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Betonski tlakovec COMBO

Betonski tlakovec MEGA COMBO

Betonski tlakovec GRANDE COMBO

Hydro PhobEU kakovost Oplemenitena
površina

Zmrzal
+ sol Visoka trdnost

Hydro PhobEU kakovost Oplemenitena
površina

Zmrzal
+ sol Visoka trdnost

Hydro PhobEU kakovost Oplemenitena
površina

Zmrzal
+ sol Visoka trdnost

Šifra Barva  Koda EAN cena EUR  cena EUR
    brez DDV z DDV
1600 Siva  3830049412437 12,50 15,25
1610 Kamen Kras  3830049412444 14,60 17,81
1620 Mediteran  3830049412451 14,60 17,81
1630 Sivo-črn  3830049412468 14,60 17,81

Šifra Barva  Koda EAN cena EUR  cena EUR
    brez DDV z DDV
1910 Mocca *  3830049414417 19,20 23,42
1920 Granitno  siva  3830049414424 18,40 22,45

Šifra Barva  Koda EAN cena EUR  cena EUR
    brez DDV z DDV
1710 Kamen Kras  3830049413434 16,70 20,37
1720 Sivo-črn  3830049413441 16,70 20,37
1730 Travertin  3830049414288 17,80 21,72
1770 Carrara  3830049414301 17,80 21,72

Dimenzije: 16 x 16 x 6 cm 100 kos
(na paleti) 16 x 20 x 6 cm 100 kos
 16 x 24 x 6 cm 100 kos
Teža/em: 135 kg
Na paleti: 9,60 m2

Teža palete: 1.320 kg  
Poraba: sortirano

Dimenzije: 39 x 26 x 7 cm 48 kos
(na paleti) 26 x 26 x 7 cm 24 kos
 13 x 26 x 7 cm 24 kos
Teža/em: 160 kg
Na paleti: 7,30 m2

Teža palete: 1.190 kg  
Poraba: sortirano

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.

Betonski tlakovec Mega Combo je ostrorobi tlakovec večjih oblik z valovitimi 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.

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.

(em = m2)

(em = m2)

(em = m2)

Dimenzije: 54 x 26 x 7 cm
Teža/em: 160 kg 
Na paleti: 6,74 m2  48 kos
Teža palete: 1.090 kg
Poraba: 7,14 kos/m2 

* Po naročilu - minimalna količina 100 m²
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Šifra Barva Koda EAN cena EUR  cena EUR
   brez DDV z DDV
1110 Siva 3830049410129 12,70 15,49
1111 Multikolor rdeč-črn 3830049410136 14,60 17,81
1115 Multikolor rjavo – pastelen* 3830049410143 14,60 17,81
1117 Multikolor sivo – črn 3830049410150 14,60 17,81

Dimenzije: 12,5 x 18,6 x 6 cm 216 kos
(na paleti) 12,5 x 12,5 x 6 cm 108 kos
 12,5 x 6,1 x 6 cm 108 kos
Teža/em: 135 kg
Na paleti: 7,51 m2

Teža palete: 1.030 kg
Poraba: sortirano

(em = m2)

Šifra Barva Koda EAN cena EUR  cena EUR
   brez DDV z DDV
1121 Multikolor opečnordeče-črn 3830049410208 15,90 19,40
1122 Multikolor pastelno-rjav 3830049410211 15,90 19,40
1124 Multikolor sivo-črn 3830049412420 15,90 19,40

Šifra Barva Koda EAN cena EUR  cena EUR
   brez DDV z DDV
1950 Argenta 3830049414547 11,20 13,66
1960 Dolomite 3830049414554 11,20 13,66
1970 Carrara 3830049414653 11,20 13,66

Dimenzije: 19 x 11,1 x 7 cm 80 kos
(na paleti) 19 x 14,7 x 7 cm 80 kos
 19 x 22,5 x 7 cm 72 kos
Teža/em: 160 kg
Na paleti: 7,00 m2

Teža palete: 1.150 kg
Poraba: sortirano

Dimenzije: 30 x 20 x 6 cm 90 kos
(na paleti) 20 x 20 x 6 cm 80 kos
 10 x 20 x 6 cm 50 kos
Teža/em: 135 kg
Na paleti: 9,60 m2

Teža palete: 1.300 kg
Poraba: sortirano

Betonski tlakovec BELVEDER

Betonski tlakovec  

Hydro PhobEU kakovost Oplemenitena
površina

Zmrzal
+ sol Visoka trdnost

Hydro PhobEU kakovost Oplemenitena
površina

Zmrzal
+ sol Visoka trdnost

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.

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.

(em = m2)

(em = m2)

Hydro PhobEU kakovost Oplemenitena
površina

Zmrzal
+ sol Visoka trdnost

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.

