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INSPIRATION
 FROM NATURE
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Sme skupina producentov pod značkou CITYSTONEDESIGN, ktorá spĺňa mimoriadne nároky na kvalitu, estetiku a harmóniu. 
Pestrosť našich variácií Vám ponúka veľký priestor k realizácii vlastných nápadov.
U nás sa stanete i VY architektom!

Pretože k náročnému a najmä trvalému produktu okrem krásy patrí hlavne kvalita a funkčnosť , pracujeme výhradne s kvalitnými 
a testovanými surovinami a využívame patentované výrobné postupy. V našom remesle sme odborníkmi už dve desaťročia.
Táto tradícia tvorí pevné základy pre Váš dizajn.
Výroba, výber a predaj surovín podlieha prísnym výberovým kritériám a náročnej kontrole akosti. Vo výrobnom procese dohliadame 
na plnenie európskych a regionálnych noriem .
Naša vlastná akosť svojou kvalitou podstatne prevyšuje tieto predpisy a je kontrolovaná skúšobnými stavebnými laboratóriami.
Jednotliví členovia skupiny pre Vás vyrábajú vo vlastných výrobných závodoch, podľa identických výrobných procesov a kritérií.
Predaj zabespečuje a koordinuje sieť regionálnych predajcov stavebných materiálov.
Bližšie informácie ako i predajnú sieť nájdete na našej internetovej stránke :
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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EXPERIENCE
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DESIGN
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Línie a štýly / Lines and Styles

Linea Decorativo
Výrobky z tejto línie sú svojím tvarom, štruktúrou a farebnosťou sú ideálne pre vytvorenie svetlého, živého a ľahkého vonkajšieho 
prostredia.
The style is ideal to achieve Mediterranean touch. Our stones are shaped to suit the bright and light landscape.

Linea City
Línia City odráža charakter modernej architektúry. Čisté línie a monochrómne farby s použitím najkvalitnejších surovín ho len 
zvýrazňujú.
Linea City ideally fits with modern architecture. Clear ascetic lines and simple colours together with noble minerals complete the 
harmony.

Linea Classic
Klasické produkty si vždy nájdu svoj domov. Staré osvedčené línie však môžu vďaka elegantnému dizajnu pôsobiť moderne. Táto 
produktová rada sa svojou novou farebnosťou uchádza o vaše sympatie. uchádza o vaše sympatie.
Classic products due to the new set of natural colours obtain various design capabilities.
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· Senso
Tento povrch je svojimi farebnými odtieňmi rovnaký ako povrch Naturo. Povrch Senso má však pridanú 
hodnotu v podobe jemných reliéfnych efektov v podobe lomovej bridlice, bosáže a opalovania. Pre 
dosiahnutie rôznych typov povrchovej štruktúry sú pre nás inšpiráciou tie najvybranejšie druhy prírodného 
kameňa z celého sveta. / 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 povrchovej úpravy našich výrobkov , ktorá svojou farebnou kompozíciou odráža odtiene 
prírodného kameňa .Jedinečná hra farieb evokuje životný štýl Stredozemia. / Naturo surface reflects the 
nuances of natural minerals with multicolour effects. The unique play of colours creates unusual 
impressions.

· Antico
Pri pohľade na tento povrch sa budete cítiť ako by ste kráčali po dlažbách v antických metropoliach. 
Privýrobnom procese sú dlažby druhotne opracované jemnými kladivkami, ktoré im v konečnej fáze 
zaručia ten povestný „antický – starobylý „ efekt. Tu môže mať každá dlažba svoju históriu. / 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
Pri povrchovej úprave Aquafinish pod vysokým tlakom vody prichádza k odryktiu ušľachtilých prírodných 
surovín a tým vzniká drsný a luxusný povrch na dlažbách a platniach podobný žule a mramoru. / Technology 
Aquafinish emphasises the beauty of noble mineral intrusions of the surface. The effect is similar to the best 
marbles and granites.

· Ferrofinish
Povrch dlažieb s touto povrchovou úpravou je pomocou oceľových guličiek zdrsňovaný a
výsledný efekt s ľahkým trblietaním pridá povrchu nádych elegancie. / Technology Ferrofinish highlights 
the grains of natural minerals, which are visible by beautiful reflections of the light.

