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Proč zvolit dlažby a obklady Steinblau

Díky prvotřídní kvalitě materiálů,
ze kterých se vyrábí obklady a dlažby Steinblau,

garantují dlouholetou funkčnost.

Všechny typy materiálů naleznou své
uplatnění v interiérech domů a staveb.

Ze širokého sortimentu obkladů
a dlažeb si vyberete vždy moderní

a nadčasový design obkladů a dlažby.
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Terasová dlažba

Naše Terasová dlažba je skvělým řešením pro 
zahradní architekturu. Design v dekoru dřeva 
nabízený v různých barevných odstínech este-
ticky dořeší vzhled Vaší terasy, schodů, chod-
níků kolem Vašeho domu, na zahradě nebo u 
bazénu.
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CAMPANA 1
BETON

Deska 860x210 mm
m2 v balení 0,180

ks v balení 1

m2 na paletě 11,88

balení v kg 13

paleta v kg 878

balení na paletě 66

Deska 640x210 mm
m2 v balení 0,134

ks v balení 1

m2 na paletě 14,07

balení v kg 9,60

paleta v kg 1028

balení na paletě 105

Deska 430x210 mm
m2 v balení 0,090

ks v balení 1

m2 na paletě 14,40

balení v kg 7

paleta v kg 1140

balení na paletě 160

Deska 210x210 mm
m2 v balení 0,044

ks v balení 1

m2 na paletě 13,86

balení v kg 3,10

paleta v kg 997

balení na paletě 315

860

21030 210210 3030

640 430

30
210

210

Mrazuvzdorné Do interiéru
i exteriéru

Na terasu
a zahradu
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CAMPANA 2
BETON

Deska 430x210 mm
m2 v balení 0,090

ks v balení 1

m2 na paletě 14,40

balení v kg 7

paleta v kg 1140

balení na paletě 160

Deska 210x210 mm
m2 v balení 0,044

ks v balení 1

m2 na paletě 13,86

balení v kg 3,10

paleta v kg 997

balení na paletě 315

Deska 860x210 mm
m2 v balení 0,180

ks v balení 1

m2 na paletě 11,88

balení v kg 13

paleta v kg 878

balení na paletě 66

Deska 640x210 mm
m2 v balení 0,134

ks v balení 1

m2 na paletě 14,07

balení v kg 9,60

paleta v kg 1028

balení na paletě 105

Deska 430x210 mm
m2 v balení 0,090

ks v balení 1

m2 na paletě 14,40

balení v kg 7

paleta v kg 1140

balení na paletě 160

Deska 210x210 mm
m2 v balení 0,044

ks v balení 1

m2 na paletě 13,86

balení v kg 3,10

paleta v kg 997

balení na paletě 315

210 210 21030 30 30

860 640 430

210

210

30

Mrazuvzdorné Do interiéru
i exteriéru

Na terasu
a zahradu
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CAMPANA 3
BETON

Deska 860x210 mm
m2 v balení 0,180

ks v balení 1

m2 na paletě 11,88

balení v kg 13

paleta v kg 878

balení na paletě 66

Deska 640x210 mm
m2 v balení 0,134

ks v balení 1

m2 na paletě 14,07

balení v kg 9,60

paleta v kg 1028

balení na paletě 105

Deska 430x210 mm
m2 v balení 0,090

ks v balení 1

m2 na paletě 14,40

balení v kg 7

paleta v kg 1140

balení na paletě 160

Deska 210x210 mm
m2 v balení 0,044

ks v balení 1

m2 na paletě 13,86

balení v kg 3,10

paleta v kg 997

balení na paletě 315
30

30
30 30 210210210

210

210

860 640
430

Mrazuvzdorné Do interiéru
i exteriéru

Na terasu
a zahradu
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Deska 210x210 mm
m2 v balení 0,044