* Po naročilu - minimalna količina 100 m²
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Tlakovec MULTIMO

Šifra Barva Koda EAN cena EUR  cena EUR
   brez DDV z DDV
1200 Siva 3830049410235 13,90 16,96
1210 Pastelna 3830049410242 15,30 18,67
1220 Grafitna 3830049410259 15,30 18,67

Šifra Barva Koda EAN cena EUR  cena EUR
   brez DDV z DDV
1300 Siva 3830049410273 13,90 16,96
1310 Pastelna * 3830049410280 15,30 18,67
1320 Grafitna 3830049410297 15,30 18,67

Šifra Barva Koda EAN cena EUR  cena EUR
   brez DDV z DDV
1400 Siva 3830049410310 14,60 17,81
1410 Pastelna * 3830049410327 16,00 19,52
1420 Grafitna 3830049410334 16,00 19,52

Šifra Barva Koda EAN cena EUR  cena EUR
   brez DDV z DDV
1500 Siva 3830049410358 13,90 16,96
1520 Grafitna 3830049410372 15,30 18,67

Tlakovec Multimo 20

Dimenzije: 20 x 20 x 7 cm
Teža/em: 160 kg/m2

Na paleti: 7,70 m2  192 kos
Teža palete: 1.250 kg
Poraba: 25 kos/m2

Tlakovec Multimo 30

Dimenzije: 30 x 20 x 7 cm
Teža/em: 160 kg/m2 
Na paleti: 7,70 m2  128 kos
Teža palete: 1.250 kg
Poraba: 16,7 kos/m2

Tlakovec Multimo 10

Dimenzije: 10 x 10 x 7 cm
Teža/em: 160 kg/m2 
Na paleti: 7,04 m2  704 kos
Teža palete: 1.130 kg
Poraba: 100 kos/m2

Tlakovec Multimo 10/20

Dimenzije: 10 x 20 x 7 cm
Teža/em: 160 kg/m2

Na paleti: 7,68 m2  384 kos
Teža palete: 1.230 kg
Poraba: 50 kos/m2

Hydro PhobEU kakovost Oplemenitena
površina

Zmrzal
+ sol Visoka trdnost

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.

(em = m2)

(em = m2)

(em = m2)

(em = m2)

* Po naročilu - minimalna količina 100 m²
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Betonski tlakovec ATRIO

Šifra Barva Koda EAN cena EUR  cena EUR
   brez DDV z DDV
1980 Merano (belo-črn) 3830049414660 17,60 21,47
1981 Pelago (belo-peščen-črn) 3830049414677 17,60 21,47

Šifra Barva Koda EAN cena EUR  cena EUR
   brez DDV z DDV
1097 Siva 3830049410037 12,15 14,82
1098 Rdeča 3830049410044 14,60 17,81
1099 Zelena 3830049410068 15,70 19,15

Dimenzije: 40 x 40 x 7 cm 16 kos
(na paleti) 40 x 30 x 7 cm 16 kos
 40 x 20 x 7 cm 16 kos
 30 x 30 x 7 cm 16 kos
 30 x 10 x 7 cm 16 kos
Teža/em: 160 kg/m2

Na paleti: 7,68 m2  
Teža palete: 1.240 kg
Poraba: sortirano

Dimenzije: 20 x 22,7 x 6 cm
Teža/em: 135 kg/m2

Na paleti: 7,75 m2  225 kos
Teža palete: 1.050 kg
Poraba: 29 kos/m2

Betonski tlakovec ATRIO je dvoslojni in zmrzlinsko obstojen, debeline 
7cm. Sestavljen je iz niza petih kock različnih velikosti, primeren za tlakovanje 
dvorišč, dovoznih poti, stez, kakor tudi večjih površin, kot so parki, mestna 
jedra, itd.. Tlakovci so primerni za pohodne in povozne površine. Tlakovci so 
izdobavljivi v treh atraktivnih barvnih odtenkih.

(em = m2)

(em = m2)

Šifra Barva Koda EAN cena EUR  cena EUR
   brez DDV z DDV
1101 Siva   3830049410082 12,15 14,82
1102 Opečno rdeča* 3830049410099 14,60 17,81

Dimenzije: 20 x 17 x 6 cm
Teža/em: 135 kg/m2 
Na paleti: 7,63 m2  290 kos
Teža palete: 1.050 kg
Poraba: 38 kos/m2

Betonski tlakovec Y

Hydro PhobEU kakovost Oplemenitena
površina

Zmrzal
+ sol Visoka trdnost

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.

(em = m2)

Hydro PhobEU kakovost Oplemenitena
površina

Zmrzal
+ sol Visoka trdnost

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.

