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Začetki delovanja firme Cementni izdelki Jarc segajo v daljno leto 
1961. Že pred dobrimi petdesetimi leti se je trudilo približati beton 
ljudem v vsakdanjem življenju. Najprej je bilo vse delo, od priprave 
betona, vgradnje betona in transporta betonskih izdelkov ročno. S 
preselitvijo na novo lokacijo leta 1963, ravno tako v vasi Vaše poleg 
Medvod, se je firma začela opremljati s stroji ter se s tem modernizirala.

Z odprtjem novih trgov je bilo potrebno vseskozi slediti zahtevam 
tržišča. S temi zahtevami se je večal asortiman izdelkov, pojavila se je 
potreba po obnovitvi tehnologij. V firmi Cementni izdelki Jarc se je v 
letu 1985 in v letu 1997 naredil pomemben korak v razvoju firme, saj 
se je v omenjenih letih proizvodnja prilagodila napredni evropski 
tehnologiji. S tem se je izboljšala kvaliteta izdelkov in dvignila raven 
zadovoljstva kupcev. Firma je v tem času prerasla v tipično družinsko 
podjetje, saj so člani družine Jarc prisotni tako v upravi kot v proizvodnji 
podjetja.

Leto 2008 je bilo prelomno leto. Tega leta je bila zgrajena nova tovarna 
za izdelavo betonskih izdelkov. Locirana je na obrobju vasi Vaše pri 
Medvodah v industrijski coni, predvideni za proizvodnjo izdelkov. 
V proizvodni proces je bila umeščena najnovejša tehnologija, 
ki temelji na računalniškem vodenju posameznih delovnih 
procesov, ki so združeni v celoto, od priprave betona, izdelave 
izdelkov, sušenja izdelkov ter paletiranja in paketiranja 
izdelkov. V proizvodnji se upoštevajo zahtevani standardi EN za 
posamezno družino izdelkov, za katere se izda Izjava o lastnostih, 
izdelkom pa je podeljen znak CE. S tem je zagotovljena kvaliteta , ki se 
spremlja tudi s kontrolo v lastnem laboratoriju.

Tako je firma Cementni izdelki Jarc prerasla v aktivno malo podjetje, 
razvojno naravnano in prilagodljivo tržnemu prostoru z vsem vrstam 
kupcev ter njihovim zahtevam. 

Želja celotnega kolektiva podjetja Cementni izdelki Jarc je, da v 
katalogu, ki je pred vami, dobite idejo oziroma najdete izdelek, ki bo 
ustrezal vašim željam. Z veseljem in toplino vam bo odgovorjeno tudi 
na vsako zastavljeno vprašanje. Skozi ves ta čas je bilo in ostaja vodilo 
vseh zaposlenih v firmi Cementni izdelki Jarc:

Zadovoljen kupec je garancija za prihodnost!
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Cementni izdelki JARC skozi čas
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Opis simbolov
CE
Proizvodi, ki nosijo znak CE so izdelani v skladu s 
harmoniziranimi standardi z oznako SIST EN 1338 (tlakovci), 
SIST EN 1339 (plošče) in SIST EN 1340 (robniki). Ta znak 
dovoljuje dajanje v promet proizvode v vseh državah 
EU in je označen na deklaraciji, ki je pritrjena na paleto. 
Znak CE zavezuje proizvajalca, da proizvede in izvaja 
notranjo kontrolo kakovosti v skladu s standardom SIST 
EN. V ta namen imamo svoj lasten laboratorij, v katerem 
kontroliramo vse zahtevane parametre.

Hyrdo Phob
S pomočjo uporabe posebne tehnologije in aditivov 
v samem proizvodnem procesu izdelamo že serijsko 
hidrofoben izdelek, ki bistveno zmanjša vpijanje vode. 
Površina je odpornejša na učinke zmrzovanja in taljenja ob 
prisotnosti soli. Zmanjša se tudi možnost pojava cvetenja 
betona (bele lise).

Odpornost na zmrzovanje in taljenje ob prisotnosti soli
Vsi proizvodi s tem znakom so testirani na zmrzovanje in 
odtaljevanje v prisotnosti soli v skladu z normami EN 1338, 
EN 1339 in EN 1340. Za posipanje poledenelih površin 
se smejo v zmernih količinah uporabljati le talila, ki so 
primerna za betonske proizvode (npr. na osnovi NaCl). Ne 
smejo pa se uporabljati talila na sulfatni osnovi.

Visoka trdnost
Vsi naši proizvodi imajo vgrajene zelo kvalitetne materiale. 
Narejeni so z najsodobnejšo procesno-računalniško vodeno 
tehnologijo. Uporabljamo tako imenovano šok vibriranje, 
kar je pogoj za zelo trden proizvod, ki bistveno presega 
zahtevane EN normative. Vse to pa kontroliramo v svojem 
lastnem laboratoriju.

Oplemenitena površina
Proizvodi, ki so označeni s tem znakom imajo celotni 
vrhnji sloj sestavljen iz najtršega kremenovega peska, kar 
zagotavlja proizvodu zelo kvalitetno obstojno površino.

EU kakovost

Hydro Phob

Zmrzal
+ sol

Visoka trdnost

Oplemenitena
površina
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Tlakovci

  Combo
  Grande Combo
  Mega Combo
  Nostalit
  Belveder
  Multimo
  Šestkotnik
  H
  Y
  
  Combo Antik
  Grande Combo Antik
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Dimenzije 24/16/6 cm 20/16/6 cm
 16/16/6 cm
Teža 135 kg/m2

Pakirano na paleti 9,60 m2

 24/16/6 cm 100 kos
 20/16/6 cm 100 kos
 16/16/6 cm 100 kos
Teža palete 1.320 kg
Poraba  sortirano, posameznih dimenzij ni možno dokupiti
Namen uporabe Talna utrditev površin
Pomembno  pri polaganju je potrebno upoštevati navodila na strani 87.

Betonski tlakovec COMBO
Betonski tlakovec combo je ostrorobi z valovitimi robovi, vendar 
ne s prevelikimi fugami. Tlakovec je dvoslojni ter zmrzlinsko obstojen, 
debeline 6 cm, niz treh kock različnih velikosti, primeren za tlakovanje 
dvorišč, atrijev, večjih površin (parki, mestna jedra itd.), dovoznih poti, 
stez, večjih površin ter drugih pohodnih in povoznih površin. Zelo 
atraktivna barva Kamen Kras daje občutek starega kamnitega dvorišča. 
Pri barvni varianti Mediteran dobimo občutek sončne svežine.

Hydro PhobEU kakovost Oplemenitena
površina

Zmrzal
+ sol Visoka trdnost
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Combo

  Siva   Sivo-črna   Kamen Kras   Mediteran

 oster valoviti rob

 Kamen Kras
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 Sivo-črn
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Combo  Kamen Kras

 Sivo-črn in Mediteran
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Dimenzije 39/26/7 cm 26/26/7 cm
 13/26/7 cm
Teža 160 kg/m2

Pakirano na paleti 7,30 m2

 39/26/7 cm 48 kos
 26/26/7 cm 24 kos
 13/26/7 cm 24 kos
Teža palete 1.1190 kg
Poraba  sortirano, posameznih dimenzij ni možno dokupiti
Namen uporabe Talna utrditev površin
Pomembno  pri polaganju je potrebno upoštevati navodila na strani 87.

Betonski tlakovec  
GRANDE COMBO
Betonski tlakovec Grande Combo je ostrorobi  tlakovec večjih 
oblik z valovitimi robovi, vendar ne s prevelikimi fugami. Tlakovec je 
dvoslojni  ter zmrzlinsko obstojen, debeline 7 cm, niz treh kock različnih 
velikosti, primeren za tlakovanje  dvorišč, atrijev, večjih površin ( parki, 
mestna jedra..), dovoznih poti, stez ter drugih pohodnih ter povoznih 
površin. Atraktivna barva sivo – črna daje občutek kamnitega dvorišča, 
ravno tako kakor barva Kamen Kras.

Hydro PhobEU kakovost Oplemenitena
površina

Zmrzal
+ sol Visoka trdnost
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Grande Combo

  Sivo-črna   Travertin   Kamen Kras   Carrara

 oster valoviti rob

 Sivo-črn
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 Kamen kras

 Sivo-črn

 Kamen Kras
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Grande Combo  Travertin

 Carrara
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Dimenzije 54/26/7 cm
Teža 160 kg/m2

Pakirano na paleti 6,74 m2  48 kos
Teža palete 1.090 kg
Poraba  7,14 kos/m2

Namen uporabe Talna utrditev površin
Pomembno  pri polaganju je potrebno upoštevati navodila na strani 87.

Betonski tlakovec  
MEGA COMBO
Betonski tlakovec Mega Combo je ostrorobi tlakovec večjih oblik 
zvalovitimi robovi, vendar ne s prevelikimi fugami. Tlakovec je dvoslojni 
ter zmrzlinsko obstojen, debeline 7 cm, primeren za tlakovanje dvorišč,
večjih površin ( parki, mestna jedra..),dovoznih poti ter drugih 
pohodnih ter povoznih površin.

Hydro PhobEU kakovost Oplemenitena
površina

Zmrzal
+ sol Visoka trdnost
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Mega Combo

  Mocca   Mocca  Granitno siva

 Granitno siva
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Dimenzije 18,6/12,5/6 cm
 12,5/12,5/ 6 cm
 6,1/12,5/6 cm
Teža 135 kg/m2

Pakirano na paleti 7,51 m2

 18,6/12,5/6 cm 216 kos
 12,5/12,5/6 cm 108 kos
 6,1/12,5/6 cm  108 kos
Teža palete 1.030 kg
Poraba  sortirano, posameznih dimenzij ni možno dokupiti
Namen uporabe Talna utrditev površin
Pomembno  pri polaganju je potrebno upoštevati navodila na strani 87.

Betonski tlakovec  
NOSTALIT
Betonski tlakovec nostalit je dvoslojni in zmrzlinsko obstojen, 
debeline 6 cm, niz treh kock različnih velikosti, primeren za tlakovanje 
dvorišč, dovoznih poti, stez, večjih površin ter drugih pohodnih in 
povoznih površin. Zelo zanimiva je barva multikolor, saj daje občutek 
rustike oziroma starosti.

