
Kladenie do trávnika pre záhradné 
pochôdzne plochy
• 20 mm dlaždica | trávnik 
• 50 mm štrk 4–8 mm 
• zemina

Kladenie do štrku pre pochôdzne 
plochy
• 20 mm dlaždica (vymedzuje sa krížikmi  
 so šírkou 3–4 mm) 
• 50 mm štrk 4–8 mm 
• 200 mm zhutnený štrk 8–16 mm 
• zhutnená zemina

Kladenie do štrku pre pojazdové plochy 
a parkovacie miesta (do 3,5 t)
• 30 mm dlaždica (vymedzuje sa krížikmi so šírkou 3–4 mm) 
• 50 mm štrk 4–8 mm 
• 50 mm zhutnený štrk 8–16 mm 
• 200 mm zhutnený štrk 16–32 mm 
• zhutnená zemina 
• obrubník (lemuje plochu a je osadený do 100 mm  
 vysokého betónového lôžka)

Kladenie na terče pre pochôdzne 
plochy na betónovom základe
• 20 mm dlaždica 
• terče 
• hydroizolácia (PVC fólia, SBS asfaltové pásy,  
 finálna hydroizolačná stierka) 
• geotextília 

• betón

Odporúčania a viac informácií o kladení do trávnika, štrku a na terče nájdete na www.rako.cz/sk
Inštruktážne videá o kladení outdoorových dlaždíc nájdete na našom youtube kanály           www.rako.cz/sk

Autorizovaný predajca:

CZ/021/003

30mm 20mm

Komplexné riešenia 
exteriéru:

záhrada a dvor

chodník

terasa a balkón

bazén a okolie

parkovacie státie

verejné priestranstvá
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béžová 

šedá 

čierna 

hnedá 

tmavo šedá

DAR66735
PEI 5  53,10 € / m2

mat

DAR69735
PEI 5  106,10 € / m2 
mat

DAR66737
PEI 5  53,10 € / m2  
mat

DAR69737
PEI 5  106,10 € / m2    
mat

DAR66739
PEI 4  53,10 € / m2

mat

DAR66736
PEI 4  53,10 € / m2

mat

DAR66738
PEI 4  53,10 € / m2  
mat

DAR69738
PEI 4  106,10 € / m2  
mat

quarzit outdoor

60×60

  R11

 B

 V3

quarzit outdoor

* Výroba na objednávku.

DCH66736* hnedá
DCH66735* béžová
DCH66737*   šedá
DCH66738* tmavo šedá
DCH66739* čierna 

 43,30 € / ks
mat



svetlo šedá béžová 

čierna 

DAR66787 
 53,10 € / m2

mat

DAR66788 
 53,10 € / m2

mat

DAR66789 
 53,10 € / m2

mat

piazzetta outdoor

60×60

  R11

 B

 V3

piazzetta outdoor

* Výroba na objednávku.

DCH66787* béžová
DCH66788* svetlo šedá
DCH66789* čierna 

 43,30 € / ks
mat



30mm 20mm

Komplexné riešenia 
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béžová 

výrobok
ks/m2 kg/m2

cm

W

mm

dlaždica (QUARZIT, REBEL, SALOON 20 mm) 60×60 598×598×20 EN 14411:2016, annex G BIa GL 2 2,8 0,72 30 21,60 32,0 44,4 985 
dlaždica (KAAMOS, PIAZZETTA)  60×60     598×598×20   EN 14411:2016, annex G Bla UGL    2    2,8    0,72    30     21,60     32,0     44,4     985 
dlaždica (QUARZIT 30 mm) 60×60  595×595×30 EN 14411:2016, annex G BIa GL     2 2,8 0,72 22 15,84 48,4 67,2 1 065 
schodovka 60×60 598×598×20 STO č.030 - 049916 2 - - - - 32,0 - -  

DAR66589 
 53,10 € / m2

mat

béžovo-šedá

DAR66586 
 53,10 € / m2

mat

béžová

DAR66585 
 53,10 € / m2

mat

slonová kosť

DAR66588 
 53,10 € / m2

mat

čierna

DAR66587 
 53,10 € / m2

mat

šedá

DAR66741  
PEI 5  53,10 € / m2

mat

DAR66743  
PEI 5  53,10 € / m2

mat

DAR66742  
PEI 4  53,10 € / m2

mat

šedá tmavo šedá 

* Výroba na objednávku.

kaamos outdoor kaamos outdoor

60×60

  R11

 B

 V3

* Výroba na objednávku.

60×60

 R11

 B

 V3

rebel outdoor

DCH66587* šedá
DCH66585* slonová kosť
DCH66586* béžová
DCH66588* čierna 
DCH66589* béžovo-šedá 

 43,30 € / ks
mat

DCH66741* šedá
DCH66742* tmavo šedá 
DCH66743* béžová  

 1 112 Kč / ks
mat
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DAR66747
PEI 4  53,10 € / m2

mat 

DAR66746
PEI 4  53,10 € / m2

mat

svetlo hnedábéžová 

saloon outdoor

DCH66746* béžová
DCH66747* svetlo hnedá

 43,30 € / ks
mat

60×60

  R11

 B

 V3

saloon outdoor

* Výroba na objednávku.

Kladenie do trávnika
Trvanlivé riešenie pochôdznych plôch záhrad, záhradných chodníkov alebo 
pergol. Pri kladení keramických dlaždíc do trávnika používame štrk (drvené 
kamenivo), ktorý na rozdiel od piesku nevstrebáva vodu a nerozpína sa tak 
pri mraze. Vrstva štrku frakcie 4–8 mm by mala dosiahnuť výšku 50 mm. 
Dlaždica RAKO OUTDOOR hrúbky 2 cm je ale vymedzená voči pohybu 
okolitou zeminou a štrkom a v priestore plynule nadväzuje na trávnik alebo 
vymývaný štrk.