Hydro PhobEU kakovost Oplemenitena
površina

Zmrzal
+ sol Visoka trdnost

* Po naročilu - minimalna količina 100 m²
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Šifra Barva Koda EAN cena EUR  cena EUR
   brez DDV z DDV
1810 Kamen Kras 3830049414141 19,50 23,79
1811 Sivo – črn 3830049414158 19,50 23,79

Šifra Barva Koda EAN cena EUR  cena EUR
   brez DDV z DDV
1820 Kamen Kras 3830049414189 22,80 27,82
1821 Sivo – črn 3830049414199 22,80 27,82

Dimenzije: 24 x 16 x 6 cm 100 kos
(na paleti) 20 x 16 x 6 cm 100 kos
 16 x 16 x 6 cm 100 kos
Teža/em: 135 kg/m2

Na paleti: 9,60 m2  
Teža palete: 1.320 kg
Poraba: sortirano

Dimenzije: 39/26/7 cm 48 kos
(na paleti) 26/26/7 cm 24 kos
 13/26/7 cm 24 kos
Teža/em: 160 kg/m2

Na paleti: 7,30 m2  
Teža palete: 1.190 kg
Poraba: sortirano

Betonski tlakovec Combo ANTIK

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  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.

Betonski tlakovec Grande 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.

(em = m2)

(em = m2)

Hydro Phob

Hydro Phob

EU kakovost

EU kakovost

Oplemenitena
površina

Oplemenitena
površina

Zmrzal
+ sol

Zmrzal
+ sol

Visoka trdnost

Visoka trdnost

Šifra Barva Koda EAN cena EUR  cena EUR
   brez DDV z DDV
1091 Siva 3830049410013 12,15 14,82
1092 Rdeča* 3830049410020 14,60 17,81

Dimenzije: 20 x 16 x 6 cm
Teža/em: 135 kg/m2 
Na paleti: 8,57 m2  300 kos
Teža palete: 1.180 kg
Poraba: 35 kos/m2 

(em = m2)

Betonski tlakovec H

Hydro PhobEU kakovost Oplemenitena
površina

Zmrzal
+ sol Visoka trdnost

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

* Po naročilu - minimalna količina 100 m²
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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.

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.

Pravokotna palisada

Šifra Barva Dimenzije cm Teža/em Na paleti Teža palete Poraba Koda EAN cena EUR  cena EUR
        brez DDV z DDV
3100 Rjava 100 x 18 x 12 47 kg 30 kos 1.430 kg 5,5 kos/m 3830049410686 12,10 14,76
3101 Rjava 75 x 18 x 12 36 kg 30 kos 1.100 kg 5,5 kos/m 3830049410693 10,20 12,44
3104 Rjava 60 x 18 x 12 30 kg 30 kos  920 kg 5,5 kos/m 3830049412383 8,30 10,13
3102 Rjava 45 x 18 x 12 22 kg 60 kos 1.340 kg 5,5 kos/m 3830049410709 7,00 8,54
3103 Rjava 30 x 18 x 12 15 kg 90 kos 1.370 kg 5,5 kos/m 3830049410716 5,20 6,34

3200 Siva 100 x 18 x 12 47 kg 30 kos 1.430 kg 5,5 kos/m 3830049410723 11,20 13,66
3201 Siva 75 x 18 x 12 36 kg 30 kos 1.100 kg 5,5 kos/m 3830049410730 8,90 10,86
3204 Siva 60 x 18 x 12 30 kg 30 kos 920 kg 5,5 kos/m 3830049412390 7,70 9,39
3202 Siva 45 x 18 x 12 22 kg 60 kos 1.340 kg 5,5 kos/m 3830049410747 6,40 7,81
3203 Siva 30 x 18 x 12 15 kg 90 kos 1.370 kg 5,5 kos/m 3830049410754 5,00 6,10
 

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.

Šifra Barva Dimenzije cm Teža/em Na paleti Teža palete Poraba Koda EAN cena EUR  cena EUR
        brez DDV z DDV
3050 Siva 33 x 43 x 18 27 kg 30 kos 830 kg 11 kos/m2 3830049410402 6,05 7,38
3053 Siva 33 x 30 x 18 22 kg 30 kos 680 kg 11 kos/m2 3830049412703 5,50 6,71
 

Šifra Barva Dimenzije cm Teža/em Na paleti Teža palete Poraba Koda EAN cena EUR  cena EUR
        brez DDV z DDV
3051 Siva Ø 35 cm/19 cm 15 kg 45 kos 700 kg 15 kos/m2 3830049410419 3,55 4,33
3052 Rjava Ø 35 cm/19 cm 15 kg 45 kos 700 kg 15 kos/m2 3830049410426 4,10 5,00
 (em = kos)

(em = kos)