Hydro PhobEU kakovost Oplemenitena
površina

Zmrzal
+ sol Visoka trdnost
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Nostalit

  Siva   Multikolor
 sivo-črna

  Multikolor
 pastelno-rjava

  Multikolor
 rdeče-črna

 Multikolor 
 (rdeče-črn)
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 Multikolor (rdeče - črn)

 Multikolor
 (sivo-črn)

 Multikolor
 (pastelno-rjav)
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Nostalit
 Siv

 Siv

 Multikolor (rdeče-črn)
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Dimenzije 22,5/19/7 cm 14,7/19/7 cm
 11,1/19/7 cm
Teža 160 kg/m2

Pakirano na paleti 7,00 m2

 22,5/19/7 cm 72 kos
 14,7/19/7 cm 80 kos
 11,1/19/7 cm 80 kos
Teža palete 1.140 kg
Poraba sortirano, posameznih dimenzij ni možno dokupiti
Namen uporabe Talna utrditev površin
Pomembno pri polaganju je potrebno upoštevati navodila na strani 87.

Betonski tlakovec  
BELVEDER
Betonski tlakovec belveder je dvoslojni ter zmrzlinsko obstojen, 
debeline 7 cm, niz treh kock različnih velikosti, primeren za tlakovanje 
dvorišč, dovoznih poti, stez, večjih površin (parki, mestna jedra itd.) ter 
drugih pohodnih in povoznih površin. Zelo zanimiva multikolor barva 
(možna kombinacija), kjer pride do izraza naša domišljija.

  Multikolor
 (pastelno-rjava)

  Multikolor
 (sivo-črna)

  Siva   Multikolor
 (opečno rdeča-črna)

Hydro PhobEU kakovost Oplemenitena
površina

Zmrzal
+ sol Visoka trdnost
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Belveder
 Multikolor

 (opečno rdeč-črn)

 Multikolor
 (sivo-črn)

 Siv



24

 Multikolor
 (pastelno rjav)
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Belveder
 Multikolor

 (opečno rdeč-črn)

 Multikolor
 (opečno rdeč-črn)

 Multikolor
 (svetlo zelen-črn)
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Dimenzije 30/20/7 cm 20/20/7 cm
 10/20/7 cm 10/10/7 cm
Teža 160 kg/m2

Pakirano na paleti 30/20/7 cm 7,70 m2 128 kos
 20/20/7 cm 7,70 m2 192 kos
 10/20/7 cm 7,68 m2 384 kos
 10/10/7 cm 7,04 m2 704 kos
Teža palete 30/20/7 cm 1,250 kg
 20/20/7 cm 1.250 kg
 10/20/7 cm 1.250 kg
 10/10/7 cm 1.150 kg
Poraba 30/20/7 cm 16,67 kos/m2

 20/20/7 cm 25 kos/m2

 10/20/7 cm 50 kos/m2

 10/10/7 cm 100 kos/m2

Namen uporabe Talna utrditev površin
Pomembno pri polaganju je potrebno upoštevati navodila na strani 87.

Tlakovec MULTIMO
Betonski tlakovec multimo je dvoslojni in zmrzlinsko obstojen, 
debeline 7 cm, niz kock različnih velikosti, primeren za tlakovanje 
dvorišč, dovoznih poti, stez, večjih površin (parki, mestna jedra itd.) ter 
drugih pohodnih in povoznih površin. Možnost kombiniranja različnih 
velikosti kock v različnih barvah, kjer se uresničuje vaša domišljija.

Hydro PhobEU kakovost Oplemenitena
površina

Zmrzal
+ sol Visoka trdnost
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Multimo

  Siva   Grafitna   Pastelna

 Varianta M-9 (grafiten, siv)
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 Varianta M-9 (siv, grafiten)

 Varianta M-4 – multikolor (pastelno-rjav) - po naročilu*

* po naročilu - minimalna količina 60m² posamezne dimenzije
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Multimo
 Varianta M-1 (pastelen, grafiten)
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 Varianta M-4 (Sivo - črn)
 po naročilu*

 Varianta M-4 (Grafitna)
 

 Varianta M-1 (pastelen, grafiten)

* po naročilu - minimalna količina 60m² posamezne dimenzije
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Multimo
 Varianta M-9 (siv, grafiten)

 Varianta M-5 Multikolor (rdeče-črn) 
 po naročilu*

* po naročilu - minimalna količina 60m² posamezne dimenzije
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Dimenzije 20/22,7/6 cm
Teža 135 kg/m2

Pakirano na paleti 7,75 m2 225 kos 
Teža palete 1.050 kg
Poraba 29 kos/m2

Namen uporabe Talna utrditev površin
Pomembno pri polaganju je potrebno upoštevati navodila na strani 87.

Betonski tlakovec  
ŠESTKOTNIK
Betonski tlakovec šestkotnik je dvoslojni in zmrzlinsko obstojen, 
debeline 6 cm, enakostranične šestkotne oblike, primeren za tlakovanje 
dvorišč, dovoznih poti, stez, večjih površin ter drugih pohodnih in 
povoznih površin.

  Siva   Zelena  Rdeča

Hydro PhobEU kakovost Oplemenitena
površina

Zmrzal
+ sol Visoka trdnost
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Šestkotnik

  Siv, rdeč

  Siv, rdeč

  Siv, rdeč
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Dimenzije 20/16,5/6 cm
Teža 135 kg/m2

Pakirano na paleti 8,57 m2 300 kos
Teža palete 1.180 kg
Poraba 35 kos/m2

Namen uporabe Talna utrditev površin
Pomembno pri polaganju je potrebno upoštevati navodila na strani 87.

Betonski tlakovec H
Betonski tlakovec H je dvoslojni in zmrzlinsko obstojen, debeline 
6 cm, klasične oblike, primeren za tlakovanje pohodnih in povoznih 
površin, privatnih kakor tudi javnih.

  Rdeča  Siva

Hydro PhobEU kakovost Oplemenitena
površina

Zmrzal
+ sol Visoka trdnost
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 H
 Siv

 Siv, rdeč

 Siv
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Dimenzije 20/17/6 cm
Teža 135 kg/m2

Pakirano na paleti 7,63 m2 290 kos
Teža palete 1.050 kg
Poraba 38 kos/m2

Namen uporabe Talna utrditev površin
Pomembno pri polaganju je potrebno upoštevati navodila na strani 87.

Betonski tlakovec Y
Betonski tlakovec Y je dvoslojni ter zmrzlinsko obstojen, debeline 6 
cm, primeren za tlakovanje dvorišč, dovoznih poti, stez, večjih površin 
ter drugih pohodnih in povoznih površin.

  Opečno rdeča   Rjava
 (po naročilu)*

  Siva

Hydro PhobEU kakovost Oplemenitena
površina

Zmrzal
+ sol Visoka trdnost

* po naročilu - minimalna količina 60m²
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Y

  Rjav, opečno rdeč

  Siv, opečno rdeč

  Siv, rjav
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Betonski tlakovec 
Betonski tlakovec MULTImix  je dvoslojni in zmrzlinsko obstojen, 
debeline 6 cm, niz treh kock različnih velikosti, primeren za tlakovanje 
dvorišč, dovoznih poti, stez, večjih površin (parki, mestna jedra itd.) ter 
drugih pohodnih in povoznih površin.

  Argenta  Dolomite

Dimenzije 30/20/6 cm 20/20/6 cm
 10/20/6 cm
Teža 135 kg/m2

Pakirano na paleti 9,60 m2

 30/20/6 cm 90 kos
 20/20/6 cm 80 kos
 10/20/6 cm 50 kos
Teža palete 1.300 kg
Poraba  sortirano, posameznih dimenzij ni možno dokupiti
Namen uporabe Talna utrditev površin
Pomembno  pri polaganju je potrebno upoštevati navodila na strani 87.

Hydro PhobEU kakovost Oplemenitena
površina

Zmrzal
+ sol Visoka trdnost
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  Dolomite

  Argenta
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Betonski tlakovec Combo Antik
Betonski tlakovec Combo Antik je sestavljen iz niza treh različnih 
kock v določenem razmerju. Njegovi robovi so umetno postarani 
(okrušeni), površina je lahko  rahlo opraskana. Tlakovec je dvoslojni  
ter zmrzlinsko obstojen,debeline  6 cm in se lahko uporablja za vse 
vrste površin ( povozne ter nepovozne). Barve Kamen Kras, Mediteran  
ter Sivo – črna v kombinaciji z obdelavo  tlakovcev dajejo občutek 
starih kamnitih dvorišč.

Dimenzije 24/16/6 cm 20/16/6 cm
 16/16/6 cm
Teža 135 kg/m2

Pakirano na paleti 9,60 m2

 24/16/6 cm 100 kos
 20/16/6 cm 100 kos
 16/16/6 cm 100 kos
Teža palete 1.320 kg
Poraba  sortirano, posameznih dimenzij ni možno dokupiti
Namen uporabe Talna utrditev površin
Pomembno  pri polaganju je potrebno upoštevati navodila na strani 87.

Hydro PhobEU kakovost Oplemenitena
površina

Zmrzal
+ sol Visoka trdnost
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Combo Antik

  obtolčen rob

 Kamen Kras  Sivo-črn  Mediteran

  Kamen Kras
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  Mediteran
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Combo Antik

  Sivo - črn

  Kamen Kras
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Betonski tlakovec  
Grande Combo Antik
Betonski tlakovec Combo Antik je sestavljen iz niza treh različnih 
kock v določenem razmerju. Njegovi robovi so umetno postarani 
(okrušeni), površina je lahko  rahlo opraskana. Tlakovec je dvoslojni ter 
zmrzlinsko obstojen debeline 7 cm in se lahko uporablja za vse vrste 
površin (povozne ter nepovozne). Barvi Kamen Kras  ter Sivo – črna 
v kombinaciji z obdelavo  tlakovcev dajeta občutek starih kamnitih 
dvorišč.

Dimenzije 39/26/7 cm 26/26/7 cm
 13/26/7 cm
Teža 160 kg/m2

Pakirano na paleti 7,30 m2

 39/26/7 cm 48 kos
 26/26/7 cm 24 kos
 13/26/7 cm 24 kos
Teža palete 1.1190 kg
Poraba  sortirano, posameznih dimenzij ni možno dokupiti
Namen uporabe Talna utrditev površin
Pomembno  pri polaganju je potrebno upoštevati navodila na strani 87.