· Steelfinish
Pri úprave steelfinisch je povrch dlažieb moderným výrobným procesom vyhladzovaný a leštený. Pôsobí 
mäkko a harmonicky a zaručuje plné rozvinutie farebnej hry. / 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
IN
IsoKor®IN-originál

je ekologický prípravok na báze nanotechnológie, špeciálne vyvinutý na ošetrovanie a údržbu 
betónových výrobkov vyrobených spoločnosťou INVEST, s. r. o., Šaľ a.
Jeho zloženie, ktoré nadväzuje na systém výroby a technológiu používanú toutospoločnosťou, 
zabezpečuje, že IsoKor®IN-originál sa vynikajúco viaže s povrchom týchto výrobkov. Ani 
pri opakovanej aplikácii nezanecháva žiadne stopy (mliečny film). Výsledkomje dokonalá 
neviditeľ ná impregnácia, ktorá znemožňuje pevné uchytenie nečistôt na povrchu a ich 
preniknutie do hĺbky materiálu (vrátane červeného vína či olejov, ktoré inak na neošetrenom 
povrchu zanechajú trvalé znečistenie). Zároveň ostávajú zachované paropriepustné vlastnosti 
materiálu. Vďaka tomu je výsledná ochranná vrstva úplne odolná proti prenikaniu padajúcej 
alebo striekajúcej vode na ošetrený povrch, ktorý nadobúda samočistiacu schopnosť. Stabilitu 
zásadne neovplyvní ani časté striedanie teplôt alebo pôsobenie chemických látok.

Zmyslom ošetrenia prípravkom IsoKor®IN-originál je uchovať ošetrený materiál počas jeho 
životnosti dlhodobo v pôvodnom stave. Sýte farby bez plesní, čisto, sucho a zdravo.

Viac na: www.isokor.com
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POVRCHOVÉ ZUŠĹ  ACHTENIE
Dlažby – vymývané, tryskané, antiko
Dosiahnuté technologickými postupmi na optické zušľachtenie povrchov našich výrobkov.

VNÚTORNÁ HYDROFOBIZÁCIA
Výrobky označené týmto symbolom sa vyrábajú z betónovej zmesi, ktorá je hydrofóbne upravená, teda je vodoodpudivá. Každý betón 
je nasiakavý – je to jeho prirodzená vlastnosť, použitím hydrofóbnych prostriedkov však dochádza k redukovaniu nasiakavosti betonóvej 
dlažby pri daždi, vlhkosti alebo vzlínavosti zo zeme a vďaka tomu sa výrazne redukuje možnosť vzniku výkvetov. Vnútorná hydrofobizácia 
zlepšuje aj iné vlastnosti dlažieb, najmä mrazuvzdornosť a odolnosť proti posypovým soliam. Aj povrchová vrstva dlažby je vyhotovená 
z hydrofobizovanej betónovej zmesi, preto je tento povrch vysoko kompaktný, má výborné mrazuvzdorné vlastnosti a zvýšenú odolnosť 
proti vzniku výkvetov a vplyvom počasia.

ODOLNOSŤ PROTI POVETERNOSTNÝM VPLYVOM
Odolnosť proti poveternostným vplyvom sa stanovuje skúškami mrazuvzdornosti a nasiakavosti, ktoré sa vykonávajú v súlade s normami 
STN EN 1338. Stanovenie odolnosti proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu so soľným roztokom: skúšobná vzorka je predkondiciovaná a 
potom vystavená účinkom 28 zmrazovacích a rozmrazovacích cyklov s povrchom pokrytým 3-percentným roztokom NaCl. Stanovenie 
celkovej nasiakavosti vodou: po kondiciovaní na stanovenú teplotu sa skúšobné teleso namočí, kým sa nedosiahne konštantná hmotnosť, 
a potom sa suší v sušičke na konštantnú hmotnosť. Strata hmotnosti je vyjadrená ako percento hmotnosti suchého telesa.

EKOLOGICKÁ NEZÁVADNOSŤ
Z ekologického hľadiska spĺňaju naše produkty všetky požiadavky , ktoré sú kladené na zdravý životný štýl. Pri výrobe používame z 99% 
prírodné suroviny ako cement , piesok, štrk, ušľachtilú žulu a mramor. Cement sa skladá predovšetkým z vápenca , ktorý je náročným 
technologickým procesom mletý a vypaľovaný. Naše produkty obsahujú i veľké množstvo bieleho cementu , ktorý má ešte lepšie 
vlastnosti ako napr.pevnosť a zaručuje výrobku jedinečnú a sýtu farebnosť.