(em = kos)
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Šifra Barva Dimenzije Teža/em Na paleti Teža palete Poraba Koda EAN cena EUR  cena EUR
  cm      brez DDV z DDV
3604 Rjava 100 x Ø 15 40 kg 35 kos 1.420 kg 7,5 kos/m 3830049412710 12,10 14,76
3600 Rjava 75 x Ø 15 31 kg 35 kos 1.100 kg 7,5 kos/m 3830049412567 10,20 12,44
3601 Rjava 60 x Ø 15 24 kg 35 kos 860 kg 7,5 kos/m 3830049412574 8,30 10,13
3602 Rjava 45 x Ø 15 18 kg 70 kos 1.280 kg 7,5 kos/m 3830049412581 7,00 8,54
3603 Rjava 30 x Ø 15 12 kg 100 kos 1.200 kg 7,5 kos/m 3830049412598 5,20 6,34

3704 Siva 100 x Ø 15 40 kg 35 kos 1.420 kg 7,5 kos/m 3830049412727 11,20 13,66
3700 Siva 75 x Ø 15 31 kg 35 kos 1.100 kg 7,5 kos/m 3830049412604 8,90 10,86
3701 Siva 60 x Ø 15 24 kg 35 kos 860 kg 7,5 kos/m 3830049412611 7,70 9,39
3702 Siva 45 x Ø 15 18 kg 70 kos 1.280 kg 7,5 kos/m 3830049412628 6,40 7,81
3703 Siva 30 x Ø 15 12 kg 100 kos 1.200 kg 7,5 kos/m 3830049412635 5,06 6,10
  

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

Geodetski mejnik

Dodatno - naknadno komisioniranje

Lesena paleta

Šifra Tip Dimenzije Koda EAN Teža/em Na paleti Teža cena EUR  cena EUR
      palete brez DDV z DDV
2025 Geodetski 12 x 12 x 37 cm 3830049410679 10 kg 100 kos 1.020 kg 3,60 4,39

Šifra Tip Dimenzije Koda EAN Teža/em Na paleti Teža cena EUR  cena EUR
      palete brez DDV z DDV
0060 Dodatno - naknadno komisioniranje  / / / 20,00 24,40

Šifra Tip Dimenzije Koda EAN Teža/em Na paleti Teža cena EUR  cena EUR
      palete brez DDV z DDV
0002 Ero paleta (žig) 120 x 80 cm 3830049413083 / / / 15,00 18,30

(em = kos)

(em = kos)

(em = kos)

(em = kos)
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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°. 

Šifra Barva Dimenzije cm Teža/em Na paleti Teža palete Poraba Koda EAN cena EUR  cena EUR
        brez DDV z DDV
3080 Siva 25 x 25 x 12,5 17 kg 72 kos 1,245 kg 20-32 kos/m2 3830049413557 1,75 2,14
3081 Grafitna 25 x 25 x 12,5 17 kg 72 kos 1,245 kg 20-32 kos/m2 3830049413564 2,10 2,56
 

(em = kos)

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

Šifra Barva Koda EAN cena EUR  cena EUR
   brez DDV z DDV
3060 Siva 3830049410433 5,40 6,59
3061 Rjava 3830049410440 6,30 7,69

Dimenzije: 40 x 35 x 8 cm
Teža/em: 20 kg
Na paleti: 60 kos
Teža palete: 1.220 kg
Poraba: 2,5 kos/m

(em = kos)

Cev

Šifra Izdelek Dimenzije Teža/em Koda EAN cena EUR  cena EUR
  cm   brez DDV z DDV
1003 Cev Ø 20 / 100 65 kg 3830049410990 8,55 10,43
1005 Cev Ø 30 / 100 100 kg 3830049411010 10,35 12,63
1007 Cev Ø 40 / 100 150 kg 3830049411027 13,60 16,59
1008 Cev Ø 50 / 100 260 kg 3830049414370 17,85 21,78
1009 Cev Ø 60 / 100 330 kg 3830049414448 23,30 28,43

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

(em = kos)
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Jašek

Šifra Izdelek Dimenzije Koda EAN cena EUR  cena EUR
   cm brez DDV z DDV
1021 Jašek Ø 20 / 50 3830049411041 6,10 7,44
1023 Jašek Ø 30 / 50 3830049411065 8,00 9,76
1024 Jašek Ø 40 / 50 3830049411072 10,35 12,63
1025 Jašek Ø 50 / 50 3830049414387 14,40 17,57
1026 Jašek Ø 60 / 50 3830049414455 20,10 24,52

1031 Jašek z odprtino Ø 30 / 50 3830049413847 8,00 9,76
1032 Jašek z odprtino Ø 40 / 50 3830049413854 10,35 12,63

Šifra Barva Dimenzije Koda EAN cena EUR  cena EUR
  cm  brez DDV z DDV
1061 Pokrov brez odprtine Ø 20 3830049411119 3,20 3,90
1063 Pokrov brez odprtine Ø 30 3830049411133 5,30 6,47
1064 Pokrov brez odprtine Ø 40 3830049411140 8,30 10,13
1066 Pokrov brez odprtine Ø 50 3830049414431 12,10 14,76
1067 Pokrov brez odprtine Ø 60 3830049414462 18,10 22,08

