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SINCE

Špecialista na lícové tehly
Sme rodinná firma, ktorá zamestnáva už tretiu generáciu
našej rodiny. Naša spoločnosť FABRICK SK vznikla
v roku 1996 vo Veľkom Mederi s pôvodným názvom
Stavebniny F&F. Od začiatku pôsobenia máme
v ponuke tradičné stavebné materiály a od roku 1999 sa
špecializujeme na realizáciu tehlových fasád. Po 11-tich
rokoch sme sa rozhodli zmeniť názov našej spoločnosti
na FABRICK SK a od roku 2010 máme pobočku aj
v Bratislave. Naším cieľom je prinášať na trh inovácie
a preto sme do nášho sortimentu zaradili panelový
odvetraný tehlový fasádny systém.
PROFESIONÁLNA REALIZÁCIA
A ZÁRUKA KVALITY
Lícové tehly a tehlové obklady sú citlivé
materiály, ktoré je potrebné veľmi
starostlivo aplikovať. Tehlové fasády
realizujeme s vysokou precíznosťou,
dodržiavame predpísané technologické
postupy, používame odporúčané
materiály a tak garantujeme dlhú
životnosť, minimálnu údržbu, záruku
na mrazuvzdornosť a farebnú stálosť
lícového muriva.

“Kvalita nami
dodávaných
produktov je
overená 25 rokmi
skúseností. Sme
firma s najdlhšou
tradíciou
na Slovensku
v segmente
predaja a realizácií
fasád z lícových
tehál a tehlových
obkladov”.
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VLASTNÁ VÝROBA
TEHLOVÝCH OBKLADOV
A KVALITNÉ MALTOVÉ ZMESI
Máme k dispozícii vlastnú modernú
linku na výrobu rovných aj rohových
tehlových obkladov rezaním z lícových
tehál. Na realizáciu tehlových fasád
používame len kvalitné maltové zmesi
značky quick-mix. Tieto zmesi sa
špeciálne vyvíjajú a vyrábajú len pre
systém tehlových fasád, preto je ich
použitie zárukou kvality.

ZALOŽENÉ

1996

LÍCOVÉ TEHLY PODĽA VÁŠHO
OSOBITÉHO ŠTÝLU
Naša spoločnosť je známa ako jeden
z popredných predajcov lícových tehál
a tehlových obkladov z pálenej hliny
na Slovensku. Už desať ročia si budujeme
svoju dobrú povesť ako dodávateľ
kvalitných produktov z Holandska,
Belgicka a Nemecka. Veríme, že stavba
domu je jedinečný osobný prejav a to, že
výrobky, ktoré si vyberiete, tvoria verný
obraz vašej osobnosti a štýlu, ktorý vás
bude sprevádzať podstatnú časť vášho
života. Naším cieľom je pomôcť vám
pri výbere tehlového obkladu tak, aby
spĺňal vaše kritériá, čo sa týka farebnosti,
povrchovej úpravy, architektonického
štýlu a v neposlednom rade aj ceny.

SKÚSENOSTI A REFERENCIE
Počas našej činnosti sme realizovali
fasády z lícových tehál a tehlových
obkladov na viac ako troch stovkách
objektov. Prevažne ide o rodinné domy,
ale aj o stavby veľkého historického
a spoločenského významu. Medzi naše
najväčšie referencie patrí realizácia
panelového tehlového fasádneho
systému na budovách Twin City
a Zuckermandel v Bratislave a Churchill
Square v Prahe. Ďalšími zaujímavými
bratislavskými stavbami s našimi
tehlovými obkladmi sú Stein 2, Office 142,
Bezručova Residence, Sanatórium Koch,
Hotel Dolphin v Senci a administratívna
budova Wienerberger v Stupave.
NAŠA VÍZIA A CIELE
Základnými hodnotami našej firmy sú
rodina, komunita, trvalá udržateľnosť
a inovácie, ktoré nás sprevádzahjú pri
všetkých našich činnostiach. Vážime si
našich zákazníkov i našich zamestnancov.
Naším cieľom je budovanie firmy
a dobrého mena na základe dlhodobých
vzťahov, vzájomnej podpory a spoločných
úspechov so všetkými našimi partnermi.
Pri našej práci nezabúdame ani na životné
prostredie a ochranu zdravia.

1996

Založenie firmy Stavebniny F&F

1999

Špecializácia na lícové tehly a tehlové obklady
– ako prví na Slovensku

2007

Zmena názvu spoločnosti na FABRICK SK
Predstavenie odvetraného panelového
fasádneho systému na Slovensku

2015
2021

25

25 rokov na trhu

SKÚSENOSTI NÁM OTVÁRAJÚ DVERE
Naše neustále úsilie o zlepšovanie kvality
našich služieb nás nabáda k hľadaniu
nových a moderných technológií
na realizáciu tehlových fasád. Výrobcovia
prichádzajú s rôznymi inováciami,
ako sú napríklad panelové tehlové
fasádne systémy, a my ich prinášame
na slovenský trh. Naše dlhoročné
skúsenosti nám otvárajú dvere u takmer
všetkých výrobcov fasádnych tehál,
tehlových dlažieb a iných keramických
výrobkov v Európe. Po prieskume trhu
si vyberáme, aké produkty prinesieme
na slovenský trh, aby sme uspokojili
požiadavky našich zákazníkov v oblasti
rodinných domov, ale aj investorov, ktorí
realizujú veľké projekty.

+

FA
rodina
Fábianffy

BRICK
tehla
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Vytvorené, aby pretrvali
Tehly predstavujú všestrannosť v dizajne a dlhodobú životnosť takmer bez
údržby. Naša filozofia trvalej udržateľnosti nás prirodzene priviedla k výberu
lícových tehál do nášho sortimentu.
Tehly predstavujú kvalitné produkty dlhodobej spotreby, ktoré sa nekupujú každý
deň, sú predmetom starostlivého výberu každého zákazníka a nám záleží na tom,
aby boli naše tehly hodnotnou a dlhodobou súčasťou vášho domova. Záleží nám
na budúcnosti a rovnako ako vy, aj my chceme spraviť svet lepším miestom krajším a udržateľnejším. Preto dodávame produkty, ktoré sa vyrábajú s použitím
osvedčených postupov a moderných technológií tak, aby boli trvácne a udržateľné.

DOBRÁ INVESTÍCIA
Stavba domu s fasádou z lícových tehál predstavuje vyššiu počiatočnú
investíciu, ale nevyžaduje prakticky žiadne náklady na následnú údržbu
a prináša úspory za energie. Ak sa rozhodnete váš dom predať, tehla
sa hodnotí vždy lepšie, pretože v porovnaní s novšími obkladovými
materiálmi, ktoré neprešli skúškou času, je tehla overená. Tehly zvyšujú
hodnotu vašej nehnuteľnosti pre ďalšie generácie.

Tehla izoluje spôsobom, ktorý väčšina materiálov nevie. Ak dodržíte
správnu technológiu realizácie tehlovej fasády, prípadne aj v kombinácii
s tepelnou izoláciou, váš dom bude v zime hriať a v lete chladiť. Tak znížite
spotrebu elektrickej energie a budete sa radi vracať domov.

