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INSPIRATION
 FROM NATURE
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CITYSTONEDESIGN

Představujeme se.
Jsme skupina producentů pod značkou CITYSTONEDESIGN, která splňuje zcela mimořádné nároky na estetiku a harmonii. 
Pestrost našich řešení vám nabízí velký prostor k realizaci vlastních nápadů. U nás se stanete i Vy architektem! 
Protože k trvanlivému a náročnému produktu vedle krásy patří také kvalita a funkčnost, pracujeme výhradně s testovanými 
kvalitními surovinami a moderními patentovanými výrobními postupy. Umění našeho řemesla praktikujeme již mnoho let. Z této 
tradice vycházejí základy pro váš design. 
Jak výroba, tak výběr produktů a surovin podléhají přísným výběrovým kritériím a obsáhlé jakostní kontrole. Předpisy evropských 
a regionálních norem pro nás platí zcela samozřejmě. Náš vlastní jakostní standard však podstatně převyšuje tyto předpisy a je 
dozorován zkušebními instituty. 
Jednotliví členové skupiny pro vás vyrábějí ve svých výrobních závodech, podle stejných kritérií. Prodej zajišťují regionální prodejci 
stavebnin. 

Bližší informace najdete na našich internetových stránkách: 
www.citystone-design.com

Welcome to the world of Stone
The brand CITY STONE DESIGN is a unique approach to the aesthetics and harmony. Our range of solutions provides you with 
opportunity of shaping your great ideas out of stones. With us you will become the architect of your own space.
Quality of our products is marked not only by extraordinary beauty, but it is also matched by technological excellence and 
functionality.
We exclusively use the highest quality raw materials and incorporate patented modern technologies. All around Europe we 
implement the state of the art technology. Our quality is ensured by strict laboratory supervision of all local and European 
standards. Furthermore our internal quality requirements exceed these norms. All our products are certified by independent 
laboratories.
www.citystone-design.com
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DESIGN
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Linie & styly / Lines and Styles

Linea Decorativo
Tento styl je ten pravý, chcete-li danému místu vdechnout středozemní atmosféru. Produkty jsou svým tvarem, strukturou a 
barevností ideální pro vytvoření světlého, živého a lehkého prostředí.
The style is ideal to achieve Mediterranean touch. Our stones are shaped to suit the bright and light landscape.

Linea City
Linie City podtrhuje moderní charakter aktuální architektury. Čisté linie a monochromní barvy spolu s použitím nejhodnotnějších 
surovin završují tento efekt.
Linea City ideally fits with modern architecture. Clear ascetic lines and simple colours together with noble minerals complete the 
harmony.

Linea Classic
Klasické produkty jsou všude doma. Také staré osvědčené linie mohou díky elegantnímu designu působit zcela nově. Tato 
produktová řada se uchází o vaše sympatie novou barevností.  
Classic products due to the new set of natural colours obtain various design capabilities.
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· Senso
Senso má barevné odstíny jako Naturo. Navíc je však Senso vyvinuta po vzoru dlažeb z přírodního 
kamene s jemným reliéfním povrchem, s těmito efekty: lomená břidlice, bosáž, opalování nebo 
struktura dřeva. Pro dosažení různých typů povrchové struktury stojí modelem ty nejvybranější druhy 
přírodního kamene z celého světa. / Senso surface shows the same colour effects as Naturo, but with 
the additional effect of naturally roughened surface of the stone. These effects model the most beautiful 
stones of the world.

· Naturo
Naturo je varianta povrchové úpravy našich produktů, která svou barevnou kompozicí odráží odstíny 
přírodního kamene. Vzniklá jedinečná hra barev evokuje životní styl Středozemí a přináší do vašeho domova 
slunce.  / Naturo surface reflects the nuances of natural minerals with multicolour effects. The unique 
play of colours creates unusual impressions.

· Antico
Zcela ve stylu dlažeb v antických metropolích jsou při tomto ostařovacím postupu jednotlivé kameny 
opracovány jemnými kladívky. Vzniklá patina podtrhuje jejich ušlechtilý charakter. Dlažba budí dojem, jako 
by mohla vyprávět svou vlastní historii... / The unusual beauty of the ancient buildings is achieved by our 
unique technology of „Antico-Effect“. Every stone shines in a way that it tells its own glorious history. Antico 
stones give the impression of tradition and continuity, which highlights their noble character.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY / THE ART OF SURFACES
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· Aquafinish
Při povrchové úpravě Aquafinish jsou ušlechtilé přírodní suroviny, obsažené v dlažebních kamenech a 
deskách, na povrchu obnaženy. Tím vzniknou drsné a velmi luxusní povrchy s nejkvalitnějším mramorem a 
žulou. Opracování probíhá otryskáváním vodou pod vysokým tlakem.  / Technology Aquafinish emphasises 
the beauty of noble mineral intrusions of the surface. The effect is similar to the best marbles and granites.

· Ferrofinish
Ferrofinish slouží zdůraznění jemných přírodních surovin obsažených v našich produktech. Povrch dlažeb je 
přitom zdrsněn a rozvine lehký třpyt. Tento mimořádný povrchový efekt vzniká otryskáváním nejjemnějšími 
ocelovými kuličkami.  / Technology Ferrofinish highlights the grains of natural minerals, which are visible by 
beautiful reflections of the light.