KRITÉRIA CSK A CE
Všetky naše výrobky sa vyrábajú v súlade s právoplatnými vyhlaseniami zhody a sú skúšané podľa platných noriem STN EN 1338 
(dlažbové tvarovky), STN EN 1339 (betónové dlaždice), STN EN 1340 (betónové obrubníky), STN EN 771-5 (murovacie prvky), STN EN 
15435 (debniace tvárnice).

CITY STONE DESIGN QUALITY
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LINEA DECORATIVO

· SENSO 

· ANTICO

· NATURO 

LINEA CITY

· AQUAFINISH

· FERRO FINISH

LINEA CLASSIC

CREATIVE GARDEN

ACCESSORIES

20 - 65

66 - 83

84 - 101

104 - 123

124 - 135

136 - 149

150 - 165

166 - 175
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BRAZIL
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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

FARBY A VLASTNOSTI

Malé formáty Bella Piccola vychádzajú z tradičného dizajnu malých dlažbových kameňov tzv.mačacích hláv. Už po niekoľko storočí sa tieto typy dlažieb využívajú, aby dotvárali 
charakter krásnych historických centier. Bella Piccola je taktiež určená k doplneniu množstva dlažieb z rady City Stone so štruktúrovaným povrchom.
Oblúky, kruhy a rôzne zakrivenia, ktoré systém Bella Piccola zľahka dovoľuje, môžu tak byť  dokonale zladené s moderným dizajnom v rovnakých farebných kombináciách. 
Realizácie, tak pôsobia nielen tradičným, ale hlavne živším dojmom.

black-shadow

giallo

granito

brasil

pastel

ivory

25

Rozmery: 9,5x7cm  |  9,5x8cm  | 9,5x9cm  |  9,5x10cm  | 9,5x11cm  |  9,5x12cm |  h 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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FARBY A VLASTNOSTI
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granito

black-shadow

giallo

dolomite

Rozmery: 13,3x13,3cm | 26,6x13,3cm | 26,6x26,6cm | 26,6x39,9cm  |  h 8cm

VILLA NOBILE 

Tradičný dizajn a spôsob pokládky dlažby Villa Nobile pramení z klasickej rímskej architektúry. Už v období antiky položili remeselníci základy tejto varianty, ktorá dodnes nesie 
názov – rímska väzba. S veľkým zmyslom pre detail sme sa pokúsili preniesť tento veľkolepý dojem antickej noblesy do srdca Vašej záhrady.

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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FARBY A VLASTNOSTI
Rozmery: 15x18cm | 15x23cm |  15x28cm | 18x26,5cm | h 8cm

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

Dizajn City Stone štruktúry reprezentuje ľahko zvlnená hrana jednotlivých dlažieb. Kombinácia rozličných rozmerových parametrov zaručuje ušľachtilý optický efekt 
a krásny vizuálny zážitok.

CITY STONE

giallo

ivory

granito

black-shadow

 LINEA DECORATIVO

SENSO | STEELFINISH



34



CASA DI CAMPO
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Rozmery: 15,8x20,8cm  | 15,8x26,8cm | 15,8x29,8cm |  15,8x38,8cm | 22,3x38,8cm |
                      28,3x31,8cm | 28,3x42,3cm | h 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 letné sidlo... Tento pocit má spostredkovať dlažba Casa di Campo. Je jedno či sa do Vášho domova vraciate po náročnom dni alebo si užívate nekonečný víkend...
Na túto dlažbu budete právom hrdí. Harmonická plocha v špecifických formátoch a teplých farebných odtieňoch Vám bude neustále pripomínať pocit nezabudnuteľnej letnej 
dovolenky. 

CASA DI CAMPO 

babylon

granito

ivory

black-shadow

 LINEA DECORATIVO

SENSO | STEELFINISH

FARBY A VLASTNOSTI
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INSPIRO
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FARBY A VLASTNOSTI

41

Rozmery: 60x15cm | 60x30cm | 30x30cm | h 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

Výber dlažby Inspiro zaručuje úspech. Spája totiž prirodzenosť s trendom. Čisté, štíhle línie, minimálne špáry a veľkoplošné formáty s jemným štruktúrovaným povrchom spolu 
s vybranými farebnými kombináciami odtieňov vytvoria exteriér splňujúci i tie najnáročnejšie požiadavky.

INSPIRO 

babylon

giallo

ivory

black-shadow

 LINEA DECORATIVO

SENSO | STEELFINISH
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VENEZIA
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FARBY A VLASTNOSTI

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.