Hydro PhobEU kakovost Oplemenitena
površina

Zmrzal
+ sol Visoka trdnost
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Grande Combo Antik

  obtolčen rob

 Kamen Kras  Sivo-črn

  Sivo - črn
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  Grande Combo - sivo črn
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Škarpnice in palisade

  Okrogla škarpnica
  Skleda
  Okrogla palisada
  Pravokotna palisada
  Lomljen škarpnik
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Okrogla betonska  
škarpnica
Okrogla betonska škarpnica Ø 35 z odrezano “lunco” je primerna za 
utrditev brežin, ozelenitev vertikalnih površin ali razmejitev prostora. 
Možnost nalaganja ene na drugo ali varianta horizontalnega in 
vertikalnega zamikanja, s čimer pridobimo možnost zasaditve rastlin. 
Možnost različnih horizontalnih radijev. Naklon brežine od 45 stopinj 
do 90 stopinj.

Dimenzije Ø 35 cm/19 cm
Teža 15 kg/kos
Pakirano na paleti 45 kos
Teža palete 700 kg
Poraba  15 kos/m2

Namen uporabe utrditev brežine
Pomembno pri polaganju je potrebno upoštevati navodila na strani 92.

  rjava

  siva
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Okrogla škarpnica
 Rjava

 Siva

 Siva
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Betonska škarpnica  
skleda
Betonska škarpnica skleda je primerna za utrditev brežin. Možen 
naklon brežine je od 30 stopinj do 70 stopinj, odvisno od želene 
količine ozelenitve brežine.

Dimenzije  33/43/18 cm 33/30/18 cm
Teža  27 kg/kos 22 kg/kos
Pakirano na paleti 30 kos 30 kos
Teža palete 830 kg 660 kg
Poraba  11 kos/m2 11 kos/m2

Namen uporabe utrditev brežine
Pomembno pri polaganju je potrebno upoštevati navodila na strani 92.
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Škarpnica skleda



52

Pravokotna palisada
Pravokotna palisada je betonski poln stebriček, ki se uporablja za 
razmejitev površin, premostitev višinskih razlik, izdelavo peskovnikov 
itd. Zelo fleksibilna možnost izvedbe horizontalnih ter vertikalnih 
radijev.

Dimenzije 18/12 cm 
Teža višina 30 cm 15 kg
 višina 45 cm 22 kg
 višina 60 cm 30 kg
 višina 75 cm 36 kg
 višina 100 cm 47 kg
Pakirano na paleti višina 30 cm 90 kos
 višina 45 cm 60 kos
 višina 60 cm 30 kos
 višina 75 cm 30 kos
 višina 100 cm 30 kos
Teža palete višina 30 cm 1.370 kg
 višina 45 cm 1.340 kg
 višina 60 cm 920 kg
 višina 75 cm 1.100 kg
 višina 100 cm 1.430 kg
Poraba 5,5 kos/m
Namen uporabe razmejitev površin
Pomembno pri polaganju je potrebno upoštevati navodila na strani 91.

  rjava  siva
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Pravokotna palisada

  Rjava palisada
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Dimenzije Ø 15 cm 
Teža višina 30 cm 12 kg
 višina 45 cm 18 kg
 višina 60 cm 24 kg
 višina 75 cm 31 kg
 višina 100 cm 40 kg
Pakirano na paleti višina 30 cm 100 kos
 višina 45 cm 70 kos
 višina 60 cm 35 kos
 višina 75 cm 35 kos
 višina 100 cm 35 kos
Teža palete višina 30 cm 1.220 kg
 višina 45 cm 1.280 kg
 višina 60 cm 860 kg
 višina 75 cm 1.100 kg
 višina 100 cm 1.420 kg
Poraba 7,5 kos/m
Namen uporabe razmejitev površin
Pomembno pri polaganju je potrebno
 upoštevati navodila 
 na strani 91.

Okrogla palisada
Okrogla palisada je betonski poln stebriček z izrezano “lunco”, ki 
se uporablja razmejitev površin, premostitev višinskih razlik, izdelavo 
peskovnikov itd. Zelo fleksibilna možnost izvedbe horizontalnih ter 
vertikalnih radijev.

  rjava  siva
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Okrogla palisada
  Rjava palisada

  Siva palisada
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Lomljeni škarpnik
Dimenzije 25/25/12,5 cm
Teža 17 kg
Pakirano na paleti 72 kos
Poraba 20-32 kos/m2

Teža palete 1.224 kg
Barve Siva, črna
Namen uporabe utrditev brežine
Pomembno pri polaganju je potrebno upoštevati navodila na strani 92.

Lomljeni škarpnik
Je element za urejanje nabrežin, škarp. Ima izgled naravnega kamna in 
se lepo poda v okolico. Lahko jih zlagamo tikoma, z razmikom, delamo 
okrogline, jih postavimo pod kotom19°. 

  Črna   Siva

Hydro PhobEU kakovost Zmrzal
+ sol
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Lomljeni škarpnik

  Črn

  Siv, črn

  Siv
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  Combo - Kamen Kras
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Odvodnjavanje

  Muldnica
  Jašek
  Cev
  Kanaleta
  Pokrovi
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Muldnica - nepovozna

Dimenzije 40/35/8 cm – 4 cm 
Teža 20 kg
Pakirano na paleti 60 kos
Teža palete 1.220 kg
Poraba 2,5 kos/m
Namen uporabe za linijsko ovodnjavanje

Jašek in pokrov brez in z odprtino
 Jašek Teža jaška  Pokrov
Dimenzije Ø 20 cm/50 cm 30 kg  Ø 20 cm
 Ø 30 cm/50 cm 50 kg  Ø 30 cm
 Ø 40 cm/50 cm 80 kg  Ø 40 cm
 Ø 50 cm/50 cm 130 kg brez odprtine Ø 50 cm brez odprtine
 Ø 60 cm/50 cm 170 kg  brez odprtine Ø 60 cm brez odprtine

Betonska muldnica
je namenjena linijskemu odvodnjavanju meteorne vode, kjer ni velikih 
količin vode. 

  Siva

  Rjava

Jašek - meteorni
je namenjen lovljenju meteornih voda na vogalih objektov, oziroma 
za izvedbo manj zahtevnih revizijskih jaškov. Lahko se uporablja 
tudi za podaljševanje cevi. S pokrovom se pokrijejo meteorni ali 
revizijski jaški.
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Cev

Dimenzija Ø 20 cm/100 cm 65 kg
 Ø 30 cm/100 cm 100 kg
 Ø 40 cm/100 cm 150 kg
 Ø 50 cm/100 cm 260 kg
 Ø 60 cm/100 cm 330 kg
Namen uporabe za odvodnjavanje meteornih voda

Cev
je namenjena podzemnemu odvodnjavanju meteornih voda od 
objekta. Lahko jo uporabljamo tudi za podzemne propuste pod cesto 
in podobne primere.
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Jašek Hauraton

Dimenzije 14 cm/50 cm kanaletni
 30 cm/30 cm dvoriščni
Obremenitev 14cm/50 cm 250 kN
 30 cm/30 cm 250 kN
Teža 14 cm/50 cm 32 kg
 30 cm/30 cm 51 kg

Jašek Hauraton
Meteorno vodo s površin je potrebno hitro in zanesljivo odvesti. Poleg 
tega pa je potrebno, da se jašek, ki to omogoča, s svojim videzom in 
funkcionalnostjo vklopi v takšno površino. 

Kanaleta Hauraton

Dimenzije 14 cm/100 cm
 19 cm/100 cm
Obremenitev 14 cm/100 cm 250 kN
 19 cm/100 cm 250 kN
Teža 14 cm/100 cm 32 kg
 19 cm/100 cm 40 kg

Rešetka Hauraton

Dimenzije štancana 100 cm
 mrežasta 100 cm
 litoželezna 50 cm
Obremenitev štancana 15 kN
 mrežasta 125 kN
 litoželezna 250 kN
Teža  štancana 2,4 kg
 mrežasta 3,6 kg
 litoželezna 3,3 kg

Kanaleta z rešetko Hauraton
Površinske vode z dvorišč, vhodov, igrišč, vrtov ipd. je potrebno hitro 
in zanesljivo odvesti. Ravno temu je namenjena kanaleta z rešetko. 
Kanaleta pa mora dopuščati tudi enostavno in kvalitetno vgradnjo.
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Kanaleta Živex – betonska

Dimenzije tip 10 16 cm/100 cm
 tip 15 22,5 cm/100 cm
Obremenitev tip 10 15 kN
 tip 15 15 kN
Teža tip 10 49 kg 
 tip 15 70 kg

Rešetka Živex

Dimenzije lažja 10 cm/100 cm
 kvadratna 10 cm/100 cm
 težja 15 cm/100 cm
Obremenitev lažja 15 kN
 kvadratna 15 kN
 težja 125 kN
Teža lažja 1,5 kg
 kvadratna 2,2 kg
 težja 4,5 kg

Kanaleta z rešetko Živex
Površinske vode z dvorišč, vhodov, igrišč, vrtov ipd. je potrebno hitro 
in zanesljivo odvesti. Ravno temu je namenjena kanaleta z rešetko. 
Kanaleta pa mora dopuščati tudi enostavno in kvalitetno vgradnjo.

Kanaleta z rešetko 2PR
Kanaleta vključno z rešetko dimenzija  obremenitev teža
2PR by NM litoželezna 19,00 / 100 cm  250 kN  11,50 kg 
2PR by NE  mrežasta 11,00 / 100 cm  125 kN  6,50 kg 
Plastična mala  štancana   9,00 / 100 cm  15 kN  2,00 kg

  2PR by NM   2PR by NE   Plastična mala
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Plošče in robniki

  Prana, gladka in Kreativ plošča
  Travna plošča
  Vrtni robnik
  Dvoriščni robnik
  Cestni robnik
  Obroba plastična
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Prana plošča
je zmrzlinsko obstojna, primerna za pohodne in z montažo na 
beton tudi za povozne površine, za urejanje parkirišč, parkov, vrtov 
in podobno. Možne so različne barvne kombinacije, ki nam dajejo 
svojevrsten videz.

Prana plošča

Dimenzije 40/40/3,8 cm 50/50/3,8 cm
Teža 40/40/3,8 cm 13,5 kg
 50/50/3,8 cm 21,0 kg
Pakirano na paleti 40/40/3,8 cm 120 kos
 50/50/3,8 cm 60 kos
Teža palete 40/40/3,8 cm 1.620 kg
 50/50/3,8 cm 1.260 kg
Poraba  40/40/3,8 cm 6,25 kos/m2

 50/50/3,8 cm 4,00 kos/m2

Namen uporabe talna utrditev površin

  Rdeča
 40 x 40 x 3,8

  Zelena
 40 x 40 x 3,8

 Siva
 40 x 40 x 3,8
 50 x 50 x 3,8

 Sivo - rdeča
 40 x 40 x 3,8
 50 x 50 x 3,8

 Siva
 40 x 40 x 3,8

 Črna
 40 x 40 x 3,8

 Gladka
 40 x 40 x 3,8
 50 x 50 x 3,8

EU kakovost

EU kakovost

Kreativ plošča in gladka plošča

Dimenzije 40/40/3,8 cm
Teža 13,5 kg
Pakirano na paleti 120 kos
Teža palete 1.620 kg
Poraba 6,25 kos/m2

Namen uporabe talna utrditev površin
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Plošče

 Prana plošča - Sivo - rdeča

 Prana plošča - Siva  Prana plošča - Rdeča

 Kreativ plošča - siva

 Gladka plošča
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Travna plošča
je dvoslojna 60 x 40 cm, zmrzlinsko obstojna, primerna za pohodne 
in povozne površine, za urejanje parkirišč, parkov, vrtov itd. Možna 
ozelenitev s travo.

