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naším dědictvím
je tažená keramika

A již 130 let přicházíme stále
s jejími novými podobami.

Sázíme na keramické 
inženýrStví 

A kAždý rok rozšiřujeme jeho využití 
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· 130 let tradice keramické výroby
· specialista na systémové řešení pro tažené 
 keramické obklady
· velký výběr tvarovek a doplňků
· 25 letá záruka mrazuvzdornosti
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2009 2010 2011

Winner
Pearl of ceramic

2012

Originál – 
lOFtStUFe® a 
lOFtScHenkel®

teriOtec® x –
legendární 40 x 80 cm

ZeitlOS – 
HigH-tecH páSek S
patinOU

hrubá keramika pro moderní jedno-
duchý loftový design. typická inovace 
StrÖher – originální nápad. moderní 
minimalismus redukovaný na čisté linie 
schodovek a rohových tvarovek přinesl 
revoluční změnu na dosavadní trh s 
výrobky florentinského typu. Nový tvar 
také umožnil plnou a jednotnou dekora-
ci všech ploch tvarovek.

keramikcé prvky v této velikosti – 
skutečná inovace pro současný trh s 
výrobky pro terasy. tento formát byl 
dosud výsadou přírodního kamene nebo 
betonu.

opticky originální, technicky doko-
nalý. milník pro energeticky úspor-
né fasády s archaickým vzhledem. 
žádné řezání z ražených cihel, 
nýbrž rozměrově přesná kvalita 
klinkru. Nejmodernější technolo-
gie umožňuje dosáhnout vzhledu 
starých, ručně vyráběných cihel.



5

2011 2012 2013 2013

Winner
product of the year

2012

FLIESEN & PLATTEN
readers‘ choice

category tile

teriOtec® x prOFile –
půSObivý nejen 
vZHledem

glanZStücke – 
retrO vZHled v
délce 44 cm

terraSSenplatte 20 – 
plný Střep S trapé-
ZOvOU HranOU

keramický průmysl se již o toto 
dlouho pokoušel. dosáhnout nejen 
vzhledu ale i pocitu přírodního ka-
mene. S technologií “extrutec Print“ 
a novými glazurami se to podařilo. 
Nové povrchy vynikají zvláště na 
velkých formátech. 

velmi úzké pásky v retro vzhledu a 
podélném formátu. Svěží starodávný 
vzhled s nenápadným lesklým efektem. 
Přestože má struktura opotřebovaný 
vzhled, působí lesklým dojmem. tyto 
pásky umožňují rychlou pokládku, 
vyspárování zaléváním a vytváří z fasá-
dy nezaměnitelný mistrovský kousek. 

jednoduše drží - vyrobeny pro snadné 
trvalé položení. znovunalezení velkých 
formátů s plným střepem pro exteriéry. 
Nový tvar trapézové hrany dělá z těchto 
kalibrovaných terasových dlaždic díky 
extrutec v-edge technology pak i přes 
tloušťku jen 20 mm dodává výrobkům 
optimální mechanické parametry.
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Steinlinge
ZeitlOS
glanZStücke
keravette®
keraprOtect®
kerabig®

Hlavní výhody:
· široký sortiment barev, formátů a povrchů umožňuje individuální řešení obkladů stěn a fasád 
· možnost jednotného materiálového a barevného řešení keramických obkladů v exteriéru – fasáda, terasa, balkon, schody, apod.
· minimální nasákavost zajišťuje dlouhodobou ochranu fasády před všemi povětrnostními vlivy
· moderní výroba zaručuje vysokou rozměrovou přesnost a jednoduché zpracování
· ve spojení s izolačními systémy představuje ekonomické řešení pro snížení nákladů na energii
· ideální pro sanace a rekonstrukce, není nutno provádět žádné stavební úpravy
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Steinlinge

aktuální
vzhled Slinuté cihly
Snadné použití 

vhodné pro zatepl. 
systémy

abs. mrazuvzdorné
záruka 25 let * vyhovuje normě

odolné proti 
povětr. vlivům

snadná údržba
a hygiena

odolné proti žáru 
a ohni

antistatické
a nevodivé

odolné proti 
chemikáliímbarevně stálé ekologické

vypáleno 
v tunelové peci ekonomický

jsou následníky úctyhodného období pálené cihly přizpůsobenými současným standardům.výpal 
v moderních pecích při teplotě 1200 °C zajišťuje výrobkům Steinlinge dokonalou mrazuvzdornost a 
odolnost proti povětrnostním vlivům a zároveň již propůjčuje nezaměnitelný půvab dávných časů. 
Společně s rozměrovou přesností, snadnou pokládkou a dlouhodobou nenáročnou údržbou tak 
zaručují vysoce kvalitní fasádní obklad při standardním použití i v kombinaci se zateplovacím systé-
mem.

rozměrově přeSný.
odolný proti povětrnoStním vlivům.
oSlepující.



371 silberbeige 372 amberbeige 373 flammenrot 374 shabbyrot

375 platingrau

Steinlinge

NF NFNF NF

NF
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neglazované, diN eN 14411, sk.Aib

pravé přírodní 
redukční/oxidační barvy

deformované hrany

strukturovaný, patinovaný 
povrch

probarvený střep
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ZeitlOS

technologicky
špičkový patinovaný
páSek ve Slinuté
kvalitě klinker 

Starobylý vzhled, přesnost a snadná pokládka, energeticky úsporné 
fasády se vzhledem cihelného zdiva.

vhodné pro zatepl. 
systémy

abs. mrazuvzdorné
záruka 25 let * vyhovuje normě

odolné proti 
povětr. vlivům

snadná údržba
a hygiena

odolné proti žáru 
a ohni

antistatické
a nevodivé

odolné proti 
chemikáliímbarevně stálé ekologické

vypáleno 
v tunelové peci ekonomický

možnost kombi-

nace stylových 

dlouhých a úzkých 

formátů
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351 kalkbrand 354 bronzebruch 357 backstein 353 eisenrost

359 kohleglanz 352 kupferschmelz 355 sandschmelz 356 erdfeuer

237 austerrauch

NF

NF

NF

NFNF NF

NF

NFNF

ZeitlOS

Starobylý.
technicky dokonalý.
energeticky úSporný.

vzhled staré cihlové zdi zažívá renesanci. Stále více fasád i 
vnitřních obkladů je řešeno rustikálními, jakoby se drobícími cih-
lami nebo obklady. Často jsou také kombinovány různé formáty 
„cihel“. tento trend zachycuje rozšíření základní nabídky zeitlos 
ve formátu 240x71 mm o dlouhé a úzké formáty 400 x 71 mm 
a  400 x 35 mm. tři formáty a 9 barev tak umožňují bezpočetné 
množství způsobů pokládky vč. užítí proměnlivých spár. 
Nadčasové pásky v kvalitě klinker a vzhled ručně vyráběných 
cihel tak vytváří dloudobě vzhledově i funkčně kvalitní obklady. 
výhodné jsou vzláště pro venkovní zásady ve spojení se zateplo-
vacími systémy.

neglazované, diN eN 14411, sk.Ai
b

dlouhý formát úzký formátdlouhý formát úzký formát dlouhý formát úzký formát

dlouhý formát úzký formát dlouhý formát úzký formát

dlouhý formát úzký formát vedle dlouhého 

formátu 

400 x 71 mm nyní 

také úzký formát 

400 x 35 mm
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glanZStücke

retro páSky S 
leSklým efektem –
velmi úzký
dlouhý formát.

Svěží starodávný vzhled, přestože má struktura
opotřebovaný vzhled, působí lesklým dojmem.

vhodné pro zatepl. 
systémy

abs. mrazuvzdorné
záruka 25 let * vyhovuje normě

odolné proti 
povětr. vlivům

snadná údržba
a hygiena

odolné proti žáru 
a ohni

antistatické
a nevodivé

odolné proti 
chemikáliímbarevně stálé ekologické

vypáleno 
v tunelové peci ekonomický
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Glanzstück № 1 Glanzstück № 2 Glanzstück № 3

glanZStücke

velmi úzké pásky v retro vzhledu a podélném formátu 440 x 52 x 14 mm. Svěží starodávný vzhled s 
nenápadným lesklým efektem. Přestože má struktura opotřebovaný vzhled, působí lesklým dojmem. 
tyto pásky umožňují rychlou pokládku, vyspárování zaléváním a vytváří z fasády nezaměnitelný 
mistrovský kousek. tento kvalitní výrobek je přeurčen pro použití ve spojení se zateplovacími systémy. 

Starodávný vzhled.
leSklý efekt.
velmi úzké.

dlouhý formát  440 x 52 x 14 mm dlouhý formát  440 x 52 x 14 mm dlouhý formát 440 x 52 x 14 mm

neglazované, diN eN 14411, sk.Aib

pásek 2452/Glanzstück № 1
roh 2453/Glanzstück № 1

velmi úzké v 

dlouhém formátu

440 x 52 mm
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keravette®

proti větru,
dešti a vySokým
nákladům na energii 

Pro klasickou i nejmodernější architekturu, řešení ve
velkém stylu za příznivé ceny.

Ne náhodou vznikl pojem fasáda z italského „faccia“ – tvář. dvacetjedna estetických barev a dva formáty 
v glazovaném i neglazovaném provedení výrobků keravette umožňují, aby svoji tvář získal každý nový 
i rekonstruovaný objekt. S tloušťkou 8 –11 mm jsou nejen lehké, ale kvalitou střepu a povrchu dokona-
le stálobarevné a odolné vůči povětrnostním vlivům včetně mrazu. tak jako všechny fasádní obklady 
StrÖher jsou i výrobky keravette předurčeny pro povrchové úpravy zateplovacích systémů.

nekomplikované.
glazované. 
neglazované.

vhodné pro zatepl. 
systémy

abs. mrazuvzdorné
záruka 25 let * vyhovuje normě

odolné proti 
povětr. vlivům

snadná údržba
a hygiena

odolné proti žáru 
a ohni

antistatické
a nevodivé

odolné proti 
chemikáliímbarevně stálé ekologické

vypáleno 
v tunelové peci ekonomický
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319 royal 825 sherry 834 giallo 841 rosso

835 sandos

722 paglio

837 marmos

640 maro

839 ferro

635 gari

840 grigio

NF

NF

NF

NFNF NF

NFNF

keravette®

DF

140 weiß2) 320 sandgelb2) 318 palace1) 238 aluminium2)

200 saumon2) 325 achatblau-bunt1) 230 grau1) 215 patrizierrot1)

336 metallic schwarz1)

NF

NF

NF

NFNF NF

NF

NFNF

keravette®

DF

330 graphit2) 307 weizengelb1) 210 braun1)

NF NFNF DFDF

316 patrizierrot ofenbunt1)

NF DF

glazované, diN eN 14411, sk. Aib

neglazované, 1) diN eN 14411, sk. Aib,
 2) diN eN 14411, sk. Aiia - část 1
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keraprOtect®

nezaměnitelná
klaSika – píSkovaný
povrch

kdysi známý jako „holandský pásek“ –
dnes celosvětově úspěšný.

vhodné pro zatepl. 
systémy

abs. mrazuvzdorné
záruka 25 let * vyhovuje normě

odolné proti 
povětr. vlivům

snadná údržba
a hygiena

odolné proti žáru 
a ohni

antistatické
a nevodivé

odolné proti 
chemikáliímbarevně stálé ekologické

vypáleno 
v tunelové peci ekonomický



17

405 amsterdam1) 410 groningen2) 413 utrecht2) 415 breda1)

416 rotterdam1) 417 eindhoven1) 429 aardenburg1) 430 den haag2)

NF

NF

NF

NFNF NF

NFNF

keraprOtect® neglazované, 1) diN eN 14411, sk. Aib,
 2) diN eN 14411, sk. Aiia - část 1

píSkovaný povrch.
nezaměnitelný.
klaSický.
Aby měla fasáda nebo její část vzhled režného rustikálního zdiva, není třeba použít náročné zdění z 
cihel. Stejný výsledek poskytne použití neglazovaných výrobků keraprotect s reliéfním povrchem. do-
konalý vzhled režného zdiva pak zajistí rohové tvarovky. je zřejmé, že jedna z hlavních výhod výrobků 
keraprotect je vedle dokonalé ochrany exteriéru staveb v možnosti řešení změny vzhledu fasád stáva-
jících objektů včetně jejich zateplení. 
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kerabig®

vzhled přírodního
kamene v ekonomickém
velkém formátu. 