· Steelfinish
Při úpravě Steelfinish je povrch kamenů novodobým postupem vyhlazován a leštěn. Povrch dlažby tak 
působí měkce a harmonicky, hra barev se plně rozvine.  / Steelfinish makes the surface gently polished and 
allows all the colours to shine brightly. This effect is achieved only with this unique technology.
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ISOKOR
Ekologicky nezávadná nanotechnologická impregnace

Isokor-originál je ekologický přípravek na bázi nanotechnologie, speciálně vyvinutý na 
ošetřování a údržbu našich betonových výrobků.  Jeho složení, které navazuje na systém 
výroby a technologii používané naší společností, zajišť uje, že se Isokor-originál výborně váže s 
povrchem těchto výrobků. 
Ani při opakované aplikaci nezanechává žádné stopy (mléčný film). Výsledkem je dokonalá 
neviditelná impregnace, která znemožňuje stálé usazení nečistot na povrchu a jejich proniknutí 
do hloubky materiálu. 
Zároveň zůstávají zachované paropropustné vlastnosti materiálu. Díky tomu je výsledná 
ochranná vrstva velmi odolná proti pronikání stříkající vody na ošetřený povrch, který získává 
samočisticí schopnost. Stabilitu zásadně neovlivní ani časté střídání teplot anebo působení 
chemických látek.

Smyslem ošetření přípravkem Isokor-originál je uchovat ošetřený materiál po dobu jeho 
životnosti dlouhodobě v původním stavu. Syté barvy bez řas a plísní, čisté, suché, zdravé.
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ZUŠLECHTĚNÍ POVRCHU
Dosaženo technologickými postupy na optické zušlechtění povrchu našich dlažeb – steelfinish, aquafinish, ferrofinish, antico. Viz pod-
robné informace o jednotlivých povrchových úpravách.

VNITŘNÍ HYDROFOBIZACE
Všechny dlažební systémy se vyrábějí z betonové směsi, která je hydrofóbně upravená, tedy vodoodpudivá. Vnitřní hydrofobizace 
zlepšuje také jiné vlastnosti dlažeb, zejména mrazuvzdornost, odolnost vůči chemickým rozmrazovacím prostředkům, povětrnostním 
vlivům a redukuje vznik výkvětů. 

ODOLNOST PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM 
Všechny dlažby  jsou vyráběny v souladu s požadavky norem pro mrazuvzdornost, odolnost vůči chemickým rozmrazovacím prostředkům 
a nasákavost. Tyto vlastnosti jsou testovány pomocí speciálních zkoušek, jejichž pravidla jsou stanovena jednotně pro celou EU.  
Naše produkty převyšují podstatně požadavky těchto norem a jejich vlastnosti jsou pravidelně dozorovány.  

EKOLOGICKÁ NEZÁVADNOST 
Z ekologického hledniska splňují naše produkty všechny požadavky, které jsou kladeny na zdravý životní styl. Můžete tedy klidně 
relaxovat a v pravém smyslu slova „jíst ze země“. Také vhodné pro plochy, na kterých si hrají děti. 
Při výrobě našich produktů používáme z 99,8 % přírodní suroviny jako cement a pojiva, písky, štěrky, ušlechtilou žulu a mramor. Také 
cement je přírodní surovinou. Skládá se především z vápence, který je náročným postupem vypalován a mlet. Naše výrobky obsahují 
velké množství bílého cementu, který má ještě lepší vlastnosti, např. vyšší pevnost  a podtrhuje jedinečné vybarvení dlažeb. 

KRITÉRIA  NORMY CE
Všechny naše produkty se vyrábějí v souznění s právoplatnými vyhlášeními o shodě a jsou přezkušovány podle platných norem EN 1338 
(betonové dlažby), EN 1339 (betonové dlaždice), EN 1340 (betonové obrubníky), EN 771-5 (zdicí prvky), EN 15435 (bednicí tvárnice).

Produkty jsou v katalogu označeny  následujícími symboly:

KVALITA CITY STONE DESIGN
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LINEA DECORATIVO

· SENSO 

· ANTICO

· NATURO 

LINEA CITY

· AQUAFINISH

· FERRO FINISH

LINEA CLASSIC

CREATIVE GARDEN

ACCESSOIRES

20 - 65

66 - 79

80 - 93

96 - 115

116 - 127

128 - 137

138 - 153

154 - 167
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BRAZIL

BLACK-SHADOW

BABYLON

DOLOMITE
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PASTEL

IVORY

GRANITO

MAHAGONI

DESIGN
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Bella Piccola 
Villa Nobile 
City Stone
Casa Di Campo 
Inspiro 
Venezia  
Villa Perla 
Copacabana
Granada
Terrazza
Bangkirai

SENSO
LINEA DEKORATIVO 
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BELLA  PICCOLA
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BELLA  PICCOLA 

 LINEA DECORATIVO

SENSO

BARVY A VELIKOSTI

Krása přirozených ploch našeho designu dosahuje díky Bella Piccola harmonického završení. Její malé formáty vycházejí z tradičního designu malých dlažebních kamenů. Už po 
staletí jsou tyto dlažby používány a utvářejí charakter mnoha krásných historických měst. Bella Piccola je určena také k doplnění mnoha jiných dlažeb se strukturním povrchem. 
Oblouky, výplně, klíny a zakřivení tak mouhou být sladěny s jiným designem v odpovídajících barvách. Vydlážděné plochy díky tomu působí živějším a tradičnějším dojmem.

