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změní svou tvář 
TVAROVKY ZiqZaq Blok 

Do vyprodání zásob dodáváme tvarovku ZiqZaq tak jak ji znáte. Tedy z
obou pohledových stran štípanou. S novu sezónou však tvarovky změní
svou tvář a jejich kratší strana bude hladká. Tím zaručeně vznikne
zajímavá kombinace povrchů, kterou můžete zkrášlit svou zahradu
s vytvořením schodišť, opěrných zídek či záhonů.



POVRCHOVÉ ÚPRAVY TVAROVEK

nová tvář vašeho oplocení s 3D efektem
s povrchovou úpravou SUZUKA

Tvarovka HAKLÍK

Tvarovka Haklík přináší nový design do světa klasických plotů. Její
tvar umožňuje vytvářet neobyčejně zajímavé kombinace plotových
polí, především proto, že tvarovka má pět variant s třemi různými
povrchovými úpravami a dvě odlišné strany. Vzniká proto deset
zcela odlišných pohledů s 3D efektem a se vzhledem                       .
imitující přírodní žulu. Doba dodání je                                          .
dostupná na vyžádání.  



POVRCHOVÉ ÚPRAVY TVAROVEK

rozšíření palety o 2 nové základní barvy

Přírodní Červená

rozšíření palety o 4 nové barvy s jemnou strukturou

Bílá jemná Žlutá jemná Okrová jemná Hnědá jemná

rozšířená o novou paletu barev 
Povrchová úprava SUZUKA 

Exkluzivní povrchová úprava SUZUKA, se stala velmi žádanou mezi
zákazníky na českém trhu. Proto jsme se rozhodli současnou paletu 
rozšířit o 5 nových barev. Základní barvy doplní přírodní a červená,
a nově vzniknou také 4 barvy s jemnou strukturou - bílá,
žlutá, okrová a hnědá.



nový design vyzývá k hraní 
Tvarovky PlayBlok III

Rozšíření systému PlayBlok o další řadu tvarovek nabízí netušené
možnosti. Už díky rozměrové kombinaci výšky 150 a délky 450 mm
s pohledovou spárou 20 mm lze usoudit, že se jedná opravdu o ori-
ginální kombinaci, která váš nový plot zvýrazní a dodá mu šmrnc.
Podlouhlý vzhled a výraznější fazeta vás zaručeně odliší od sousedů.
Tvarovky tak dostávají úplně nový rozměr se vzhledem imitující klasic-
kou cihlu bez nutnosti maltování.                                      .
  



nové čepice na váš plot
Rovné stříšky a hlavice s okapničkou

Nové plotové stříšky mají jednoduchý moderní vzhled a hodí se k zakrytí plotů
různých povrchových úprav. Jsou určené pro ploty šíře 200 nebo 300 mm,
sestavené jak z tvarovek KB, tak KBF PlayBlok. Stříšky mají lehce zkosené
lícové hrany a na spodní straně jsou opatřeny okapničkou pro snadný odtok
vody. V brzké době uvedeme do prodeje rovněž rovné sloupové hlavice pro
zakrytí plotových sloupků.



o novou sloupovou tvarovku
Rozšíření řady tvarovek PlayBlok II 

Řada tvarovek PlayBlok II s pravoúhlou fazetou nabízela zákazníkům několik
let pouze základní typy tvarovek určené pro výstavbu plotových zdí, zídek,
domů či menších staveb. Nově však zákazníci mohou využít i tvarovku
KBF II 30-7 A sloupovou v rozměru 300x200x400mm a dodat tak svým 
stavbám nový rozměr s parádním zakončením.  



palety nově opatřeny logem KB-BLOK
Změna paletování

S novou sezónou nastává i změna paletování u vybraných výrobků. Palety 
v rozměru 120x105 cm, které byly dosud neoznačené, budou nově opatřeny
logem KB-BLOK a zároveň budou využity na paletování vybraných tvarovek
ztraceného bednění s větším počtem ks na paletě. Cílem je zefektivnění 
distribuce těchto tvarovek a snížení rizika jejich poškození za současného
paletování. V současnosti změna paletování platí pro tvarovku KB ZB-40-500,
u které se počet ks na paletě zvýšil z 20 na 30 ks.                               .

KB-BLOK

vratný obal



rohová tvarovka nově bez boční fazety
Tvarovka PlayBlok KBF 20-5 štípaná

Tvarovky PlayBlok jsou oblíbené především díky svému vzhledu a jednoduché
výstavbě bez nutnosti maltování. Jejich pohledové fazety nahrazují spáry a 
proto je stavba s nimi jednoduchá a rychlá. Nově však rohově štípanou tva-
rovku KBF 20-5 B budeme dodávat bez boční fazety. 



inovace je pro nás důležitá
Modernizace výrobní linky 

V minulém roce jsme provedli modernizaci hlavní výrobní haly a doplnili stávající
výrobu moderními stroji  FANUK Robot R-2000ic za účelem zlepšení produkti-
vity a časové náročnosti.                                         .

Z důvodu modernizace této haly jsme byli nuceni provést změny
v paletování vybraných výrobků, s platností od 15.10.2019.           .

Video z výrobního procesu je ke shlédnutí na: www.kb-blok.cz/ke-stazeni/videa 
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