Přírodní kámen z keramiky, pro částečný nebo kompletní obklad, 
vždy napínavý designový efekt.

tvrdá glazura 
STRÖHER

vhodné pro zatepl. 
systémy ekonomické vyhovuje normě

odolné proti 
povětr. vlivům ekologické

snadná údržba
a hygiena

odolné proti žáru 
a ohni

antistatické
a nevodivé

odolné proti 
chemikáliímbarevně stálé
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kS01 weiß kS02 gelb kS03 rosé kS14 braun bunt

kS13 tabakbraun kS15 schokobraun kS06 grau kS05 anthrazit

30 x 15

kerabig®

30 x 15 30 x 15 30 x 15

30 x 15 30 x 15 30 x 15 30 x 15

glazované, diN eN 14411, sk. Bib

vzhled přírodního kamene.
ekonomický.
velký formát.
vzhled kamene vykouzlí na každé fasádě i v interiéru jedinečnou atmosféru. to platí i o výrobcích kera-
big, jejichž struktura i šest barev je inspirováno přírodními materiály – žulou, břidlicí, čedičem, porfý-
rem nebo pískovcem. Glazovaný povrch mrazuvzdorných výrobků Ströher ve formátu 15x30 cm navíc 
zajistí velmi snadnou čistitelnost a dlouhodobou ochranu proti povětrnostním vlivům. možnost použití 
rohových tvarovek a spárování zaléváním  pak nadále zvýší úsporu nákladů proti přírodním materiálům. 
Nezanedbatelnou výhodou je i možnost použití ve spojení se zateplovacími systémy. 



20

glanZStücke

keraprOtect®

keravette®

ZeitlOS

keravette®

kerabig®

Steinlinge

formát č.
označení

8071
pásek s reliéfním 

povrchem

7960
pásek s reliéfním 

povrchem
2110
pásek

2610
rohová tvarovka 8315

výrobní rozměr 
(mm)

NF DF NF NF

240 x 71 x 8 240 x 52 x 8 240 x 71 x 11 175 x 71 x 52 x 11 300 x 150 x10

834 giallo
840 grigio
835 sandos 
837 marmos
839 ferro
841 rosso

●

319 royal
● ●

825 sherry ●

640 maro
635 gari
722 paglio

●

formát č.
označení

8430
pásek

8431
rohová tvarovka

8432
rohová tvarovka dělená

výrobní rozměr (mm)

30 x 15 15 15

302 x 148 x 12 221 x 71 x 148 x 12 221 x 71 x 148 x 12

KS 01 weiß
KS 02 gelb
KS 03 rosé
KS 05 anthrazit
KS 06 grau
KS 13 tabakbraun
KS 14 braun bunt 
KS 15 schokobraun

●  

formát č.
označení

2452
pásek

2453
rohová tvarovka

výrobní rozměr (mm)

DF dlouhý formát DF

440 x 52 x 14 240 x 115 x 52 x 14

Glanzstück №1 
Glanzstück №2
Glanzstück №3

●  ●

formát č.
označení

7020
pásek

7021
rohová tvarovka

výrobní rozměr (mm)

NF NF

240 x 71 x 11 240 x 115 x 71 x 11

405 amsterdam
410 groningen
413 utrecht
415 breda
416 rotterdam
417 eindhoven
429 aardenburg
430 den haag

● ●

formát č.
označení

7470
pásek

7440
pásek

7435
pásek

7471
rohová tvarovka

7436
rohová tvarovka

výrobní rozměr (mm)

NF dlouhý formát úzký formát NF úzký formát

240 x 71 x 14 400 x 71 x 14 400 x 35 x 14 240 x 115 x 71 x 14 240 x 115 x 35 x 14

352 kupferschmelz
354 bronzebruch
356 erdfeuer

● ●
351 kalkbrand 
353 eisenrost
355 sandschmelz
357 backstein
237 austerrauch
359 kohleglanz

● ● ●

neglazované

neglazované

glazované

●  =  k dodání ze skladu
 =  výroba na objednávku – termín dodání dohodou

Zobrazení produktů je pouze symbolické, není závazné.

* STRÖHER garantuje jako jediný německý výrobce 25 letou záruku na mrazuvzdornost pro všechny tažené výrobky při odborné 
pokládce.

neglazované

neglazované

glazované

formát č.
označení

7960 pásek s 
reliéfním povrchem

2110
pásek

2640
rohová tvarovka

výrobní rozměr (mm)
DF NF NF

240 x 52 x 8 240 x 71 x 11 240 x 115 x 71 x 11

215 patrizierrot
307 weizengelb
316 patrizierrot 
ofenbunt

●

● ●

330 graphit
336 metallic schwarz
325 achatblau-bunt
318 palace
200 saumon
320 sandgelb
140 weiß
230 grau
238 aluminium matt
210 braun

formát č.
označení

7370
pásek

7371
rohová tvarovka

výrobní rozměr (mm)

NF NF

240 x 71 x 14 240 x 115 x 71 x 14

371 silberbeige
372 amberbeige
373 flammenrot
374 shabbyrot
375 platingrau

● ●

neglazované
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Spaltklinker

materiál v Síle 18mm 
odolá nejSílnějšímu 
mechanickému zatížení

vhodné pro dlažby volných ploch, parkovišť, teras apod. 
Pokládka na betonový podklad, trvalá barevnost a odolnost proti 
otěru, 100 % ní přírodní ekologická keramika.

vypáleno 
v tunelové peci

abs. mrazuvzdorné
záruka 25 let *

široký sortiment 
tvarových doplňků

snadná údržba
a hygiena

odolné proti hloub-
kovému opotřebení

R11/B
protiskluzné

antistatické
a nevodivé

odolné proti žáru 
a ohnivyhovuje normě

odolné proti 
chemikáliímbarevně stálé ekologické
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330 graphit 238 aluminium matt

215 patrizierrot

336 metallic schwarz

307 weizengelb 316 patrizierrot ofenbunt

Nová série tažených dlaždic (Spaltklinker) propůjčuje exteriéru mimořádný vzhled. dlouholeté zkušenosti  s 
nezaměnitelným výpalem v tunelové peci v kombinaci se zvýšenou tloušťkou materiálu vytvořily elegantní a 
odolné řešení pro volné plochy, terasy, cesty a chodníky. každá barva této série je jedinečná barevnou souhr-
ou vznikající působením otevřeného plamene v tunelové peci na povrch vypalovaných výrobků. 

212 braun

120 beige
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aera t

charakteriStické
moderní barvy –
půSobivý SebejiSt ý
vzhled povrchu

Nová, inovativní tvrdá glazura, klasické moderní podlahy,
Betone, Smoke, Anthra a Pinar také jako terrassenplatte 20
v rozměru 40 x 80 cm, profilovaný povrch.

tvrdá glazura 
STRÖHER

abs. mrazuvzdorné
záruka 25 let *

široký sortiment 
tvarových doplňků

snadná údržba
a hygiena

PEI 5
odolné proti otěru

R10/A
protiskluzné

odolné proti žáru 
a ohni

antistatické
a nevodivé

rozsáhlý sortiment 
barev a formátůvyhovuje normě

odolné proti 
chemikáliímbarevně stálé ekologické
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705 betone 707 smoke

721 roulé

715 tar

727 pinar 728 core

mrazuvzdorné. 
protiSkluzné. 
nadčaSové.
trendová klasika: existují barevné tóny, které patří k určitému stavebnímu stylu a vys-
tihují jeho podstavu. Studená šedá, teplá hnědá a elegantní žlutá – charakteristické 
barvy, které patří v moderní architektuře obytných domů k dlouhodobým trendům 
a přiřazují domu jeho charakteristický styl. tak jednoduše, tak útulně a tak elegantně 
jako stavební styl se prezentují tyto dlaždice podle barevné volby.  v klasické 
struktuře přírodního kamene Aera ale působící ještě sebevědoměji při zachování 
stejné nenáročnosti na údržbu a zvýšení bezpečnosti chůze.

9000
svislý roh

4817
rohová tvarovka loft®

9430 
schodová dlaždice loft®

8108
sokl

9340
schodová dlaždice

9331
rohová schodová 
dlaždice

9117/9118
schodový sokl 
levý/pravý

712 marone

717 anthra

9441
rohová schodová 
dlaždice loft®
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aera x

nová
dimenze
keramiky

ze zakulacené florentinské se stala poprvé loftová schodovka pro X 
koncept, hodí se k terasovým dlaždicím v pěti velikostech od 40 x 40 
po 40 x 80 cm.

tvrdá glazura 
STRÖHER

abs. mrazuvzdorné
záruka 25 let *

široký sortiment 
tvarových doplňků

snadná údržba
a hygiena

PEI 5
odolné proti otěru

R10/A
protiskluzné

odolné proti žáru 
a ohni

antistatické
a nevodivé

rozsáhlý sortiment 
barev a formátůvyhovuje normě

odolné proti 
chemikáliímbarevně stálé ekologické
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velké formáty a nové tvarovky představují v podobě série Aera X začátek nové éry 
tažených obkladů. výrobky blízké svým vzhledem i vlastnostmi přírodním kamenům 
dodají novou dimenzi vnitřním i venkovním dlažbám. 

mrazuvzdorné.
protiSkluzné.
originální.

710 crio 755 camaro

0331/710 crio 0331/755 camaro
rohová schodová 
dlaždice loft®

schodová dlaždice loft - 30 cm

schodová dlaždice loft - 40 cm

dekorovaná hrana - výška 35 mm

hloubka
34 cm umožňuje
flexibilní zpracování
a přizpůsobení se
také u nestandardních
schodišť 

9430
schodová dlaždice loft®

9440
schodová dlaždice loft®

9441
rohová schodová
dlaždice loft®

9000
svislý roh

8108
sokl

8109
sokl

4817
rohová tvarovka loft®
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aera

keramika
jako
kámen

originál - nový a často napodobovaný,
hrubá keramika s věrnou podobou přírodnímu
kamenu se snadnou údržbou. 

tvrdá glazura 
STRÖHER

abs. mrazuvzdorné
záruka 25 let *

široký sortiment 
tvarových doplňků

snadná údržba
a hygiena

PEI 5
odolné proti otěru

R10/A
protiskluzné

odolné proti žáru 
a ohni

antistatické
a nevodivé

rozsáhlý sortiment 
barev a formátůvyhovuje normě

odolné proti 
chemikáliímbarevně stálé ekologické
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720 baccar 722 paglio

710 crio

755 camaro

725 faveo 750 rubeo

0331/710 crio

0331/ae 03

0331/755 camaro

mrazuvzdorné. 
protiSkluzné. 
St ylové.
Co příroda vytvářela miliony let, je možné dnes vyrobit. to dokazují i tažené glazova-
né výrobky se vzhledem kamene série AerA. šest zemitých barev, tři formáty, široký 
sortiment tvarových doplňků, lehká čistitelnost a mrazuvzdornost umožňují dokona-
lé optické i funkční řešení vnitřních i venkovních dlažeb. 