Venezia structura sa vďaka veľkým formátom 60x30 a 30x30 s jemne štruktúrovaným povrchom hodí takmer na všetky realizácie .Sprostredkúva pocit štýlovej veľkosti. Je 
vhodná i napriek veľkým formátom i na prejazd automobilom. Jej použitie je koncipované, tak pre pešie zóny ako i súkromné objekty najvyšších nárokov

VENEZIA

ivory

babylon

brasil

granito

black-shadow

Rozmery: 60x30cm | 30x30cm | h 8cm

 LINEA DECORATIVO

SENSO | STEELFINISH
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VILLA PERLA
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FARBY A VLASTNOSTI

49

Rozmery: 39,7x39,7cm | 26,4x39,7cm | 39,7x46,4cm | 53x39,7cm | 39,7x59,7cm | h 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.

Dlažba Villa Perla prináša na vašu terasu luxus. Štruktúra tohto bosovaného efektného povrchu sa vyskytuje iba u najcennejších prírodných kameňov. Veľké formáty v kombinácii 
s vybranými farebnými odtieňmi evokujú obraz dokonalosti. Villa Perla vo vás prebudí túžbu po teple južných krajov. 

VILLA PERLA

ivory

dolomite

granito

black-shadow

 LINEA DECORATIVO

SENSO | STEELFINISH
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COPACABANA
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FARBY A VLASTNOSTI

53

Rozmery: 39,7x39,7cm | 26,4x39,7cm | 39,7x46,4cm | 53x39,7cm | 39,7x59,7cm | h 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.

Prinášame Vám domov atmosféru brazílskych rytmov... Zárukou je dlažba Copacabana, ktorej efektný povrch brazílskej bridlice vytvorí z Vašej terasy to najnoblesnejšie 
prostredie v ktorom sa budú Vaši hostia cítiť ako na pravej exotickej dovolenke. Intenzívna ochrana povrchu tejto dlažby zvyšuje rezistenciu proti škvrnám napr. od vína alebo 
iných nápojov.

ivory

dolomite

brasil

babylon

 LINEA DECORATIVO

SENSO | STEELFINISH
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GRANADA
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ivory

babylon

granito

black-shadow

Rozmery: 80x40cm | h 8cm

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 určujú trend v architektúre vonkajších priestorov. Extra veľké formáty sa výborne hodia k dotváraniu veľkých priestranstiev s obmedzenou pojazdnosťou. 
Čisté línie veľkoplošných formátov garantujú štýlový a moderný exteriérový prejav dláždenej plochy. 

GRANADA 

 LINEA DECORATIVO

SENSO | STEELFINISH

FARBY A VLASTNOSTI
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TERRAZZA 
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61

granito

brasil

dolomite

ivory

Rozmery: 60x40cm | 40x40cm | h 5cm

Štýl noblesných víl reprezentuje dlažba s názvom Terazza. Svojou hrúbkou dovolí skrášliť tak exteriér ako i interiér každého domova. Pomocou povrchového opracovania 
sú výrazne zviditeľnené ušľachtilé prírodné suroviny ako mramor a žula , z ktorých sa dlažba Terazza vyrába. Je ľahko kombinovateľná s formátmi línie Avenida určenej pre 
pojazdné 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

FARBY A VLASTNOSTI
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BANGKIRAI
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old wood

oak

teak

Rozmery: 60x15cm | h 8cm

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 dlažby Bangi Rai imitujúcej exotické drevo naplňuje najvyššie očakávanie v náročnej architektúre exteriéru. Jej širokospektrálne využitie či už pre zastrešenú terasu, 
altánky alebo štýlové bazénové lemy bude pre Vás tou pravou emocionálnou voľbou. Výhody betónového prevedenia oproti drevu spočívajú v schopnosti akumulovať teplo 
do neskorého večera. 

BANGKIRAI

 LINEA DECORATIVO

SENSO | STEELFINISH

FARBY A VLASTNOSTI
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Bella Piccola 
Villa Nobile 
Brantiko
Orea

ANTICO
LINEA DEKORATIVO 
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BELLA PICCOLA
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FARBY A VLASTNOSTI

71

giallo

dolomite

brasil

granito

Rozmery: 9,5x7cm | 9,5x8cm | 9,5x9cm | 9,5x10cm | 9,5x11cm | 9,5x12cm | h 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.