black-shadow

giallo

granito

brasil

pastel

ivory

25

Rozměry: 9,5x7cm  |  9,5x8cm  | 9,5x9cm  |  9,5x10cm  | 9,5x11cm  |  9,5x12cm |  v 8cm

Finest beauty of our natural surfaces achieves with Bella Piccola the harmony of your private spaces. The small sizes result from tradition of ancient pavements. These nice 
stones have been used for centuries and adorn many old beautiful towns. Bella Piccola completes various architectural details like gates, archs, facades making the whole place 
traditional and cozy.
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VILLA NOBILE
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BARVY A VELIKOSTI

29

granito

black-shadow

giallo

dolomite

Rozměry: 13,3x13,3cm | 26,6x13,3cm | 26,6x26,6cm | 26,6x39,9cm  |  v 8cm

VILLA NOBILE 

Tradiční design a způsob pokládky naší Villa Nobile pramení z klasické římské architektury. Již v období antiky položili řemeslníci základy této varianty, nesoucí dodnes název 
římská vazba. S velkou láskou k detailu jsme se pokusili přenést tento velkolepý dojem antické noblesy do vašeho domova. 

Traditional design of Villa Nobile corresponds with the classic Roman architecture. The ancient Roman craftsmen invented this shape which nowadays carry the name „Roman“. 
With our care for details we designed this beautiful impression of antique for your houses.

 LINEA DECORATIVO

SENSO | STEELFINISH
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CITY STONE
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BARVY A VELIKOSTI
Rozměry: 15x18cm | 15x23cm |  15x28cm | 18x26,5cm | v 8cm

Design of City Stone sets new accents for pavement architecture. Different lenghts give the specific visual effect for both public and private spaces.

Design dlažby City stone klade nové akcenty v pokládce, ve  spojení s přirozeně působícím povrchem. Lehce zvlněné hrany kamenů podtrhují tento efekt. Kombinace různých 
formátů  vytvářejí ušlechtilý vzhled, který své působení plně rozvine jak v městské architektuře, tak v soukromých realizacích. 

CITY STONE

giallo

ivory

granito

black-shadow

 LINEA DECORATIVO

SENSO | STEELFINISH
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CASA DI CAMPO
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Rozměry: 15,8x20,8cm  | 15,8x26,8cm | 15,8x29,8cm |  15,8x38,8cm | 22,3x38,8cm | 
                      28,3x31,8cm | 28,3x42,3cm | v 8cm

Summerhouse... this feeling will give you our Casa di Campo. If you are tired after the busy day or you have fun in a lazy day,  you will be proud of this surface. Harmonious 
colours and shapes of the Mediterranean atmosphere will give you the feeling of endless holiday. 

Domov je letní sídlo... Tento pocit má zprostředkovat dlažba Casa di Campo. Je jedno, jestli se do vašeho refugia vracíte po náročném dni nebo si užíváte nekonečného víkendu, 
na tuto dlažbu budete po celý život pyšní. Harmonická plocha v barvách a formách jižních krajů vám bude neustále dávat pocit nikdy nekončící dovolené.

CASA DI CAMPO 

babylon

granito

ivory

black-shadow

 LINEA DECORATIVO

SENSO | STEELFINISH

BARVY A VELIKOSTI
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INSPIRO
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BARVY A VELIKOSTI
Rozměry: 60x15cm | 60x30cm | 30x30cm | v 8cm

With Inspiro you make a unique choice. Inspiro combines modernity and nature. Elegance and clear lines, small fugues and bigger sizes meet with the harmonic surface 
structure. Together with the impressing colours we achieved the highest quality of visual experience

S dlažbou Inspiro jste učinili mimořádnou volbu. Inspiro spojuje modernu a přirozenost. Štíhlé čisté linie, minimální spáry a velkoplošné formáty se setkávají s harmonickou 
jemnou strukturou povrchu. Spolu s pečlivě vybranými barevnými odstíny vytvářejí prostředí splňující nejnáročnější požadavky.

INSPIRO 

babylon

giallo

ivory

black-shadow

 LINEA DECORATIVO

SENSO | STEELFINISH
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VENEZIA
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BARVY A VELIKOSTI

45

With its big sizes and fine structure Venezia is capable for almost every application. It combines the feeling of size and style. It’s also suited for the heavier vehicle traffic.
Venezia has a noble surface thanks to its high quality natural look. The surface is designed for pedestrian zones and private areas of higher visual requirements.

Díky velkým formátům 60x30 a 30x30 s jemně strukturním povrchem se Venezia hodí téměř ke všem realizacím. Zprostředkovává pocit velikosti a stylu. Ani pojezd auty není 
pro tuto dlažbu, navzdory jejím velkým formátům, žádný problém. Venezia je ušlechtilá dlažba, která se svým povrchovým efektem může měřit s nejhodnotnějšími plochami z 
přírodního kamene. Použití bylo koncipováno pro pěší zóny a soukromé plochy nejvyšších nároků. 