ks v balení 1

m2 na paletě 13,86

balení v kg 3,10

paleta v kg 997

balení na paletě 315

HORTUS
BETON

Deska 635x210 mm
m2 v balení 0,133

ks v balení 1

m2 na paletě 13,97

balení v kg 9

paleta v kg 965

balení na paletě 105

Deska 424x210 mm
m2 v balení 0,089

ks v balení 1

m2 na paletě 14,24

balení v kg 6

paleta v kg 985

balení na paletě 160

Deska 210x210 mm
m2 v balení 0,044

ks v balení 1

m2 na paletě 13,86

balení v kg 3

paleta v kg 970

balení na paletě 315

30
30

30
210

210

210210

635 424

Mrazuvzdorné Do interiéru
i exteriéru

Na terasu
a zahradu
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Kamenný obklad 
beton
V celé kolekci obkladových kamenů dominují 
nepravidelné struktury, které často věrohodně 
imitují vzhled přírodního kamene. Různorodost 
nabídky pro Vás může být inspirací k vytvoření 
originálního prostředí nejen Vašeho domu.
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AZTEC
BETON

Obklad
m2 v balení 0,40

ks v balení 14

m2 na paletě 28,80

balení v kg 10,70

paleta v kg 790

balení na paletě 72

16

335

90

Mrazuvzdorné Do interiéru
i exteriéru
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DAFINA
BETON

Obklad Roh
m2 v balení 0,46 bm v balení 1,18

ks v balení 12 ks v balení 12

m2 na paletě 33,12 bm na paletě 84,96

balení v kg 14,50 balení v kg 17,90

paleta v kg 1070 paleta v kg 1289

balení na paletě 72 balení na paletě 72

35

398

98

35
98

125235

Mrazuvzdorné Do interiéru
i exteriéru
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CUBANA
BETON

Obklad Roh
m2 v balení 0,43 bm v balení 0,87

ks v balení 6 ks v balení 6

m2 na paletě 27,52 bm na paletě 55,68

balení v kg 14,50 balení v kg 14,50

paleta v kg 950 paleta v kg 950

balení na paletě 64 balení na paletě 64

35

35

492

145

320 145

155

Grafit Krémová

Mrazuvzdorné Do interiéru
i exteriéru
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SORRENTO
BETON

Obklad Roh
m2 v balení 0,43 bm v balení 0,87

ks v balení 6 ks v balení 6

m2 na paletě 27,52 bm na paletě 55,68

balení v kg 15 balení v kg 15

paleta v kg 980 paleta v kg 980

balení na paletě 64 balení na paletě 64

35

35

494

147

320 155

147

Krémová Šedá Grafit

Mrazuvzdorné Do interiéru
i exteriéru
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VERTIGO
BETON

Obklad Roh
m2 v balení 0,40 bm v balení 1

ks v balení 10 ks v balení 10

m2 na paletě 32 bm na paletě 80

balení v kg 10,60 balení v kg 10,60

paleta v kg 868 paleta v kg 868

balení na paletě 80 balení na paletě 80

25

450

100

25

100

155285

Šedá Grafit

Mrazuvzdorné Do interiéru
i exteriéru
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Kamenný obklad
sádra
V případě, že hledáte jednoduché řešení pro 
dekoraci Vašeho interiéru, je ideálním řešením 
obkladový kámen ze sádry. Tyto obklady vyni-
kají jednoduchou instalací a kvalitním zpraco-
váním.
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TENABO
SÁDRA

Obklad Roh
m2 v balení 0,46 bm v balení 0,87

ks v balení 6 ks v balení 6

m2 na paletě 28,98 bm na paletě 54,81

balení v kg 7,6 balení v kg 7,6

paleta v kg 500 paleta v kg 500

balení na paletě 63 balení na paletě 63

25
25

530

145 330 145

145

Do interiéru
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Cihlový obklad
Cihla patří mezi hlavní stavební prvky již po 
staletí. Využití cihlových obkladů zdůrazňuje 
krásu klasické stavby a vytváří nadčasový de-
sign interiéru i venkovních ploch. Díky široké 
nabídce našich cihlových obkladů si jistě vy-
bere každý zákazník, protože v nabídce najde 
dekory od jemné struktury až po retro design, 
který dokonale imituje stáří cihel.
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MODENA
BETON

