladový materiál na fasádu, sokly, designové architektonické prvky apod.
Balení: paleta dle požadavků, hmotnost do 1 tuny.

OBKLADOVÉ PÁSKY OHRANĚNÉ V = 80 MM

860 Kč/m²

Samostatné obkladové pásky s pohledovou výškou 80 mm a volnou délkou 10-60 cm. Délkové
hrany ohraněné.
Tloušťka kamenných pásků cca 2-3,5 mm zaručuje atraktivní reliéfní vzhled. Řezáno na
multi-kotoučové pile, výšková tolerance pásku ± 0,5 mm.
Použití: atraktivní obkladový materiál na fasádu, sokly, designové architektonické prvky apod.
Balení: paleta dle požadavků, hmotnost do 1 tuny.
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VELKOODBĚRATELÉ - CENY V KČ BEZ DPH 21%
STROJNĚ DRCENÁ A TŘÍDĚNÁ BŘIDLICE
Strojně drcená a tříděná břidlice z důlního kamene vhodná jako okrasný zahradní a mulčovací
kámen. Barva kamene tmavě modrá s částečným zabarvením do rezava. Tvar drceného kamene
je plošný.
Balení: volně ložená nebo bigbag 1 t

FRAKCE 0/16 mm

100 Kč/t

Frakce vhodná jako podkladový a hutnící materiál pro zásypy technologických stavebních prvků,
podklad pro přírodní dlažbu apod.
FRAKCE 16/32 mm & FRAKCE 32/64 mm

940 Kč/t
Frakce vhodná jako okrasný a mulčovací zahradní kámen, výstavba skalky, kačírek, parkové
úpravy apod.

Prodejní ceny jsou uvedeny bez DPH pro smluvní obchodní partnery PREMIOT těžební, a.s.
Ceny platí pro odběr v závodě Důl Lhotka: Lhotka 26, 749 01 Vítkov.
Ceny zahrnují nakládku paletovaného a volně loženého kamene (drcená břidlice).
Odběr od 10 tun: sleva 5%
Odběr od 24 tun: sleva 10%
Nevratné obaly: paleta 200 Kč bez DPH, bigbag 100 Kč bez DPH.
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