VENEZIA

ivory

babylon

brasil

granito

black-shadow

Rozměry: 60x30cm | 30x30cm | v 8cm

 LINEA DECORATIVO

SENSO | STEELFINISH
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VILLA PERLA
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BARVY A VELIKOSTI
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Rozměry: 39,7x39,7cm | 26,4x39,7cm | 39,7x46,4cm | 53x39,7cm | 39,7x59,7cm | v 5,5cm

Luxury patio is achieved with Villa Perla. The surface effect is highlighted by precious natural minerals.
The big format in combination with the natural colours discovers the image of perfection. Villa Perla has a warm touch of the South.

Ryzí luxus zprostředkovává vaše terasa s dlažbou Villa Perla. Struktura tohoto bosovaného efektního povrchu se používá pouze u nejcennějšího přírodního kamene. Velké 
formáty v kombinaci s vybranými přírodními barevnými odstíny budí obraz dokonalosti. Villa Perla vám dává pocítit teplo jižních krajů.

VILLA PERLA

ivory

dolomite

granito

black-shadow

 LINEA DECORATIVO

SENSO | STEELFINISH
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COPACABANA
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BARVY A VELIKOSTI

53

Rozměry: 39,7x39,7cm | 26,4x39,7cm | 39,7x46,4cm | 53x39,7cm | 39,7x59,7cm | v 5,5cm

COPACABANA

The feeling of Brazilian sounds, the light feeling of smooth rythm come to you with our Copacabana. Designed for the terraces as the places for resting, celebration and 
dancing. Your guests will feel as being on holidays. The effect of Brazilian slates gives you the most noble ambience. Special protection gives resistance against the wine spots 
contamination.

Atmosféru brazilských rytmů, lehkost bytí, vám s naší Copacabana přinášíme domů. Efektní povrch brazilské břidlice vám nabízí to nejnoblesnější prostředí, v kterém se budou 
vaši hosté cítit  jako na pravé exotické dovolené. Vhodná pro větší terasy, k relaxaci, pro párty nebo tanec. 

ivory

dolomite

brasil

babylon

 LINEA DECORATIVO

SENSO | STEELFINISH
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GRANADA
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ivory

babylon

granito

black-shadow

Rozměry: 80x40cm | v 8cm

BARVY A VELIKOSTI

Granada plates are the mark of the trend in architecture of open spaces. These big formats are excellent for bigger spaces with reduced traffic. Clear lines of the plates yield the 
stylish, modern and noble ambience.

Dlaždice Granada určují trend v architektuře venkovních prostor. Extra velké formáty se výborně hodí k utváření velkých prostranství  s omezenou pojezdností. Čisté linie velko-
plošných dlažebních desek dávají vzniknout velmi stylovému, modernímu a noblesnímu prostředí.

GRANADA 

 LINEA DECORATIVO

SENSO | STEELFINISH
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TERRAZZA 
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61

granito

brasil

dolomite

ivory

Rozměry: 60x40cm | 40x40cm | v 5cm

BARVY A VELIKOSTI

Velkoformátové klasické dlaždice Terazza završují, ve stylu noblesních vil, prostředí vašeho domova. Díky malé tloušťce jsou vhodné na venkovní plochy stejně jako na 
použití v interiéru. Kombinovatelné s formáty linie Avenida pro pojezdové plochy.

The big plate format of classic terraces in the style of the luxury palaces and residences.
It suits both: the open spaces and closed patios. The Ferrofinish technology brings to the surface the precious minerals, like marble or granite. It can be combined with the formats  
of Avenida stones.

TERRAZZA 

 LINEA DECORATIVO

SENSO | STEELFINISH
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BANGKIRAI
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old wood

oak

teak

Rozměry: 60x15cm | v 8cm

BARVY A VELIKOSTI

The aesthetics of our Bangkirai noble wood-like surface for the demanding architecture designs meets the highest expectations. The terraces, the fireplaces or the surroundings 
of swimming pools, Bangkirai is the right choice to bring positive emotions. The advantage of our interpretation in opposite to the natural wood lies in the heat accumulation 
after a sunny day till the late night. Bangkirai is very durable material, which would last for generations.

Estetika naší dlažby Bangkirai pro náročnou architekturu naplňuje nejvyšší očekávání. Ať už pro zastřešenou terasu, sezení uprostřed zeleně nebo stylové obložení bazénu, 
Bangkirai je tou pravou emocionální volbou. Výhody našeho provedení oproti dřevu tkví ve schopnosti akumulovat denní teplo až do pozdního večera. Odolné a trvanlivé na 
celý život, tyto přednosti si užijete. 

BANGKIRAI

 LINEA DECORATIVO

SENSO | STEELFINISH
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Bella Piccola 
Villa Nobile 
Brantiko

ANTICO
LINEA DEKORATIVO 
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BELLA PICCOLA
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BARVY A VELIKOSTI

71

giallo

dolomite

brasil

granito

Rozměry: 9,5x7cm | 9,5x8cm | 9,5x9cm | 9,5x10cm | 9,5x11cm | 9,5x12cm | v 8cm

The antico version of our Bella Piccola reveals its beauty and exceptional antique flare alone or in combination with other formats.
These stones fit every aspect of our traditions and history.