Obklad Roh
m2 v balení 0,46 bm v balení 0,60

ks v balení 24 ks v balení 8

m2 na paletě 29,44 bm na paletě 38,40

balení v kg 14 balení v kg 8

paleta v kg 916 paleta v kg 64

balení na paletě 64 balení na paletě 64

30 30

255

75

244 104

75

Mrazuvzdorné Do interiéru
i exteriéru
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FUERTE 4
BETON

15

210

66

Mrazuvzdorné Do interiéru
i exteriéru
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Obklad Roh
m2 v balení 0,34 bm v balení 0,52

ks v balení 25 ks v balení 8

m2 na paletě 37,40 bm na paletě 57,20

balení v kg 7,50 balení v kg 6,30

paleta v kg 845 paleta v kg 713

balení na paletě 110 balení na paletě 110

15

210
104

66



MIRAMAR 1
BETON

Obklad
m2 v balení 0,43

ks v balení 24

m2 na paletě 30,96

balení v kg 14,60

paleta v kg 1071

balení na paletě 72

25

255

70

Mrazuvzdorné Do interiéru
i exteriéru
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Architektonický
obkladový beton
Architektonický beton vytváří moderní design 
každého prostoru ve kterém je instalován.

Design architektonického betonu je odrazem 
moderního minimalismu, kde dominuje geo-
metrie, která cíleně zdůrazňuje strukturu be-
tonu.
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ARCHITEKTONICKÝ 
OBKLADOVÝ
BETON
BETON

Deska 300x600 mm
m2 v balení 0,90

ks v balení 5

m2 na paletě 43,2

balení v kg 20

paleta v kg 980

balení na paletě 48

Deska 400x800 mm
m2 v balení 0,32

ks v balení 1

m2 na paletě 25,6

balení v kg 7,2

paleta v kg 600

balení na paletě 80

Deska 350x700 mm
m2 v balení 0,245

ks v balení 1

m2 na paletě 19,6

balení v kg 5,2

paleta v kg 440

balení na paletě 80

Deska 450x900 mm
m2 v balení 0,405

ks v balení 1

m2 na paletě 16,2

balení v kg 9,1

paleta v kg 390

balení na paletě 40

Světle šedá

Šedá

Grafit
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10 10

1010

600

300

700

350

800

400

900

450

Mrazuvzdorné Do interiéru
i exteriéru
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Betonový obklad
dekor dřeva
Betonový obklad s dekorem dřeva spojuje krá-
su přírodního dřeva s odolností a stálostí ka-
mene. Obkladový kámen Wokam se struktu-
rou dřeva je ideální pro použití v interiéru i v 
exteriéru.

25



WOKAM
BETON

Obklad
m2 v balení 0,60

ks v balení 5

m2 na paletě 28,8

balení v kg 15

paleta v kg 720

balení na paletě 48

25

500

200

Krémová Hnědá

Mrazuvzdorné Do interiéru
i exteriéru
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Stavební chemie
Nabídku našich obkladů a dlažeb doplňují vý-
robky nezbytné pro jejich montáž. Složení a 
vlastnosti našich penetrací, lepidel a impreg-
nátů odpovídají specifiku technických poža-
davků.

Jejich použití v souladu s návodem garantuje 
záruku dobrého výsledku a mnohaleté trvanli-
vosti.
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Základový nátěr PERFECT hluboce 
penetrační 2 l
Základový nátěr rozpustný ve vodě, bez ředidel, založený na 
vodní bázi disperze syntetických pryskyřic. Proniká do pórů ma-
teriálu a po odpaření vody zanechává na povrchu jejich stěn su-
ché stopy. K položení základové vrstvy na savé stavební podloží 
uvnitř i venku. Především pro sádrové povrchy, sádrové desky, 
beton, pórobeton, cihly, a také savé omítky a jiné porézní mate-
riály, u kterých je vhodné použít základovou barvu.

Univerzální akrylátový základ 5 l
Univerzální základ je určen k nanesení základové vrstvy a zpev-
nění veškerých stavebních povrchů, takových jako jsou: tradiční 
a sádrové omítky, betonové a cementové povrchy, pórobeton, 
sádrokartonové desky, špachtle, podlahové nátěry a podobné. 
Je vyroben z akrylátové pryskyřice. Zlepšuje přilnavost, zesiluje, 
sjednocuje a zmenšuje savost povrchu. K použití v interiérech i 
exteriérech.