Historický vzhľad Bella Piccola uložená samostatne, ale aj v kombinácii s inými formátmi vytvorí vždy mimoriadnu atmosféru. Táto dlažba spĺňa i tie najnáročnejšie kritéria
na realizáciu a obnovu historických kultúrnych pamiatok a priestranstiev. Ako žiadna iná dlažba Bella Piccola odráža vo svojom dizajne históriu starých dlažieb, ktoré používali 
Rimania na cesty a chodníky. 

BELLA  PICCOLA 

 LINEA DECORATIVO

ANTICO
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VILLA NOBILE
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giallo

dolomite

granito

black-shadow

Rozmery: 13,3x13,3cm | 26,6x13,3cm | 26,6x26,6cm | 26,6x39,9cm | h 8cm

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.

Tradičný dizajn a spôsob kladenia Villa Nobile pramení z klasickej rímskej architektúry. Už v období antiky položili remeselníci základy tejto varianty, špecifikovanej ako rímska 
väzba. S veľkou dávkou profesionality a zmyslu pre detail sme sa pokúsili preniesť tento veľkolepý dojem antickej noblesy do Vášho domova.

VILLA  NOBILE

 LINEA DECORATIVO

ANTICO

FARBY A VLASTNOSTI
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BRANTIKO
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 LINEA DECORATIVO

ANTICO

sivá

terakota

pastel

brasil

granito

Rozmery: 14x14cm | 14x21cm | h 6cm

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.

Klasicky dizajn starobylej dlažby, ktorý  vychádza z prírodného kameňa, je však vybavený prednosťami presných tvarov a rozmerov modernej betónovej dlažby. Kombinácia 
dvoch formátov umožňuje mnohostranné varianty kladenia.

BRANTIKO

FARBY A VLASTNOSTI
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OREA
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 LINEA DECORATIVO

ANTICO

terakota

piesková

sivá

Rozmery: 6,2x12,5cm | 12,5x12,5cm | 12,5x18,7cm | h 6cm
Obruník: 33x25cm | h 8 cm

Dlažba Orea vdýchne romantiku nielen záhradným zákutiam, ale aj historickým uličkám či námestiam. Ušľachtilý prírodný kameň v kombinácii s betónovou dlažbou Orea dodáva 
priestoru punc jedinečnosti. Kvalitná dlažba Orea má vzhľad prírodného kameňa, pričom si zachováva všetky výhody modernej betónovej dlažby. Vzhľadom na to, že pri tomto 
type sa nerozlišuje vrchný nášľap a spodná vrstva, kladenie nie je náročné na čas. Dlažba vyniká vysokou mrazuvzdornosťou, odolnosťou proti chemickým rozmrazovacím 
prostriedkom, oteruvzdornosťou a dobrou priľnavosťou. Všetky tieto vlastnosti podporujú dlhú životnosť dlažby. Dlažba s neobyčajným výrazom sa vyrába, rovnako ako iné 
moderné dlažby, vibrolisovaním na modernej linke. Nezvyčajný historizujúci vzhľad vysokohodnotnej dlažby Orea vzniká až jej zámerným otĺkaním v otĺkacom bubne. Táto 
technologická úprava dodá každej hrane, rohu a ploche kameňa nepravidelnosť, a tým prirodzený vzhľad.

OREA 

OREA OBRUBNÍK

FARBY A VLASTNOSTI
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Granada 
Parkett
Terrazza
Reina

NATURO
LINEA DECORATIVO 
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GRANADA
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Rozmery: 80x40cm | h 8cm

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 veľkoformátových dlažieb s efektom prírodného kameňa výborne reprezentuje dlažba Grenada.  Je ideálna na terasy, predmestia, pešie zóny a námestia. 
Príťažlivá atmosféra realizácií otvára nové horizonty.

GRANADA 

 LINEA DECORATIVO

NATURO

dolomite

granito

black-shadow

FARBY A VLASTNOSTI
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PARKETT
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 LINEA DECORATIVO

NATURO

Rozmery: 69,7x14,7cm | 49,7x14,7cm | 49,7x11,2cm | 39,7x11,2cm | 29,7x11,2cm | h 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.

Pre najvyššie nároky v štýle modernej architektúry bola navrhnutá dlažba Parket. Úzke tvary, čisté línie a zaujímavá farebnosť zaručuje nádherný vizuálny zážitok. Tento výrobok 
spĺňa vysoké nároky modernej mestskej architektúry. 