Ostařená varianta naší Bella Piccola vytváří jak v samostatné pokládce, tak v kombinaci s jinými formáty pokaždé mimořádnou atmosféru. Tato dlažba obstojí v každém ohle-
du nárokům na realizaci a obnovu historických kulturních památek a prostranství. Jako žádná jiná odráží tato dlažba svým designem historii dlažeb, které používali Římané na 
chodníky a  cesty spojující celou Evropu.

BELLA  PICCOLA 

 LINEA DECORATIVO

ANTICO
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VILLA NOBILE
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giallo

dolomite

granito

black-shadow

Rozměry: 13,3x13,3cm | 26,6x13,3cm | 26,6x26,6cm | 26,6x39,9cm | v 8cm

BARVY A VELIKOSTI

The traditional design of our Villa Nobile emerges from classic Roman architecture. Its origin goes back to the ancient Roman craftsmen who invented this shape which continues 
to carry the name „Roman“. With great care for details we deliver to you the feeling of glory and splendour of antique time. The antico version of Villa Nobile emphasizes this 
effect in unique style. Gently rounded edges give the feel of a natural stone.

Tradiční design a způsob pokládky naší Villa Nobile pramení z klasické římské architektury. Již v období antiky položili řemeslníci základy této varianty, nesoucí dodnes název 
římská vazba. S velkou láskou k detailu jsme se pokusili přenést tento velkolepý dojem antické noblesy do vašeho domova. Ostařená varianta dlažby Villa Nobile podtrhuje 
tento efekt zvláštním způsobem. Jemně zaoblené hrany vytvářejí vzhled přírodního kamene.

VILLA  NOBILE

 LINEA DECORATIVO

ANTICO
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BRANTIKO
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 LINEA DECORATIVO

ANTICO

grau

terakota

pastel

brasil

granito

Rozměry: 14x14cm | 14x21cm | v 6cm

BARVY A VELIKOSTI

The classic design of the antique stone. The design resembles the nature with the advantage of the precise shape of the elements. The combination of two formats allows 
various different patterns.

Klasický design je inspirován dlažbou z přírodního kamene, ale je vybaven výhodami exaktně tvarované betonové dlažby. Kombinace obou formátů umožňuje mnoho variant pokládky.

BRANTIKO
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Grenada 
Parket
Terrazza

NATURO
LINEA DECORATIVO 
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GRENADA
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Rozměry: 80x40cm | v 8cm

BARVY A VELIKOSTI

The big format with natural stone looking plates is the charm of Granada.
Ideal for terraces. Friendly ambience of the surface opens new horizon in the most noble colours of Mediterranean natural stones.

Šarm velkoformátových dlaždic s efektem přírodního kamene charakterizuje naši dlažbu Granada. Ideální na terasy, náměstí a pěší zóny. Přitažlivá atmostféra těchto 
ploch otvírá nové horizonty. V nejušlechtilejších barvách přírodního kamene z oblasti Středozemí. 

GRANADA 

 LINEA DECORATIVO

NATURO | STEELFINISH

dolomite

granito

black-shadow
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PARKETT
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BARVY A VELIKOSTI

89

 LINEA DECORATIVO

NATURO

Rozměry: 69,7x14,7cm | 49,7x14,7cm | 49,7x11,2cm | 39,7x11,2cm | 29,7x11,2cm | v 8cm

ivory

babylon

granito

black-shadow

Parkett is designed in the style to suit quality modern architecture. The narrow and long shapes give the optical effect of clear lines and fine colours. Parkett fulfills the 
requirements for open public spaces as well as for a private landscape architecture.

Zcela ve stylu moderní architektury byl Parkett koncipován pro nejvyšší nároky. Optickým efektem jsou úzké a dlouhé formy, čisté linie a ušlechtilá barevnost. Tento produkt 
splňuje nároky moderní městské architektury stejně tak jako zahradní architektury soukromých objektů.

PARKETT
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TERRAZZA
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dolomite

granito

black-shadow

Rozměry: 60x40cm | 40x40cm | v 5cm

BARVY A VELIKOSTI

TERRAZZA

Terrazza se hodí velmi dobře na pochozí plochy a skládá se ze dvou jednotlivých formátů, které lze různě sestavit. Pro pojezdovou část dlážděné plochy se dá Terrazza nejlépe 
kombinovat se systémem Avenida.

Terrazza suits the pedestrian spaces and consists of two seperate formats that are nicely working together.
Terrazza and Avenida combined together are great choice for areas with a regular vehicle traffic.

 LINEA DECORATIVO

NATURO
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LINEA
CITY
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Bella Piccola 
Avenida 
Parkett
Terrazza

AQUAFINISH
LINEA CITY
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BELLA PICCOLA
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BELLA  PICCOLA 

Aquafinish version of our Bella Piccola gives the exceptional visual effects. It also works nicely in combination with other formats.

carbon

silver

carrara

arena

103

BARVY A VELIKOSTI
Rozměry: 9,5x7cm | 9,5x8cm | 9,5x9cm | 9,5x10cm | 9,5x11cm | 9,5x12cm | v 8cm

Varianta Aquafinish dlažby Bella Piccola vytváří jak při samostatné pokládce, tak i v kombinaci s jinými formáty mimořádnou atmosféru. Kombinace s jinými produkty Linea City 
s povrchovou úpravou Aquafinish nebo Ferrofinish je možná a oživuje dlážděné plochy.