1050 Pokrov z odprtino Ø 20 3830049413878 3,20 3,90
1051 Pokrov z odprtino Ø 30 3830049413885 5,30 6,47
1052 Pokrov z odprtino Ø 40 3830049413892 8,30 10,13

Jašek brez in z odprtino

Teža/em Ø 20 cm/50 cm 30 kg
 Ø 30 cm/50 cm 50 kg
 Ø 40 cm/50 cm 80 kg
 Ø 50 cm/50 cm 130 kg
 Ø 60 cm/50 cm 170 kg

Pokrov brez in z odprtino

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.

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

OBROBA 2PRbord
Šifra Izdelek Dimenzije Teža/em Koda EAN cena EUR  cena EUR
  cm   brez DDV z DDV
7350 2PRbord ravna 200 /10 / 4,5   3830049414509 8,40 10,25
7360 2PRbord fleksibilna 200/ 10 /4,5   3830049414516 8,40 10,25

(em = kos)

Obroba za zaključek tlakovane površine

(em = kos)



11

Kanaleta z rešetko
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 Hauraton
Šifra Tip Dimenzije Obremen. Teža/em: Koda EAN cena EUR  cena EUR
  cm    brez DDV z DDV
7113 100 E 14 / 100 250 kN 32 kg 3830049410983 19,40 23,67
7115 100 E 19 / 100 250 kN 40 kg 3830049412734 23,90 29,16

Rešetka Hauraton
Šifra Tip Dimenzije Obremen. Teža/em: Koda EAN cena EUR  cena EUR
  cm    brez DDV z DDV
7208 štancana 100 15 kN 2,4 kg 3830049412741 21,50 26,23
7209 mrežasta 100 125 kN 3,6 kg 3830049412758 37,10 45,26
7210 litoželezna 50 250 kN 3,3 kg 3830049412765 24,80 30,25
7114 pritrdilni element    3830049419417 4,80 5,86

Kanaleta 2PR
Šifra Tip Dimenzije Obremen. Teža/em: Koda EAN cena EUR  cena EUR
  cm    brez DDV z DDV
7310  19,0 / 100 C 250 kN 11,50 kg 3830049414479 58,00 70,76 
 2PRbyNM LTŽ 
7320  11,0 / 100 B 125 kN 6,50 kg 3830049414486 45,00 54,90 
 2PRbyNE Mrežasta
7370    A   15 kN 2,00 kg 3830049414493 12,00 14,64 
 Kanaleta 2PR WAVE 120/110

(em = kos)

(em = kos)

(em = kos)

(em = kos)
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Travna plošča

Hydro PhobEU kakovost Oplemenitena
površina

Zmrzal
+ sol Visoka trdnost

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

Šifra Barva Dimenzije Teža/em Na paleti Teža palete Poraba Koda EAN cena EUR  cena EUR
  cm    kos/m2  brez DDV z DDV
1084 Siva 60 x 40 x 8 27 kg 40 kos 1.100 kg 4,16 3830049410549 2,65 3,23

Prana plošča

Šifra Izdelek Dimenzije Teža/em Na paleti Teža palete Poraba Koda EAN cena EUR  cena EUR
  cm    kos/m2  brez DDV z DDV
5600 Siva prana 40 x 40 x 3,8 13,5 kg 120 kos 1.620 kg 6,25 3830049410471 1,50 1,83
5601 Siva prana 50 x 50 x 3,8 21,0 kg 60 kos 1.260 kg 4,00 3830049410488 2,53 3,09
5608 Gladka 50 x 50 x 3,8 21,0 kg 60 kos 1.260 kg 4,00 3830049414219 2,67 3,26
5603 Zelena 40 x 40 x 3,8 13,5 kg 120 kos 1.620 kg 6,25 3830049410518 2,76 3,37
5605 Rdeča 40 x 40 x 3,8 13,5 kg 120 kos 1.620 kg 6,25 3830049410525 2,49 3,04
5606 Sivo-rdeča 40 x 40 x 3,8 13,5 kg 120 kos 1.620 kg 6,25 3830049410519 1,85 2,26
5607 Gladka 40 x 40 x 3,8 13,5 kg 120 kos 1.620 kg 6,25 3830049410526 1,50 1,83
5630 Kreativ siva 40 x 40 x 3,8 13,5 kg 120 kos 1.620 kg 6,25 3830049410533 2,87 3,50
5631 Kreativ črna 40 x 40 x 3,8 13,5 kg 120 kos 1.620 kg 6,25 3830049410540 2,87 3,50
5604 Sivo rdeča 50 x 50 x 3,8 21,0 kg 60 kos 1.260 kg 6,25 3830049414714 3,00 3,66
 

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.