Tehly nevyžadujú prakticky žiadnu údržbu, čím sa vyhnete ďalším
dodatočným nákladom. Na rozdiel od iných výrobkov, je farba tehál
vypálená, takže vydrží po celú dobu životnosti tehly. Pamätajte, že
omietku musíte po určitom čase znova natrieť. Preto pri zvažovaní
nákladov na váš dom je dôležité vziať do úvahy náklady na jeho
prevádzku počas celého života.

BOHATÝ VÝBER KREATÍVNYCH FARIEB

ZNÍŽENIE HLUKU

Vďaka rozmanitej škále rozmerov, tvarov, textúr a stoviek farebných
variantov si určite vyberiete tehlu, ktorá vyhovie vašim potrebám. Krásny
dizajn tehál a rôzne spôsoby murovania poskytujú nekonečné možnosti,
ako zrealizovať vaše predstavy.

Použitie lícových tehál na fasádu domu výrazne znižuje prenikanie zvukov
zvonka, ako je cestná premávka či hluční susedia. Lícové tehly alebo
tehlové obklady môžu znížiť aj prenos hluku v domácnosti, ak sa použijú aj
na steny v interiéri.

ODOLNOSŤ A BEZPEČNOSŤ

EKOLÓGIA A UDRŽATEĽNOSŤ

Tehly sú trvalé a sú dôkazom odolnosti voči počasiu a času. Nikdy
sa neunavia ako iné materiály vyrobené človekom. Tehly sa časom
nezdeformujú, nebudú sa rozpadávať či erodovať. Sú odolné voči
extrémom každého podnebia, sú nehorľavé a zabraňujú šíreniu ohňa.
Výrobky z pálenej hliny sú pevnejšie ako betón alebo iné ľahké materiály.

Hlina je prírodný materiál, ktorý je na 100% ekologický a používa sa
už tisícročia, pretože si zachováva svoju farbu, pevnosť a trvanlivosť.
Pochádza zo zeme, na výrobu potrebuje vzduch, vodu a oheň. Môže sa
vrátiť späť do nových výrobkov ako plnivo alebo znovu využiť ako krásna
stará tehla.

ENERGETICKÁ ÚSPORNOSŤ
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NENÁROČNÁ ÚDRŽBA
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Tehla v dejinách ľudstva
Hlina ako stavebný materiál sprevádza ľudstvo už tisíce rokov.
Množstvo dochovaných stavieb z tehál svedčí o ich dlhej životnosti.

2 600 p.n.l.

1 600 p.n.l.

EGYPT - Prvá pyramída
- Džoserova - nepálené tehly

EGYPT - maľba v thébskej hrobke
- stavba z tehál

2 000 p.n.l.

1 900 p.n.l.

KRÉTA Palác Knóssos
- nepálené tehly

9 000 p.n.l.

9 000 p.n.l.

8 000 p.n.l.

JERICHO - najstaršie mesto sveta
HLINA - hlavný stavebný materiál
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BABYLON
- hradby z nepálených tehál

7 000 p.n.l.

6 000 p.n.l.

6 000 p.n.l.

MEZOPOTÁMIA - zikkuraty
- chrámy z tehál

SAMARRA Irak - Minaret
Al-Mutawakkil z tehál

Románsky kostol sv. Alžbety,
Kaplná

900 n.l.

575 p.n.l.

BABYLON Brána bohyne Ištar
- glazované pálené tehly

5 000 p.n.l.

50 p.n.l.

1 500 n.l.

1 250 n.l.

948 p.n.l.

4 000 p.n.l.

Plochá tehla z rímskeho tábora
Gerulata v Rusovciach

Kostol sv. Margity Antiochijskej,
Kopčany - najstaršia stavba
na Slovensku

3 000 p.n.l.

150 n.l.

2 000 p.n.l.

Rímske tábory v Stupave a v Iži

Kostol sv. Martina, Landshut,
Nemecko - najvyššia tehlová
veža na svete 130,6 m

1 902 n.l.

1 890 n.l.

1 903 n.l.

Colegio Teresiano Barcelona
(Antoni Gaudí)

1 000 p.n.l.

1 890 – 1 903 n.l.

0

Berlageho burza v Amsterdame

Robotnícka kolónia Zehnhaus,
Bratislava

Budova školy na Fajnorovom nábr.
(SPŠS), Bratislava

1 000 n.l.

2 000 n.l.

2 017 n.l.

Twin City Bratislava, najväčšia tehlová
fasáda na Slovensku (13 tis. m2)
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Druhy
lícových tehál
a tehlových
obkladov
Záleží len na vašom cite
a túžbe po krajšom domove,
aký typ lícových tehál si
vyberiete. Všetky naše produkty
sú krásne a vydržia večnosť.
Spoločne tak vytvárame krajšie
a udržateľnejšie prostredie
na Slovensku aj v zahraničí.

LÍCOVÉ TEHLY
RAZENÉ - RUSTIKÁLNE
Razené lícové tehly sa vyznačujú tým, že je každá iná tvarom
aj farbou. Tieto tehly sa v minulosti skutočne tvarovali ručne,
dnes sa však vyrábajú pomocou moderných zariadení.
Razené tehly majú štyri pohľadové strany a sú plné. Vyrábajú
sa pomocou raziacich foriem, do ktorých sa podľa potreby
pridáva farebný piesok, aby sa vytvoril štruktúrovaný a rôzne
sfarbený povrch tehál. Podľa tlaku, akým sa hlina zatláča
do foriem, vzniká aj ryhovanie na pohľadových plochách
tehál. Vypaľujú sa pri teplote okolo 1 100 ˚C, vyznačujú sa
nasiakavosťou cca 15 %, napriek tomu majú vysokú odolnosť
proti mrazu.

1 100 ˚C

FABRICK SK

cca 15 %

mrazuvzdornosť

>60N/mm2

TEHLOVÉ OBKLADY
KLINKER

Je dôležité vedieť, že Klinker nie je výrobca, ale typ výrobku.
Názov Klinker je odvodený od nemeckého slova klingen
= zvoniť, pretože tehly sa vyznačujú charakteristickým
zvonivým zvukom pri poklepe (známy je aj názov zvonivka).
Lícové tehly Klinker majú tri pohľadové strany, môžu byť
hladké, reliéfované, môžu mať pieskované plochy a ostré
hrany a môžu byť plné aj dierované. Klinkery sa vyrábajú
technológiou ťahania, materiál je veľmi hutný s minimálnou
nasiakavosťou do 7 % a je potrebné ich murovať pomocou
špeciálnej malty s nízkou nasiakavosťou. Všetky vlastnosti
Klinkery nadobúdajú aj tým, že sa vypaľujú pri najvyššej
teplote - okolo 1 200 ˚C.

1 200 ˚C

cca 7 %

mrazuvzdornosť

>60N/mm2

LÍCOVÉ TEHLY ŤAHANÉ

TEHLOVÉ OBKLADY FABRICK

Ťahané lícové tehly majú tri pohľadové strany a rôzne
štruktúry povrchov sa vytvárajú ihneď po vylisovaní pomocou
valčekov alebo pieskovaním. Ťahané tehly sú viac jednoliate,
ako rustikálne, čo do farby aj povrchu. Vyrábajú sa vytláčaním
spracovanej hliny cez ústie (tzv. ťahanie). Na ústí je forma,
ktorá dáva tehle potrebný tvar a rozmer. Zároveň pomocou
jadrovníka vzniká dierovanie. Z ústia vychádza súvislý
pás hliny, ktorý sa potom reže na jednotlivé tehly. Teplota
vypaľovania je do 1 100 ˚C, nasiakavosť tehál je do 10 %.