BELLA  PICCOLA 

LINEA CITY

AQUAFINISH
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AVENIDA
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Rozměry: 20x10cm | 30x20cm | 30x30cm | 80x60cm | v 8cm

BARVY A VELIKOSTI

Avenida Aquafinish consists of many formats which give architects the great potential for creativity and flexibility. Formats from 20x10 to 80x60 are suitable for almost any type 
of modern architecture. It is available in refined colours of natural surfaces.

Avenida Aquafinish oplývá díky velké pestrosti jednotlivých formátů mimořádným kreativním potenciálem. Od menšího formátu 20x10 cm až po velikost 80x60 cm, umožňuje 
Avenida Aquafinish ztvárňovat  téměř všechny oblasti moderní architektury. K dostání je v náročných barvách s vybranými povrchy přírodního kamene. Použito je především 
mramoru a žuly. 

AVENIDA

LINEA CITY

AQUAFINISH

carbon

silver

carrara
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PARKETT
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BARVY A VELIKOSTI

111

Rozměry: 69,7x14,7cm | 49,7x14,7cm | 49,7x11,2cm | 39,7x11,2cm | 29,7x11,2cm | v 8cm

Parkett is designed in a style to suit quality modern architecture. The narrow and long shapes give the optical effect of clear lines and fine colours. Parkett fulfills the requirements 
for open public spaces as well as for a private landscape architecture.

Zcela ve stylu moderní architektury byl Parkett Aquafinish koncipován pro nejvyšší nároky. Optickým efektem jsou úzké a dlouhé formy, čisté linie a ušlechtilý povrch nejvyšší 
kvality. Tento produkt splňuje nároky moderní městské architektury stejně tak jako zahradní architektury soukromých objektů. Parkett Aquafinish je obzvlášť vhodný pro 
reprezentativní veřejné nebo soukromé plochy.

PARKETT

carbon

silver

carrara

LINEA CITY

AQUAFINISH
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TERRAZZA
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TERRAZZA

 LINEA CITY

AQUAFINISH

BARVY A VELIKOSTI

Terazza Aquafinish nabízí široké spektrum forem a barev se zušlechtěným povrchem. Díky povrchové úpravě Aquafinish jsou použité přírodní suroviny mramor a žula výrazně 
zviditelněny. Výsledný efekt tak působí velmi luxusně. Různé formáty ponechávají velký prostor vlastní kreativitě. 

Rozměry: 60x40cm | 40x40cm | v 5cm

The line Terrazza Aquafinish gives suitable shapes and colours together with the natural surfaces.
Through the technology Aquafinish the natural grains of marble and granite are brought to the surface to spark in the sunshine. The effect is very noble. Various shapes allow 
to design different patterns.

carbon

silver

carrara
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Avenida 
Largo Linea 
Parkett
City Stone

FERRO FINISH
LINEA CITY
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AVENIDA

LINEA CITY 

FERROFINISH

BARVY A VELIKOSTI

Program Ferrofinish naší dlažby Avenida nabízí nejširší spektrum formátů. Od  10 x 10 cm po velikost 80 x 80  cm najdete vhodné produkty pro vaši realizaci. Tato pestrost vám 
umožňuje obrovský výběr skladebných vzorů a kombinací. Svrchní strana kamenů je postupem Ferrofinish jemně zdrsněna. Tím vzniká ušlechtilý optický efekt. 

Rozměry: 10x10cm | 20x10cm | 20x20cm | 40x40cm | 80x40cm | 80x80cm | v 8cm

The Ferrofinish programme of our Avenida offers the widest spectrum of shapes. From 10x10 to 80x80 you will find the suitable products for your concept. Impressive size of the 
plates embodies calm and stability. Diversity gives the enormous number of patterns. Ferrofinish technology gives our stones a gently roughened surface. It makes a beautiful 
visual effect.
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carbon

silver

carrara
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LARGO LINEA 

LINEA CITY

FERROFINISH

BARVY A VELIKOSTI

Díky tvaru velkých harmonických podlouhlých formátů se rozvíjí mimořádné estetické působení dlažby Largo Linea. Právě větší plochy působí s Largo Linea velmi stylově. 
Svrchní strana kamenů je zdrsněna, a tím protiskluzová. Použitý přírodní kámen dává této dlažbě nezaměnitelný vzhled. 

Rozměry: 60x30cm | 60x15cm  | v 8cm

Through the big balanced elongated formats, Largo Linea unfolds the notable estetic effect.
Especially the straight, longer spaces with Largo Linea look very stylish. The surface of stones is roughened so slip-resistant. The natural minerals give the stones a distinctive 
look.

123

carbon

arena

carrara
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PARKETT

LINEA CITY 

FERROFINISH

BARVY A VELIKOSTI

Systém Parkett je koncipován pro mimořádné architektonické nároky. Estetické působení je výjimečné. Dobře zapadá do obrazu městských center stejně jako do stylové archi-
tektury soukromých realizací. Svrchní strana kamenů je zdrsněna, a tím protiskluzová. Milovníci mramoru a žuly si přijdou u Parkettu na své. Použití nejkvalitnějších surovin vám 
zaručuje dlouhodobou radost z vaší dlažby.

