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Vylepšete krásu svého domova přirozenou elegancí dlaždic vyrobených z kvalitní-
ho českého mramoru z lomu Smrčník, nacházejícího se v samotném srdci Jesení-
ků. Bělostný mramor byl odjakživa symbolem nejvyššího luxusu. Ušlechtilý kámen,  
zářící v paprscích slunce, vyniká úžasnou bělostí, tvrdostí a čistotou, stejně dokonalými, 
jako je samotná příroda. Každá dlaždice je vyrobena z přírodního mramoru a je zcela je-
dinečná barevnými variacemi, takže je ideální pro vytvoření vlastního a jedinečného de-
signu. Nové dlaždice jsou nejen krásné, ale také odolné a snadno se udržují. Jsou ideální 
pro prostory, jako jsou terasa, okolí bazénů, venkovní schodiště, a díky jejich trvanlivos-
ti budou vypadat stejně nádherně i za mnoho let. Jejich nadčasová krása nikdy nevyjde  
z módy, takže je budou moci obdivovat i následující generace obyvatel vašeho domu.

Ať už chcete renovovat terasu nebo dát nový vzhled okolí vašeho domu, dlažba  
z přírodního jesenického mramoru je ideální volbou. Dlaždice z mramoru jsou univerzální 
a lze je použít v různých designových stylech, od tradičních až po moderní. Díky jejich čisté 
a neutrální barvě je lze snadno sladit s barevným dekorem omítky rodinného domu nebo 
zahradního nábytku.

Bělostný jesenický mramor, který získával své unikátní vlastnosti stovky  
milionů let během své poutě z teplých moří jižní polokoule do srdce horské-
ho masivu, se nyní může stát trvalou součástí vašeho domova.

Unikátní spojení kvalitního přírodního materiálu se sofistikovaným de-
signem přinese do vašeho domova nadčasovou eleganci a jeho jedinečná 
krása a trvanlivost z něj činí investici, kterou ocení i vaši potomci. 



Inspirováni kouzelnou přírodou
jesenických hor a jejich bohatstvím
Představujeme Vám zcela unikátní novou řadu velkoformátové dlažby XXL
tvořenou jemnými vyváženými vzory ve čtyřech kombinovatelných odstínech.

Velkolepá kombinace tradičního teraca a moderní plošné dlaž-
by vypadá opravdu nádherně. Na jejím jedinečném vzhledu, 
výrazně lišícím se od běžné produkce na trhu, má významný 
podíl přírodně bílý mramor z nedalekého lomu.
Jeho neobvyklá krása, čistota a unikátní vlastnosti nám po-
máhají tvořit produkty, které dodají okolí vašeho domu nebo 
bazénu elegantní a originální vzhled.

80 × 40 cmN O V I N K A

D E S I G N  2 0 2 3



Inspirováni pestrostí a různorodostí 
jesenických hor, představujeme širo-
kou škálu odstínů, každý zachycující 
jinou emoci a propojení s přírodou.

Představujeme nové vzory 204 a 205

800 x 400 x 30 mm 3,125 ks/m2 11,84 m2/paleta 71,60 kg/m2
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VZOR 204

VZOR 205



Jedinečná bělost vysokojakostního 
mramoru pomáhá vykouzlit pestré 
vzory, stejně jako to umí horská  
příroda Jeseníků.

VZOR 206

Představujeme nové vzory 206 a 207

800 x 400 x 30 mm 3,125 ks/m2 11,84 m2/paleta 71,60 kg/m2
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VZOR 207



VZOR 206

VZOR 207



TopTeramo s.r.o.
790 64 Vápenná 444
Česká republika

www.topteramo.cz
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