EU kakovost

Šifra Barva Koda EAN cena EUR  cena EUR
   brez DDV z DDV
2018 Siva   3830049410600 3,60 4,39
2019 Rjava  3830049410617 4,45 5,43
2029 Grafitna  3830049410624 4,45 5,43

Dimenzije 100 x 8 x 20 cm
Teža/em 37 kg
Na paleti 27 kos
Teža palete 1.020 kg

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.

Hydro PhobEU kakovost Oplemenitena
površina

Zmrzal
+ sol Visoka trdnost

(em = kos)

(em = kos)

(em = kos)
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Betonski vrtni robnik

Hydro PhobEU kakovost Oplemenitena
površina

Zmrzal
+ sol Visoka trdnost

Hydro PhobEU kakovost Oplemenitena
površina

Zmrzal
+ sol Visoka trdnost

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.

Šifra Barva Koda EAN cena EUR  cena EUR
   brez DDV z DDV
2011 Siva  3830049410556 2,30 2,81
2030 Rjava  3830049410563 3,45 4,21

Šifra Barva Koda EAN cena EUR  cena EUR
   brez DDV z DDV
2012 Siva polkrožni  3830049410570 1,85 2,26
2022 Siva ravni  3830049410587 1,85 2,26
2023 Rjava  ravni  3830049410594 2,70 3,29
2024 Grafitni ravni  3830049412376 2,70 3,29

Robnik polkrožni 5 cm
Dimenzije 100 x 5 x 25 cm
Teža/em 26 kg
Na paleti 42 kos
Teža palete 1.110 kg

Robnik polkrožni in ravni 5 cm
Dimenzije 100 x 5 x 20 cm
Teža/em 22 kg
Na paleti 42 kos
Teža palete 950 kg
Barva siva, rjava, grafitna

Šifra Barva Koda EAN cena EUR  cena EUR
   brez DDV z DDV
2020 Siva  3830049410631 5,20 6,34
2026 Črna  3830049412550 6,50 7,93

Dimenzije 100 x 12 x 20 cm
Teža/em 55 kg
Na paleti 18 kos
Teža palete 1.010 kg

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.

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.

(em = kos)
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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.

Kocka za steber

Šifra Barva Dimenzije Teža/em Na paleti Teža palete   Koda EAN cena EUR  cena EUR
  cm       brez DDV z DDV
2032 Siva 20 x 20 x 11 5 kg 192 kos 960 kg  3830049410860 2,15 2,62
2031 Siva 25 x 25 x 11 7 kg 120 kos 840 kg  3830049410877 2,80 3,42
 

Kapa za steber
Šifra Barva Dimenzije Koda EAN Teža/em cena EUR cena EUR
     brez DDV z DDV
2052 Siva – mala 25 x 25 cm 3830049410907 7 kg 4,40 5,37
2051 Siva – velika 30 x 30 cm 3830049410914 11 kg 5,10 6,22

Kocka za ograjo
Šifra Barva Dimenzije Teža/em Na paleti Teža palete Poraba Koda EAN cena EUR  cena EUR
  cm    kos/m2  brez DDV z DDV
2071 Siva 20 x 40 x 10 cm 9 kg 96 kos 870 kg 12,5 3830049410938 3,30 4,03
2072 Siva 25 x 25 x 10 cm  6 kg 120 kos 720 kg 16,0 3830049410945 2,75 3,36
 

Streha za ograjo
Šifra Barva Dimenzije Koda EAN Teža/em cena EUR cena EUR
     brez DDV z DDV
2091 Siva 50 x 15 cm 3830049410969 7 kg 4,10 5,00

(em = kos)

(em = kos)

(em = kos)

(em = kos)
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(em = kos)

(em = kos)

Lomljen zidak 
Lomljeni zidaki so betonski elementi, ki so dodatno  
obdelani. Lomljena površina daje izgled kamnitega zidu. 