PARKETT
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TERRAZZA
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dolomite

granito

black-shadow

Rozmery: 60x40cm | 40x40cm | h 5cm

TERRAZZA

Terrazza je naprojektovaná na pochôdzne, ale i pojazdné plochy ,skladá sa z dvoch rozmerovo rôznych formátov. Pri pojazdných plochách sa výborne Terazza kombinuje 
so systémom Reina.

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

 LINEA DECORATIVO

NATURO

FARBY A VLASTNOSTI



98



REINA
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dolomite

mahagoni

granito

black-shadow

Rozmery: 25x25cm | 37,5x25cm | 50x25cm | 50x50cm | h 8cm

Reina consists of many formats which can be combined in various patterns. Depending on the traffic whether the gateway or the terrace, street or boulevard, Reina is the 
proper choice. You can fulfill your ideas and become the architect of your landscape.

Systém Reina sa skladá z jednotlivých rôzne rozmerovo koncipovaných rozmerov, ktoré ponúkajú širokú paletu kladačských vzorov. Podľa plánovanej záťaže plochy, sa dá ľahko 
naprojektovať terasa, chodníka alebo vjazd do garáže. 

REINA

 LINEA DECORATIVO

NATURO

FARBY A VLASTNOSTI
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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

111

Rozmery: 9,5x7cm | 9,5x8cm | 9,5x9cm | 9,5x10cm | 9,5x11cm | 9,5x12cm | h 8cm

Varianta Aquafinish dlažby Bella Piccola vytvára pri samostatnom kladení ako i v kombinácii s inými formátmi zaujímavú atmosféru. Je možná i kombinácia s inými líniami City 
Aquafinish alebo Ferrofinish. 

BELLA  PICCOLA 

LINEA CITY

AQUAFINISH

FARBY A VLASTNOSTI
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AVENIDA
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Rozmery: 20x10cm | 30x20cm | 30x30cm | 80x60cm | h 8cm

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.

Vďaka veľkej pestrosti jednotlivých rozmerových formátov má dlažba Avenida Aquafinish vysoký kreatívny potenciál. Od najmenšieho formátu 200x100 mm až po formát 
800x600 mm umožňuje táto dlažba realizáciu takmer vo všetkých oblastiach modernej architektúry vonkajších priestorov. Náročné farebné kombinácie s vybraným povrchom 
prírodného kameňa s použitím žuly a mramoru si nájdu svoje miesto v každej vysnívanej záhrade. Pri povrchovej úprave Aquafinish je nášlap dlažieb uzatvorený a zaručuje 
ochranu pred väčšími nečistotami.

AVENIDA

LINEA CITY

AQUAFINISH

carbon

silver

carrara

FARBY A VLASTNOSTI
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PARKETT
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FARBY A VLASTNOSTI
Rozmery: 69,7x14,7cm | 49,7x14,7cm | 49,7x11,2cm | 39,7x11,2cm | 29,7x11,2cm | h 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.

Úzke a dlhé formáty, čisté línie a ušľachtilý povrch najvyššej kvality – tieto znaky reprezentujú dlažbu Parket Aquafinish. Tento výrobok spĺňa vysoké nároky modernej architektúry 
mestských častí ako i záhradnej architektúry súkromných objektov.

PARKETT

carbon

silver

carrara

LINEA CITY

AQUAFINISH
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TERRAZZA
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TERRAZZA

 LINEA CITY

AQUAFINISH

Línia Terazza Aquafinish ponúka široké spektrum foriem a farebnej palety s ušľachtilým povrchom. Na základe povrchovej úpravy Aquafinish sú prírodné suroviny mramor a žula 
výrazne viditeľné. Výsledný efekt tak pôsobí veľmi luxusne. Rôzne formáty nechávajú vyniknúť vlastnej kreativite.

Rozmery: 60x40cm | 40x40cm | h 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

Výrobný program Ferrofinish dlažby Avenida ponúka najširšie spektrum formátov, od veľkosti 100x100 mm až po veľkosť  800x800 mm. Táto rozmerová pestrosť umožňuje 
veľký výber skladobných vzorov. Pohľadová strana dlažieb je výrobným postupom ferrofinish jemne zdrsnená. Vzniká tak ušľachtilý optický efekt.

Rozmery: 10x10cm | 20x10cm | 20x20cm | 40x40cm | 80x40cm | 80x80cm | h 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

Práve veľké a priestranné plochy sú pre dlažbu Largo Linea veľkou výzvou. Dlhé línie dlažobných tvaroviek pôsobia štýlovo a luxusne . Nášlap dlažieb je výrobným postupom 
zdrsňovaný , dlažba sa tak stáva nielen esteticky zaujímavá ,ale i protišmyková. Použitý prírodný kameň pridá nezameniteľný vzhľad.