4816
rohová tvarovka loft®

9240
schodová dlaždice

9340
schodová dlaždice

9331
rohová schodová 
dlaždice

9000
svislý roh

9430
schodová dlaždice loft®

9441
rohová schodová 
dlaždice loft®

4817
rohová tvarovka loft®

8107/8108
sokl

9117/9118
schodový sokl 
levý/pravý

Bordury k sérii AerA 
najdete na str.44. 



30

rOccia x

úSpěšný produkt – 
uklidňující pocit z 
květinové louky v 
uSpěchaném Světě

originální, redukované rovné linie,
X-koncept, kompletuje terasové dlaždice
v 6 formátech od 30 x 30 do 40 x 80 cm.

tvrdá glazura 
STRÖHER

abs. mrazuvzdorné
záruka 25 let *

široký sortiment 
tvarových doplňků

snadná údržba
a hygiena

PEI 5
odolné proti otěru

R10/A
protiskluzné

odolné proti žáru 
a ohni

antistatické
a nevodivé

rozsáhlý sortiment 
barev a formátůvyhovuje normě

odolné proti 
chemikáliímbarevně stálé ekologické
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označení X v sérii roccia evokuje volnost a pohyb, které jsou symboly pro přírodu. 
velké formáty, tvarovky a hlavně zářivé barvy letních polí a luk vnesou svěžest a 
optimismus i do vašich domovů. 

mrazuvzdorné. 
protiSkluzné
inSpirující.

920 weizenschnee 927 rosenglut

0331/920 weizenschnee 0331/927 rosenglut

9430
schodová dlaždice loft®

9440
schodová dlaždice loft®

9441
rohová schodová
dlaždice loft®

9000
svislý roh

8108
sokl

8109
sokl

4817
rohová tvarovka loft®

rohová schodová 
dlaždice loft®

schodová dlaždice loft - 30 cm

schodová dlaždice loft - 40 cm

dekorovaná hrana - výška 35 mm

hloubka
34 cm umožňuje
flexibilní zpracování
a přizpůsobení se
také u nestandardních
schodišť 
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rOccia

Síla reliéfu
a barevnoSti – 
Ströher
evergreen

Nadčasový, spolehlivý, typický StrÖher zahájil renesanci moderní 
hrubé keramiky, formoval vývoj pojmu „venkovní keramika“.

tvrdá glazura 
STRÖHER

abs. mrazuvzdorné
záruka 25 let *

široký sortiment 
tvarových doplňků

snadná údržba
a hygiena

PEI 5
odolné proti otěru

R10/A
protiskluzné

odolné proti žáru 
a ohni

antistatické
a nevodivé

rozsáhlý sortiment 
barev a formátůvyhovuje normě

odolné proti 
chemikáliímbarevně stálé ekologické



33

834 giallo 835 sandos

833 corda

841 rosso

837 marmos 839 ferro

mrazuvzdorné. 
protiSkluzné. 
reliéfní.
Série roccia je důkazem, že i v dnešní rychle se měnící době jsou věci, které se 
nemění. kombinace jemného reliéfu s osmi barvami a nejširší nabídkou tvarových 
doplňků vytvořila nadčasové a dlouhodobě jedny z nejžádanějších výrobků Strö-
her. jejich barevnost, protiskluznost a mrazuvzdornost tak umožňují řešit dlažby 
v každém stylu bydlení včetně exteriéru. 

4816
rohová tvarovka loft®

9240
schodová dlaždice

9340
schodová dlaždice

9331
rohová schodová 
dlaždice

4817
rohová tvarovka loft®

9000
svislý roh

8107
sokl

8108
sokl

9117/9118
schodový sokl 
levý/pravý

840 grigio

845 nero

Bordury k sérii roCCiA najdete na str.44.
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aSar x

X-koncept – komplet 
S teraSovými 
dlaždicemi

Pocit volného prostoru s loftovými tvarovkami, 
X-vzhled kalibrovaného formátu 40 x 80 cm, také ve spojení 
s terasovými dlaždicemi tloušťky 20 mm série teriotec® X.

tvrdá glazura 
STRÖHER

abs. mrazuvzdorné
záruka 25 let *

široký sortiment 
tvarových doplňků

snadná údržba
a hygiena

PEI 5
odolné proti otěru

R9
protiskluzné

odolné proti žáru 
a ohni

antistatické
a nevodivé

rozsáhlý sortiment 
barev a formátůvyhovuje normě

odolné proti 
chemikáliímbarevně stálé ekologické
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Přináší nový pocit z použití keramiky Ströher ve volném protstoru. dlaždice serie 
Asar 40 x 80 cm ve spojení s terasovými dlaždicemi stejného formátu teriotec® X 
keraelement umožňují dokonalé propojení vnitřních i venkovních dlažeb. k tomu 
přispívají také jednoduché moderní tvarové prvky loft, které vyniknou zvláště na 
horizontálně členěných podlahách a schodech. zajímavé možnosti dává také 
kombinace formátů serie Asar a Asar X.

tažené.
kalibrované.
X-komfort.

635 gari 645 giru

0331/635 gari 0331/645 giru

9430
schodová dlaždice loft®

9440
schodová dlaždice loft®

9441
rohová schodová
dlaždice loft®

9000
svislý roh

8108
sokl

8109
sokl

4817
sohová tvarovka loft®

rohová schodová 
dlaždice loft®

schodová dlaždice loft - 30 cm

schodová dlaždice loft - 40 cm

dekorovaná hrana - výška 35 mm

hloubka
34 cm umožňuje
flexibilní zpracování
a přizpůsobení se
také u nestandardních
schodišť 
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aSar

nečekané
možnoSti – 
praktický
„mini-maXi“ formát

obdélníky v „mini-maxi“ formátu,
moderní vyznění keramiky, orientace na aplikaci,
redukce na loftové linie.

tvrdá glazura 
STRÖHER

abs. mrazuvzdorné
záruka 25 let *

široký sortiment 
tvarových doplňků

snadná údržba
a hygiena

PEI 5
odolné proti otěru

R10/A
protiskluzné

odolné proti žáru 
a ohni

antistatické
a nevodivé

rozsáhlý sortiment 
barev a formátůvyhovuje normě

odolné proti 
chemikáliímbarevně stálé ekologické
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620 sass 635 gari 640 maro

mrazuvzdorné. 
protiSkluzné.
efektivní.

Série Asar je ztělesněním typické tažené keramiky Ströher, která je orientována pro 
použití dlažby ve volném prostoru. Lehce rustikální vzhled 4 barev v „mini-maxi“ 
formátu 25 x 50 cm připomíná směs suché trávy a navátého písku. zajímavý formát 
dlaždic s tvarovkami nového moderního typu loft tak nabízí široké možnosti řešení 
dlažeb jak v exteriéru tak v interiéru.

9441
rohová schodová 
dlaždice loft®

9430
schodová dlaždice loft®

9440
schodová dlaždice loft®

4817
rohová tvarovka loft®

9000
svislý roh

8108
sokl

8109
sokl

645 giru

0331/620 sass 0331/635 gari 0331/640 maro 0331/645 giru
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terra

neglazovaná
keramika –
intenzivní barvy
v robuStním provedení 

klasický nezaměnitelný výpal v tunelových pecích,
probarvený slinutý střep, odolné a i bez glazury
snadno udržovatelné.

vypáleno 
v tunelové peci

abs. mrazuvzdorné
záruka 25 let *

široký sortiment 
tvarových doplňků

snadná údržba
a hygiena

odolné proti hloub-
kovému opotřebení

R11/B
protiskluzné

antistatické
a nevodivé

odolné proti žáru 
a ohnivyhovuje normě

odolné proti 
chemikáliímbarevně stálé ekologické
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313 herbstfarben 307 weizengelb

316 patrizierrot-ofenbunt

mrazuvzdorné. 
protiSkluzné.
odolné.
výrobky série terra představují přírodní keramiku v pravém slova smyslu. Přírodní 
suroviny a výpal v tunelových pecích propůjčují těmto neglazovaným výrobkům 
nezaměnitelné teplé zemité barvy charakteristické pro původní keramiku. Ba-
revnost, protiskluznost a odolnost povrchu tak předurčují výrobky terra pro užití 
v exteriéru a rustikálních interiérech. 

4824
rohová tvarovka s drážkami

9331
rohová schodová 
dlaždice

4812
rohová tvarovka

4822
rohová tvarovka

4004/4005
sokl s požlábkem 
vnitřní/vnější roh

4000
sokl s požlábkem

2116
sokl

215 patrizierrot

9240
schodová dlaždice

9000
svislý roh

9005/9006
schodový sokl 
levý/pravý
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dUrO

glazovaný jíl –
t vrdoSt v názvu

Lepší vlastnosti střepu a povrchu mají jen neglazované výrobky.

vypáleno 
v tunelové peci

abs. mrazuvzdorné
záruka 25 let *

široký sortiment 
tvarových doplňků

snadná údržba
a hygiena

PEI 5
odolné proti otěru

R9
protiskluzné

antistatické
a nevodivé

odolné proti žáru 
a ohnivyhovuje normě

odolné proti 
chemikáliímbarevně stálé ekologické

tvrdá glazura 
STRÖHER
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Série duro představuje poslední glazované výrobky Ströher, které se vypalují 
v tradičních tunelových pecích. to jim propůjčuje jak vysokou kvalitu střepu, 
tak i glazury s rustikální zemitou barevností. 
ve spojení s vhodným způsobem pokládky a použitím tvarovek lze vytvořit 
originální a příjemný vzhled dlažeb v interiéru i exteriéru. 

mrazuvzdorné. 
protiSkluzné. 
velmi zatížitelné.