Dvostransko lomljen - Uporabljajo se za vrtne ter dvoriščne ograje in okrasne zidove.
Šifra Barva Dimenzije Teža/em Na paleti Teža palete Poraba Koda EAN cena EUR  cena EUR
  cm    kos/m2  brez DDV z DDV
2100 Siv 20 x 40 x 17 18,7 kg 60 kos 1.150 kg 14,5 3830049413601 3,30 4,03
2101 Grafitni 20 x 40 x 17  18,7 kg 60 kos 1.150 kg 14,5 3830049413618 3,85 4,70
 

Štiristrano lomljen - Uporabljajo se za postavitev stebrov.
Šifra Barva Dimenzije Teža/em Na paleti Teža palete Poraba Koda EAN cena EUR  cena EUR
  cm    kos/m2  brez DDV z DDV
2110 Siv 20 x 40 x 17 18,7 kg 50 kos 950 kg 14,5 3830049414035 4,95 6,04
2111 Grafitni 20 x 40 x 17  18,7 kg 50 kos 950 kg 14,5 3830049414042 5,60 6,83
 

Šifra Barva  Koda EAN cena EUR  cena EUR
    brez DDV z DDV
2120 Siva  3830049414073 6,00 7,32
2121 Grafitna  3830049414080 7,70 9,39
Teža palete: 1.700 kg • Poraba: 10,5 nizov / m2

Dimenzije: 36 x 20 x 11,4 cm 
 27 x 20 x 11,4 cm 
 18 x 20 x 11,4 cm 
Teža/em: 41 kg / niz  oz. 431 kg / m2

Na paleti: 7 ploskev po 6 nizov 3,90 m2

(em = niz)

Okrasni zid - lomljeni 
Sestavljen je iz večih nizov treh betonskih elementov različnih dolžin. 
Elementi so masivni - polni. Z dodatno obdelavo - lomljeno površino, 
dajejo videz lomljenega kamna ter s tem kamnite ograje.

Niz treh kock

KAPA za Lom. zidak in Okra. zid 
Pokrivna kapa z utori za pokritje zidov.
Oblika kape omogoča hitro odtekanje vode.

Šifra Barva Dimenzije Teža/em Na paleti Teža palete Poraba Koda EAN cena EUR  cena EUR
  cm    kos/m1  brez DDV z DDV
2130 Siv 28 x 23,2 x 6 8 kg 160 kos 700 kg 4,3 3830049414110 2,30 2,81
2131 Grafitni 28 x 23,2 x 6  8 kg 160 kos 700 kg 4,3 3830049414127 2,50 3,05
 

(em = kos)
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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.

Vodnjaki
Šifra Izdelek Enota Teža/em: Koda EAN cena EUR  cena EUR
  mere   brez DDV z DDV
8101 Drava – visoki prodec kos 150 kg 3830049412857 225,00 274,50
8107 Drava – visoki barvni kos 150 kg 3830049412864 252,00 307,44
8103 Mura – stenski prodec kos 170 kg 3830049412901 225,00 274,50
8104 Soča – stenski prodec kos 65 kg 3830049412918 178,00 217,16
8108 Krka – nizki prodec kos 170 kg 3830049412932 225,00 274,50
8109 Sora – visoki prodec stenski kos 90 kg 3830049412956 231,00 281,82
8106 Češmin – pran-siv brušen kos 285 kg 3830049414523 301,10 367,34
8110 Cedra – pran siv kos 180 kg 3830049414530 192,03 234,28

Umivalniki
8370 Platana – pran kos 190 kg  3830049413786 220,33 268,80
8371 Bršljan – pran kos 65 kg  3830049413793 96,85 118,16
8372 Bršljan  podstavek – pran kos 50 kg   43,12 52,61
Kamini
8301 Kamin Etna sivi – pran kos 600 kg 3830049413809 451,00 550,22 
8305 Odložna miza siva – polirana kos 150 kg 3830049413816 231,00 281,82
8304 Povezovalna miza siva – polir. kos 70 kg 3830049413823 201,00 245,22

(em = kos)

(em = vreča 25kg)

Mivka za fugiranje
Šifra Barva Poraba Koda EAN Teža/em Na paleti Teža cena EUR  cena EUR
      palete brez DDV z DDV
9500 Kremenčeva mivka 2-3 kg/m2 3830049412543 25 kg 40 kos 1.000 kg 3,60 4,39
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Oprema za vrt
Prana betonska korita in prane vaze
Pogled na vašo hišo bo lepši in prijetnejši, če boste zagledali korita in 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.

Vaze okrogle Češmin
Šifra Izdelek Enota Teža/em: Koda EAN cena EUR  cena EUR
  mere   brez DDV z DDV
8250 Prani, Ø 35/32 cm kos 18 kg 3830049413236 24,00 29,28
8252 Prani, Ø 42/38 cm kos 30 kg 3830049413243 35,00 42,70
8253 Prani, Ø 52/47 cm kos 48 kg 3830049413250  45,00 54,90
8205 Vaza urbano 50 kos 70 kg 3830049413298 43,00 52,46