Dimenzije 60/40/8 cm
Teža 27 kg
Pakirano na paleti  40 kos
Teža palete 1.100 kg
Poraba  4,16 kos/m2

Namen uporabe Talna utrditev površin
Obremenitev Osebna vozila.

 60 x 40 cm – siva

Hydro PhobEU kakovost Oplemenitena
površina

Zmrzal
+ sol Visoka trdnost
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Travne plošče
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Robnik polkrožni 5 cm

Dimenzije 100/5/25 cm
Teža 26 kg
Pakirano na paleti 42 kos
Teža palete 1.110 kg
Barva siva, rjava
Namen uporabe zunanja talna obloga

Betonski vrtni robnik
Betonski robnik, dvoslojni ter zmrzlinsko obstojen različnih višin, 
primeren za ureditev vrtov, dvorišč, parkov ter zelenjavnih vrtov. 
Uporablja se za razmejitev različnih vrst materiala ter za premostitev 
nizkih višinskih razlik.

Obroba 2PRbord
Primerno za zaključek tlakovane površine, razmejitev med travno 
površino. Preprosto oblikovanje krivulj ter krogov. Vgradnja brez 
betona, pritrjevanje možno s klini ali žeblji.

Robnik polkrožni in ravni 5 cm

Dimenzije 100/5/20 cm
Teža 22 kg
Pakirano na paleti 42 kos
Teža palete 950 kg
Barva siva, rjava, grafitna
Namen uporabe zunanja talna obloga

Robnik polkrožni in ravni 5 cm

Tip Dimenzije cm
2PRbord ravna 200 /10 / 4,5
2PRbord fleksibilna 200/ 10 /4,5

Hydro PhobEU kakovost Oplemenitena
površina

Zmrzal
+ sol Visoka trdnost
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Betonski dvoriščni robnik
Betonski robnik, dvoslojni in zmrzlinsko obstojen, primeren za 
ureditev dvorišč, vrtov ter parkov. Uporablja se za razmejitev različnih 
vrst materiala ter za premostitev nizkih višinskih razlik.

Robnik 12 cm

Dimenzije 100/12/20 cm
Teža 55 kg
Pakirano na paleti 18 kos
Teža palete 1.100 kg
Barva siva, grafitna
Namen uporabe zunanja talna obloga

Betonski cestni robnik
Betonski robnik, dvoslojni in zmrzlinsko obstojen, primeren za 
ureditev dvorišč, dovoznih površin ter cest. V ležečem položaju je 
namenjen kot povozni robnik pred vhodom na dvorišče. S tako 
vgradnjo dobimo nekaj centimetrov višji nivo dvorišča od dovoza.

Robnik 8 cm

Dimenzije 100/8/20 cm
Teža 37 kg
Pakirano na paleti 27 kos
Teža palete 1.020 kg
Barva siva, grafitna, rjava
Namen uporabe zunanja talna obloga

Hydro PhobEU kakovost Oplemenitena
površina

Zmrzal
+ sol Visoka trdnost

Hydro PhobEU kakovost Oplemenitena
površina

Zmrzal
+ sol Visoka trdnost
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  Grande Combo - Kamen Kras 
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Lomljene ograje

  Lomljen zidak
  Okrasni zid - lomljeni
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Lomljeni zidak
Lomljeni zidak so montažni elementi namenjeni izdelavi okrasnih 
ograjnih zidov. Elementi so dvostrano lomljeni ter se uporabljajo za 
izdelavo  ograj, ter štiristrano lomljeni namenjeni izdelavi stebrov. 
Vsi elementi so votli ter se najprej zlepijo z lepilom namenjenim za 
zunanjo uporabo ter nato  zalijejo z betonom in po potrebi lahko tudi 
armirjo. Lomljeni zidaki se pokrivajo s kapami. 

  Siva   Grafitna

  Siva

  Siva

  Grafitna

  Grafitna

Dvostransko lomljen

Dimenzija 20/40/17 cm
Barva siva, grafitna
Teža (kg/kos) 18,70 kg
Število na m2 14,5
Pakirano na paleti 60 kos
Teža palete 1.150 kg
Namen uporabe zidanje okrasne ograje

Štiristransko lomljen

Dimenzija 20/40/17 cm
Barva siva, grafitna
Teža (kg/kos) 18,70 kg
Število na m2 14,5
Pakirano na paleti 50 kos
Teža palete 950 kg
Namen uporabe zidanje okrasne ograje
Pomembno!  Pri vgrajevanju je potrebno 
upoštevati navodila na strani 93.
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Lomljen zidak
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Kapa za zid in ograjo

KAPA za 
Lomljeni zidak in Okrasni zid

Dimenzije 28/23,2/6 cm
Barva siva, grafitna
Teža (kg/kos) 8 kg
Poraba na m1 4,3
Pakirano na paleti 160 kos
Teža palete 700 kg
Namen uporabe pokritje zidakov,   
 škarpnikov

Kapa za zid in ograjo
Pokrivna kapa z utori za pokrivanje ograj in zidov. Oblika kape 
omogoča hitro odtekanje vode.

  Siva

  Grafitna



78

Niz treh kock

Dimenzija 36/20/11,4 cm
 27/20/11,4 cm
 18/20/11,4 cm
Razmerje kock v nizu 1 : 1 : 1
Barva siva, grafitna
Teža (kg/niz) 41 kg
Teža (kg/m2) 431 kg
Površina enega niza 0,092 m2/niz
Poraba na m2 10,5 nizov
Pakirano na paleti 42 nizov
 7 ploskev po 6 nizov 3,9m2 
Teža palete 1.700 kg
Namen uporabe zidanje okrasne ograje
Pomembno!  Pri vgrajevanju je potrebno 
upoštevati navodila na strani 91. 

  Grafitna

  Siva

Okrasni zid - lomljeni
Okrasni lomljeni zid je sestavljen iz monolitnih kock treh različnih 
velikosti. Vsi elementi so dvostrano lomljeni, ter se med seboj lepijo 
z lepilom, namenjenim za zunanjo uporabo. Okrasni lomljeni zid daje 
videz stare kamnite škarpe in ima zato vsestransko uporabo. Lahko ga 
uporabljamo za ograje, škarpe in podobne zadeve. Zid se lahko pokrije 
s kapami ali ostane nepokrit.
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Okrasni zid - lomljeni
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  Lomljeni zidak - sivi
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Vrtni program

  Ograje
  Kamin
  Vodnjak
  Klop
  Vaza
  Korito
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Kocka za steber

Dimenzije 20/20/11 cm
 25/25/11 cm
Teža 20/20/11 cm 5 kg
 25/25/11 cm 7 kg
Pakirano na paleti 20/20/11 cm 192 kos
 25/25/11 cm 120 kos
Teža palete 20/20/11 cm 908 kg
 25/25/11 cm  860 kg

Kapa za steber

Dimenzije 25/25 cm – mala
 30/30 cm – velika
Teža 25/25 cm 7 kg
 30/30 cm 11 kg

Kocka za ograjo

Dimenzije 20/40/10 cm
 25/25/10 cm
Teža 20/40/10 cm 9 kg
 25/25/10 cm 6 kg
Pakirano na paleti 20/40/10 cm 96 kos
 25/25/10 cm 120 kos
Teža palete 20/40/10 cm 880 kg
 25/25/10 cm 740 kg
Poraba 20/40/10 cm 12,5 kos/m2

 25/25/10 cm 16 kos/m2

Streha za ograjo

Dimenzije 50/15 cm
Teža 7 kg
Poraba 2 kos/m

Ograje
Kocka za steber omogoča montažno in hitro izgradnjo stebra, saj ne 
potrebujemo nikakršnega opaža. Na steber po želji montiramo kapo 
za steber. Prostor med samimi stebri je možno zapolniti s kocko za 
ograjo. Višina stebra kakor tudi same ograje je lahko poljubna – po 
naših željah. Ograjo nato še pokrijemo s kapo za ograjo.

  siv ali rjav

  streha za ograjo

  25 / 25 / 10

  20 / 40 / 10

  siva ali rjava
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  Vodnjak Sava   Vodnjak Sora

  Vodnjak Drava z odložno mizo

Oprema za vrt
Vrtni kamin, vodnjaki, klopi ... 

Razmišljate, kako uresničiti svoje sanje? Kaj vse potrebujete na vrtu? 
Predstavljamo vam različne možnosti. S postavitvijo vrtnega kamina 
si boste ustvarili prijeten ambient, katerega lahko popestrite še z 
uporabnim vodnjakom. Izbirate lahko med prosto stoječimi ter 
stenskimi vodnjaki. S postavitvijo primerne klopi, si boste povečali 
užitek biti v vašem prekrasnem vrtu.

  Vodnjak Bršljan  Vodnjak Platana

  Vodnjak Soča   Vodnjak Krka   Vodnjak Cedra

  Komplet Etna

  Vodnjak Češmin
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Oprema za vrt
Prana betonska korita in prane vaze.

Pogled na vašo hišo bo lepši ter prijetnejši, če boste zagledali korita 
ter vaze, v katerih je bujno rastlinje. Izbirate lahko med pranimi koriti 
različnih dimenzij. Ravno tako lahko izbirate med pranimi vazami 
okrogle ali kvadratne oblike različnih velikosti. Ponujamo vam možnosti 
večih barvnih nians pranih izdelkov.