804 bossa 825 sherry

9240
schodová dlaždice

9331
rohová schodová 
dlaždice

2116
sokl

9000
svislý roh

9005/9006
schodový sokl 
levý/pravý

4822
rohová tvarovka

803 elba 850 garda
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aera t  keraplatte® glazované din en 14411, sk. aib

8031
dlaždice

294 x 294 x 10 mm

9340
schodová dlaždice

340 x 294 x 12 mm

8131
schodová dlaždice

300 x 294 x 10 mm

4817*
rohová tvarovka loft®

294 x 175 x 52 x 10 mm

9331
rohová schodová dlaždice

345 x 345 x 12 mm
0331

mozaika
294 x 294 x 10 mm

9430*
schodová dlaždice loft®
294 x 340 x 35 x 11 mm

8045
dlaždice 

444 x 294 x 10 mm

9000
svislý roh

157 x 60 x 60 x 11 mm

9441*
rohová schodová dlaždice loft® 

340 x 340 x 35 x 11 mm

9117/9118
schodový sokl 

levý/pravý
délka 290 mm

8108
sokl

294 x 73 x 8 mm

tažené výrObky – přeHled 
FOrmátů, tvarů a dekOrů

doporučená šíře spáry:
rozpojované tažené dlaždice (Spaltplatten) 8 – 10 mm
jednotlivě tažené dlaždice (keraplatten) 5 – 6 mm
údaje o cenách a baleních se vztahují k rozměrům
výrobků včetně spáry.

aera x  keraplatte® glazované din en 14411, sk. aib

8041*
dlaždice

394 x 394 x 10 mm

8109
sokl

394 x 73 x 8 mm

8063
dlaždice 

594 x 294 x 10 mm

9000
svislý roh

157 x 60 x 60 x 11 mm

4817*
rohová tvarovka loft®

294 x 175 x 52 x 10 mm

8064*
dlaždice 

594 x 394 x 10 mm

0331
mozaika

294 x 294 x 10 mm

9430*
schodová dlaždice loft®
294 x 340 x 35 x 11 mm

9440*
schodová dlaždice loft®
394 x 340 x 35 x 11 mm

9441*
rohová schodová

dlaždice loft® 
340 x 340 x 35 x 11 mm

8108
sokl

294 x 73 x 8 mm

aera  keraplatte® glazované din en 14411, sk. aib

9240
schodová dlaždice

340 x 240 x 12 mm

0232/AE 02
bordura 

294 x 72 x 10 mm

8181
schodová dlaždice 

300 x 240 x 10 mm

0503
krajové dlaždice (900x900)

s krajovými dlaždicemi 503 pro dlažby z formátu 30 x 30
s krajovými dlaždicemi 505 pro dlažby z formátu 25 x 25

8081
dlaždice 

240 x 240 x 10 mm

9340
schodová dlaždice

340 x 294 x 12 mm

0235/AE 02
rohový prvek pro borduru

72 x 72 x 10 mm

8131
schodová dlaždice 

300 x 294 x 10 mm

4816*
rohová tvarovka loft®

240 x 175 x 52 x 10 mm

0505
krajové dlaždice (1000x1000)

8031
dlaždice 

294 x 294 x 10 mm

9331
rohová schodová dlaždice

345 x 345 x 12 mm

0500/AE11
dekorace OCTAGON

9430*
schodová dlaždice loft®
294 x 340 x 35 x 11 mm

0600/AE 10
dekorace

594 x 594 x 10 mm

8045
dlaždice 

444 x 294 x 10 mm

0501/AE 12
dekorace WINDROSE

9000
svislý roh

157 x 60 x 60 x 11 mm

0232/AE 04
bordura

294 x 46 x 10 mm

8107
sokl

240 x 73 x 8 mm

9441*
rohová schodová dlaždice loft® 

340 x 340 x 35 x 11 mm

9117/9118
schodový sokl 

levý/pravý
délka 290 mm

0232/AE 05
bordura

294 x 50 x 10 mm

8108
sokl

294 x 73 x 8 mm

0232/AE 01
bordura

294 x 70 x 10 mm

0331
mozaika

294 x 294 x 10 mm

4817*
rohová tvarovka loft®

294 x 175 x 52 x 10 mm

0232
mozaika bordura

294 x 85 x 10 mm

rOccia x  keraplatte® glazované din en 14411, sk. aib

8031
dlaždice

294 x 294 x 10 mm

8109
sokl

394 x 73 x 8 mm

8064*
dlaždice 

594 x 394 x 10 mm

8041*
dlaždice

394 x 394 x 10 mm

9000
svislý roh

157 x 60 x 60 x 11 mm

4817*
rohová tvarovka loft®

294 x 175 x 52 x 10 mm

8045
dlaždice 

444 x 294 x 10 mm

0331
mozaika

294 x 294 x 10 mm

9430*
schodová dlaždice loft®
294 x 340 x 35 x 11 mm

8063
dlaždice 

594 x 294 x 10 mm

9440*
schodová dlaždice loft®
394 x 340 x 35 x 11 mm

9441*
rohová schodová

dlaždice loft® 
340 x 340 x 35 x 11 mm

8108
sokl

294 x 73 x 8 mm

Spaltklinker  keraplatte® neglazované din en 14411, sk. aiia - část 1

3118
dlaždice

240 x 115 x 18 mm
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doporučená šíře spáry:
rozpojované tažené dlaždice (Spaltplatten) 8 – 10 mm
jednotlivě tažené dlaždice (keraplatten) 5 – 6 mm
údaje o cenách a baleních se vztahují k rozměrům
výrobků včetně spáry.

rOccia  Keraplatte® glazované din en 14411, sk. aib

8011
dlaždice 

240 x 115 x 10 mm

9240
schodová dlaždice

340 x 240 x 12 mm

0500
dekorace OCTAGON

8181
schodová dlaždice 

300 x 240 x 10 mm

9117/9118
schodový sokl 

levý/pravý
délka 290 mm

0242/RO 05
bordura

240 x 80 x 10 mm

0503
krajové dlaždice

900 x 900 x 10 mms krajovými dlaždicemi 503 pro dlažby z formátu 30 x 30
s krajovými dlaždicemi 505 pro dlažby z formátu 25 x 25

8081
dlaždice 

240 x 240 x 10 mm

9340
schodová dlaždice

340 x 294 x 12 mm

0501
dekorace WINDROSE

8131
schodová dlaždice 

300 x 294 x 10 mm

0231/RO04
bordura

294 x 145 x 10 mm

0232/RO 08
bordura

294 x 80 x 10 mm

0505
krajové dlaždice

1000 x 1000 x 10 mm

8031
dlaždice 

294 x 294 x 10 mm

9331
rohová schodová dlaždice

345 x 345 x 12 mm

0232/RO 13
bordura

294 x 120 x 10 mm

0502
dekorace FOGLIE

0232/RO04
bordura

294 x 145 x 10 mm

8503/RO 11
trojúhelník

294 x 147 x 10 mm

8503/837
trojúhelník

240 x 125 x 10 mm

8045
dlaždice 

444 x 294 x 10 mm

9000
svislý roh

157 x 60 x 60 x 11 mm

0235/RO 13
rohový prvek pro borduru

120 x 120 x 10 mm

0504
dekorace ASTRA

0235/RO04
rohový prvek pro borduru

145 x 145 x 10 mm

8503/839
trojúhelník

240 x 125 x 10 mm

8107
sokl

240 x 73 x 8 mm

0600
ROCCIA FIORA

594 x 594 x 10 mm

0242/RO 01
bordura

240 x 120 x 10 mm

8108
sokl

294 x 73 x 8 mm

0242/RO 12
bordura

240 x 85 x 10 mm

0245/RO 01
rohový prvek pro borduru

120 x 120 x 10 mm

4816*
rohová tvarovka loft®

240 x 175 x 52 x 10 mm

4817*
rohová tvarovka loft®

294 x 175 x 52 x 10 mm

aSar x  keraplatte® glazované din en 14411, sk. aib

8084
dlaždice

794 x 394 x 10 mm

8109
sokl

394 x 73 x 8 mm

9000
svislý roh

157 x 60 x 60 x 11 mm

4817*
rohová tvarovka loft®

294 x 175 x 52 x 10 mm

0331
mozaika

294 x 294 x 10 mm

9430*
schodová dlaždice loft®
294 x 340 x 35 x 11 mm

9440*
schodová dlaždice loft®
394 x 340 x 35 x 11 mm

9441*
rohová schodová

dlaždice loft® 
340 x 340 x 35 x 11 mm

8108
sokl

294 x 73 x 8 mm

aSar  keraplatte® glazované din en 14411, sk. aib

8031
dlaždice

294 x 294 x 10 mm

8050
dlaždice

486 x 240 x 10 mm

8109
sokl

394 x 73 x 8 mm

9000
svislý roh

157 x 60 x 60 x 11 mm

4817*
rohová tvarovka loft®

294 x 175 x 52 x 10 mm

0331
mozaika

294 x 294 x 10 mm

9430*
schodová dlaždice loft®
294 x 340 x 35 x 11 mm

9440*
schodová dlaždice loft®
394 x 340 x 35 x 11 mm

9441*
rohová schodová dlaždice loft® 

340 x 340 x 35 x 11 mm

8108
sokl

294 x 73 x 8 mm

terra  keraplatte® neglazované din en 14411, sk. aiia - část 1

1100
dlaždice 

240 x 115 x 10 mm

4824
rohová tvarovka

s drážkami
240 x 115 x 52 x 10 mm

9320 ❏
schodová dlaždice

300 x 240 x 14 mm

1610
dlaždice 

240 x 240 x 12 mm

4828 ❏
rohová tvarovka

s nosem
240 x 115 x 52 x 10 mm

9330 ❏
schodová dlaždice 

300 x 294 x 14 mm

9520 ❏
dlaždice 

294 x 294 x 12 mm

9240
schodová dlaždice

340 x 240 x 12 mm

9000
svislý roh

157 x 60 x 60 x 11 mm

9310 ❏
schodová dlaždice

300 x 115 x 14 mm

9331
rohová schodová dlaždice

345 x 345 x 12 mm

4000 ❏
sokl s požlábkem
240 x 96 x 12 mm

4812 ❏
rohová tvarovka

240 x 175 x 52 x 10 mm

9005/9006
schodový sokl 

levý/pravý
délka 290 mm

4004 ❏
sokl s požlábkem vnitřní roh

120 x 96 x 12 mm

4822
rohová tvarovka

240 x 115 x 52 x 10 mm

2116
sokl

240 x 73 x 10 mm

4005 ❏
sokl s požlábkem vnější roh

120 x 96 x 12 mm

dUrO  keraplatte® glazované din en 14411, sk. aiia - část 1

1100
dlaždice 

240 x 115 x 10 mm

1610
dlaždice 

240 x 240 x 10 mm

9240
schodová dlaždice

340 x 240 x 12 mm

4822
rohová tvarovka

240 x 115 x 52 x 10 mm

9331
rohová schodová dlaždice

345 x 345 x 12 mm

4828
rohová tvarovka

240 x 115 x 52 x 10 mm

9000
svislý roh

157 x 60 x 60 x 11 mm

9005/9006
chodový sokl 

levý/pravý
délka 290 mm

2116
sokl

240 x 73 x 10 mm

* kalibrované

* STRÖHER garantuje jako jediný německý výrobce 25 letou záruku na mrazuvzdornost pro všechny tažené výrobky při odborné pokládce.

