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Stav 04/2019
Všechny námi uvedené údaje jsou pouze orientační. Hmotnost (kg/pal.) uvádí hmotnost zboží bez palety.  
Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny.

ZDI / PLOTY

|BRADSTONE Milldale zeď . 
        

Schematické zobrazení
(rozměr v cm)

                                    
    11 x 10 x 7                     58,5 x 10 x 14                                 47,5 x 12,5 x 4                                 60 x 60 x 4  
Výplňový blok               Zdící kámen (Z-blok)                           Krycí deska                             Sloupková krycí deska

Rozměry se mohou z výrobně-technických důvodů lišit o ±0,5 cm.

Barva, vzhled  
a povrchová úprava

Barva: šedá melírovaná
Povrch: strukturovaný
Hrany: nepravidelné bez fazety
Distanční prvky: ne

Charakteristika Betonové vibrolité tvarovky pro zídky a lemování záhonů, dekorační obklady
•	  tvoří ucelený program pro celou zahradu.
•	  jedinečný rustikální vzhled přírodního kamene
•	 výška samostatně stojící zdi je max. 70 cm
•	  výška opěrné zdi je max. 42 cm
•	  mrazuvzdornost
•	  odolnost proti UV záření
•	 zadní strana tvarovek hladká
•	probarvené v celém průřezu
•	pohledové hrany

Použití Chodníky, zahradní cesty, terasy, zimní zahrady, schody, volně stojící zídky, ploty, lemování záhonů.

Kombinovatelná s BRADSTONE MILLDALE dlaždice, BRADSTONE MILLDALE obrubník 

Normy a předpisy Uvedený výrobek je v souladu s ČSN EN 771-3 – Specifikace zdících prvků – Část 3: Betonové tvárnice s hutným nebo 
pórovitým  kamenivem, krycí desky a dekorační deska dle ČSN EN 1339 – Betonové dlažební desky.
Uvedený výrobek je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích.

Stavebně-fyzikální 
vlastnosti

Kritéria CE – naše výrobky odpovídají požadavkům evropských norem ČSN EN 1338, ČSN EN 1339, ČSN EN 1340, ČSN EN 
771-3, ČSN EN 771-5, ČSN EN 15435.

Technické informace 

Označení výrobku Výrobní
rozměr v cm

Výška 
prvku  v cm

Šířka spáry 
v mm

Spotřeba
ks/m²

Množství  
ks/pal., m²/pal.

Hmotnost
kg/ks, kg/pal.

Poznámka

Zdící kámen (Z-blok) 
58,5 x 10 58,5 x 10 14 5 15,20 50/3,29 14,5/725 –

Výplňový blok 
11 x 10 11 x 10 7 5 129,87 50/ 0,385 1,7/85 –

Krycí deska 
47,5 x 12,5 48 x 12,5 4 5 16,84 60/3,563 6,2/372 –

Sloupková krycí deska 
60 x 60 59,2 x 59,2 4 – 2,78 17/6,115 32,4/551 –

Vzory pokládky Veškeré  vzory pokládek najdete na internetových stránkách www.semmelrock.cz
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Navrhování:

84 www.semmelrock.sk

MADOC - murovacie prvky

Uvádzané množstvá dlažby pre kladačské vzory obsahujú doporučený podiel škár na položenej ploche. Tieto doporučené spotreby dlažby sú prekontrolované primeraným spôsobom, pričom sa jedná o nezáväzné údaje, za ktoré neručíme.

58,5 cm

48 cm

Príklady použitia

BRADSTONE PROGRAM

MADOC - murovacie prvky

Záhradný trojitý kvetináč
Rozmery: 120 x 120 x 47 cm
Spotreba

Z-blok: 21 ks
Výplňový blok:: 6 ks
Krycia platňa: 11 ks

Z - blok
Rozmery: 58,5 x 14 cm
Hrúbka: 10 cm
Farba: žlto-sivá melírovaná
Hmotnosť: 15 kg/ks
Spotreba: 14 ks/m2 so škárou

• Štruktúra prirodzene zvetralého povrchu z nepravidelne lámanými hranami
• odolnosť voči UV žiareniu
• mrazuvzdornosť a odolnosť voči soliam
• veľká rozmanitosť tvorby vzorov vďaka navzájom zosúladeným prvkom
• kombinovateľnosť s inými výrobkami BRADSTONE

Vhodné na vytvorenie záhradný okrasných múrikov, kvetináčov, lavičiek, atď.

Výplňový blok
Rozmery: 11 x 7 cm
Hrúbka: 10 cm
Farba: žlto-sivá melírovaná
Hmotnosť: 1,7 kg/ks

Krycia platňa
Rozmery: 47,5 x 12,5 cm
Hrúbka: 4 cm
Farba: žlto-sivá melírovaná
Hmotnosť: 6,2 kg/ks
Spotreba: 2,6 ks/bm

Záhradná lavička
Rozmery: 120 x 60 x 47 cm
Spotreba

Z-blok: 18 ks
Old Town platne 60 x 60 cm: 2 ks
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Zahradní trojitý květináč
Rozměry: 106,5 x 58,5 x 28–47 cm
Spotřeba:  Z-blok: 21 ks 

Výplňový blok: 6 ks 
Krycí deska: 11 ks

Zahradní lavička
Rozměry: 106,5 x 58,5 x 47 cm
Spotřeba:  Z-blok: 18 ks 

Sloupková krycí deska 60 x 60 cm: 2 ks

ZDI / PLOTY

|BRADSTONE Milldale zeď . 
        

Nákresy příkladů řešení jsou pouze orientační a neslouží jako prováděcí projektová dokumentace.

Technický nákres: výrobní rozměry v mm
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