V našej spoločnosti vyrábame na modernej linke vo
vlastných priestoroch tehlové obklady rezaním z razených
lícových tehál. Na obkladanie rohov domov vyrábame aj
rohové obklady. Tieto obklady majú rovnaké vlastnosti ako
lícové tehly a sú certifikované skúšobným ústavom
TSÚS v Bratislave.

1 100 ˚C
8

LÍCOVÉ TEHLY KLINKER

cca 10 %

mrazuvzdornosť

>20N/mm2

1 100 ˚C

cca 15 %

Tehlové obklady Klinker sa vyrábajú
vytláčaním hliny pomocou vákuového
lisu. Môžu mať hrúbku 10–20 mm.
Fyzikálne vlastnosti tehlových
obkladov sú podobné ako u lícových
tehál Klinker.

1 100 ˚C

cca 6 %

mrazuvzdornosť

mrazuvzdornosť
SINCE ZALOŽENÉ 1996
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Rozmery
lícových tehál
a tehlových
obkladov
Rozmer tehly sa môže zdať ako menej
dôležitý aspekt, ako jej farba či rozmer,
aj tak si však zaslúži pozornosť.
Počas niekoľkotisícročnej histórie výroby
tehál sa vyrábali rôzne formáty.
Najčastejšie sa vyskytujú rozmery tehál
WFD 210 x 100 x 65 mm alebo
NF 240 x 115 x 65 mm (d x š x v).
Zároveň existuje množstvo iných rozmerov,
ktoré svojim netradičným formátom
významne vplývajú na celkový efekt
tehlovej fasády. Tu je niekoľko z nich:
TEHLA
NF:
EF:
WFD:
WF:
Ďalšie formáty:

240 x 115 x 71 mm (d x š x v)
215 x 102 x 65 mm
210 x 100 x 65 mm
210 x 100 x 50 mm
250 x 120 x 65 mm

v
d

š
OBKLAD
NF10 (obklad):
NF14 (obklad):
DF14 (obklad):
WDF14 (obklad):
WFD obklad:
WF obklad:
Ďalší formát:

240 x 71 x 10 mm (d x v x hr.)
240 x 71 x 14 mm
240 x 52 x 14 mm
215 x 65 x 14 mm
210 x 65 x 23 mm
210 x 50 x 23 mm
215 x 65 x 23 mm

v
hr

d

Hotel Dolphin Senec
Sanatórium
Koch, Bratislava
Lícová tehla/obklad:
Bijou
10 FABRICK SK
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Štýl
domu

Architektúra a celkový štýl
vášho domu tvorí základ jeho
estetickej stránky. Farba, veľkosť
a textúra tehál, ktoré si vyberiete,
výrazne ovplyvní celkový vzhľad
a dojem z vášho domu. Pred
konečným výberom si prezrite
nápady z internetu, z časopisov,
poobzerajte si čo najviac hotových
domov a navštívte naše predajne
so vzorkami. Pri rekonštrukcii
staršieho domu dbajte na súlad
medzi novou tehlou a už
existujúcimi materiálmi.

2
Lícová tehla/obklad: Renaissance
Autor projektu: Ing. Nándor Litomericzky

Ako si vybrať tehlu
Vďaka širokej škále možností sa vám výber
tehál môže zdať ako ťažká úloha. Tu sú naše
tipy, ktoré vám pomôžu s výberom tej správnej
tehly pre váš domov.

12
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Poloha
domu

Lícové tehly vyhovujú všetkým
poveternostným podmienkam.
V našich zemepisných šírkach
nie sú veľké rozdiely medzi
jednotlivými regiónmi, preto si
môžete vybrať akýkoľvek typ tehly
z nášho sortimentu. Samozrejme,
vzhľad domu aj s lícovými
tehlami by mal dobre zapadnúť
do okolitého prostredia. Dôležitým
kritériom môže byť možnosť
dopravy a vykládky tehál, ak sa
jedná napríklad o svahovitý terén
alebo husto zastavanú oblasť.

Lícová tehla/obklad: Oud Leathem
Autor projektu:
LANG BENEDEK ARCHITECTS

3

Vzhľad
tehly

FARBA A TEXTÚRA
Jedným zo súčasných trendov
sú textúrované prvky, ktoré
dodajú exteriéru domu šarm
a individualitu. Lícové tehly
ponúkajú naozaj bohatú škálu
rôznych štruktúr, od hladkého
jednoliateho povrchu s rovnými
hranami až po nepravidelné tehly
s drsným povrchom v rustikálnom
štýle. Existujú aj glazované
tehly, ktoré majú vzhľad lesklých
keramických obkladov.
VEĽKOSŤ
Lícové tehly sú k dispozícii
v rôznych rozmeroch.
Rozhodnutie o formáte lícových
tehál môže závisieť od proporcií
domu, účelu tehál alebo
od požadovaného vizuálneho
efektu.

Lícová tehla/obklad: Sedum Exclusief
Autor projektu: BEEF ARCHITEKTI

4

Väzba

Väzba je vzor, podľa ktorého
sa kladú tehly. Najčastejšie sa
používa behúňová, ktorá sa skladá
len z dlhých strán tehál, kde každý
rad je posunutý o polovicu tehly.
Najbežnejšie väzby lícových tehál

5

Celkový
vzhľad
fasády

FARBA ŠKÁROVACEJ MALTY
Sivobiela malta medzi tmavšími
tehlami dodá kontrast a zvýrazní
každú tehlu. Zladením farby malty
s farbou tehly sa však murivo
zjemní a získa jednotný vzhľad.
Tento spôsob škárovania je bežný
pri použití svetlejších odtieňov
tehál.

BEHÚŇOVÁ

ANGLICKÁ

FLÁMSKA

SINCE ZALOŽENÉ 1996
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Dizajnová
všestrannosť
Lícové tehly ponúkajú neobmedzené možnosti
v stvárnení akéhokoľvek architektonického
štýlu aj v kombinácii s inými materiálmi
a štruktúrami. Tehly, či už s jemnou textúrou
alebo s drsným povrchom, vyniknú najlepšie,
ak budú v kontraste s čistými líniami a budú
zladené s príbuznými farbami. Neopakovateľný
dizajn tehál je zárukou, že práve tá vaša bude
elegantným a nadčasovým stvárnením vášho
osobitého štýlu.
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Aký je váš štýl?
Všetky naše lícové tehly a tehlové obklady sú nádherné.
Rovnako sú aj kvalitné a majú dlhú životnosť. Sú však medzi
nimi malé rozdiely, ktoré si na prvý pohľad nevšimnete. Preto
vám pri výbere pomôže jednoduché rozdelenie
na kolekcie podľa cenovej úrovne a podľa farebnej škály.