Rozmery: 60x30cm | 60x15cm  | h 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.
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carbon

arena

carrara
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PARKETT

LINEA CITY 

FERROFINISH

Systém Parkett je navrhnutý pre mimoriadne a náročné architektonické výzvy. Estetické pôsobenie uceleného systému je výnimočné. Parkett výrazne ľahko zapadá tak do 
mestských centier ako i do štýlu architektúry súkromných realizácií. Milovníci žuly a mramoru si pri Parkett prídu určite na svoje. Použitie najkvalitnejších surovín zaručí dlhodobú 
radosť z krásy a účelovosti spevnenej plochy.

Rozmery: 69,7x14,7cm | 49,7x14,7cm | 49,7x11,2cm | 39,7x11,2cm | 29,7x11,2cm | h 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

Dizajn City Stone štruktúry reprezentuje ľahko zvlnená hrana jednotlivých dlažieb. Kombinácia rozličných rozmerových parametrov zaručuje ušľachtilý optický efekt
a krásny vizuálny zážitok. V Ferrofinish prírodného kameňa účinok navyše posilnená.

Rozmery: 15x18cm | 15x23cm | 15x28cm | 18x26,5cm | h 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
Brandenburg
Romana
Camino
Top Zona
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BRANDENBURG

LINEA CLASSIC

Klasický produkt s osvedčenými formátmi a efektnou farebnosťou, ktorý dokáže vykúzliť štýlové prostredie v mestských častiach a v súkromných objektoch.

Rozmery: 14x7cm | 14x14cm | 21x14cm | h 4,6cm

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

vino

magma

melange
hnedá

piesková

červená
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ROMANA

LINEA CLASSIC

Romana je klasický produkt v príjemných farbách. Celý systém ponúka individuálne riešenia realizácie náročnejších obrazcov ako sú kruhy alebo oblúky.

Rozmery: 5,7x11,5cm | 11,5x11,5cm | 8,6x11 cm MK | 11,5x11cm VK | h 6cm

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

lava

vino

magma

melange
sivá

piesková

červená
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CAMINO

LINEA CLASSIC

Camino je klasická betónová dlažba, ktorej povrch ponúka nenásilný a decentný charakter. Mimoriadne variabilná dlažba, svojim tvarovým riešením je vhodná pre výnimočné 
architektonické stvárnenie dláždených plôch na exponovaných miestach. Táto štýlová dlažba s ostrou jemne vlnitou hranou ovplýva čarom, ktoré vynikne na terasách,chodníkoch 
aj v meststkých zónach.
Možnosť výbornej variability v kombinácii štyroch rôznych formátoch. Vysoká trvanlivosť a odolnosť proti fyzikálnemu namáhaniu a klimatickým vplyvom. Jednoduchá a rýchla 
pokládka.

Rozmery: 12x12cm | 18x12cm | 24x18cm | 24x24cm | h 7cm

lava

vino

magma

melange
sivá

piesková

grafitová
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TOP ZONA

LINEA CLASSIC

Náš systém OREA už sa teší veľkej obľube. Najmä tým, že súhrou povrchu a obrubníka je tento výrobok perfektný.
Mimoriadne variabilná dlažba je svojím tvarovým riešením vhodná pre výnimočné architektonické stvárnenie dláždených plôch na exponovaných miestach. Top Zóna je 
dlažobný systém skladajúci sa z piatich prvkov. Systém je vyrábaný v dvoch modifikáciách, a to so skosenými hranami alebo bez skosených hrán - tzv. nehlučné prevedenie má 
označenie Zóna a vyrába sa iba v hrúbke 80 mm. Kombinácia 5 prvkov umožňuje vytvoriť veľké množstvo skladobných vzorov. Rozmanité je aj jej využitie: nádvoria, pešie zóny, 
voľné plochy pred nákupnými centrami, chodníky, priečelia rodinných domov, spevnené a okrasné plochy pred rekreačnými objektmi.

sivá

červená

grafitová

piesková

terakota

hnedá

FARBY A VLASTNOSTI
Rozmery: 10x10cm | 10x20cm | 20x20cm | 20x30cm | 30x30cm | h 6cm | h 8cm
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CREATIVE GARDEN

MURO
Muro Casser
Muro Duvar
Palisade Bodura
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MURO CASSER 