Jasmin 32/32/36 cm
Jasmin 38/38/43 cm
Jasmin 44/44/46 cm
Jasmin 50/50/50 cm

Skodela Ø 30 cm
Skodela Ø 40 cm
Skodela Ø 50 cm
Skodela Ø 55 cm

Češmin Ø 35/32 cm
Češmin Ø 42/38 cm
Češmin Ø 52/47 cm

Dren 60/25/26 cmBrin 80/30/33 cm
Brin 70/25/27 cm

Dren 100/38/40 cm
Dren 80/38/40 cm

KORITO Prano 80x40x40
KORITO Prano 100x40x40

VAZA tulipan 
55/45/45 in 36/36/35

VAZA prana
Zavita  40x40

VAZA prana
Šestkotna 40/60 cm
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Mivka za fugiranje
Suha kremenčeva mivka za fugiranje tlakovcev.
Pakirano vreča 25 kg
Poraba 2-3 kg/m2

   
Impregnator
Impregnator ščiti površino pred vdorom tekočin. 
Impregnirana površina je bolj odporna proti 
vremenskim vplivom. Nastajanje mahu in alg se 
zmanjša. Lažje je tudi čiščenje površine.  
Izgled površine ostane enak.
Poraba 100-250 ml/m2

Pakirano plastenka 1l ali 5l

Čistilec - EC Ekološki (odstrani cvetenje betona)
Preparat za čiščenje in vzdrževanje tlakovcev, ki 
intenzivira barvni odtenek in odstranjuje korozijo.
Navodia za uporabo: Na suho betonsko površino 
nanesemo nerazredčeni ČISTILEC –EC z valjčkom, 
čopičem ali razpršilko. Nato  ČISTILEC –EC pustimo 
delovati  10 do 60 minut , odvisno od vremena. Preden 
se betonska površina posuši, jo temeljito izperemo z 
vodo. V primeru močnega cvetenja betona, postopek 
ponovimo 2 do 3 krat.

Poraba: Cca  5-8 m2 / l

Dodatni program
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Splošni pogoji (navodila, opozorila, ...)
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Navodila za polaganje 
tlakovcev, travnih plošč
Obstojnost in življenska doba položenih tlakovcev sta odvisni od pravilne 
priprave terena in pravilnega načina polaganja. Zato priporočamo:

Nosilni sloj (tlakovci, travne plošče)
Pripravimo 50-70 cm zmrzlinsko obstojnega 
drobljenega gramoza (0-32 mm). Višina 
nosilnega sloja je odvisna od vrste obremenitve 
in od strukture tal. Material ustrezno utrdimo z 
valjanjem ali nabijanjem do ustrezne nosilnosti, 
ki ne dovoljuje nikakršnega posedanja in ga 
nanesemo pod naklonom min. 2,5%.

Nosilna ter drenažna folija Typar Pro 
(Opcija)
Po želji lahko namestimo pod ali na nosilni sloj drenažno folijo. Typar Pro 
položen na pripravljen teren preprečuje ponikanje prodnatega nasutja v 
zemljo. S tem se boste izognili pogostim popravilom kot so neravnine, grbine, 
kotanje ali kolesnice. Talna konstrukcija ostaja stabilna in ravna. 

Drenažni sloj (tlakovci, plošče)
Na nosilni sloj oziroma folijo položimo 5-8 cm zmrlinsko obstojnega peska 
frakcije 4-8 mm, ki je namenjen za dreniranje vode in uravnavanje dimenzijske 
neenakosti višine tlakovcev, plošč... Potrebno je paziti, da ohranimo naklon 
terena. Tega sloja materiala ne vibriramo. Pri polaganju tega sloja si pomagamo 
z lesenimi ali aluminijastimi vodili, po katerih posnamemo odvečen pesek. 

Polaganje tlakovcev
Tlakovce pričnemo polagati v vogalu, pravokotno na glavno vhodno linijo. Po 
možnosti pričnemo tlakovati na najnižjem delu tlakovane površine. Tako sive, 
barvne in multikolor tlakovce moramo jemati z večih palet hkrati, le tako lahko 
zagotovimo enakomerno barvno tlakovano površino.
Pri polaganju moramo paziti, da tlakovcev ali travnih plošč ne stiskamo enega 
ob drugega in ohranjamo primerno fugo med kockami,  
da preprečimo konične napetosti. Za ohranjanje linije polaganja  
si pomagamo z napeto vrvico. Tlakovce in travne plošče ravnamo  
z ravno letvijo in plastičnim kladivom. Grobo enakost višin tlakovcev, plošč 
uravnavamo z višino drenažnega sloja. Tlakovce ob zidovih ali robnikih 
zaključimo z rezanjem ali sekanjem. Kjer je poraba sortirano  
je potrebno paziti pri polaganju na razmerje kock na paleti.

Pesek 4/8  (5-8cm)
TLAKOVCI

Zmrzlinsko  odporen pesek 0/32  (50-70cm)

Folija Typar Pro (opcija)

Zemlja
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Fugiranje (tlakovci) 
Po končanem polaganju tlakovcev fuge med tlakovci zamedemo s 
kremenčevo mivko. Poraba mivke je cca 2,5-3 kg/m2. Mivko zamedemo ob 
suhem vremenu. Odvečno mivko odstranimo. Priporočamo, da postopek 
ponovimo 2-3 x.

Vibriranje (tlakovci)
Po končanem fugiranju tlakovce vibriramo z vibracijsko ploščo, ki je oblečena 
z gumo, da se pri vibriranju ne bi poškodovala površina tlakovcev. Pred tem 
moramo tlakovce dobro očistiti ostankov mivke in ostalega materiala. Namen 
vibriranja je, da zravnamo površino tlakovcev. V kolikor se tlakovci temeljito ne 
počistijo, lahko pride do poškodbe površine tlakovcev (bele pike, vdolbine...).

Polnjenje (travne plošče)
Po polaganju se travne plošče napolnijo z zemljo ali peskom.

Možnosti polaganja-variante
Nostalit in Grande Combo + Grande Combo Antik

Combo + Combo Antik

  Varianta N, GC-1

  Varianta C-1   Varianta C-2   Varianta C-3

  Varianta N, GC-2
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Multimo

  Varianta M-1
 20 x 20 – 20 kos
 10 x 10 – 20 kos

  Varianta M-4
 30 x 20 – 12 kos
 20 x 20 –   7 kos

  Varianta M-7
 30 x 20 – 17 kos

  Varianta M-10
 30 x 20 – 17 kos

  Varianta M-2
 30 x 20 – 12,5 kos
 10 x 20 – 12,5 kos

  Varianta M-5
 30 x 20 – 10 kos
 20 x 20 – 10 kos

  Varianta M-8
 30 x 20 – 15,1 kos
 20 x 20 –   2,4 kos

  Varianta M-11
 10 x 20 – 50 kos

  Varianta M-3
 20 x 20 – 14,3 kos
 10 x 20 – 14,3 kos
 10 x 10 – 14,3 kos

  Varianta M-6
 30 x 20 –   9,9 kos
 20 x 20 – 10,1 kos

  Varianta M-9
 30 x 20 – 12,5 kos
 10 x 10 –    25 kos

  Varianta M-12
 20 x 20 – 50 kos
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Belveder

Šestkotnik in Y

  Varianta B-1

  Varianta Š-5
 60 kos

  Varianta Š-1
 6 kos

  Varianta Š-2
 13 kos

  Varianta Š-3
 24 kos

  Varianta Š-4
 37 kos

  Varianta B-2

  Varianta Š-6
 73 kos

  Varianta B-3

  Varianta Š-7
 79 kos

Variante polaganja se delajo po lastni izbiri brez kakršnegakoli zaporedja.
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Zaščitna folija Typar Pro

Dranaža

Zmrzlinsko
odporen material

Temelj

Tlakovci

1/
3 

h
h

20 cm

10
-1

5 
cm

20 cm

Navodila  
za polaganje palisad
Betonska palisada nam omogoča 
premagovanje različnih višin, hkrati 
pa ponudi z lepšim pogledom na 
nabrežino. Zato moramo biti še 
kako pozorni pri montaži palisad. 
Elementov nikoli ne vgrajujemo 
samo v zemljo. Na mestu kjer želimo 
vgraditi palisade je potrebno izkopati 
teren, oziroma ustrezen prostor za 
temelj palisad. Dno prekrijemo z 
zmrzlinsko obstojim materialom 
v debelini 10-15 cm. Na strani kjer 
bomo palisade zasipali z zemljo, damo 
drenažno cev, katera bo omogočala 
odvod vode, ki se nabira v zemljini. 
Na nasut teren položimo približno 
10-15 cm betona, katerega ustrezno 
zniveliramo. Na beton postavimo 
palisado ter jo z vseh strani vertikalno 
uravnamo. Pomembno je, da se 
spodaj elementi dotikajo eden drugega.  
Za ustrezno učvrstitev palisad uporabimo lesene 
zagozde, ki jih po potrebi vstavimo na zgornji 
strani med posamezne palisade. Ko je palisada 
ustrezno umeščena, jo z leve in desne strani 

obbetoniramo do 1/3 višine elementa.  
Na strani kjer bo palisada zasuta z zemljino, na 
palisade namestimo zaščitno – drenažno folijo. 
Do folije nasujemo zmrzlinsko odporen material, 
ki nam služi za dodatno nosilnost ter drenažo. 
Preostali prostor zasujemo s kopano zemljino.

Navodila za zidanje z 
okrasnim lomljenim zidom
Pri zidanju z okrasnim lomljenimi zidomi je 
potrebno upoštevati običajna pravila za 
zidanje s klasičnimi zidaki, čeprav je okrasni 
lomljeni zid namenjen za nižje  ograje, 
okrasne stene, nižje škarpe …
Zid iz okrasnega lomljenega zidu je potrebno 
ustrezno temeljiti. Skopljemo  jamo za temelj. Na 
dnu jame se iz zmrzlinsko obstojnega materiala 
napravi nasutje pod temeljem. Debelina nasutja 
naj bo od 10cm – 20 cm. Na 

nasutje se zabetonira betonski temelj, ki ga po 
potrebi lahko tudi armiramo . Dimenzije temelja 
so odvisne od višine ograje, katero pozidamo na 
temelj. Minimalna širina temelja naj bo vsaj 30 
cm, globina je odvisna od cone zmrzovanja. 
Pred montažo okrasnega lomljenega zidu 
je potrebno izvesti še horizontalno hidro 
izolacijo, saj s tem preprečimo dvigovanje vlage 
v ograjo – zid ter s tem posledično izcvetenje 

betona.
Montaža okrasnega lomljenega zidu  poteka 
po principu lepljenja različnih elementov med 
sabo. Vsak element, ki ga bomo vgradili je 
potrebno na vseh stičnih površinah namazati 
z lepilom. Pri montaži je potrebno paziti, da se 
stiki elementa do elementa  vertikalni liniji ne 
pokrijejo. Razporeditev elementov okrasnega 
lomljenega zidu po velikosti je poljubna , vendar 
je potrebno paziti na razmerje posameznih 
elementov, saj se elementov samo ene velikosti 
ne da dokupiti. Razmerje elementov v nizu 
je 1:1:1. Za lepljenje  uporabljamo lepilo za 
keramiko ( flex),namenjeno za zunanjo 
uporabo. 
Na zadnjo vrsto lahko nalepimo še zaščitno kapo. 
Elementi okrasnega lomljenega zidu so že v 
osnovi hidrofobirani, lahko jih naknadno tudi 
impregniramo ter s tem dodatno zaščitimo in 
podaljšamo njihovo uporabnost.
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TEMELJ H = 20 cm

TAMPON H = 30-70 cm

20

60

DRENAŽNA CEV

Navodila  
za polaganje škarpnic
Podporni zid narejen iz škarpnic (okrogle 
Ø 35 ali skled) se uporablja za utrditev 
brežin ter za premagovanje različnih višin. 
Površina, narejena iz škarpnic, ki je zasajena 
še z bujno vegetacijo, nam daje pogled 
kombinacije betona ter zelenja. Škarpnice 
dajejo rastlinam ugodne življenjske 
pogoje, saj je med betonskimi elementi kar 
nekaj zemlje. 