Profesionální lepidlo
BETON CONNECT 15 kg
Hotová suchá, prášková, konfekcionovaná směs pojiva (port-
landského cementu). Jedná se o směs z přírodního kameniva a 
zlepšujících přísad, která po smíchání s vodou tvoří lepící maltu 
pro stavební účely. K tenkovrstvému (tl. do 5 mm) lepení kera-
mických a minerálních obkladů na stěny a podlahy v interiérech, 
a na stěny v exteriérech.

Sádrové univerzální lepidlo
5 kg / 15 kg
Sádrové univerzální lepidlo určené k lepení sádrových obkladů je 
možné použít rovněž k lepení sádrokartonových desek k sádro-
vému povrchu, povrchu z keramické a vápenopískové cihly, běž-
nému betonu, pórobetonu, dřevotřísky, keramicky-třískových 
desek a také ke slepování sádrových prefabrikátů.
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Lepidlo CONNECT TOP1 20 kg
Vysoce elastické, dvousložkové lepidlo typu c2FtS2 pro archi-
tektonický beton, keramické obklady a obklady z přírodního ka-
mene. Cementové lepidlo pro obklady se zvýšenými parametry, 
rychle se snižující stékavostí, vysoce deformovatelný c2FtS2. K 
lepení keramických obkladů, gresových velkorozměrových ob-
kladů z architektonického betonu a přírodního kamene.

Lepidlo CONNECT ELASTIC 7 kg
Hotová hmota vyrobená na bázi ekologických pojiv, pečlivě vy-
braných drobnozrnných kameniv a speciálních přísad, díky nímž 
patří do ekologické třídy A++. Vysoká pružnost hmoty umožňuje 
lepení na deformovatelném povrchu. Lze použít v exteriérech i 
v interiérech, zároveň na pevném i těžkém povrchu, dobře při-
lnavém povrchu (stará terakota nebo gres), cementovém a an-
hydritovém nátěru, rovněž s podlahovým vytápěním. Lepidlo je 
vhodné pro obklady všech druhů: betonové, sádrové, keramické 
obklady a dlaždice, skleněné mozaiky. Umožňuje lepení pomoci 
metody „obklad na obkladu“, Vhodné pro lepení stropních kazet. 
Neodbarvuje přírodní kámen.

Silikonový impregnační prostředek 
PERFECT 1 l
Jedná se o kvalitní vodní, silikonový hydrofobizační impregnační 
prostředek na bázi silanů a siloxanů. Přípravek má vzhledem ke 
struktuře tvořené malými částečkami vysoké penetrační schop-
nosti, díky čemuž proniká do hloubky podloží a tvoří trvalé vazby 
se zabezpečeným povrchem a nevytváří na něm povlak. Neu-
cpává póry, impregnovaný materiál tak neztrácí svou propust-
nost a nemění se jeho vzhled. 

Impregnační prostředek PERFEKT 
EFEKT 2 l
PERFEKT EFEKT IMPREGNAT je vysoce kvalitní, hotový k pou-
žití, impregnát na dekorační betonové desky. Výrobek na bázi 
disperze polymerů ve vodě. Pro svou strukturu výrazně zlepšu-
je odolnost impregnovaného povrchu vůči vlivu atmosférických 
činitelů a UV záření. Betonové výrobky nabývají svěží vzhled a 
efekt „mokré“ desky dodává jejich barvě nasycenost a hloubku. 
Výrobek neleští impregnovaný povrch. 
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Sídlo firmy:
Revoluční 910/20, Krnov, 794 01

Kanceláře a sklady:
Karla Čapka 25, Krnov, 794 01

Objednávky:
objednavky@egibi.cz

+420 703 499 982

Kontakt:
obchod@egibi.cz
+420 603 192 945
+420 607 918 269

www.egibi.cz
www.egibi.sk
www.egibi.de

b2b.egibi.cz

EGIBI
®