Vaze pravokotne – Jasmin
Šifra Izdelek Enota Teža/em: Koda EAN cena EUR  cena EUR
  mere   brez DDV z DDV
8213 Prani 32/32/36 cm kos 27 kg 3830049413304 31,00 37,82
8212 Prani 38/38/43 cm kos 40 kg 3830049413311 36,00 43,92
8403 Prani 44/44/46 cm kos 51 kg 3830049413328 41,00 50,02
8261 Prani 50/50/50 cm kos 70 kg 3830049413335 46,00 56,12 
8245 Vaza zavita prana 40/40 cm kos  3830049413724 32,75 39,96
8244 Vaza šestkot. prana 60/40 cm kos  3830049413731 36,77 44,86
8362 Vaza tulipan 45/45/55 cm kos  3830049413748 46,10 56,24
8363 Vaza tulipan 36/36/35 cm kos  3830049413755 29,14 35,55

Korita
Šifra Izdelek Enota Teža/em: Koda EAN cena EUR  cena EUR
  mere   brez DDV z DDV
8232 Dren prani, 120/38/40 cm kos 140 kg 3830049414691 93,00 113,46
8226 Dren prani, 100/38/40 cm kos 88 kg 3830049413083 76,00 92,72
8222 Dren prani, 80/38/40 cm kos 72 kg 3830049413090 58,00 70,76
8228 Dren prani, 60/25/26 cm kos 28 kg 3830049413106  35,00 42,70
8246 Brin prani, 100/33/38 cm kos 83 kg 3830049414707 76,00 92,72
8240 Brin prani, 80/30/33 cm kos 50 kg 3830049413137 54,00 65,88
8239 Brin prani, 70/25/27 cm kos 28 kg 3830049413144 44,00 53,68
8266 Korito, 40/40/40 kos 50 kg 3830049414226 32,74 39,94
8264 Korito prano, 80/40/40 kos 100 kg 3830049413762 65,09 79,41
8265 Korito prano, 100/40/40 kos 140 kg 3830049413779 71,29 86,97
8310 Skodela Ø 30 – prana kos 10 kg 3830049413182 14,00 17,08
8311 Skodela Ø 40 – prana kos 17 kg 3830049413199 16,00 19,52
8312 Skodela Ø 50 – prana kos 30 kg 3830049413205 25,00 30,50
8313 Skodela Ø 55 – prana kos 40 kg 3830049413212 28,00 34,16

(em = kos)
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Konfini za zaporo cestišča
Šifra Izdelek Enota Teža/em: Koda EAN cena EUR  cena EUR
  mere   brez DDV z DDV
8500 Prostostoječi, Ø 40/70 cm kos 140 kg 3830049413380 76,00 92,72

(em = kos)

Stojala za senčnik
Šifra Izdelek Enota Teža/em: Koda EAN cena EUR  cena EUR
  mere   brez DDV z DDV
8600 Malo Ø 35 cm – prodec kos 15 kg 3830049413007 29,00 35,38
8601 Srednje Ø 45 – prodec kos 40 kg 3830049413014 39,00 47,58
8603 Veliko Ø 60 – prodec kos 60 kg 3830049413021 57,00 69,54

Podstavek za kolo
Šifra Izdelek Enota Teža/em: Koda EAN cena EUR  cena EUR
  mere   brez DDV z DDV
8225 Podstavek prodec 50/45/15 cm kos 38 kg 3830049413038 44,00 53,68

Koš za odpadke
Šifra Izdelek Enota Teža/em: Koda EAN cena EUR  cena EUR
  mere   brez DDV z DDV
8400 Koš s pepelnikom  kos 90 kg 3830049413052 302,00 368,44 
 50 l, Ø 39 cm/95
8401 Koš s pepelnikom kos 130 kg 3830049413069 352,00 429,44 
 75 l, Ø 46 cm/105

(em = kos)

(em = kos)

(em = kos)

Oprema za vrt
Rekviziti

Pogled na vašo hišo bo lepši in prijetnejši, če boste zagledali korita in 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.

OPOZORILO:
Z nakupom izdelkov se kupec strinja s splošnimi pogoji  
objavljenimi v veljavnem katalogu in objavljenimi na www.jarc.si. 
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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, kot na primer utrjenost, širina 
poti ter zagotovljena prevoznost...) in za razkladanje blaga (ustrezen 
prostor za razkladanje blaga, kot na primer zadostna površina za 
postavitev kamiona s prikolico, zadostna površina za skladiščenje 
razloženih izdelkov levo ali desno od kamiona, razkladanje čez kabino 
NI MOŽNO...). Avtodvigalo lahko razklada pakete izdelkov samo v 
smislu dopuščenih varnostnih ukrepov proizvajalca avtodvigala. Kupec 
je pred dostavo dolžan prevoznika oziroma prodajalca obvestiti o vseh 
oteževalnih okoliščinah dostave. 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, stroške 
popravila lastne opreme ter stroške popravila tretjim osebam, ki so 
nastali zaradi zamolčanih okoliščin, 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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Vaš prodajalec:

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 ptritrjena 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

http://www.jarc.si

Delovni čas:
od 730. do 1600. ure
sobota zaprto

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