Na mestu kjer želimo vgraditi škarpnice, 
moramo izkopati zadosten prostor za izvedbo 
tampona s temeljem. Na dno jame nasujemo 
tampon iz zmrzlinsko obstojnega materiala v 
debelini 30 – 70 cm. Na tampon zabetoniramo 
temelj v debelini 20 cm, kateri predstavlja 
nosilno osnovo za podporni zid. V sveži beton 
temelja položimo prvo vrsto škarpnic, 
katero z zunaje strani še dodatno 
obbetoniramo. S tem smo dosegli zmanjšano 
možnost zdrsa celotnega podpornega zidu. Na 

notranjo stran se vgradi drenažna cev, ki služi 
za odvod vode, katera se lahko nabira v brežini 
za škarpnicami. Od tu naprej poteka suha 
montaža, saj se škarpnice samo polagajo ena 
na drugo, lahko tudi v ustreznem razmiku. 
Pomembno je, da se postavlja vrsta na 
vrsto in se sproti zasipa z zemljo. Zasipanje 
z zemljo se ponavadi izvaja ročno. Ko je 
podporni zid iz škarpnic končan, ga lahko po 
želji še ustrezno ozelenimo.

Navodila za vgrajevanje 
lomljenih škarpnikov
Osnovni ( proizvedeni element ) lomljeni 
škarpnik je sestavljen iz dveh elementov 
skupaj. Vsak tak element je potrebno pred 
vgradnjo prelomiti tako, da dobimo videz 
lomljene površine na vsakem elementu. 
Postopek lomljenja je sledeč:  
a.) dvojni element položimo na dve deščici 
debeline cca. 5 cm,   
b.) v zgornji utor na sredini  postavimo 
ploščato železo,  
c.) po ploščatem železu udarimo s kladivom 
tako, da dvojni element poči. Posamezni 
lomljen element je pripravljen za vgradnjo.
Škarpo  iz lomljenih škarpnikov je potrebno 
ustrezno temeljiti. Skopljemo  jamo za temelj. 
Na dnu jame se iz zmrzlinsko obstojnega 
materiala napravi nasutje pod temeljem. 
Debelina nasutja naj bo od 10cm – 20 cm. Na  
nasutje se zabetonira betonski temelj, ki ga po  

 
potrebi tudi armiramo . Dimenzije temelja so 
odvisne od višine škarpe, katero zmontiramo 
na temelj. Minimalna širina temelja naj bo vsaj 
50 cm, globina je odvisna od cone zmrzovanja 
ter obtežbe, ki jo bo škarpa prenašala. 
Lomljene škarpnike lahko polagamo navpično 
enega na drugega ali zamikamo za en spodnji 
utor tako, da dobimo naklon škarpe 70 stopinj.  
Lomljene škarpnike na stičnih površinah 
med seboj lepimo. Za lepljenje  elementov 
uporabljamo lepilo za keramiko (flex),  
namenjeno za zunanjo uporabo.
Na koncu škarpo lahko  prekrijemo s kapo. 
S tem preprečimo vdor vode v škarpo ter 
izboljšamo izgled.
Lomljeni škarpniki so že v osnovi 
hidrofobirani, lahko jih naknadno tudi 
impregniramo ter s tem dodatno zaščitimo in 
podaljšamo njihovo uporabnost.
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Navodila za zidanje  
z lomljenimi zidaki
Pri zidanju z lomljenimi zidaki je potrebno 
upoštevati običajna pravila za zidanje s 
klasičnimi zidaki, čeprav so lomljeni zidaki 
namenjeni za ograje, okrasne stene, škarpe 
….
Zid iz lomljenih zidakov je potrebno ustrezno 
temeljiti. Skopljemo  jamo za temelj. Na dnu 
jame se iz zmrzlinsko obstojnega materiala 
napravi nasutje pod temeljem. Debelina 
nasutja naj bo od 10cm – 20 cm. Na nasutje 
se zabetonira betonski temelj, ki ga po potrebi 
lahko tudi armiramo . Dimenzije temelja so 
odvisne od višine ograje, katero pozidamo na 
temelj. Minimalna širina temelja naj bo vsaj 30 
cm, globina je odvisna od cone zmrzovanja. Na 
mestih kjer želimo izvesti steber oziroma vsaj 
na 2,5m – 3m je potrebno izvesti vertikalno 
armiranje zidu, zato pustimo iz temelja 4 palice 
železa.
Pred montažo lomljenih zidakov je potrebno 
izvesti še horizontalno hidro izolacijo, saj s 
tem preprečimo dvigovanje vlage v ograjo – zid 
ter s tem posledično izcvetenje betona.
Zidanje lomljenih zidakov lahko izvedemo na 
dva načina. Lomljene zidake za zidove – ograje 
do višine 70 cm lahko samo zlepimo med sabo. 
Pri montaži je potrebno paziti, da se stiki zidaka 
do zidaka po vertikalni liniji ne pokrijejo. Za 
lepljenje uporabljamo lepilo za 

 
keramiko (flex),  namenjeno za zunanjo 
uporabo. Na zadnjo vrsto lahko nalepimo še 
zaščitno kapo z utori za odtekanje vode. Lomljene 
zidake za zidove – ograje višje od 70 cm zlepimo 
med sabo, nato pa jih zalijemo z betonom. 
Najprej zlepimo zidake do višine 3 do 4 vrste 
( višina 50-70 cm) ter jih zalijemo z betonom, 
nato ponovno zlepimo 3- 4 vrste ter zalijemo z 
betonom itd. Lomljene zidake lepimo tako, da jih 
z lepilom namažemo po vsej vrhnji strani , ter 
obe stični stranski ploskvi. S tem preprečimo 
iztekanje betona skozi manjše odprtine.
Po potrebi lahko zid tudi horizontalno 
armiramo. Horizontalno armaturo izvedemo 
tako, da vstavimo dve železni palici fi 6 mm 
v utore na gornji strani lomljenega zidaka. 
Vertikalna armatura zidu-ograje se izvede 
na vsake 2,5m – 3m, tako, da armaturne palice 
vetikalne armature, ki so vstavljene v luknje 
zidakov povijemo s armaturnimi palicami, katere 
gledajo iz temelja, vse skupaj nato zalijemo z 
betonom.
Na koncu ograjo - zid prekrijemo s kapo. S tem 
preprečimo vdor vode v ograjo ter izboljšamo 
izgled.
Lomljeni zidaki so že v osnovi hidrofobirani, 
lahko jih naknadno tudi impregniramo ter s 
tem dodatno zaščitimo in podaljšamo njihovo 
uporabnost.

Navodila za vzdrževanje 
betonskih izdelkov
 Betonski izdelki so sestavljeni iz naravnih 
materialov, zato je tudi odziv  betonskih 
izdelkov na okolico naraven. To pomeni , 
da se izdelki mažejo, utrujajo itd. Običajno 
betonske površine čistimo z metlo, krtačo 
(katera ne pušča sledi), tekočo vodo…  
Za čiščenje lahko uporabimo tudi naprave za 
čiščenje z visokim tlakom. 
V primeru, da je potrebno odstraniti trdovratne 
madeže, je potrebno to opraviti s specialnimi 
čistili. Pred uporabo takega čistila je potrebno 
obvezno prebrati in upoštevati navodila za 
uporabo proizvajalca čistila ter narediti preizkus 
čiščenja na manjši manj vidni površini.
Pri čiščenju betonskih površin v zimskem času 

(sneg , led) moramo paziti, da ne uporabljamo 
trdih ostrih čistilnih sredstev,  
saj le ti fizično puščajo sled na vidnem betonu. 
Ravno tako, ni priporočljivo uporabljati za čiščenje 
strojev za pluženje .
Betonski izdelki so odporni na zmrzovanje 
v prisotnosti soli , vendar to ne pomeni ,da 
lahko izdelke prekomerno solimo. Poudariti je 
potrebno, da prekomerno soljenje izdelkov s 
časom pušča sled na izdelkih  
ter s tem  zmanjšuje življensko dobo izdelka.
Za podaljšanje življenske dobe izdelkov 
lahko uporabljamo  različne impregnacije, 
ki jih moramo uporabljati v skladu z navodili 
proizvajalca.
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OPOZORILO:
Vse slike v katalogu so zgolj simbolne. Zaradi fotografiranja in tiska lahko barvni odtenki izdelkov 
odstopajo od realnih barv. Z izdajo kataloga 2019 preneha veljati katalog 2018 ter starejši.
Z nakupom izdelkov se kupec strinja s splošnimi pogoji objavljenimi v veljavnem katalogu  
in na www.jarc.si. 

Naročanje, izdobava, 
prevzem in vračilo blaga
Poškodbe pri transportu  
in kalo pri polaganju
Pri naročanju količine izdelkov, je potrebno 
računati na kalo, cca. 2,50%,  ki nastane pri 
proizvodnji, transportu in vgrajevanju izdelkov.

Komisioniranje
Blago, ki ne bo izdobavljeno v celih paletah, je 
potrebno komisionirati.
V tem primeru bo blago pripravljeno sledeče:
- naročeno do 12. ure, dobava  
in dvig možen naslednji dan dopoldan,
- naročeno po 12. uri, dobava  
in dvig možen naslednji dan popoldan.

