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DEKORATIVNÍ TVAROVKY 
Originál v retro stylu

originalita

variabilita 

kvalita 



Elegance v retro stylu

Ojedinělý a nevšední vzhled dekorativních prvků vás 
zaručeně odliší od vašich sousedů. Tvarovky APOLLO
působí svým retro stylem elegantně a zároveň velmi vkusně.
Lze je skládat samostatně nebo v kombinaci s ostatními 
tvarovkami PlayBlok s hotovými fazetami nahrazující pohledovou 
spáru. Celé oplocení tak působí moderním a retro dojmem.   

barva cihlově-červená

přírodní cihlově červená římsko - písková C8

 rozměry mm počet množství

KB plotovka APOLLO MJ výška délka šířka ks/ ks /paleta

povrch hladký ks 180 300 300 11,1 cca 936 64

2m hm.palety

NOVINKA

Ukázky možných skladeb



barva římsko - písková C8

přírodní cihlově červená římsko - písková C8

 rozměry mm počet množství

KB plotovka OSTEON MJ výška délka šířka ks/ ks /paleta

povrch hladký ks 180 400 200 12,5 cca 936 60

2m hm.palety

Originální tvary

Dekorativní prvky boří mýty o klasických betonových plotech. 
Buďte originální. Tvarovky WallFish respektují vaše soukromí, 
OSTEON naopak nechá kolemjdoucí lehce nahlédnout do
vašich zahrad. Vybírat můžete z několika barevných variant. 

Ukázky možných skladeb

NOVINKA



 rozměry mm počet množství

KB plotovka OLYMPIA MJ výška délka šířka

povrch hladký ks 180 400 300

přírodní cihlově červená římsko - písková C8

 rozměry mm počet množství

KB plotovka ANTHOS MJ výška délka šířka

povrch hladký ks 180 400 400
připravujeme na sezónu 2019

připravujeme na sezónu 2019

Ukázky možných skladeb

Ukázky možných skladeb



barva skořicová a černá

Ukázky možných skladeb

WallFish Blok

Tvarovky ve tvaru ryby jsou originální plotové tvarovky
z řady PlayBlok v hladkém nebo škrábaném provedení,
které jsou na pohledových stranách obloukově zvlněné.
Při vyskládání nabízí velmi zajímavý tvar zdiva do vlny.
Tvarovky je možné použít samostatně i v libovolné 
kombinaci s klasickými bloky PlayBlok, které dodají 
oplocení jiný a architektonicky zajímavý vzhled.                  . 
 
 

 rozměry mm počet množství

WallFish Blok MJ výška délka šířka ks/ ks /paleta

povrch hladký ks 200 400 150 12,5 1328 72

2m hm. palety

přírodní žlutá skořicová červená

hnědá černá

Namícháme Vám 
jakýkoli odstín!

škrábaný



DEKORATIVNÍ
tvarovky

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

Recepce:            415 778 311, 736 629 572

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:

Oddělení dopravy:                            415 778 320, 736 629 568 

Expedice výjezd:                             415 778 321

Expedice vjezd:                            415 778 341

Pro Vaše razítko

NÁŠ 
TIP

NOVINKA 30
LET

Nové dekorativní tvarovky přicházejí s nevšedním, ale zajímavým vzhledem, které 
vás zajisté odliší od sousedů. Kombinují se s produktovou řadou oblíbených tvarovek
PlayBlok, které díky skladbě na sucho bez použití malty, zaručují snadnou manipulaci 
a rychlou výstavbu. Samotné dekorativní tvarovky se lepí na mrazuvzdorné flexibilní lepidlo.
Na výběr jsou u nových dekorativních prvků čtyři různé tvary a tři barvy, přičemž každý
tvar vytváří originální obrazce např. ve tvaru květu. WallfishBlok pak můžete kombinovat
v povrchu hladkém či škrábaném v různém barevném provedení.   
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