Rozměry: 69,7x14,7cm | 49,7x14,7cm | 49,7x11,2cm | 39,7x11,2cm | 29,7x11,2cm | v 8cm

System Parkett is designated for the specific architectural requirements. The estetic effect is impressive. Parkett suits the pedestrian walks of the cities as well as a stylish private  
architecture. The surface is roughened to make it slip-resistant. With Parkett any enthusiast of marble and granite will find full satisfaction. The highest quality raw materials 
guarantee a long term joy from your stones.
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carbon

silver

carrara
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CITY STONE

LINEA CITY 

FERROFINISH

BARVY A VELIKOSTI

Design dlažby City stone klade nové akcenty v pokládce, ve  spojení s přirozeně působícím povrchem. Díky výrobnímu postupu Ferrofinish je zdůrazněn efekt přírodního kame-
ne. 

Rozměry: 15x18cm | 15x23cm | 15x28cm | 18x26,5cm | v 8cm

Design of City Stone sets new accents for pavement architecture. Different lenghts give the specific visual effect for both public and private spaces. In Ferrofinish the natural 
stone effect additionally strengthened.
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 LINEA 
CLASSIC
Old City
Romana
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OLD CITY

LINEA CLASSIC

BARVY A VELIKOSTI

Klasický produkt s osvědčenými formáty a pěknou barevností. Nalezl své místo v mnoha městech a dvorech a vytváří vždy stylové prostředí. 

Rozměry: 14x7cm | 14x14cm | 21x14cm | v 4,6cm

Classical product with beauty of simple colours was used for cities and yards creating stylish ambience.
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magma
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ROMANA

LINEA CLASSIC

BARVY A VELIKOSTI

Romana je klasický produkt v příjemných barvách. Nabízí individuální možnosti pokládky jako oblouky a klíny. 

Rozměry: 5,7x11,5cm | 11,5x11,5cm | 8,6x11 cm MK | 11,5x11cm VK | v 6cm

Romana is a classic product with beautiful colours. Romana offers the individuall possibilities of making stylish curves and wedges.

lava

vino

magma

melange
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CREATIVE
GARDEN
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CREATIVE GARDEN

MURO
Muro Casser
Muro Duvar
Palisády
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MURO CASSER 

143



144



145

MURO CASSER

ZÁKRYTOVÉ DESKY

CREATIVE GARDEN

MURO | CRASHED

Naše systémy zídek Casser poskytují Vaší zahradě architektonicky velmi výrazné noblesní působení, jak z vnějšího tak z vnitřího pohledu. Dobrá kombinovatelnost sloupků 
a plotových prvků nabízí velký prostor pro vlastní tvořivost. Barevnost je inspirována přírodními barevnými odstíny. Se zídkami Casser získá Vaše zahrada estetické a zároveň 
bezpečné ohraničení. 

Systém Casser přináší doplňkový sortiment prvků, jejichž cílem je dotvořit harmonický výraz stavby.

Our wall system Casser let your property become a noble concrete architecture. Casser gives a great range of design options for walls and atractively looking poles. Colorous 
are inspired by natural materials. With Casser your property gets an elegant image and solid construction.

Matching roofs to Casser wall system

BARVY A VELIKOSTI

Rozměry:  14,8x19,5x36,9cm | 14,8x19,5x30cm | 14,8x19,5x39,6cm | 
           14,8x19,5x9,6cm | 14,8x5,0x39,6cm | 14,8x10x39,6cm 

BARVY A VELIKOSTI
Rozměry: 7x20,5x50cm | 7x20,5x30cm

giallo, granito, grafit, bianco

giallo, granito, grafit, bianco
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MURO
DUVAR 

147



148



 MURO DUVAR

CREATIVE GARDEN

MURO | ANTICO

BARVY A VELIKOSTI

Duvar je velmi vhodný jako zídka navozující atmosféru jižních krajů. Také v kombinaci s jinými plotovými systémy, přírodním kamenem a hodnotnými plotovými výplněmi 
dosáhnete s Duvarem vždy harmonického dojmu. Kromě toho se výborně hodí pro obzvláštně šarmantní zpevnění okrajů dlážděných ploch. Namísto obrubníku může Duvar 
vytvořit nenásilný a originální přechod mezi terasou a trávníkem. 

Rozměry: 40x20x15cm | 20x20x15cm | 33x25x8cm | 23x25x8cm

Duvar is suitable as a wall with a Southern flair. In combination with other wall systems, natural stone and exclusive fences, Duvar gives a harmonious impression. Duvar is also 
ideal as a surface charming edge mounting. Instead of a curb Duvar can ensure smooth transitions for example from terraces to a lawn.
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giallo, granito, grafit
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PALISÁDY

151



152



CREATIVE GARDEN

PALISÁDY | OBRUBNÍKY

PALISÁDA ROMANA

PALISÁDA AVENIDA

PALISÁDOVÁ OBRUBA

PARKOVÝ OBRUBNÍK 

Palisády a obrubové systémy slouží jako ohraničení dlážděných ploch a teras. Obrubníky různých formátů, palisády nebo také zdicí kameny jako Duvar mohou být libovolně 
kombinovány a vytvářejí estetické a bezpečné ohraničení Vašich venkovních prostor.