NAŠE PRODUKTY
SME ROZDELILI
DO
HLAVNÝCH
SKUPÍN

3

STANDARD COLLECTION - cenová úroveň 40 – 55 €/m2
PREMIUM COLLECTION - cenová úroveň 56 – 99 €/m2
EXCLUSIVE COLLECTION - cenová úroveň od 100 €/m2
V každej kolekcii sú tehly zoradené podľa farebnosti od svetlých
po najtmavšie. Takto sa budete môcť jednoducho zorientovať
a vyberať podľa toho, akú farbu tehly si predstavujete na váš dom.

viac na www.fabrick.sk
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STANDARD
COLLECTION
Skupina tehál STANDARD COLLECTION
predstavuje cenovo najdostupnejšie produkty,
ktoré však nijako nezaostávajú v kvalite.
V tejto kategórii sú len tehlové obklady,
ktoré sú jednoduchším variantom
fasád z lícových tehál. Nájdete tu
všetky odtiene - od svetlých žltých
a béžových, cez tradičné červené
a hnedé až po tmavé antracitové a ich
rôzne kombinácie.
Okrem bohatej farebnej škály si
môžete vyberať aj rôzne druhy
povrchov - hladšie alebo zdrsnené.
Ak túžite po atraktívnej tehlovej
fasáde, môžete si svoj sen splniť aj
za príjemnú cenu.

18
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STANDARD
COLLECTION
Pokiaľ ide o estetické
stvárnenie fasád budov,
tehlové obklady sú
plnohodnotnou náhradou
lícových tehál. Výhodou
obkladov je jednoduchá
a rýchla aplikácia a tým aj
dostupná cena.
Tehlové obklady, ktoré
nájdete v našej kolekcii
STANDARD, sa vyznačujú
vysokou pevnosťou
a odolnosťou voči
poveternostným vplyvom.
Tehlové obklady nikdy
nezmenia farbu a budú
ozdobou vášho domu
po dlhé roky.

Tehlový obklad: R 688

Tehlový obklad: R 335
R 763 – Vascu Perla
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R 742 – Vascu Crema Petino

Tehlový obklad: R 335

R 766 – Vascu Sabiosa Rotado
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STANDARD
COLLECTION

R 220 – Terracotta Liso

R 759 – Vascu Terreno Oxana

R 751 – Vascu Carmesi

SKUTOČNÁ HODNOTA
Ponúkame vám vynikajúcu
kvalitu za dostupnú cenu.
Tehlový obklad je cennou
investíciou na dlhé roky
a je nositeľom tradície
v modernej podobe.
R 750 – Vascu Ardor Rotado

Tehlový obklad: R 658
Autor projektu: Kuklica – Smerek

R 658 – Sintra Ardor Belino

STEIN 2
Autor projektu: Ing. arch. Ivan Kubík
Tehlový obklad: R 684

Tehlový obklad: R 658
22 FABRICK SK
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STANDARD
COLLECTION

Tehlový obklad: R 682
R 771 - Vascu Argo Cremato

R 682 – Sintra Argo Blanca

Tehlový obklad: R 764

ODTIENE ZEME
Príjemné zemité farby tehál najlepšie vyniknú v spojení
s chladnými farbami moderných materiálov.
R 773 – Vascu Argo Antrablanca

R 764 – Vascu Argo Rotado
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R 775 – Vascu Marengo Antrablanca

R 749 – Vascu Geo Rotado

VILA BELLOVA, Bratislava
Tehlový obklad: R 941
Autor projektu: ForZet - Zavodná-Závodný
Foto: Soňa Sadloňová
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STANDARD
COLLECTION

R 669 – Sintra Geo Nelino

R 777 – Romero

R 737 – Vascu Vulcano Verdo

R 736 – Vascu Vulcano Petino

Rodinný dom Galanta
Tehlový obklad: R 509
Autor projektu: Ing. arch. Zoran Samol
Foto: © Matej Hakár 2020
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Tehlový obklad: R 700
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PREMIUM
COLLECTION
Kolekcia PREMIUM je najširšia skupina našich produktov a zahŕňa
ako lícové tehly, tak aj tehlové obklady v rôznych farebných
a povrchových úpravách v strednej cenovej hladine.
V skupine PREMIUM COLLECTION
si vyberie každý, kto má náročnejšie
kritériá na farebné odtiene alebo
preferuje rustikálnejší vzhľad.
Opäť aj tu sú k dispozícii tehly
od najsvetlejších béžových až
po takmer čierne.
V kategórii PREMIUM je asi najväčší
výber tehál v tradičných červených
a červenohnedých odtieňoch.
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SINCE ZALOŽENÉ 1996
l

29

PREMIUM
COLLECTION
Vybrať si tú správnu tehlu
nie je vždy jednoduché,
veď je toľko možností.
Naša kolekcia PREMIUM
obsahuje okrem
najobľúbenejších typov, ako
je napríklad Renaissance,
Marziale alebo Baccara,
aj niekoľko noviniek.
Stačí, ak si nalistujete
stranu s vašou vysnívanou
farebnou škálou tehál.

Agora Superwit

Chablis

Mirato

Marziale

Bronsgroen

Amber

Nubilum Clarus Greige

Avolto Salina Greige

Lichtbrons Gesinterd

Lícová tehla/obklad: Marziale

DVE SÝPKY Jarovce
Autor projektu: Ing. arch. Martin Paško
Lícová tehla/obklad: Marziale

Lícová tehla/obklad: Marziale
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PREMIUM
COLLECTION

Valeriaan

Rodinný dom Trnava
Lícová tehla/obklad: Baccara
Autor projektu: © 2021 Archstyl architekti
Foto: © Dušan Svítek - BOLD Digital

Orchidee Rose

Veldbrons Gesinterd

Kwarts

Montana

Baccara

Romana

Troika

Agate

TRVALÁ KVALITA
Tehly vďaka svojej odolnosti
preukázateľne vydržia po celý
život. Sú rozumnou voľbou,
pretože nepotrebujú takmer
žiadnu údržbu.
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Rodinný dom Trnava
Lícová tehla/obklad: Baccara
Autor projektu: © 2021 Archstyl architekti
Foto: © Dušan Svítek - BOLD Digital
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PREMIUM
COLLECTION

Najväčšia tehlová fasáda na Slovensku
TWIN CITY Bratislava

Stavba Twin City v Bratislave bola
prvým projektom, na ktorý sme
dodali panelový odvetraný tehlový
fasádny systém. Tento systém
tvoria hotové pozinkované panely
s nalepeným tehlovým obkladom,
ktoré sa montujú na konzoly rýchlo
a bez nutnosti lepenia tehlových
obkladov priamo na stavbe. Tento
systém zabezpečí vytvorenie
odvetrávacej medzery medzi
tehlovým obkladom a tepelnou
izoláciou, čo prispieva k dlhej
životnosti stavby.
Panelový odvetraný tehlový fasádny
systém sme priniesli na slovenský
trh v roku 2015 a získali sme zaň
Čestné uznanie Coneco 2015
– Za systémové riešenie
odvetraného obvodového plášťa
umožňujúceho architektonické
stvárnenie vzhľadu lícovaného
muriva.