155



156



157

MURO CASSER

ZÁKRYTOVÉ DOSKY

CREATIVE GARDEN

MURO

Prirodzený vzhľad betónových štiepaných tvaroviek Casser prepožičiava punc originality nielen plotovým múrikom, stĺpikom či iným prvkom záhradnej architektúry. Čoraz viac 
sa uplatňuje aj pri obvodových stenách domov, a to zvonka i zvnútra. Tvarovky vznikajú z čisto prírodných materiálov – drveného kameňa, piesku a cementu. Vďaka kvalitnému 
spracovaniu sú nielen absolútne zdravotne a ekologicky neškodné, ale majú aj dlhú životnosť . Atraktívnosť možno zvýšiť výberom betónových tvaroviek v rôznych farebných 
vyhotoveniach. Estetický zážitok z architektonického stvárnenia danej plochy možno umocniť aj vhodnou kombináciou a striedaním tvaroviek rôznych farieb.

Systém Casser prináša doplnkový sortiment prvkov k štiepaným tvarovkám, ktorých cieľom je dotvoriť 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

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

Rozmery: 7x20,5x50cm | 7x20,5x30cm

sivá, červená, grafitová,hnedá,  biela, terakota, piesková, giallo, granito

sivá, červená, grafitová,hnedá,  biela, terakota, piesková, giallo, granito

FARBY A VLASTNOSTI

FARBY A VLASTNOSTI
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MURO
DUVAR 
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 MURO DUVAR

CREATIVE GARDEN

MURO

Sortiment murovacích tvaroviek tvorí ucelený systém pre stavbu plotov, múrov ale aj pre stavbu rôznych stavebných objektov. Technológia umožňuje stavať tradičným 
spôsobom maximálne presne a kvalitne. Celá stavba pôsobí prirodzeným dojmom, rešpektuje požiadavky zákazníka a cítenie architekta.

Rozmery: 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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sivá, červená, grafitová, piesková, granito, giallo
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PALISÁDY
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CREATIVE GARDEN

PALISADA BORDURA

PALISÁDA ROMANA*

PALISÁDA INA

PALISÁDOVÝ OBRUBNÍK

PARKOVÝ OBRUBNÍK

Palisády a obrubové systémy slúžia ako ohraničenie dláždených plôch a terás. Obrubníky rôznych formátov, palisády alebo tiež murovacie kamene ako Duvar môžu byť 
ľubovoľne kombinované a vytvárajú estetické a bezpečné ohraničenie Vašich vonkajších priestorov.

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.

165

Palisáda Romana, Rozmery: 40x11,5x11,5cm
Palisáda Ina, Rozmery: 40x20x10cm

Rozmery: 20x5x100cm |  20x5x50cm

* sivá, červená, melange, piesková, magma, lava, vino

sivá

FARBY A VLASTNOSTI
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ACCESSOIRES
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SOFTISTEP

ACCESSOIRES

Naše schodiskové bloky sú okrem použitia ako schodiskové stupne vhodné tiež k ohraničeniu noblesných terás a vyvýšených plôch. Povrch je zdrsnený postupom Ferrofinish 
a tým protišmykový, obzvlášť vhodné pre použitie v exteriéroch. S bloky Softistep máte možnosť budovať múriky až do jedného metra výšky. Vzniká tak veľmi moderný 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 Mater. The result gives a very modern effect.
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Rozmery: 15x25x100cm | 15x35x100cm | 15x35x50cm

carbon

carrara
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BETÓNOVÉ 
PRVKY ART
CONCRETE ELEMENTS ART
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ARCHITEKTUM FLORA 

ACCESSOIRES

Koncipovaný pre detailné dotváranie verejných a súkromných priestorov.

Rozmery:  90x100x100cm | 60x60x60cm | 30x100x100cm  | 35x80x30cm

Our special concern for details give us an edge to make the public and private spaces unique.
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S naším integrovateľným osvetľovacím systém môžete Vaše vonkajšie priestory úplne štýlovo osvietiť. Vzniknuté optické efekty rozžiari Vaše dláždené plochy v ušľachtilom a 
decentným svetle.

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.

LIGHTING ELEMENTS LED
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KONTAKT

CITY STONE DESIGN Group

PRODUCERS

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 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

MEMBERS

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
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Priemerné veci dávajú svetu jeho stálosť, výnimočné veci jeho hodnotu.

(Oscar Wilde)



www.citystone-design.com

®


