
    



        

kalibrační zařízení

multikotoučová hlová pila

kalibrační a leštící rameno

střední hlová pila

dvoukotoučová hlová pila



přírodní, ručně vybíraný kámen s 
tloušťkou cca 4-8 cm, 
nepravidelný rozměr cca 25/40 až  cca60/70 cm. Dle velikosti 
cca 3-5 ks/m2
Vhodné jako zahradní chodníky a dlažba.

  :  

    K  

       
   



   :  

ru ně vybírané kusy přírodního kamene vhodné 
ako zdivo  suché zdivo nebo zpevnění přírodních břehů. 
epravidelné tvercové nebo obdélníkové formáty. 

 Kontaktní informace

  Cernin s. r. o. Berounská 399
74787 Budišov nad Budišovkou



   :  

přírodní  ru ně vybíraný kámen s 
tloušťkou 3-5 cm  
nepravidelný poly onální tvar  kombinace menších 
a větších kamenů  obvykle 6-10 kusů m
Barva modrošedá s mo ností áste ného zabarvení do rezava. 

 Kontaktní informace

  Cernin s. r. o. Berounská 399
74787 Budišov nad Budišovkou



         
:  

obkladové fasádní pásky s tloušťkou 
1 - 3 cm. 4x řezaná rozměrová hrana. Délka pásků od 
cca 15 cm do 60 cm. Pohledová výška pásků 5 cm. Pohledová a zadní strana se 
štípaným reliéfním povrchem. 

  Kontaktní informace

  Cernin s. r. o. Berounská 399
74787 Budišov nad Budišovkou



   :   

ámen větší rakce vhodný vysypávání prostor kolem rostlin místo mulčovací k ry.

  Cernin s. r. o. Berounská 399          
74787 Budišov nad Budišovkou

  on ak n  in or a e



:   

opis
přírodní obkladový kámen se zadní řezanou hranou. élka obkladu od cca 1 20 cm 
do cca 0 0 cm. ohledová výška šavle 0  100 mm. ohledová hrana přírodní 
štípaná nebo lámaná.

  Cernin s. r. o. Berounská 399          
74787 Budišov nad Budišovkou

  on ak n  in or a e



:   

Ručně štípaný kámen s tloušťkou 10-20 mm.
Nepravidelný polygonální tvar, povrch přírodní, štípaný. Barva modrošedá s možností 
částečného zabarvení hran do rezava.

  on ak n  in or a e

  Cernin s. r. o. Berounská 399          
74787 Budišov nad Budišovkou
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VZOR: ELISKA 





VZOR: GABRIELA 





VZOR: KATEŘINA 





VZOR: MARTINA 





VZOR: PATRICIE 





, 
VZOR: PAVLINA 





VZOR: ROMANA 





VZOR: TEREZA 





VZOR: VERONIKA 





VZOR: DANIELA 
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