	 ❏ - jen v barvě 215

3491  ❏
okapnice

240 x 240 x 12 mm
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0232/ae 03 0232/ae 01 0232/ae 02 0501/ae 12 & 0505/730 
beseno

0500/ae 11 & 0505/720 
baccar

0600/ae 10

0232/ae 04 0232/ae 05

0501 & 0505/837 0502 & 0503/841 0504 & 0503/840 0500 & 0505/837 0600/ro 06 0231, 0232 & 0235/ro 04

8503/837 8503/839 0242/ro 01 & 0245/ro 01 0232/ro 13 0232/ro 08 8503/ro 11

0242/ro 12 0242/ro 05

dekOrační dOplňky

aera  keraplatte® glazované din en 14411, sk. aib

rOccia  keraplatte® glazované din en 14411, sk. aib
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teriOtec® 

40 x 80 40 x 80 Profile40 x 6040 x 40

20 mm 

40 x 40 40 x 60

35 mm

HigH-tecH keramika - žádný kOmprOmiS

z vlhkého jílového pásu tažené terasové dlaždice jsou mrazuvzdorné, 
bezpečné pro pokládku, nenáročné na údržbu, barevně stálé a u firmy 
Ströher se zárukou 25 let na mrazuvzdornost. Speciální tvrdá glazura 
uzavírá póry na základním střepu a zamezuje tak zachycení řas a mechů. 
tyto technologicky špičkové terasové dlaždice jsou odolné proti otěru a 
znečištění. Není nutná impregnace povrchu.

jiStOta pOkládky - ZarUčena

teriotec® terasové dlaždice jsou ideální pro obnovu nebo novostavbu teras, 
balkonů, pochozích střech, chodníků, vjezdů. všude tam, kde je dlažba 
vystavena velkému zatížení a případným pohybům podkladu nebo potřebě 
kontroly podkladové vrstvy. teriotec® terasové dlaždice se zpracovávají jako 
přírodní nebo opracovaný kámen. Bezpečná pokládka v exteriéru volně na 
zhutněný štěrk, na terče nebo lepením na betonový podklad. 

 
HigH-tecH - teraSOvé dlaždice StröHer

tloušťka dlaždic

originálně tažené.
ideální pro pevnou pokládku lepením.
také vhodné pro pokládku na zhutněný štěrk.
k dispozici v sériích teriotec®/teriotec® X a teriotec® X Profile.

terraSSenplatte 20
tloušťka dlaždic

originálně tažené.
ideální pro pokládku na zhutněný štěrk nebo na 
terče. k dispozici v sérii teriotec®.

terraSSenplatte 35
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teriOtec® x prOFile

nové technologie
povrchů - Silně
Strukturované, přeSto na 
údržbu nenáročné

extrutec® Print- mezník v glazovací technice, inovace ve vývoji glazur, 
výrazný profilovaný povrch s charakterem přírodního kamene. 
terrassenplatte 20 jsou ideální pro pokládku lepením.
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dotek přírodního kamene - nejen vzhledem a velkým formá-
tem. S teriotec® Profile se podařilo něco, o co se keramický 
průmysl již dlouhá léta snažil. vyrobit na údržbu nenáročné 
terasové dlaždice s bezpečným použitím, které nejen vzhledem 
ale i při doteku připomínají přírodní kámen. Nová a speciálně 
pro teriotec® X Profile firmou StrÖher vyvinuta technika 
glazování  “extrutec® Print”to umožňuje. je inovací ve vývoji 
glazur a mezníkem v technice glazování. zatížitelné, snadno 
čistitelné a pro chůzi bezpečné zůstávají tyto mrazuvzdorné te-
rasové dlaždice diky modifikované tvrdé glazuře. vysoká kvalita, 
přesnost a vzhled výrobků 40 x 80 x 2 cm umožňuje realizovat 
pohledově i funkčně náročné dlažby v exteriéru.

0185
terrassenplatte 20
40 x 80 x 2 cm

0185
terrassenplatte 20
40 x 80 x 2 cm

0185
terrassenplatte 20
40 x 80 x 2 cm

0185
terrassenplatte 20
40 x 80 x 2 cm

705 betone

717 anthra

727 pinar

707 smoke

Hardglaze 2.0

extrutec® print

Nová speciální glazovací
technika StrÖher. 

další stupeň vývoje tvrdé glazury
StrÖher, vyšší protiskluznost bez 
zhoršení údržby povrchu.

tažené. 
příjemné na dotek. 
půSobivé.
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teriOtec® x

nový proStor
pro keramiku

high-tech terasové dlaždice, deklaruje nový X prostor pro keramiku, 
terrassenplatte 20 jsou vhodné jak pro volnou pokládku tak pro
pokládku lepením.
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výrobky teriotec® X s rozměry 40 x 80 x 2 cm představují
díky nejmodernější technologii výroby absolutní vrchol 
možností tažených keramických výrobků. velký formát s 
kalibrovanými hranami a glazovaný protiskluzný povrch jsou 
tak ideálním prostředkem pro vytvoření technicky i opticky 
dokonalých dlažeb venkovních teras. Samozřejmostí je jejich 
garantovaná mrazuvzdornost, snadná údržba a odolnost proti 
působení povětrnostních vlivů.

terrassenplatte 20 
teriotec® X  0183/645 giru

0183
terrassenplatte 20
40 x 80 x 2 cm

0183
terrassenplatte 20
40 x 80 x 2 cm

0183
terrassenplatte 20
40 x 80 x 2 cm

0183
terrassenplatte 20
40 x 80 x 2 cm

0183
terrassenplatte 20
40 x 80 x 2 cm

0183
terrassenplatte 20
40 x 80 x 2 cm

920 weizenschnee

710 crio

635 gari

645 giru

927 rosenglut

755 camaro

mrazuvzdorné.
protiSkluzné. 
Stylové.
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teriOtec®

teraSa bez
kompromiSu

dvě tloušťky, nejmodernější technika výpalu, možnost výběru
z mnoho způsobu pokládky.
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keramika StrÖher představuje mrazuvzdornou keramiku s vy-
sokým užitným komfortem  v exteriéru i interiéru. Nejnovějším 
důkazem jsou terasové dlaždice teriotec®. tyto velkoformátové 
tažené glazované dlaždice v rozměru 40 x 40 cm a 40 x 60 cm v 
tloušťkách 20 a 35 mm vyrobené nejnovější technologií nabízí 
zásadní rozšíření možností využití keramiky v exteriéru, hlavně 
na terasách. to je dáno jak sortimentem, tak i možnostmi jeho 
aplikace. dle konkrétních podmínek a požadavků je možné 
lepení, pokládka na terče, nebo celoplošná suchá pokládka na 
různé typy podkladů (zhutněný štěrk, drenážní rohož, apod.). 
výsledkem je vždy vysoce funkční dlažba, na kterou mohou na-
vázat interiérové dlažby ve stejném barevném a materiálovém 
provedení ze série roccia X, Aera X, Aera t a Asar X.. 

mrazuvzdorné.
protiSkluzné. 
kalibrované.

0160
terrassenplatte 35
40 x 60 x 3,5 cm

0140
terrassenplatte 35
40 x 40 x 3,5 cm

0163
terrassenplatte 20
40 x 60 x 2 cm

0143
terrassenplatte 20
40 x 40 x 2 cm

710 crio
755 camaro

920 weizenschnee
927 rosenglut

710 crio
755 camaro

920 weizenschnee
927 rosenglut

710 crio
755 camaro

920 weizenschnee
927 rosenglut

710 crio
755 camaro

920 weizenschnee
927 rosenglut

terrassenplatte 20 
teriotec®  0163/710 crio

terrassenplatte 35 
teriotec®  0140/755 camaro
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všechny strany kalibrované.
vysoká rozměrová přesnost, možnost pokládky 
s minimální průběžnou spárou.

Zaručeně mrazuvzdorné.
25 let záruka na mrazuvzdornost.

Snadná údržba. 
glazovaný povrch zamezuje tvorbě skvrn, 
odolává chemikáliím a zabraňuje uchycení 
mechu. 

Snadná pokládka.
mnoho možností pokládky, malá výška dlažby, 
nízké statické zatížení podkladu.

typický Ströher.
originálně tažené výrobky pro exteriéry
i interiéry. made in germany.

absolutně bezpečné.
protiskluzný povrch, bezproblémové
užívání terasy.

vysoce zatížitelné.
optimální lomová zatížitelnost, vysoká 
pevnost v ohybu.

0140*
Terrassenplatte 35

TerioTec®
394 x 394 x 35 mm

0183*
Terrassenplatte 20

TerioTec® X
794 x 394 x 20 mm

0143*
Terrassenplatte 20

TerioTec®
394 x 394 x 20 mm

0160*
Terrassenplatte 35

TerioTec®
594 x 394 x 35 mm

0163*
Terrassenplatte 20

TerioTec®
594 x 394 x 20 mm

0185*
Terrassenplatte 20
TerioTec® X Profile

794 x 394 x 20 mm

teriOtec® x prOFile  teraSové dlaždice
glazované, din en 14411, sk. aib

teriOtec®  teraSové dlaždice
glazované, din en 14411, sk. aib

teriOtec® x  teraSové dlaždice
glazované,  din en 14411, sk. aib

teraSOvé dlaždice

Stálobarevné.
absolutně odolné vůči uv-záření, žádné 
změny barev.
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SecUtOn®  StalOtec®

ObjektOvý prOgram StröHer –
dva prO všecHny případy

hygienické

protiSkluzné

zátěžové

hlavní přednosti:
· maximální mechanická a chemická zatížitelnost
· optimální protiskluznost
· absolutní čistitelnost a odolné povrchy
· pro všechny průmyslové a komerční oblasti použití
· široké barevné spektrum nabízí individuální možnosti řešení
· speciální barvy na objednávku
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SecUtOn®

koncept
protiSkluznoSti – 
otěruvzdorné

Splňuje všechny předepsané požadavky na protiskluznost.

tvrdá glazura 
STRÖHER

rozměrově
a tvarově stálý

odolný proti 
dlouhodobé zátěži

snadná údržba
a hygienabarevně stálé

PEI 5
odolné proti otěru

R10 až R13
protiskluzné

rozsáhlý sortiment 
barev a formátůvyhovuje normě ekologické

odolné proti žáru 
a ohni

antistatické
a nevodivé

odolné proti 
chemikáliím
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tS 60 grau tS 80 anthrazit

tS 05 brilliant-weiß

tS 30 gelb

tS 10 weiß tS 20 rosé tS 40 blau

tS 44 azur

hygienické.
protiSkluzné .
vySoce zatížitelné.
devět  barev, čtyři protiskluzné povrchy (r10 – r13), tři formáty a široký sortiment 
doplňků předurčují výrobky Secuton k řešení funkčně i esteticky náročných podlah 
se zvýšenými požadavky na protiskluznost. velkou předností výrobků Secuton® je i 
vysoce odolný glazovaný povrch, který kromě odolnosti proti otěru zajišťuje snad-
nou čistitelnost důležitou hlavně pro provozovatele objektů náročných na hygienu.

Secuton® 8816/tS 44 azur

8604
sokl

8640
sokl s požlábkem

8644
vnitřní roh

8645
vnější roh

8603
sokl

zrnitý povrch
(r 11/b)

hladký povrch
(r 10/a)

kulaté výstupky
(r 12-v4/b)

mřížkový povrch
(r 13-v10/b)

8620/8625
speciální tvarovka / 
 rohová pro podlahu sprch

tS 50 mint
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StalOtec®

eXtra Silné - díky
nadStandardní a tloušťce a 
vySoké přilnavoSti k podkladu 

Probarvený, proti abrazi odolný střep v několika tloušťkách.
díky výpalu v tunelových pecích zajišťuje dlouhodobou
životnost dlažeb.

