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hravý způsob stavění

Tvarovky PlayBlok

originalita

vysoká kvalita 

snadná montáž



HRAVÝ ZPŮSOB STAVĚNÍ

Jedinečný systém betonových tvarovek, které mají
zkosené hrany - fazetky, tvořící pohledovou spáru.
Jejich stavba na sucho, bez použití malty nebo jiného
tmelu se stává doslova hrou. Díky kombinaci povrchových
úprav, rozměrů a barev vznikají opravdu originální stavby 
a oplocení. Povrch tvarovek může být hladký, štípaný nebo
škrábaný. 

Namícháme
Vám jakýkoli 

odstín!

barva skořicová
povrch hladký

barva červeno-černá
povrch štípaný



NEOMEZENÉ MOŽNOSTI

Kdo sází na jistotu, může volit přírodní barvu tvarovek.
Mimo přírodní klasiku a základní barvy, lze ale i vybírat
z různých barevných kombinací a multicolorů. Mimo to,
lze kombinovat i rozměry tvarovek (délky a výšky) a vytvořit
tak jakousi mozaiku zdi připomínající stavebnici. Tvarovky
PlayBlok tak doslova vybízejí k hraní a zaručeně vás odliší
od sousedů.                               . 

                          .

Namícháme
Vám jakýkoli 

odstín!

barva 3-C9-01
povrch hladký

barva skořicová a černá
povrch hladký

barva bílá
povrch štípaný



I pro milovníky okrasných zahrad máme řešení. Systém
PlayBlok se hodí téměř na všechny typy staveb, tedy i 
na výstavbu zahradních zídek, pergol, schodišť apod.
Jejich montáž je velmi snadná a rychlá. Díky základním
modulovým rozměrům tvarovek šíře 400 a 200mm 
ušetříte 1 tvarovku na 1m.

ŘEŠENÍ PRO KAŽDOU ZAHRADU  

Namícháme
Vám jakýkoli 

odstín!
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barva bílá
povrch štípaný

barva bílá
povrch štípaný

barva žlutá
povrch štípaný



DOKONALÝ STAVEBNÍ SYSTÉM

Namícháme
Vám jakýkoli 

odstín!

Systém PlayBlok je velmi variabilní a vhodný téměř na
všechny typy staveb. Rodinné domy, garáže či 
zahradní domky, není žádný problém. Lze vybírat mezi
pravoúhlou a zkosenou fazetou, která tvoří u stavby 
pohledovou spáru bez nutnosti maltování.        

barva přírodní
povrch hladký

barva skořicová
povrch škrábaný a hladký

barva přírodní
povrch hladký



PŘIPRAVTE SE NA GRILOVACÍ SEZÓNU

Hledáte-li netradiční řešení, vyzkoušejte naše udírny
sestavené z tvarovek PlayBlok. Lze opět kombinovat
povrchy a barvy. V nabídce naleznete klasickou ETNU
a netradiční rohovou VESUV a STROMBOLI. Dodáváme
jako kompletní systém tvarovek včetně příslušenství.
Lze také využít technické podpory k navržení individuálního
projektu například na výstavbu grilu či ohniště. 

Namícháme
Vám jakýkoli 

odstín!

barva černá
povrch štípaný

barva přírodní
povrch štípaný



ZAHRADNÍ DOMEK

Toužíte po stavbě zahradního domku, přístřešku či 
garáže podle vašich představ? Se systémem suchého
zdění PlayBlok si poradí i šikovný kutil. Vybírat lze ze
všech povrchů a barev. Vše je dodáváno jako kompletní
systém tvarovek a střešní krytiny. Ostatní stavební prvky
(krov, okna a dveře) lze u nás doobjednat. Lze využít i 
možnost individuálního projektu na základě konzultace s
naším technickým oddělením. 

barva hnědá
povrch hladký

barva černá

Namícháme
Vám jakýkoli 

odstín!

povrch štípaný



Katalog barev naleznete na: www.kb-blok.cz/katalog-barev  

Vyžádejte si náš nový katalog barev u našich prodejců

Můžete vybírat z nekonečné palety barev. Pro Vaše vysoké cíle jsme 
schopni namíchat téměř jakýkoli odstín, který mezi standardními nenajdete. 

„THE COLOURS YOU WANT”

Realizace dostupné na: www.kb-blok.cz/realizace/ploty/tvarovky-playblok

KB-BLOK systém, s.r.o.
ul. Masarykova 635
439 42 Postoloprty

Oddělení dopravy:                            415 778 320, 736 629 568 

e-mail:            info@kb-blok.cz

          415 778 316, 415 778 326Technické oddělení: 

             415 778 388Vedoucí odd. vyřizování obj.: 

              415 778 319, 415 778 385Odd. vyřizování objednávek:

       415 783 397Fax odd. vyřizování objednávek: 

    objednavky@kb-blok.cze-mail odd. vyřiz. obj. a expedice: 

Expedice vjezd:                            415 778 341

Recepce:            415 778 311, 736 629 572

Expedice výjezd:                             415 778 321

Pro Vaše razítko

barva žlutá
povrch hladký
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