Kladenie do štrku
Ekologické riešenie pochôdznych plôch terás, chodníkov, pergol alebo 
parkovacích miest. Vďaka priepustnému podkladu vraciame vodu 
do  podložia a neodvádzame ju z krajiny cez drenáže a kanalizácie. Pred 
kladením najskôr odstránime zeminu. Dno výkopu by malo mať požadovaný 
sklon 2 % a podkladové vrstvy by mali mať vo všetkých miestach rovnakú 
hrúbku. Samotné kladenie dlaždíc by tak malo kopírovať sklon 2 %, aby 
lepšie odvádzalo vodu a nečistoty zo svojho povrchu. Kladenie rozlišujeme 
na pochôdzne a pojazdné plochy. 
Pri pochôdznom riešení kladenia rozhrnieme na zhutnenú zeminu hrubý štrk 
frakcie 8–16 mm v hrúbke 200 mm, ktorý opäť zhutníme vibračnou doskou. 
Druhú vrstvu tvorí jemnejší štrk frakcie 4–8 mm o hrúbke 50  mm, ktorý 
rovnomerne rozhrnieme v  požadovanom spáde a už nehutníme. Dlaždice 
RAKO OUTDOOR hrúbky 2 cm položíme do štrkového lôžka a  usadíme 
gumovou paličkou alebo poklepovým hladidlom. Pre  vymedzenie dlaždíc 
voči sebe používame dištančné krížiky pre vonkajšie použitie so  šírkou 
3–4  mm. Škáry zaisťujú plynulý odvod vody z povrchu a  odparovanie 
vlhkosti z podkladu. Dlažbu olemujeme vymývaným štrkom alebo trávou, 
môžeme tiež použiť betónové obrubníky.  
Pri pojazdných plochách na zhutnenú zeminu rozhrnieme hrubý štrk 
frakcie 16–32 mm v hrúbke 200 mm, ktorý opäť zhutníme. Druhú vrstvu 
tvorí jemnejší štrk frakcie 8–16 mm v hrúbke 50 mm, ktorý rovnomerne 
rozhrnieme a hutníme. Tretiu vrstvu štrku frakcie 4–8 mm s  hrúbkou 
50 mm rovnomerne rozhrnieme a nehutníme. Dlaždice RAKO OUTDOOR 
hrúbky 3 cm položíme do štrkového lôžka a usadíme gumovou paličkou 

Kladenie na terče
Kladenie na terče je suché riešenie kladenia založené na použití 
systému podpier, tzv. terčov pre terasy, balkóny, strechy alebo verejné 
priestranstvá, ktoré ponúkajú bezproblémový prístup k rozvodom, odvodu 
vody alebo k hydroizolácii behom prevádzky. Nosným podkladom vo väčšine 
prípadov býva betónová doska, ktorá by mala mať sklon 2 % od objektu. 
Pred inštaláciou terčov najskôr natiahneme na betón hydroizolačnú vrstvu. 
Najčastejšie sa používa hydroizolačná PVC fólia s výstužnou mriežkou 
(min. hrúbka 1,5 mm). Menej časté, ale veľmi kvalitné sú modifikované 
SBS asfaltové pásy s výstužnou mriežkou (min. hrúbka 4 mm) alebo 
finálne povrchové hydroizolačné stierky a nátery. PVC fóliu podkladáme 
geotextíliou, aby sme znížili riziko prerazenia fólie od ostrých výstupkov 
na povrchu betónu. Pri hladkom betóne používame tenkú geotextíliu 
gramáže 150 g/m2 a pri hrubom povrchu hrubší materiál gramáže 300 g/m2. 
Nekvalitne realizovaná hydroizolácia pod terčmi býva najslabším článkom 
kladenia. 
Pri terčoch si môžeme vybrať medzi výškovo nastaviteľnými terčmi 
(skrutkovateľné) alebo s  pevne danou výškou (vrstvené na seba). Vďaka 
nastaviteľným terčom môžeme vyrovnať napr. šikmé terasy do vodorovnej 
plochy. Pri terčoch s pevne danou výškou vodorovné kladenie neodporúčame. 
Dorovnanie spádu je náročné a dlažba nie je stabilná. Pri kladení na terče 
používame dlaždice RAKO OUTDOOR hrúbky 2 cm, kde je rozhodujúca 
ich odolnosť proti zlomeniu a hmotnosť dlaždice, ktorá má zásadný vplyv 
na  stabilitu kladenia (1 ks dlaždice váži 16 kg). Kladenie na  terče nie je 
určené pre zaťaženie pojazdom vozidiel, je vhodné iba pre pešiu prevádzku.

RAKO OUTDOOR – pokládka keramických dlaždic suchou cestou

alebo poklepovým hladidlom. Pre vymedzenie dlaždíc voči sebe používame 
dištančné krížiky pre vonkajšie použitie so šírkou 3–4 mm. Škáry 
zaisťujú plynulý odvod vody z povrchu a odparovanie vlhkosti z podkladu. 
K  olemovaniu dlažby používame betónové obrubníky. Zakončenie 
obrubníkmi pri pojazde vozidiel znižuje riziko vodorovného pohybu dlaždíc. 
Škáry môžeme vyplniť jemným kremičitým pieskom alebo zmesou 
kremičitého piesku a živice, ktorá zamedzuje vymývaniu škár.