Palisades and curb systems are used to mount your spaces and terraces. Creative curbs, palisades and walls as Duvar can be combined to form an aesthetic and safe surrounding 
of your backyard.
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BARVY A VELIKOSTI

BARVY A VELIKOSTI

Palisáda Romana, rozměry: 11,5x11,5x40cm
Palisáda Avenida, rozměry: 20x10x40cm

Rozměry: 5x25x100cm | 5x25x50cm | 8x25x100cm

Palisáda Romana: šedá, červená, melange, sand, magma, lava, vino

šedá, grafit

Palisáda Avenida: šedá, grafit
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ACCESSOIRES
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SCHODIŠŤOVÉ BLOKY SOFTISTEP

ACCESSOIRES

Naše schodišťové bloky jsou kromě použití jako schodišťové stupně vhodné také k ohraničení noblesních teras a vyvýšených ploch. Povrch je ze dvou pohledových stran 
zdrsněn postupem Ferrofinish a tím protiskluzový, obzvláště vhodné pro použití v exteriérech. S bloky Softistep máte možnost budovat zídky až do jednoho metru výšky. Vzniká 
tak velmi moderní efekt.
 
Our steps are suitable for external spaces. They can be used as steps and edging for raising terraces and squares. The surface is roughened in Ferrofinish process therefore 
makes it slip resistant. With Softistep you have the option of wall systems to build up to a meter. The result gives a very modern effect.
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BARVY A VELIKOSTI
Rozměry: 15x25x100cm | 15x35x100cm | 15x35x50cm

carbon

carrara
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KOULE A KOSTKY

VELIKOSTI

Koule a kostky slouží jako oživení převážně velkých ploch. Rovněž pro zabudování integrovaných světel nebo řetězů jako ohraničení okrajů ploch a cest. Dodávány s povrchem 
hladkého betonu nebo povrchovou úpravou Aquafinish, v barvách podle individuálního přání na objednávku.

Průměr koule: 25cm | 35cm | 60cm
Rozměry kostky: 40x40x40cm

Our spheres and cubes are used to divide and mark larger areas. It is also suitable as a support for integrated lamps or chains. The surfaces are smooth concrete or Aquafinish.

ACCESSOIRES



BETONOVÉ PRVKY ART
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BETONOVÉ PRVKY ART
CONCRETE ELEMENTS ART
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KVĚTINÁČ ARCHITEKTUM

ACCESSOIRES

VELIKOSTI

Koncipován pro detailní dotváření veřejných a soukromých prostor. 

Rozměry:  90x100x100cm | 60x60x60cm | 30x100x100 | 35x80x30cm

Our special concern for details give us an edge to make the public and private spaces unique.
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DEKORATIVNÍ PÍSKY A KAMENIVO, GABIONY

K završení a dotvoření dalších venkovních prostor dodáváme různé ušlechtilé přírodní kamenivo a plážový písek. Rovněž nabízíme široký výběr gabionů, které jsou plněny 
ušlechtilým kamenivem z Itálie ve světlých barevných odstínech nebo přírodním kamenem z tuzemských regionů.

In order to complement and making the additional design of spaces you can use various chippings and beach sand. We also offer a large selection of gabions filled with brightly 
coloured stones from Italy or natural stone from local regions.
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ACCESSOIRES



CITYSTONEDESIGN
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S naším integrovatelným osvětlovacím systém můžete Vaše venkovní prostory zcela stylově osvítit. Vzniklé optické efekty rozzáří Vaše dlážděné plochy v ušlechtilém a decent-
ním světle. 
 
You are easily able to brighten your surface with our systems of integrated lights. The special desirable optical effect is achieved by the elegant and subtle light.

OSVĚTLOVACÍ PRVKY
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KONTAKT

CITY STONE DESIGN Group

PRODUCERS MEMBERS

IN VEST s.r.o. 
Areál Duslo a. s., 
SK - 927 03 Šaľa
Slovensko
Tel:  +421 31 775 21 90
Fax: +421 31 775 40 31
sala@dlazby-in.sk

CITY STONE DESIGN s.r.o.
Areál IN VEST  1179 
SK - 927 03  Šaľa  

IN VEST s.r.o. 
Cintorínska 4, 
SK - 044 10 Geča
Slovensko
Tel: +421 917 946 659
geca@dlazby-in.sk

City Steinwerk GmbH
Eschdorfer Strasse 23
D - 01833 Dürrröhrsdorf-Dittersbach
Deutschland
Tel:  +49 35026 9573 60 
Fax: +49 35026 9573 62 
info@citysteinwerk.de

CITY STONE DESIGN s.r.o.
Folknářská 1246/21
405 02 Děčín 2
Česká republika
Tel:  +420 412 582 317
Fax: +420 412 582 339
obchod@citystonedesign.cz

CITY STONE DESIGN Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 5
PL 44-256 Świerklany
Polska
Tel: + 48 601 700 305
biurocsd@gmail.com

GERMANY

POLAND

CZECH REPUBLIKA

SLOVAKIA
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Průměrné věci dávají světu jeho stálost,

výjimečné  jeho hodnotu.

Oscar Wilde

®



www.citystone-design.com

®