Stalotec®-protiskluzné povrchy

mřížkový povrch 
(r 12-v8/c)

hladký povrch
(r 11/b)

abs. mrazuvzdorné
záruka 25 let *

odolný proti 
dlouhodobé zátěži

široký sortiment 
tvarových doplňků

snadná údržba
a hygienabarevně stálé

PEI 5
odolné proti otěru protiskluzné

vypáleno 
v tunelové pecivyhovuje normě ekologické

odolné proti žáru 
a ohni

antistatické
a nevodivé

odolné proti 
chemikáliím
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4822
rohová tvarovka

4824
rohová tvarovka 
s drážkami

2116
sokl

4000
sokl s požlábkem

4500
sokl s požlábkem

4004
sokl s požlábkem
vnitřní roh

4005
sokl s požlábkem
vnitřní roh

4504 
sokl s požlábkem
vnitřní roh

4505
sokl s požlábkem
vnitřní roh

4544
vnitřní roh

4545
vnější roh

215 rot 230 grau

210 braun

320 sandgelb

330 graphit120 beige

velmi Silné .
protiSkluzné.
vySoce zatížitelné.
tažené neglazované dlaždice ve formátu 25 x 12,5 cm v tloušťkách 10 - 20 mm a 6 barvách poskytují jedinečné 
možnosti pro řešení mechanicky i chemicky vysoce namáhaných podlah. zvláště vhodné jsou pro prostory, kde 
je toto namáhání spojeno i s požadavky na protiskluznost. těmito prostory jsou hlavně objekty skladů, dílen, 
průmyslové výroby a s využitím tvarových doplňků i potravinářské provozy. zde se zvláště uplatňuje vysoká 
odolnost proti chemicky agresivním čistícím prostředkům. možnost kombinace různých tloušťek v jednom 
objektu dle skutečné zátěže přináší zajímavé úspory při realizaci podlah.

Stalotec® 1115/120 beige

 10 mm 13 mm 15 mm 18 mm 20 mm 
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také k dodání  s povrchem r12!  termín dodání  na poptávku

ObjektOvý prOgram – 
přeHled FOrmátů, tvarů a 
pOvrcHů

SecUtOn®  glazované din en 14411, sk. bib

StalOtec®  neglazované din en 14411, sk. aib

doporučená šíře spáry: 

rozpojované tažené dlaždice (Spaltplatten) 8 – 10 mm

za sucha lisované dlaždice 3 – 5 mm

Údaje o cenách a baleních se vztahují k rozměrům výrobků včetně spáry.

8830 (R10/A)
dlaždice hladká

296 x 296 x 10 mm

8644
vnitřní roh

8811 (R13-V10/B)
dlaždice s kulatými výstupky

196 x 196 x 10 mm

8816 (R11/B)
dlaždice se zrnitým povrchem

196 x 196 x 10 mm

8620
spec. tvarovka pro 

podlahu sprch
196 x 196 x 10-20 mm

8850
schodová dlaždice

296 x 296 x 10 mm

8640
sokl s požlábkem
196 x 96 x 8 mm

8820 (R10/A)
dlaždice hladká

196 x 196 x 10 mm

8645
vnější roh

8831 (R10/B)
dlaždice hladká

296 x 296 x 10 mm

86031)

sokl
296 x 73 x 10 mm

8802 (R12-V4/B)
dlaždice s hvězdicovými  

výstupky
196 x 196 x 10 mm

8625
spec. roh. tvarovka pro 

podlahu sprch
196 x 196 x 10-20 mm

8604
sokl

196 x 96 x 8 mm

1100
dlaždice

240 x 115 x 10 mm

4004
sokl s požlábkem vnitřní 

roh120 x 96 x 12 mm

4505
sokl s požlábkem vnější roh

120 x 146 x 12 mm

1120
dlaždice

240 x 115 x 20 mm

1115
dlaždice

240 x 115 x 15 mm

4500
sokl s požlábkem

240 x 146 x 12 mm

4545
vnější roh

146 x 32 x 32 x 10 mm

4822
rohová tvarovka

240 x 115 x 52 x 10 mm

4000
sokl s požlábkem
240 x 96 x 12 mm

1113
dlaždice

240 x 115 x 13 mm

4005
sokl s požlábkem vnější roh

120 x 96 x 12 mm

4544
vnitřní roh

146 x 43 x 43 x 10 mm

3180
mřížkový povrch

240 x 115 x 13 mm

2116
sokl

240 x 73 x 10 mm

1118
dlaždice

240 x 115 x 18 mm

4504
sokl s požlábkem vnitřní 
roh120 x 146 x 12 mm

4824
rohová tvarovka

s drážkami
240 x 115 x 52 x 10 mm
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 SeCutoN®StrÖher – 
protiskluzné povrchy StALoteC®

prOtiSklUZnOSt
a beZpečnOSt cHůZe

protiskluzné dlažby pro:
schodiště, lékařské ordinace,  
nemocnice, jídelny, vstupní prostory

hladký povrch

(r 10/a)

zrnitý povrch

(r 11/b)

hvězdicové výstupky
(r 12-v4/b)

kulaté výstupky
(r 13-v10/b)

hladký povrch
(r 11/b)

mřížkový povrch
(r 12-v8/c)

Protiskluzné dlažby pro pracovní prostory a 
oblasti s nebezpečím uklouznutí

protiskluzné dlažby pro:
sanitární místnosti, kavárny a čajovny

protiskluzné dlažby pro: 
opravny motorových vozidel, 
laboratoře, stáčírny nápojů

protiskluzné dlažby pro:
chladírny, požární stanice, čistírny  
odpadních vod

prostiskluzné dlažby pro:
např. jatka ( v10 ), 
zpracování zeleniny ( v6 )

Protiskluzné dlaždby ve vlhkých 
prostorách pro chůzi bosou nohou

prostory pro chůzi bosou nohou  
(do značné míry suché), šatny

a
od

12°

b
od

18°

c
od

24°

sprchy, okolí bazénů  
a dna bazénů v neplaveckých 
prostorách, dětské bazény,  
schodiště vedoucí k bazénu

schodiště vedoucí do bazénu  
a vodních nádrží,  
šikmé plochy bazénů

r 9

6°–10°

r 10

10°–19°

r 11

19°–27°

r 12

27°–35°

r 13

>35°
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dOpOrUčení prO pOUžití 
výrObků StröHer

Schody s florentinskými schodovkami

Sortiment tvarovek a florentinských schodovek nabízí velké možnosti použití při řešení keramického obkladu. Schody, 
parapety, zakončení teras a balkonů nejsou problémem. 
Upozornění! výrobky pokládejte střídavě z více balení se šířkou spáry dle doporučení na obalu. k dosažení stejnoměrného vzhledu spár je nutno pokládat 

dlaždice ve směru drážek na spodní straně. před položením je třeba porovnat barevný odstín a jakost výrobků. reklamace odstínu a jakosti již položených 

dlaždic nemůže být uznána. 

doporučená šíře spáry: rozpojované tažené dlaždice (Spaltplatten) 8 – 10 mm, 
jednotlivě tažené dlaždice (keraplatten) 5-6 mm, za sucha lisované dlaždice 3-5 mm.

podstupnici dát vždy za zaoble-

nou hranu schodovky.
doporučený spád schodu pro 

odtok vody je 1-2%.
toto řešení se z technických  

i konstrukčních důvodů 

nedoporučuje, zvláště v exteriéru.

mezi nosem schodové dlaždice a 

podstupnicí ponechat  3-4 mm 

volnou mezeru (bez lepidla).

tato varianta pokládky 

sníží podstatně 

potřebný čas, neboť 

podstupnice nemusí 

být rozměrově přesná 

(nevzniká viditelná 

spára).
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Upozornění: při pokládce tvarovek v exteriéru nesmí 

být přesahující část tvarovky nalepena.  tak se vyvarujete 

případnému poškození nebo trhlinkám způsobených pohy-

by podkladu.

lepidlo

tvarovka

florentinská schodovka
zdivo

rohová  
florentinská schodovka

také zde se doporučuje pro ideální odtok vody spád 1-2%.

rohové florentinské schodovky vytváří harmonické spojení 
parapetu se zdivem.

florentinská schodovka

okno

rohová schodová 

dlaždice

Parapet z florentinských schodovek zakončení dlažby v exteriéru

výřez
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25 let záruka na 
mrazuvzdornost*

Silné argUmenty.

Pórovitost a nasákavost

U slinutých výrobků způsobuje často vliv mrazu na zadržovanou vlhkost 
na spodní straně jejich „odskočení“ od podkladu.

Střepy tažených výrobků se vyznačují homogenní strukturou s podélnými 
vzájemně propojenými póry, kterými může být vlhkost rychle nasávána i 
uvolňována. Působením mrazu na vodu v těchto pórech nedojde k narušení 
střepu. 

Optimální spojení s podkladem

Za sucha lisovaná vysoce 
slinutá dlaždice: hladký až 
„skleněný“ povrch zvyšuje 
riziko odloupnutí dlaždice 
vlivem pnutí způsobeného 
působením teplotních 
změn.

Tažená dlaždice: tažené 
výrobky díky výrazně 
strukturovanému povrchu 
a otevřeným pórům vytváří 
optimální podmínky 
pro vysokou přídržnost k 
podkladu. 

uzavřené póry

otevřené póry 

lepidlo

keramický střep

* Ströher garantuje jako jediný německý výrobce 25 letou 
záruku na mrazuvzdornost pro všechny tažené výrobky při 
odborné pokládce.

široký sortiment 
tvarových doplňků

výpal v 
tunelové peci

· velký výběr tvarových prvků umožní perfektní
 řešení detailů dlažeb zakončení dlažeb
· schodové dlaždice s floren tinskou hranou
 nebo s profilem loft
· rohové tvarovky s různými tvary nosu a s  
 drážkami 
· sokly a sokly s požlábkem včetně vnitřních a 
 vnějších rohů

· doba výpalu 36 až 48 hodin
· přírodní barvy vypálených barevných jílů
· vysoká zatížitelnost a pevnost
· optimální tvar a rozložení pórů pro vysokou 
 přilnavost k lepidlu
· plně probarvený slinutý střep
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36 mm

20 mm

8 mm

20 mm

20 mm

60 mm

45°

Bezpečnost chůze 
a protiskluznost

tvrdá glazura 
StrÖher

odolnost proti 
zatížení

· protiskluzné povrchy pro všechny typy podlah
 se zvýšeným nebezpečím uklouznutí ( r9-r13,  
 a-c )
· možnost řešení podlah kombinací protiskluz- 
 ných povrchů ve stejné barevnosti a formátu  
 dle lokálních specifických požadavků na  
 bezpečnost 
· snadná údržba a čištění protiskluzných glazo-
 vaných povrchů  
· další informace na str. 50 - 54

· všechny glazované výrobky splňují požadavky 
 na otěruvzdornost pei 5 (kromě barvy 825 sherry)
· vysoká tvrdost glazovaného povrchu a jeho  
 snadná čistitelnost 

· vysoká zatížitelnost výrobků z tunelové pece
· tloušťka dlaždic až 20 mm  
· vysoká chemická odolnost 
· dlouhá životnost a minimální náklady na údržbu
· kompletní program tvarovek pro systémové 
 řešení

Rozdělení zátěže na dlaždici závisí na její síle:

Nahoře standardní dlaždice 8mm, dole dlaždice 
Stalotec® 20 mm.
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č. vlastnost
požadavky dle 
din - en 14411

zkušební
metoda

rozpojované tažené 
obkladové prvky 
Spaltplatten

jednotlivě 
tažené obklado-

vé prvky 
keraplatten

geometrické parametry a jakost povrchu
1. délka a šířka 
 max. odchylka průměrného rozměru hrany jednotlivého  
 obkladu (2 nebo 4 hrany) od deklarovaného rozměru (W) v %. 
 max. odchylka průměrného rozměru hrany jednotlivého  
 obkladového prvku (2 nebo 4 hrany) od průměrné veli  
 kosti souboru 10 zkoušených vzorků (20 nebo 40 hran) v %.

a ±1,00
b ± 1,25

± 1,00

en 98
iSo 

10545-2
splněno splněno

2 tloušťka 
 maximální odchylka od průměrné tloušťky obkladového 
 prvku od deklarovaného rozměru (W) v %

± 10

3 přímost lícních hran1) (čelní plochy) 
 maximální odchylka od přímosti v %,  
 vztažená k odpovídajícímu deklarovanému rozměru

± 0,5

4 pravoúhlost hran1) 

 maximální odchylka hrany od pravého úhlu v %,  
 vztažená k odpovídajícímu deklarovanému r

± 1,0

5 rovinnost lícních ploch
 maximální odchylka rovinnosti v %
 a) odchylka ve středu lícní plochy vztažená k úhlopříčce 
  vypočtené z deklarovaných rozměrů
 b) odchylka ve středu hrany vztažená k deklarovanému 
  rozměru
 c) odchylka v rozích vztažená k úhlopříčce vypočtené
  z deklarovaných rozměrů. 

± 0,5

± 0,5

± 0,8

jakost povrchu2) min. 95% výrobků  
nesmí mít vady

en 98
iSo 

10545-2

nejméně 95% obkladových prvků nemá 
viditelné vady, které by mohly narušovat 

jakost povrchu dlažby (obkladu)

Fyzikální vlastnosti 
nasákavost v % 

a < 3
b < 6

en 99
iSo 

10545-3
< 5 < 3

pevnost v ohybu v n / mm² a ≥ 23
b ≥ 20

en 100
iSo 

10545-4
25 – 30

tvrdost povrchu (mohsova stupnice)
 a) glazované obkladové prvky
 b) neglazované obkladové prvky

mind. 5
mind. 6

en 15771
en 15771

6 – 7
6 – 7

odolnost proti opotřebení
 a) odolnost proti opotřebení neglazované obkladové prvky,
  objem odstraněné hmoty v mm3

 b)  odolnost proti povrchovému opotřebení 
  glazované obkladové prvky, třídy odolnosti 1– 5

2755)

třídu opotřebení 
určí výrobce 

en 102
iSo 

10545-6
en 154iSo

10545-7

uvedeno u jednotlivých výrobků  
ve výrobním programu

koeficient délkové teplotní roztažnosti v rozmezí od teploty
místnosti do 100° c v k –1

max.
10 x 10-6

max.
12 x 10-6

en 103
iSo 

10545-8

 
7–8 x 10-6

odolnost proti změnám teploty požaduje se
en 104

iSo 
10545-9

splněno

odolnost proti vzniku vlasových trhlin3) 

glazované obkladové prvky
požaduje se

en 105
iSo 10545-

11
splněno

odolnost proti vlivu mrazu
požaduje se je-li 

dohodnuto
en 202

iSo 10545-12
splněno

Chemické vlastnosti
odolnost glazovaných obkladových prvků  
proti tvorbě skvrn třída 1 – 3

glazované min. tř. 3, 
neglazované dle 

požadavků norem

en 122
iSo 10545-

14
glasier erfüllt, 

unglasiert gruppe 2

odolnost proti chemikáliím používaným v domácnosti
a přísadám do koupele (plovárny) – (kromě čistících 

prostředků 
obsahujících kyselinu fluorovodíkovou a její sloučeniny)
 a)  glazované obkladové prvky třída aa - d
 b)   neglazované obkladové prvky

mind. klasse b
gefordert

iSo 10545-
13 

en 122
en 106

splněno

odolnost proti kyselinám a louhům (s výjimkou kyseliny 
fluorovodíkové a jejích sloučenin)
 a)  glazované obkladové prvky třída aa - d
 b)  neglazované obkladové prvky

gefordert, falls 
vereinbart  – hier gilt 
die vom hersteller 

angegebene  
beständigkeitsklasse 4)

gefordert

iSo 10545-
13 

en 122
en 106 splněno

protiskluzové vlastnosti
din 51097
din 51130

uvedeno u jednotlivých výrobků  
ve výrobním programu

všeObecné pOžadavky 
a ZkOUšení

poznámka k tabulce  
Spaltplatten / keraplatten:

1) neplatí pro obkladové prvky se 
záměrně zakřivenými hranami. 

2) výpal může způsobit zřetelnou barev-
nou odstínovost. přijatelné meze těchto 
variant musí být určeny dohodou mezi 
výrobcem a uživatelem. toto se ne-
vztahuje na žádané barevné variace 
tažených obkladových prvků (neglazo-
vané, částečně glazované nebo negla-
zované) nebo na barevné variace dlažby 
charakteristické pro určitý druh obklado-
vých prvků. za vzhledové vady nejsou 
považovány barevné skvrny a tečky, 
kterých bylo dosaženo záměrně pro de-
korativní účely. 

3) některé dekorační efekty vyvolá-
vají náchylnost k vlasovým trhlinám. 
výrobce je povinen na trhlinko-
vání upozornit. v tomto případě se  
neprovádí zkouška odolnosti gla-
zury proti trhlinkám podle normy  
din en iSo 10545-11. 

4) mírná změna odstínu se nepokládá za 
důsledek působení chemikálií. 

5) nasák. ≤ 3 % dodatek a ≤ 275 mm³

 nasák. 3 % ≤ 6 % dodatek b ≤ 393 mm³

upozornění firmy Ströher  
pro výrobky keraplatte:

 

dle výrobkové normy din en 14411 je 
mrazuvzdornost „požadována, pokud 
je dohodnuto“. to platí pro požadavky 
zkoušky dle iSo 10545-12. 

tažené výrobky Ströher (Spaltplat-
ten, keraplatten) splňují při odborném 
položení mnohem náročnější podmínky 
při reálném užití v exteriéru. 

keraplatte®, Spaltplatte, pásky klinker, 
terrassenplatte  

din en 14411, sk.  aii
a - část 1 

dodatek b

a

din en 14411, sk. aib 
dodatek a
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dOpOrUčení prO pOdlaHy na 
pracOvištícH a v pracOvnícH 
OblaStecH Se Zvýšeným nebeZpečím 
UklOUZnUtí (aSr a 1.5)

1) stupeň protiskluznosti (R)
2) hodnota výtlaku (V)

 0 všeobecné pracovní prostory a oblasti  
 0.1 vstupy uvnitř budov  r 9 
   nebo r 10 v 4
 0.2 vnější vstupy budov r 11 
 0.3 vnitřní schodiště  r 9 
   nebo r 10 v 4
 0.4 vnější schodiště r 11  
 0.5 Sanitární prostory (např. Wc, umývárny, šatny) r 10  
  přestávkové prostory (např. podnikové kantýny) r 9 

 1 výroba margarinu, potravinářských tuků a olejů 
 1.1 rozpouštění tuků r 13 v 6
 1.2 rafinérie jedlých olejů r 13 v 4
 1.3. výroba a balení margarínu r 12 
 1.4 výroba a balení jedlých tuků, 
  stáčených jedlých olejů r 12 
 
 2 Zpracování mléka, výroba sýrů  
 2.1 zpracování čerstvého mléka včetně výroby másla r 12
 2.2 výroba, skladování a balení sýrů r 11 
 2.3 výroba zmrzliny r 12 
 
 3 výroba čokolády a cukrovinek  
 3.1 cukrovary r 12 
 3.2 výroba kakaa r 12 
 3.3 výroba surové hmoty r 11 
 3.4 výroba tabulek, dutinek a pralinek r 11 

 4 výroba pečiva   
 4.1 výroba těsta r 11 
 4.2 prostory s převažujícím zpracováním tuků  
  nebo tekutých hmot r 12 
 4.3 umyvárny r 12 v 4

 5 porážení, zpracování masa  
 5.1 jatka r 13 v 10
 5.2 prostor na zpracování vnitřností, čištění střev r 13 v 10
 5.3 porcování masa r 13 v 8
 5.4 výroba uzenin r 13 v 8
 5.5 oddělení vařených uzenin r 13 v 8
 5.6 oddělení syrových uzenin r 13 v 6
 5.7 Sušárna uzenin r 12 
 5.8 Sklad střev r 12 
 5.9 nasolování / udírna r 12 
 5.10 zpracování drůbeže r 12 v 6
 5.11 oddělení krájení a balení r 12 
 5.12 zpracování a prodejem r 12 v 8 

 6 Zpracování ryb, výroba lahůdek  
 6.1 zpracování ryb r 13 v 10
 6.2 výroba lahůdek r 13 v 6
 6.3 výroba majonézy r 13 v 4 

 7 Zpracování zeleniny
 7.1 výroba kyselého zelí r 13 v 6
 7.2 výroba zeleninových konzerv r 11
 7.3 Sterilizační prostory  
 7.4 přípravny zeleniny pro zpracování r 12 v 4

 8 mokrá pracoviště při výrobě potravin a nápojů  
  (pokud nejsou uvedena zvlášť)  
 8.1 Skladovací sklepy, kvasné sklepy r 10 
 8.2 Stáčírny nápojů, výroba ovocných šťáv r 11

 9 kuchyně, jídelny  
 9.1 gastronomické kuchyně (restaurační a hotelové)  
 9.1.1 do 100 obědů za den r 11 v 4
 9.1.2 nad 100 obědu za den r 12 v 4
 9.2 kuchyně pro veřejné stravování v domovech,  
  školách, dětských jeslí a sanatoriích r 11
 9.3 kuchyně pro veřejné stravování v nemocnicích,  
  klinikách r 12
 9.4 velké kuchyně pro hromadné stravování  
  v menzách, kantýnách, vyvařovnách r 12 v 4
 9.5 zpracovatelské kuchyně (rychlé občerstvení) r 12 v 4
 9.6 rozmrazovací a ohřívací kuchyně r 10
 9.7 kuchyně pro přípravu kávy a čaje, kuchyně  
  v hotelech, staniční kuchyně r 10
 9.8 prostory na umývání nádobí  
 9.8.1 prostory na umývání nádobí k 9.1, 9.4, 9.5 r 12 v 4
 9.8.2 prostory na umývání nádobí k 9.2 r 11
 9.8.3 prostory na umývání nádobí k 9.3 r 12
 9.9 jídelny, prostory pro hosty, kantýny včetně  
  chodeb pro obsluhu a servírování r 9

 10 chladící a mrazící prostory  
 10.1 pro nebalené zboží r 12
 10.2 pro balené zboží r 11
 
 11 prodejny, prodejní prostory  
 11.1 příjem zboží – maso r 11
 11.1.1 pro nebalené zboží r 10
 11.1.2 pro balené zboží r 11
 11.2 příjem zboží – ryby r 11
 11.3 cesta pro obsluhu – maso a uzeniny
 11.3.1 pro nebalené zboží r 11