Kavcija za palete
Blago je naloženo na paletah z žigom EUR 
dimenzij 120 x 80 cm.
Za palete se zaračunava kavcija po veljavnem 
ceniku. Če se paleta vrne v roku 8. tednov, se 
kavcija povrne v celoti. Možna je tudi menjava 
palet.

 
 
Lasten prevoz
Nudimo vam tudi prevoz blaga  
z razkladanjem proti plačilu.

Prevzem izdelkov
V kolikor obstajajo dvomi o kakovosti ali količini 
prevzetih izdelkov, se ne sme pričeti  
z vgradnjo le teh, vse dokler se vsi dvomi ne 
razrešijo. Teh reklamacij po pričetku vgradnje ne 
bomo upoštevali .

Vračilo izdelkov
Vračilo izdelkov je možno samo po predhodnem 
dogovoru, vendar najkasneje v roku 30 dni od 
prevzema. Vrniti je možno nepoškodovano 
in originalno, zapakirano, polno paleto blaga. 
Nepolne palete blaga, podjetje ne prevzame. Ob 
vrnitvi blaga se zaračunajo manipulativni stroški 
v višini  
20% vrednosti kupnine vrnjenih izdelkov.

Beležke
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1. Predmet pogojev
Ti SPLOŠNI POGOJI PRODAJE (v nadaljevanju: SPP) določajo pravice 
in obveznosti med kupcem in prodajalcem »CEMENTNI IZDELKI 
JARC« FRANC JARC S.P., Vaše 10/a, 1215 Medvode, tel .št. (01) 36 
17 936, el. naslov: prodaja@jarc.si (v nadaljevanju: prodajalec) pri 
nakupu betonskih izdelkov in drugega blaga, ki ga prodaja prodajalec 
(v nadaljevanju skupaj: blago). Kupec s sprejemom ponudbe, 
sklenitvijo pogodbe, vsakokratno oddajo naročila ali na katerikoli drugi 
obojestransko sprejemljiv način potrjuje, da sprejema te SPP in da se 
z njimi v celoti strinja. Ti SPP so veljavni, ne glede na to, ali kupec ob 
oddaji naročila pošlje svoje splošne pogoje. Morebitni splošni pogoji 
kupca ali tretjih strank ne zavezujejo prodajalca, tudi če jim izrecno 
ne ugovarja. Za vsako odstopanje od naštetih pogojev je potrebno 
pridobiti pisno soglasje prodajalca. Soglasje prodajalca o odstopanju 
posameznega pogoja od teh SPP ne vpliva na veljavnost ostalih določil 
teh SPP.
Tehnično, projektantsko in drugo tovrstno svetovanje ter inženiring ni 
predmet prodajne pogodbe, ki se sklene med kupcem in prodajalcem 
za nakup blaga.
2. Plačilni pogoji, dobavni pogoji in roki, prevzem blaga
Plačilne pogoje, dobavne pogoje in roke ter prevzem blaga pogodbeni 
stranki dogovorita s ponudbo, sprejemom ponudbe oziroma naročilom 
in potrditvijo naročila s strani prodajalca.
Če med kupcem in prodajalcem ni izrecno dogovorjeno drugače, kupec 
prevzame blago pri prodajalcu (Ex Works, Vaše 10/a, 1215 Medvode, 
Incoterms 2010). Kupec je dolžan po prejemu prodajalčevega obvestila 
prevzeti blago v 5 delovnih dneh, v kolikor ni drugače dogovorjeno.
Samo v primeru sklenitve posebnega dogovora med prodajalcem in 
kupcem ter proti dogovorjenemu plačilu prodajalec izvede prevoz blaga 
v dogovorjeni kraj izpolnitve. Ob tem je kupec dolžan omogočiti vse 
potrebno za izvedbo dogovorjenega prevoza (ustreznost dostavnih poti 
do kraja za razkladanje blaga,…) in za razkladanja blaga (ustrezen 
prostor za razkladanje blaga,…). V nasprotnem primeru lahko 
prodajalec kupcu zaračuna vse s tem povezane nastale stroške, med 
drugim stroške morebitnega dodatnega prevoza (odvoz in ponovni 
dovoz), stroške prekladanja iz prikolice na kamion, stroške skladiščenja, 
itd.
Dogovorjeni dobavni rok se ne šteje za bistveno sestavino pogodbe v 
smislu 104. člena Obligacijskega zakonika, razen če se stranki o tem 
nista izrecno dogovorili s posebno klavzulo (npr.: »ne pozneje kot« ipd.).
Prodajalec si pridržuje pravico podaljšanja dobavnega roka v primeru 
višje sile (požari, potresi, poplave, neurja ali druge elementarne nesreče, 
vojne, stavke, prometni zastoji ali druge motnje v transportu, državni 
ukrepi, zamuda proizvajalčevega dobavitelja ali drugi nepredvidljivi 
dogodki, na katere prodajalec nima vpliva). Prodajalec je dolžan o 
nastanku ali prenehanju teh razlogov kupca obvestiti. Prodajalec ob tem 
posreduje kupcu tudi nov predviden datum dobave.
Prodajalec si pridržuje pravico do delnih dobav.
V primeru, da je blago na zalogi in je s strani prodajalca potrjena 
možnost prevzema naročenega blaga s strani kupca, veljajo za prevzem 
blaga, ki ne bo dobavljeno v celih paletah in je posledično potrebno 
komisioniranje blaga, naslednja pravila: za blago naročeno do 12.00 ure, 
je možen prevzem takšnega blaga naslednji delovni dan dopoldan. Za 
blago naročeno po 12. uri, je možen prevzem takšnega blaga naslednji 
delovni dan popoldan po 12.00 uri.
Zaradi poškodb blaga med transportom, pri polaganju, pri prekladanju 
in zaradi načina proizvodnega procesa izdelave betonskih izdelkov je 
potrebno računati s kalom približno 2,5 %, kar naj kupec upošteva pri 
naročanju količine blaga. Vračilo že kupljenega blaga je možno samo 
po predhodnem dogovoru s prodajalcem (sprejem takšnega blaga je v 
diskreciji prodajalca). V tem primeru je možno vrniti le nepoškodovano 
originalno zapakirano polno paleto blaga, in sicer najkasneje v roku 
1 meseca od prevzema blaga. Ob vrnitvi blaga se kupcu zaračunajo 
manipulativni stroški v višini 20% vrednosti kupnine vrnjenih izdelkov.
Blago je naloženo na paletah z žigom EUR dimenzij 120cm x 80 cm. Za 
palete se zaračunava kavcija po veljavnem ceniku. Če se paleta z žigom 
EUR dimenzij 120cm x 80 cm vrne nepoškodovana v roku 8. tednov, se 
kavcija kupcu povrne v celoti. Možna je tudi menjava palet z žigom EUR 
dimenzij 120cm x 80 cm.
3. Odstop od pogodbe zaradi zamude pri dobavi blaga
Kupec lahko odstopi od pogodbe, če je prodajalec v zamudi z dobavo 
naročenega blaga in mu je kupec po zamudi pisno določil primeren 
dodatni rok za dobavo blaga, ki ne sme biti krajši kot 30 dni. Če pa je 
prodajalec v zamudi z dobavo le dela blaga iz naročila, lahko kupec 
skladno s prejšnjim stavkom odstopi od naročila le v delu, ki se nanaša 
na nedobavljeno blago. V kolikor pa preostale dobave po naročilu 
brez dela blaga, z dobavo katerega je prodajalec v zamudi, za kupca 
nimajo pomena, pa lahko kupec upoštevajoč prvi stavek te točke SPP 
vseeno odstopi od celotnega naročila. Kupec ne more odstopiti od 
posameznega naročila po tej točki SPP, če je prodajalec v zamudi z 
blagom ali posameznim delom blaga zaradi zgoraj navedenih razlogov 
višje sile.
4. Odstop od pogodbe sklenjene na daljavo s potrošnikom
V primeru, da gre upoštevajoč zakonodajo, ki ureja varstvo potrošnikov, 
pri prodajni pogodbi za pogodbo sklenjeno na daljavo s potrošnikom, 
in želi kupec iz kateregakoli razloga odstopiti od prodajne pogodbe 
oziroma nakupa, mora kupec v 14 dneh obvestiti prodajalca, da odstopa 

od pogodbe, ne da bi mu bilo za to treba navesti razlog za svojo 
odločitev. Obvestilo o odstopu lahko kupec uredi preko elektronske pošte 
z nedvoumno izjavo (ki naj vsebuje zlasti ime in naslov potrošnika, 
številko in datum računa, opredelitev sklenjene prodajne pogodbe, 
opredelitev vrste in količine blaga, izjavo o odstopu od pogodbe, 
podpis kupca v primeru papirnate oblike izjave). Izjavo se pošlje na 
e-pošti naslov: prodaja@jarc.si. Edini strošek, ki kupca bremeni v zvezi 
z odstopom od pogodbe, je strošek vračila blaga. Če je kupec blago že 
prejel in od pogodbe odstopil, mora blago vrniti prodajalcu v 30 dneh 
po poslanem obvestilu ali izjavi, da odstopa od pogodbe. Blago mora 
vrniti nepoškodovano in skupaj z vso pripadajočo dokumentacijo in 
računom. V primeru vračila blaga bo prodajalec kupnino vrnil takoj, ko 
bo to mogoče, najkasneje pa v 14 dneh po prejemu sporočila o odstopu 
od pogodbe, razen v primeru plačila s kartico, če še ni bila bremenjena.
5. Grajanje napak
Razen v primerih prodaje, za katero se uporablja zakonodaja, ki ureja 
varstvo potrošnikov, je kupec dolžan opraviti količinski in kakovostni 
prevzem takoj po prevzemu blaga ter očitne napake oz. pomanjkljivosti 
prodajalcu pisno grajati nemudoma po prevzemu blaga. Skrite napake, 
za katere odgovarja prodajalec, je kupec dolžan grajati nemudoma 
po odkritju napake. Vse napake, razen tistih, ki bi se pokazale šele po 
vgradnji oziroma polaganju blaga, je potrebno grajati pred vgradnjo 
oziroma polaganjem blaga. Blaga z napakami, ki so se pokazale pred 
vgradnjo, se ne vgrajuje. Stroške izvedbe zamenjave betonskih izdelkov 
(prelaganje, vgradnja) krije kupec sam, razen v primerih skritih napak, ki 
bi se pokazale šele po vgradnji oziroma polaganju blaga.
Prodajalec ne odgovarja za poškodbe na blagu (kot npr. okrušeni robovi, 
odrgnine, ...), ki so posledica nestrokovnega vgrajevanja, transporta, itd. 
ali ki so posledica razlogov na strani kupca ali tretjih oseb.
Za uspešno uveljavljanje zahtevkov iz naslova napak mora kupec 
prodajalcu med drugim predložiti račun ali drugo listino iz katerega 
nesporno izhaja, da je blago z napako kupil pri prodajalcu.
6. Tehnične lastnosti blaga
Blago prodajalca ustreza relevantnim normativom. Za kupljeno blago 
se uporabljajo določila veljavne zakonodaje o odgovornosti za stvarne 
napake.
Pri betonskih izdelkih prodajalca gre za izdelke, ki so napravljeni iz 
naravnih materialov in so nastali v proizvodnem procesu, pri čemer je 
osnovni (običajni) namen uporabe naveden v katalogu in na internetnih 
straneh prodajalca ob posameznem betonskem izdelku. Posledično 
prodajalec ne zagotavlja in ne more zagotoviti enotnosti zunanjega 
izgleda betonskih izdelkov. Na betonskih izdelkih tako med drugim pride 
do naslednjih pojavov, ki ne zmanjšujejo kakovosti in namena uporabe 
betonskih izdelkov. Tovrstni in drugi primerljivi pojavi ne predstavljajo 
kakršnekoli napake blaga.