Autori projektu: Siebert + Talaš
Použitý tehlový obklad: Baccara
Fasádny systém: panelový
odvetraný tehlový systém
s hotovými panelmi
Celková plocha tehlovej fasády:
cca 13 000 m2
Rok realizácie: 2017
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PREMIUM
COLLECTION

Rodinný dom
Autor projektu: Ing. Nándor Litomericzky
Lícová tehla/obklad: Renaissance

Menton

Patrimonia Appelbloesem

Patrimonia Renaissance

Nr. 45 Marston Red Multi

Agora Wijnrood

Topaas

Bijou

Cienna

Nr. 7 Westfälisch Bunt
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Office 142, Bratislava
Autor projektu: CAKOV+PARTNERS
Lícová tehla/obklad: Menton
SINCE ZALOŽENÉ 1996
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PREMIUM
COLLECTION

Timm Antiek

Lícová tehla/obklad: Nr. 40

Nr. 10 Alt Rheinland

Abote

R 942 – Vario

Teloro

Mayon

Lapis

Nr. 51 Leeds

Pagus Bruin Zwart

TEHLA - NA 100 % PRÍRODNÁ
Tradičné remeslo overené časom.
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PREMIUM
COLLECTION

Nr. 23 Morgenröte

Lícová tehla/obklad: Eisenschmelz Schwarzbraun Kohle Spezial

Lícová tehla/obklad: Pagus Grijs Zwart

Avolto Nila Greige

Lícová tehla/obklad: Imperium Flavius a Imperium Nerus
Nubilum Saturn Grijs

Avolto Remo Grijs
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Nr. 15 Schwarzbunt Edelglanz

Nr. 25 Violettschwarz

Lícová tehla/obklad: Schwarzbunt Edelglanz Spezialsortierung
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PREMIUM
COLLECTION

Tehlový obklad a pokroková architektúra
NOVÉ NIVY Bratislava

Projekt NOVÉ NIVY je jednou
z našich najnovších realizácií.
Sme hrdí na to, že aj na takejto
modernej stavbe, kde sú
zabudované prelomové ekologické
technológie, bola použitá lícová
tehla na dotvorenie fasády. To len
dokazuje, že lícové tehly majú svoje
miesto aj v modernej architektúre.

Autor projektu: Benoy, Londýn
Použitá tehla: Forum Ombra
Celková plocha tehlovej fasády:
1 100 m2
Rok realizácie: 2021
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EXCLUSIVE
COLLECTION
Na exkluzívne stavby patria nepochybne tehly
a obklady z EXCLUSIVE COLLECTION.

Ak patríte medzi skutočných
milovníkov krásy a neváhate viac
investovať, aby ste čo najviac
zhodnotili váš domov, v tejto
kategórii si určite vyberiete.
Najluxusnejšie tehly, vyrobené
sofistikovaným výrobným
procesom, v ohromujúcich farbách
a kombináciách, čakajú práve na vás.
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EXCLUSIVE
COLLECTION
OČARUJÚCA
KRÁSA
Lícové tehly v EXCLUSIVE
COLLECTION ohromia
svojim vzľadom majiteľov
domov aj architektov.

Rodinný dom Bratislava
Autor projektu: LANG BENEDEK ARCHITECTS
Lícová tehla/obklad: Oud Leathem

WS37_06 Mondän Deckend
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Retro Hankar

Rustica Oud Leathem

Nr.40 Kingston Weathered Gault
Gerumpelt
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EXCLUSIVE
COLLECTION

CHURCHILL II, Praha
Investor: Penta Real Estate
Autori projektu: Jakub Cigler Architekti
Lícová tehla/obklad: Pagus Bruin Zwart
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Rustica Oud Leerne

L37 06GED Mondän Gedämpft

Agora Agaatgrijs

Pagus Grijs Zwart
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EXCLUSIVE
COLLECTION
Tradičná červená tehla
v kombinácii s drevom
navodí pokojnú atmosféru
v uponáhľanom svete.
Doprajte si exkluzívne
lícové tehly a vychutnajte
si jedinečný pocit v dome
z prírodných materiálov.

Belle Epoque de Mons

Linaqua Vino

Nr. 37 Sylt

Nr. 29 Delft

Lícová tehla/obklad: Linaqua Vino
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EXCLUSIVE
COLLECTION

Postuni

Chroom

DIZAJN A SPOĽAHLIVOSŤ

Grijs Gesinterd

Majitelia domov milujú dizajn tehál
a stavebníci milujú ich spoľahlivosť
a súlad s architektúrou.
Lícová tehla/obklad: Grijs Gesinterd

Famosa
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Lumina

Nr. 35KS Creme Nuanciert Kohle
Spezial

Agora Grafietzwart
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HERITAGE
pamiatkové objekty
Na Slovensku máme tisícky historických stavieb
a kultúrnych pamiatok. Vždy nás teší, keď sa stretneme s projektom
ich znovuoživenia a obnovy, ktorá im právom patrí.
Nie je nič zmysluplnejšie, ako
vzdať úctu našim predkom tým, že
zachováme naše kultúrne dedičstvo.
Nepochybne sem patrí aj kvalitná
architektúra, ktorú vytvorili známi
architekti v minulých storočiach či
desaťročiach.
Sme radi, že sa môžeme podieľať
na záchrane niektorých historických
stavieb a tak im vrátiť niekdajší lesk
v podobe lícových tehál a tehlových
obkladov.
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HERITAGE
historické
stavby
SANATÓRIUM
KOCH
Funkcionalistická stavba
Kochovo sanatórium
neďaleko centra Bratislavy
bola postavená v rokoch
1929–1930 podľa návrhu
architektov Samuela
Jurkoviča a Jindřicha
Merganca. V tejto budove
je dodnes gynekologická
nemocnica a pôrodnica.
V roku 2009 začala
rekonštrukcia objektu
a my sme boli pri tom.

Na obnovu fasády sme dali
vyrobiť presné kópie pôvodných
tehál, ktoré pochádzali
z Jurkovičovej trnavskej tehelne
tak, aby sme verne nahradili
originálny charakter tehlového
muriva.
Ceníme si, že sme pri obnove
tejto Národnej kultúrnej pamiatky
prispeli k zachovaniu pôvodného
rázu tehlovej fasády.
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HERITAGE
historické
stavby
BEZRUČOVA
RESIDENCE
Našou úlohou bolo dodať
na obloženie sokla
s plochou cca 1 000 m2
budovy Bezručova 5 taký
tehlový obklad, ktorý
by zodpovedal tomu
pôvodnému. Spolu s našim
nemeckým partnerom sme
zvolili kombináciu troch,
na mieru vytvorených,
farieb tehlového obkladu
Klinker.
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Komplex budov niekdajšej Okresnej a sociálnej poisťovne
predstavuje príklad špičkovej medzivojnovej modernistickej
architektúry. Stavba bola dokončená v roku 1939 podľa
návrhov architektov Aloisa Balána a Jiřího Grossmana.
Neskôr v budovách vznikla nemocnica s poliklinikou a tomuto
účelu slúžila až do roku 2005. Rekonštrukcia komplexu sa
začala v roku 2016, projektu sa ujal Ing. Arch. Dušan Dinaj
a spoločnosť RULES, ktorí zvolili veľmi citlivý prístup k obnove
tejto významnej funkcionalistickej pamiatky.
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KLINKER
TEHLOVÉ DLAŽBY
Tehlové dlažby KLINKER predstavujú najvyššiu kvalitu,
dlhú životnosť, jednoduchú údržbu a nádherný dizajn
v oblasti úprav exteriérových plôch.
Vysokú odolnosť proti
poveternostným vplyvom, pevnosť
a mrazuvzdornosť dodáva tehlám
moderný spôsob výroby a hlavne
vysoká teplota pri vypaľovaní
(nad 1 100 ˚C). Tieto technické
informácie sú hlavným
predpokladom uvedených
vlastností.
Ale pri pohľade na tehlou vykladaný
dvor, námestie alebo príjazdovú
cestu je dôležitý pocit - pocit krásy,
ušľachtilého materiálu a trvalej
hodnoty.
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TEHLOVÉ
DLAŽBY
TRVALÁ
KVALITA
Tehly vďaka svojej
odolnosti preukázateľne
vydržia po celý život.
Sú rozumnou voľbou,
pretože nepotrebujú
takmer žiadnu údržbu.

Tehlová dlažba: Herbstlaub hell geflammt

Riegel P773

Tehlová dlažba: Lederfarben nuanciert
Colima beige grau

Hellbraun bunt spezial
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Lachsrot Spezial

Mediterran

Tehlová dlažba: Kopenhagen gelb Kohlebrand
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TEHLOVÉ
DLAŽBY

PROGRESÍVNY
MATERIÁL
Odolné a trvácne tehly
sú nadštandardným
progresívnym materiálom
dostupným v mnohých
farbách, tvaroch,
textúrach a veľkostiach.

Rot nuanciert

Tehlová dlažba: Rot nuanciert
Altfarben bunt geflammt

Riegel P752

Herbstlaub geflammt

Gala P405

Tehlová dlažba: Altfarben bunt geflammt
64 FABRICK SK
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TEHLOVÉ
DLAŽBY
Dotvorenie okolia
rodinného či bytového
domu je rovnako dôležité,
ako dom samotný. K slovu
sa dostávajú záhradné
úpravy a napokon výber
materiálov na spevnené
plochy. Čo tak vymeniť
sivý asfalt alebo betón
za niečo, čo má dušu
a nezameniteľný
charakter? Áno, je to
tehlová dlažba. Stačí si
vybrať farbu.

Malmö blau bunt Schmolz

Malmö blau bunt Schmolz

Umbra P502

Rotbraun bunt spezial

Tehlová dlažba: Mitternachtsblau
Mitternachtsblau

Tehlová dlažba: Malmö
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TEHLOVÉ
DLAŽBY
KRÁSA
POD NOHAMI
Pekne a kvalitne
upravené verejné
priestranstvá zvyšujú
naše kultúrne povedomie
a estetické cítenie. Trvalú
hodnotu a dobrý pocit
z okolitého priestoru
poskytujú nepochybne
tehlové dlažby, ktoré
povyšujú náš životný
priestor na novú úroveň.

Tehlová dlažba: Titan

Gotland blau braun Schmolz

Berlin blau anthrazit

Umbra P609

Schwarz bunt Edelglanz gerumpelt

Eisenschmelz schwarzbraun

TEHLOVÉ DLAŽBY
V INTERIÉRI
Kombinácia tehlovej
dlažby a moderného
zariadenia vytvára
Tehlová dlažba: Langeoog

zaujímavý kontrast.

Tehlová dlažba: Gotland
68 FABRICK SK
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TECHNICKÉ
INFORMÁCIE
Profesionálna aplikácia tehlového muriva je hlavným
predpokladom dlhej životnosti tehlovej fasády.
Realizácia tehlových fasád má niekoľko možností.
Tradičný spôsob vytvorenia tehlového
muriva je odvetraný tehlový systém
s odvetrávacou medzerou a tepelnou
izoláciou. Jednoduchší spôsob je
kontakný fasádny systém. Na stavby
väčšieho rozsahu, kde je požiadavka
vytvoriť tehlovú fasádu rýchlejšie,
ponúkame panelový tehlový fasádny
systém. Na aplikáciu tehlového
muriva a lepenie tehlových obkladov
používame špeciálne murovacie
a škárovacie malty quick-mix.
Našim klientom poskytujeme
komplexné služby - od poradenstva
po realizáciu tehlových fasád.

ZELENÁ HÔRKA, Bratislava
Autor projektu: Ing. arch. Branislav Kaliský
Lícová tehla/obklad: Baccara
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Konštrukcie
tehlových
fasád
Podľa typu konštrukcie delíme
spôsob zhotovenia lícového muriva
na tri skupiny
●

●

●

ODVETRANÝ FASÁDNY SYSTÉM FABRICK
Odvetraný fasádny systém so vzduchovou medzerou
a tepelnou izoláciou je tradičným spôsobom zhotovenia
lícového muriva. Hoci je tento variant o 30–40 mm hrubší
o vzduchovú medzeru, prevetrávaná vzduchová medzera má
mimoriadne priaznivý účinok na vlhkostný režim obvodovej
steny a pri správnom vyhotovení aj na vzhľad lícového
muriva. Odvetrané fasády majú niekoľko vrstiev, pričom
každá má svoju špecifickú funkciu. V prípade, že nosné
murivo spĺňa požiadavky na tepelný odpor konštrukcie,
nemusí sa použiť tepelnoizolačná vrstva. Vonkajšia stena
vrstvenej konštrukcie musí byť na celej ploche fasády
kotvená k vnútornej nosnej časti konštrukcie.

Bežné lícové murivo bez
špeciálnych doplnkov (ploty, múriky,
piliere a iná záhradná architektúra)
Odvetrávaná tehlová fasáda so
vzduchovou medzerou, ktorá
okrem samotného lícového muriva
vyžaduje špeciálne konštrukčné
úpravy a doplnky (kotvenie,
odvetranie, dilatácie)
Kontaktná fasáda s tehlovým
obkladom

Lícová tehla/obklad: Bijou

72 FABRICK SK

KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ
SYSTÉM FABRICK

KOTVIACI SYSTÉM FABRICK
Kotviaci systém FABRICK slúži na presnú a odbornú
aplikáciu lícového muriva. Konzoly, kotvy, spony, úložné
uholníky a iný spojovací materiál z vysokokvalitnej
nerezovej ocele sa používajú na ukotvenie lícových
tehál, prekladov a izolácie na nosnú
konštrukciu budovy a umožňujú
aj kotvenie muriva do betónu.

Kontaktná fasáda s tehlovým obkladom
je najčastejšie používaným riešením
pre tehlové fasády. Aplikáciou tepelnej
izolácie na nosnú konštrukciu pomocou
systémového lepidla a použitím
všetkých predpísaných vrstiev vznikne
ideálny podklad na lepenie tehlového
obkladu. Používaním rohových prvkov
sa dá vytvoriť fasáda na nerozoznanie
od fasády murovanej z celých tehál.
Podkladom môže byť klasická omietka,
ako aj zatepľovací systém pri dodržaní
technologických predpisov.

Presahujúce podbitie krovu
Hydroizolácia
Vetracia mriežka
Tepelná izolácia
Kotva

1

Nadokenný preklad

4

Pomocný rám
Rám okna

8

5

6

9

8

11

9
10

7
4

1

3

5

3
6

7

2

Parapetná tehla
Hydroizolácia
Tepelná izolácia
Nosná konštrukcia
PE sieťka proti hmyzu

10

Extrudovaný polystyrén

2

Základy

ODVETRANÝ FASÁDNY SYSTÉM FABRICK

KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM FABRICK

1. Nosná konštrukcia
2. Betónový základ
3. Poistná hydroizolácia
4. Tepelná izolácia (minerálna vlna)
5. Nerezová kotva + prítlačný tanier
		 + odkvapový tanier
6. Extrudovaný polystyrén
7. Hydroizolácia
8. Lícové tehly FABRICK
9. Škárovacia hmota
10. Vzduchová medzera
11. Vetracia mriežka

1. Nosná konštrukcia
2. Systémové lepidlo na lepenie izolantu
3. Tepelná izolácia (minerálna vlna)
4. Systémové lepidlo
5. Sklotextilná mriežka
6. Systémové lepidlo
7. Skrutkovacia hmoždinka s kovovým tŕňom
8. Systémové lepidlo na lepenie tehlových
		obkladov
9. Tehlový obklad FABRICK
10. Škárovacia hmota

Lícová tehla/obklad: Bijou
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Panelový
tehlový
fasádny systém
Panelový odvetraný tehlový fasádny
systém kombinuje tradičný tehlový
povrch s modernou technológiou
montáže. Je to nový spôsob, ako zhotoviť
tehlovú fasádu z tisícročiami overeného
materiálu, ktorý ochráni budovu pred
poveternostnými vplyvmi a dodá
stavbe nezameniteľný a mimoriadne
estetický mestský štýl. Systém sa
vyznačuje rýchlou montážou a je vhodný
na novostavby aj na rekonštrukcie
starších budov.

JEDNODUCHÁ A RÝCHLA MONTÁŽ
Fasádny plášť z tehlových panelov sa skladá z dvoch častí.
Jednu časť tvoria samotné panely s tehlovým obkladom (1)
a druhú časť tvorí nosná oceľová pozinkovaná konštrukcia,
na ktorú sa panely s tehlovým obkladom montujú pomocou
inštalačných konzol (2). Tie sa ďalej upevňujú na izolačné
konzoly (3), ktoré umožňujú rýchlu montáž a vytvárajú
vetraciu medzeru (7). Nosnými a spájacími prvkami medzi
samotnou konštrukciou budovy (6) a panelmi sú montážne
kotvy (4), ktoré môžu mať rôzne veľkosti, v závislosti
od hrúbky izolácie (5).

2

1

4
3

VYSOKÁ ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ
Podstatou panelového tehlového fasádneho systému je vytvorenie
odvetrávacej medzery, ktorá umožňuje cirkuláciu vzduchu medzi
budovou (tepelnou izoláciou) a vonkajším plášťom. Tým sa budova
efektívne ochráni pred vlhkom a chladom a zabezpečí sa vysoký
tepelný komfort vo vnútri stavby. Takto zhotovená fasáda výrazne
šetrí náklady na vykurovanie.

6

3
7
1

4
2

5

PANELOVÝ FASÁDNY SYSTÉM
NA SLOVENSKU
Na realizáciu systému je možné použiť
akúkoľvek lícovú tehlu alebo tehlový
obklad (aj Klinker) zo sortimentu FABRICK.
Panelový fasádny tehlový systém bol použitý
na fasádach budov Twin City a Zuckermandel
v Bratislave.
Spoločnosť FABRICK SK je výhradným
dovozcom tohto inovatívneho fasádneho
systému, ktorý priniesla na trh v roku
2015 a získala zaň aj ocenenie - Čestné
uznanie Coneco 2015 “Za systémové
riešenie odvetraného obvodového plášťa
umožňujúceho architektonické stvárnenie
vzhľadu lícovaného muriva”.

PANELY S TEHLOVÝM OBKLADOM
Rozmery: cca 1 200 x 600 mm
Hmotnosť: cca 25 – 29 kg / panel (35 – 45 kg /m2)
Kapacita dodatočnej tepelnej izolácie: 40 – 300 mm
Vetracia medzera: 15 mm

ZUCKERMANDEL, Bratislava
Autor projektu: BOUDA MASÁR ARCHITEKTI, s. r. o.
Lícová tehla/obklad: Stromboli
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Malty quick-mix
na murovanie
a škárovanie
tehlového muriva
V.O.R. MALTY NA MUROVANIE
A SÚČASNÉ ŠKÁROVANIE
POHĽADOVÉHO MURIVA
VK plus

Malta s prísadou trasu
na murovanie a súčasné
škárovanie, pre tehly
s nasiakavosťou >10 %
Vysoko odolná malta na murovanie
a súčasné škárovanie pohľadového muriva
z keramických, betónových a kamenných (prírodných
i umelých) stavebných pohľadových prvkov v jednom
pracovnom kroku.
Zrnitosť 0–4 mm, pevnosť v tlaku > 5 N/mm , spotreba
cca 23–54 kg/m2 podľa formátu tehál a hrúbky škáry,
farby podľa vzorkovníka.
2

VK 01

Malta s prísadou trasu
na murovanie a súčasné
škárovanie, pre tehly
s nasiakavosťou 7–10 %
Vysoko odolná malta na murovanie
a súčasné škárovanie pohľadového muriva
z keramických, betónových a kamenných (prírodných
i umelých) stavebných pohľadových prvkov v jednom
pracovnom kroku.
Zrnitosť 0–4 mm, pevnosť v tlaku > 5 N/mm2, spotreba
cca 23–54 kg/m2 podľa formátu tehál a hrúbky škáry,
farby podľa vzorkovníka.
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FM-X

malta s prísadou trasu
na strojové škárovanie
tehlových obkladov
a pohľadového muriva všetkých
typov, tr. CG 2W
Malta na dodatočné strojové škárovanie
tehlových obkladov a pohľadového muriva všetkých
typov, napr. keramického, kamenného, betónového
a pod. Po vytvrdnutí je odolná voči pôsobeniu dažďa
a mrazu. Na vonkajšie aj vnútorné použitie.

VM 01

Malta s prísadou trasu
na murovanie a súčasné
škárovanie, pre tehly
s nasiakavosťou do 7 %
Vysoko odolná malta na murovanie
a súčasné škárovanie pohľadového muriva
z keramických, betónových a kamenných (prírodných
i umelých) stavebných pohľadových prvkov v jednom
pracovnom kroku.
Zrnitosť 0–4 mm, pevnosť v tlaku > 5 N/mm , spotreba
cca 23–54 kg/m2 podľa formátu tehál a hrúbky škáry,
farby podľa vzorkovníka.
2

ŠKÁROVACIE HMOTY
FM

Malta s prísadou trasu na ručné
škárovanie tehlových obkladov
a pohľadového muriva všetkých
typov, tr. CG 2W
Malta s prísadou trasu na dodatočné
ručné škárovanie tehlových obkladov
a pohľadového muriva všetkých typov, napr.
keramického, kamenného, betónového a pod.
Po vytvrdnutí je odolná voči pôsobeniu dažďa a mrazu.
Na vonkajšie aj vnútorné použitie.
Zrnitosť 0–1,2 mm, spotreba malty cca 4–7 kg/m2 podľa
hĺbky a hrúbky škár, pevnosť v tlaku > 15 N/mm2, farby
podľa vzorkovníka.

Zrnitosť 0–1,2 mm, spotreba cca 4–7 kg/m2 podľa hĺbky
a hrúbky škár, pevnosť v tlaku > 15 N/mm2, farby podľa
vzorkovníka.

FM S

Malta na škárovanie
plôch z tehlových
obkladov
s glazovaným
povrchom
Minerálna škárovacia malta na šírky škár 4–15 mm
so zrýchleným procesom tvrdnutia. Vhodná je
na škárovanie tehlových obkladov s glazovaným
povrchom alebo povrchom s uzavretými pórmi.
Vodoodpudivá, do vonkajších i vnútorných priestorov.
Spotreba cca 5,8 kg/m2 pri formáte NF, cca 7,7 kg/m2 pri
formáte CF (hĺbka škár 10 mm, šírka škár 12 mm).

a keramických. Na lepenie a stierkovanie zatepľovacích
systémov s izolantom z EPS, XPS i MW, s povrchovou
úpravou tehlovými obkladmi. Na vonkajšie aj vnútorné
použitie. Po vytvrdnutí je mrazuvzdorné.
Zrnitosť 0–1,2 mm, spotreba na lepenie tepelného
izolantu cca 4 kg/m2, na lepenie tehlových obkladov
cca 5–5,5 kg/m2, pri stierkovaní cca 1,3 kg/m2/mm
hrúbky vrstvy, farba sivá.

FARBA ŠKÁROVACEJ HMOTY
Farba škárovacej hmoty vo veľkej miere ovplyvňuje
výsledný vzhľad tehlovej fasády. Každá lícová tehla alebo
obklad úplne inak vynikne s tmavou a inak so svetlou
škárovacou hmotou. Nechajte sa inšpirovať našimi
realizáciami a vyberte si tú pravú kombináciu.

Farby minerálnych škárovacích mált
quick-mix
antracit
biela
bielobéžová
bielosivá
čierna
sivá
tmavosivá

SYSTÉMOVÉ LEPIDLO
NA LEPENIE TEHLOVÝCH
OBKLADOV
F-RKS

Tvary škár v tehlovom murive
Najpoužívanejšie tvary škár v tehlovom
murive/obkladoch

systémové flexibilné lepidlo
a stierka s prísadou trasu
na zatepľovacie systémy
a lepenie tehlových obkladov
tr. C2 TE S1
Oblúková škára

Rovná škára

Systémové flexibilné lepidlo s prísadou trasu na lepenie
tehlových obkladov, prírodných i umelých kamenných
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Komplexné
služby
Neoddeliteľnou súčasťou predaja lícových tehál a tehlových
obkladov sú aj kvalitné služby, bez ktorých by nebolo možné
dosiahnuť správnu aplikáciu našich materiálov. Každý náš klient
je výnimočný, rovnako ako každá naša tehla. Ku každému
pristupujeme individuálne a navrhneme také riešenie tehlovej
fasády, ktoré bude výsledkom vzájomného pochopenia
technických požiadaviek aj estetických nárokov. Odpovieme
na všetky vaše otázky a budeme vás sprevádzať celým
procesom tvorby vašej fasády od idey až po hotové dielo.

Odborné poradenstvo pri výbere materiálov
Každý zákazník je pre nás dôležitý a preto ku každému pristupujeme
individuálne. Rovnako aj každá stavba je iná a naším cieľom je poradiť
vám to najlepšie práve pre váš dom. Máme dlhoročné skúsenosti
s realizáciou tehlových fasád a vieme vám poradiť, ako najlepšie zhotoviť
tehlovú fasádu na rôzne typy domov. Poradíme vám, či si vybrať lícové
tehly alebo tehlové obklady alebo aký systém odvetranej fasády zvoliť.

Cenové ponuky
Cenovú ponuku vypracujeme na základe zaslanej projektovej
dokumentácie domu. Ponuka obsahuje všetky potrebné materiály
- lícové tehly alebo tehlové obklady, maltu na lepenie a škárovanie
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tehlového obkladu a iný materiál.
V prípade odvetranej fasády je súčasťou
cenovej ponuky aj kotviaci systém,
prípadne zateplenie, resp. návrh
kompletného riešenia vašej tehlovej
fasády. Súčasťou ceny sú aj realizačné
práce, dovoz materiálu a jeho vykládka
na stavbe.

webstránke www.fabrick.sk, v ktorom
si vyberiete typ domu, ktorý zodpovedá
vášmu štýlu, farbe omietky, strechy,
okien a odkvapov. Tak si jednoduchým
spôsobom vytvoríte predstavu o vašej
budúcej tehlovej fasáde.

Vizualizácie stavieb
s tehlovou fasádou

Súčasťou našich služieb je aj dovoz
a vykládka materiálu na stavbu a odvoz
obalových materiálov.

Na základe vami zvolenej farby a typu
lícových tehál alebo tehlových obkladov
a farby škárovacej hmoty vytvoríme
na základe fotografií vášho domu 2D
vizualizáciu. Ak sa chcete inšpirovať,
využite Vizualizácie stavieb pomocou
Konfigurátora Feldhaus na našej

Spolupráca
s architektmi
a projektantmi

Dovoz a vykládka
materiálu na stavbe

Profesionálna realizácia
tehlových fasád, záruka 30 rokov
Lícové tehly a tehlové obklady sú
citlivé materiály, ktoré je potrebné
veľmi starostlivo aplikovať a následne
ošetriť. Záleží nám na tom, aby
sa nami dodávané fasádne tehly
správne zabudovali, preto naše
realizačné tímy dodržiavajú predpísané
technologické postupy a používajú
odporúčané materiály. Len tak môžeme
garantovať dlhú životnosť a minimálnu
údržbu tehlových fasád. Preto vám
môžeme poskytnúť 30-ročnú záruku
na mrazuvzdornosť a farebnú stálosť
lícových tehál a tehlových obkladov.

Vlastná výroba
tehlových obkladov
Aby sme mohli našim zákazníkom
ponúknuť čo najvýhodnejšie ceny
a služby, vyrábame tehlové obklady
priamo u nás. Tieto tehlové obklady
režeme z lícových tehál podľa vášho
výberu. Výhodou takto vyrábaných
tehlových obkladov je ich priaznivá cena
a aj fakt, že môžeme využiť všetky časti
rezanej tehly - ako lícové strany, tak aj
tzv. tehlové telo, ktoré má veľmi priaznivú
cenu a dá sa na stavbe využiť veľmi
zaujímavým spôsobom.

Pri navrhovaní tehlových
fasád pre klientov úzko
spolupracujeme s architektmi
a projektantmi. Tehlové
fasády vyžadujú riešenie
niektorých špecifických
technických detailov, preto
radi poskytneme všetky
potrebné informácie.

Záleží nám na tom, aby
si vaše tehlové fasády
zachovali svoju kvalitu
a krásu po dlhé roky.

ŠPECIALISTA
NA LÍCOVÉ TEHLY
www.fabrick.sk
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Rodinný dom
Autor projektu: LANG BENEDEK ARCHITECTS
Lícová tehla/obklad: Mirato
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Rodinný dom, Bratislava
Autor projektu: BEEF ARCHITEKTI
Lícová tehla/obklad: Sedum Exclusief

Sídlo, predajňa, showroom, sklad
FABRICK SK, s.r.o.
Okočská 1677/5
932 01 Veľký Meder
+421 (0)905 443 040
obchod@fabrick.sk
www.fabrick.sk
@fabricksro
@fabrick.sk

Farebnosť výrobkov v katalógu môže byť ovplyvnená technikou tlače a môže sa líšiť
od skutočnosti. Preto vám odporúčame vyberať si lícové tehly a tehlové obklady
podľa vzoriek na našich predajných miestach. Vydanie: december 2021