 11.3.2 pro balené zboží r 10
 11.4 cesta pro obsluhu – chleba a pečivo,  
  nebalené zboží r 10
 11.5 cesta pro obsluhu – mlékárenské a lahůdkové  
  výrobky, nebalené zboží r 10
 11.6 cesta pro obsluhu – ryby  
 11.6.1 pro nebalené zboží r 12
 11.6.2 pro balené zboží r 11
 11.7 cesta pro obsluhu kromě 11.3 až 11.6 r 9
 11.8 místnost pro přípravu masa  
 11.8.1 pro úpravu masa kromě č. 5 r 12 v 8
 11.8.2 pro zpracování masa kromě č. 5 r 11
 11.9 prostory pro vázání květin r 11
 11.10 prodejní prostory  se zabudovanou pekařskou pecí 
 
 11.10.1 k výrobě pečiva r 11
 11.10.2 k pečení předpracovaného pečiva r 10
 11.11 prodejní prostory se zabudovaným fritovacím  
  hrncem nebo grilovacím zařízením  
 11.12 prodejní prostory, prostory pro zákazníky r 12 v 4
 11.13 přípravna potravin pro samoobslužný prodej  r 10
 11.14 prostory pro kasy a balení r 9
 11.15 venkovní prodejní prostory r 11  
   nebo r 10 v 4
 
 12 prostory zdravotní služby / sociální péče  
 12.1 dezinfekční prostory ( vlhké ) r 11
 12.2 prostory pro sterilizaci r 10
 12.3 prostory pro fekálie, odpadní prostory,  
  špinavé pracovní prostory r 10
 12.4 pitevny r 10
 12.5 prostory pro zdravotní koupele a vodoléčbu r 11
 12.6 operační umývárna, sádrovna  r 10
 12.7 Sanitární místnosti, stacionární koupele r 10
 12.8 místnosti pro lékařskou diagnostiku a terapii,  
  masážní prostory r 9
 12.9 operační místnosti r 9
 12.10 Stanice s nemocničními pokoji a chodbami r 9
 12.11 medicínské praxe, denní kliniky r 9
 12.12 lékárny r 9
 12.13 laboratoře r 9
 12.14 kadeřnictví r 9

 13 prádelna  
 13.1 místnosti s průtokovými odstředivými pračkami  r 9
 13.2 místnosti pro pračky odvádějící vlhkost r 11
 13.3 prostory k žehlení a mandlování r 9

 14 výroba jadrného krmiva  
 14.1 výroba suchého krmiva r 11
 14.2 výroba jadrného krmiva za použití tuku a vody r 11 v 4

 15 výroba kůže, textilií  
 15.1 vodní dílna v koželužnách r 13
 15.2 prostory s entlovacími stroji r 13 v 10
 15.3 prostory, kde se používá klih r 13 v 10
 15.4 mastné prostory pro výrobu těsnění r 12
 15.5 barvírny textilií r 11

 16 lakovny  
 16.1 prostory pro broušení za mokra r 12 v 10

 17 keramický průmysl  
 17.1 mokré mlýny (příprava keramické hmoty) r 11
 17.2 prostory pro míchačky, zacházení s látkami  
  jako dehet, smola, tuha, umělá pryskyřice r 11 v 6
 17.3 prostory pro lisování (formování),  
  zacházení s látkami jako dehet, smola, tuha,  
  umělá pryskyřice r 11 v 6
 17.4 prostory pro lití r 12
 17.5 prostory pro glazování r 12

 18 Zpracování skla a kamene  
 18.1 řezání, broušení kamene r 11
 18.2 tvarování dutého skla, obalového skla,  
  tavebního skla r 11
 18.3 brousírny  
 18.3.1 dutého skla, plochého skla r 11
 18.4 výroba izolačního skla, zacházení  
  se sušícími prostředky r 11 v 6
 18.5 balení, zasílání plochého skla, zacházení  
  s adhezivy  r 11 v 6
 18.6 zařízení pro leptání a leštění skla r 11
 
 19 betonárky  
 19.1 betonové mycí plochy r 11

 20 Skladové prostory  
 20.1 Skladovací prostory pro oleje a tuky r 12 v 6
 20.2 Skladovací prostory pro zabalené potraviny r 10
 20.3 venkovní skladovací prostory r 11  
   nebo r 10

 21 chemické a tepelné zpracování železa a kovů  
 21.1 prostory pro moření r 12
 21.2 prostory pro tvrzení r 12

 21.3 laboratoře r 11

 22 prostory pro zpracování a obrábění kovů  
 22.1 prostory pro galvanizaci r 12
 22.2 prostory pro obrábění odlitků r 11 v 4
 22.3 prostory pro mechanické obrábění  
  (např. soustruhy, frézy), ražení, lisování,  
  tažení (trubky, dráty) a oblasti se zvýšeným  
  zatížením oleji a mazivy  r 11 v 4
 22.4 výfukové páry r 12

 23 prostory pro údržbu vozidel  
 23.1 prostory pro údržbu a obnovu vozidel r 11
 23.2 pracovní a zkušební jáma r 12 v 4
 23.3 mycí haly, mycí místa r 11 v 4

 24 prostory pro údržbu letadel  
 24.1 letadlové haly r 11
 24.2 prostory pro opravy letadel r 12
 24.3 mycí plochy r 11 v 4

 25 čistírny odpadních vod  
 25.1 prostory s čerpadly r 12
 25.2 prostory pro zařízení na odvodňování kalu r 12
 25.3 prostory s česly r 12
 25.4 pracovní plochy, pracovní plošiny  
  a podesty pro údržbu r 12

 26 požární zbrojnice  
 26.1 Stanoviště vozidel r 12
 26.2 prostory pro zařízení na ošetřování hadic r 12

 27 Finanční ústavy  
 27.1 přepážkové prostory r 9

 28 parkovací prostory  
 28.1 garáže, patrové garáže a podzemní garáže  
  bez povětrnostních vlivů r 10
 28.2 garáže, patrové garáže a podzemní garáže  
  s povětrnostními vlivy r 11  
   nebo r 10 v 4
 28.3 venkovní parkovací prostory r 11  
   nebo r 10 v 4

 29 školy a mateřské školky  
 29.1 vstupní prostory, chodby, odpočinkové prostory r 9
 29.2 třídy, společenské prostory r 9
 29.3 Schodiště r 9
 29.4 toalety, umývárny r 10
 29.5 učební kuchyně ve školách (viz také č. 9) r 10
 29.6 kuchyně v mateřských školkách (viz také č. 9) r 10
 29.7 prostory se stroji pro zpracování dřeva r 10
 29.8 prostory dílen r 10
 29.9 prostory pro přestávky r 11

 30 dopravní komunikace  
  ve venkovních prostorách  
 30.1 chodníky r 11  
   nebo r 10 v4
 30.2 nakládací plošiny  
 30.2.1 zastřešené r 11  
   nebo r 10 v4
 30.2.2 nezastřešené r 12 v4
 30.3 šikmé rampy (např. pro invalidní vozíky,  
  nakládací plošiny) r 12
 30.4.1 prostory pro tankování r 12
 30.4.2 prostory pro tankování zastřešené r 11

 číslo pracovní a provozní prostory r-1) v-2)
   Hodnota  Hodnota

 číslo pracovní a provozní prostory r-1) v-2)
   Hodnota  Hodnota

 číslo pracovní a provozní prostory r-1) v-2)
   Hodnota  Hodnota
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1 2 3 4 5 6 7 8

ZateplOvací SyStém S FaSádními 
Obklady StröHer
ideální prO rekOnStrUkce i nOvOStavby

HlavnícH argUmentů 
prO Zateplení FaSády:

Fasádní obklady Ströher svými vlastnostmi a designem jsou velmi vhodné pro řešení povrchových úprav zateplovacích 
systémů. to se týká jak rekonstruovaných tak i nových staveb. zvláště při použítí neglazovaných výrobků s rohovými
prvky je možné dosáhnout vzhledu režného zdiva. Nezanedbatelnou výhodou je rovněž mechanická odolnost zateplené 
fasády v místech, kde může docházet k jejímu poškození, hlavně v přízemních částech budov.
Fasádní obklady StrÖher splňují všechny fyzikální a chemické požadavky na tyto výrobky pro použití ve spojení se všemi 
běžnými zateplovacími systémy. týká se to hlavně objemu pórů ( > 20 mm3 ) a jejich maximálního průměru ( > 0,2 μm ).

ScHéma ZateplOvacíHO 
SyStémU

1 vyrovnávací vrstva

2 tepelná izolace

3 spodní omítka

4 výstužná síťovina

5  systém hmožděnek

6 lepící tmel

7 obkladové pásky

8 spárovací hmota

1. snížení nákladů na topení až o 80%
2. zlepšení životního prostředí
3. zlepšení kvality bydlení
4. zvýšení hodnoty budovy
5. zamezení vzniku plísní
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jak Správně pOUžít klinker 
páSky prO Obklad FaSády.

Správně použití rohových tvarovek pro řešení okenního 
ostění.

hotová položená plocha, po předepsaném čase je možné 
začít spárovat.

dle typu nářadí pro zhuštění a vyhlazení spáry vznikne 
konečný tvar spáry, rovná, zapuštěná, půlkruhová, apod. 

Při celoplošném spárování je spárovací hmota nanášená 
diagonálně gumovou stěrkou.

příprava: před lepením pásků je velmi důležité zaměření všech vertikálních i horizontálních rohů a hran u dveří a oken. v optimálním případě 
by měly tyto rozměry odpovídat rozměrům pásků a plánovanému způsobu pokládky použitých pásků. Případné úpravy pásků by měly být v 
místech, které mají minimální negativní vliv na vzhled hlavních ploch. 

lepení: začíná obkladem nadokenního a naddveřního ostění, převážně s použitím rohových tvarovek. Na horizontální úroveň vzniklých hran 
pak navazuje obklad plochy, který začíná rohovými tvarovkami na rozích stěn. Pro lepení pásků je doporučeno použití metody Butterfloating, t.j. 
nanesení lepícího tmelu na obkládanou plochu i výrobek. 

Spárování: možno začít spárovat po čase stanoveném výrobcem lepící hmoty. Pásky s hladkým povrchem se spárují celoplošně, tzv.“zaléváním“. 
výrobky s reliéfním, převážně rustikálním povrchem, je nutno spárovat polosuchou spárovací hmotou zaplňováním jednotlivých spár. Pro oba 
způsoby spárování je důležitá správná volba spárovací hmoty odpovídající šířce spáry.

Lepení rohové tvarovky postupem Butterfloating.

Spárování s použitím ocelové špachtle a plechového žlabu.

očištění vyspárované plochy od zbytků spárovací hmoty.

Přebytečná spárovací hmota je odstraněna diagonálním 
smýváním hladítkem s pěnovou hmotou. 

Lepení pásků s pomocí šňůry, pásek je zatlačen do vrstvy 
lepidla.

Svislé spáry jsou plněny krátkou špachtlí ze speciální nádoby 
se spárovací hmotou.

vyspárovaný fasádní obklad.

hotový vyspárovaný obklad, konkrétně s výrobky Glanz-
stücke.

Spárování výrobků StrÖher: celoplošně . Glanzstücke
 . keravette® negl. 
 . keravette® gl.
 . kerabig®

jednotlivé spáry . zeitlos
 . keraprotect®
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