Cvetenje betona: na površini betonskih izdelkov se lahko pojavijo bele 
lise, ki so znak cvetenja betona. Cvetenje betona je naraven pojav 
in nastane zato, ker se pri vezanju cementa tvori prosto apno, ki se 
ob reakciji z ogljikovim dioksidom (CO2) iz zraka pretvori v kalcijev 
karbonat. Če so betonski elementi izpostavljeni normalnim vremenskim 
vplivom (dež, sneg, zmrzal), bele lise praviloma izginejo v enem do 
dveh let.
Rumeno rjave lise: se lahko pojavijo zaradi sproščanja železovih ionov.
Različni barvni odtenki: zaradi uporabe naravnih materialov ter zaradi 
izdelave produkta ob različnih pogojih (temperatura, vlaga,…) 
lahko pride do barvnih odstopanj istovrstnih betonskih izdelkov (tudi 
pri cementno sivih betonskih izdelkih). Za doseganje enakomerne 
barvne tlakovane površine se priporoča polaganje z več palet hkrati  
(priporočljivo iz vsaj 3 do 4 palet).
Vibracijske pore: na površini betonskega izdelka lahko nastanejo manjše 
pore ali vdolbinice, ki nastanejo pri vibriranju izdelka.
Tanke razpoke: površinske razpoke lahko nastanejo v posebnih primerih. 
S prostim očesom se jih na suhem proizvodu zazna in so opazne samo 
kadar se mokra površina suši.
Bele pike in lise: Bele pike oziroma lise so lahko posledica zlaganja 
tlakovcev na palete, transporta, nestrokovnega vgrajevanja…
Pojavnost posamičnih neobarvanih večjih zrn na zgornji površini 
betonskega izdelka: na površini betonskih izdelkov se lahko zaradi 
načina proizvodnega procesa izdelave betonskih izdelkov pojavijo 
posamična zrna večjega premera iz spodnjega sloja betonskega izdelka.
Obloge (muštace) na robovih: zaradi načina proizvodnega procesa 
betonskih izdelkov, se na robovih izdelka pojavljajo obloge (muštace) iz 
cementnega mleka. 
Obdelava Antik: Pri obdelavi betonskega tlakovca Antik nastane prah na 
površini betonskih tlakovcev. V kolikor so tlakovci izpostavljeni različnim 
vremenskim vplivom (sneg, dež, zmrzal) le ta praviloma izgine. Pri 
obdelavi Antik so tlakovci različno odkrušeni.
Izgled Multikolor (kjer se dve ali več barv preliva v betonskem izdelku): 
pri betonskih izdelkih izgleda Multicolor ni vsak posamezen tlakovec 
večbarven. Za dejanski zgled je potrebno upoštevati večjo površino 
položenih betonski tlakovcev.
Lomljen izgled: Pri betonskih izdelkih, kjer se zahteva lomljen izgled, 
pride pri izdelavi do nekontroliranega loma, zato prodajalec ne more 
zagotavljati na vseh betonskih izdelkih enakega videza loma. Nekateri 
lomi so tako bolj ali manj izbokljeni ali vbokljeni.
Odkrušeni robovi: pri betonskih izdelkih lahko pride v manjšem obsegu 

betonskih izdelkov do krušenja robov izdelkov.

V primeru, da so betonski izdelki položeni s premajhno fugo, ali pa 
nosilni sloj, na katerega se položijo betonski izdelki, ni dovolj nosilen, 
lahko pride do krušenja robov, za kar prodajalec ne odgovarja. To ni 
napaka v kakovosti izdelka saj takšnih točkovnih obremenitev tudi 
najkvalitetnejši betoni ne zdržijo.
Slike blaga v katalogih, na spletnih straneh itd., so zgolj simbolne. 
Zaradi fotografiranja in tiska lahko barvni odtenki blaga odstopajo 
od realnih barv blaga. Blago razstavljeno na panojih ali položeno 
v prodajalnah se lahko zaradi v predhodnem odstavku pojasnjenih 
razlogov, čeprav gre za istovrstni izdelek, razlikuje od blaga, ki se dobavi 
kupcu. Poleg tega je bilo razstavljeno blago praviloma izpostavljeno 
zunanjim vplivom (dež, sneg, mraz, sonce, vročina, mehanski vplivi, 
onesnaženje…), kar neobhodno vodi v spremembe zunanjega izgleda 
blaga. Poleg tega je blago, ki je razstavljeno na panojih, položeno na 
majhni površini, zaradi česar izgled blaga na panojih lahko odstopa od 
izgleda blaga, ko je to položeno na večjih površinah. Za dejanski barvni 
izgled vgrajenega betonskega izdelka je potrebno videti večjo površino 
(količino) betonskih izdelkov in ne zgolj površino na razstavnem panoju 
ali drugi manjši razstavni površini.
Pri vgradnji in montaži blaga je potrebno dosledno upoštevati navodila 
za montažo/vgradnjo posameznega blaga, ki so objavljena na spletni 
strani prodajalca in relevantna pravila stroke.
7. Podaljšan pridržek lastninske pravice
Prodajalec si pridržuje lastninsko pravico na blagu, ki je predmet 
naročila, do popolnega plačila kupnine. Če kupec v tem času proda 
blago kateri koli tretji osebi, za zavarovanje izpolnitve svojih obveznosti 
vnaprej odstopa prodajalcu vse terjatve, ki jih pridobi do teh tretjih 
oseb iz naslova prodajnih ali drugih pogodb. Prodajalec te terjatve že 
vnaprej sprejema. O nastanku teh terjatev bo kupec nemudoma obvestil 
prodajalca. Iz odstopljenih terjatev lahko prodajalec poplača svoj 
zahtevek za plačilo kupnine skupaj z obrestmi in stroški. Kar izterja več, 
je dolžan v roku 15 delovnih dni izročiti kupcu. Če kupec plača kupnino v 
celoti ali če po popolnem plačilu iz dela odstopljenih terjatev prodajalcu 
ostanejo še druge odstopljene terjatve, jih mora prodajalec nemudoma 
povratno odstopiti kupcu. 
V vseh teh primerih je kupec, na poziv prodajalca dolžan prodajalcu 
izročiti celotno dokumentacijo, potrebno za uveljavljanje pravic iz 
pravnega razmerja med kupcem in tretjo osebo, kateri je kupec prodal 
opremo.
V primeru, da prodajalec uveljavlja pridržek lastninske pravice in 
predmet pogodbe prevzame nazaj, to še ne pomeni, da je s tem odstopil 
od pogodbe oziroma posameznega naročila, razen če je bilo to izrecno v 
pisni obliki sporočeno kupcu ob prevzemu predmeta naročila nazaj.
Kupec je dolžan sodelovati pri vseh ukrepih za zaščito lastnine oziroma 
lastninske pravice prodajalca nad blagom do izpolnitve vseh njegovih 
obveznosti.
8. Odgovornost
Za škode, ki niso nastale neposredno na blagu, prodajalec ne 
odgovarja, zlasti ne za izgubljeni dobiček in/ali drugo premoženjsko 
in nepremoženjsko škodo kupca, kot denimo poškodbe oseb ali 
predmetov, ki jo je povzročila napaka blaga in/ali zamuda pri dobavi 
blaga. Izključitev odgovornosti prodajalca po tej točki SPP ne velja, 
če prodajalec škodo povzroči namenoma ali iz velike malomarnosti. 
Kolikor je odgovornost izključena ali omejena, to velja tudi za sodelavce, 
delojemalce, zastopnike in izpolnitvene pomočnike prodajalca.
9. Veljavno pravo in uporaba določb Obligacijskega zakonika
V zvezi s pogodbenim razmerjem o nakupu blaga in temi SPP se 
uporablja pravo Republike Slovenije, skladno s katerim se bodo 
pogodbena razmerja in SPP tudi razlagali. Za razmerja med 
pogodbenima strankama, ki niso urejena s sklenjeno prodajno pogodbo 
in temi SPP, veljajo določila Obligacijskega zakonika. Konvencija 
Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga (CISG) se za 
razmerja med pogodbenima strankama ne uporablja.
10. Reševanje sporov
Vse morebitne spore v zvezi s temi SPP in pogodbo si bosta prodajalec in 
kupec prizadevala rešiti sporazumno. Za spore, ki jih ne bo mogoče rešiti 
na ta način, bo pristojno sodišče v Ljubljani.
11. Končne določbe
Ti SPP se nahajajo na uradni spletni strani prodajalca in v veljavnem 
katalogu ter so priloga ter sestavni del vsake ponudbe, pogodbe ali 
naročila. Prodajalec in kupec lahko s posebnimi pisnimi dogovori v 
pogodbi drugače uredita posamezna določila, kot jih opredeljujejo ti SPP.
Morebitna neveljavnost posamezne določbe SPP ali pravnih poslov ne 
vpliva na veljavnost preostalih določb teh SPP in/ali pravnih poslov, 
sprejetih na njihovi podlagi.
SPP veljajo za nedoločen čas oziroma do uveljavitve novih oziroma 
spremenjenih SPP.
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Delovni čas:
od 7. do 17. ure
sobota od 8. do 12. ure
sobota julij in avgust zaprto

Zimski delovni čas:
od 8. do 15. ure, sobota zaprto

Odprema blaga:
ponedeljek - petek: od 8. do 16. ure

Vaš prodajalec:


