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Cihelná dlažba
Materiál: keramika – hlína pálená na 1100°C

Betonová dlažba 
Materiál: Beton – betonová směs

Odolnost v tlaku 
Až 200 MPa (tl. 45 mm). 4x odolnější, protože stlačená hlína ve formě 

při výpalu keramizuje, což garantuje velkou odolnost materiálu. 

Odolnost v tlaku 
Až 50 MPa (tl. 80 mm) je u běžné betonové dlažby lité do formy. 
Vytvrzuje se 28 dní. 

Cihelná dlažba tl. 45 mm = betonová dlažba tl. 80 mm
Dlažba o tloušťce 45 mm má parametry, které jsou nejen srovnatelné, ale 

dokonce předčí betonové kostky o tloušťce 80 mm.

Betonová dlažba tl. 80 mm 
Betonová dlažba vyrobená z betonové směsi 
s odolností až do 50 MPa (tloušťka 80 mm). 

Barevnost 
Materiál je trvanlivý a odolný vůči blednutí. Jednotná barevnost v celé 

cihle. Vyrábíme širokou škálu barev použitím různých hlín s přirozeným 
výpalem do několika barev bez přidávání umělých přísad nebo barvení. 

Garantujeme celoživotní barevnou stálost. 

Barevnost 
Netrvanlivá a neodolná od blednutí. Pouze šedá barva 
je ta původní. Ostatní barvy se získávají přidáním umělých barviv nebo 
probarvování pouze vrchní vrstvičky.

Použití 
Jednoduchý a nadčasový tvar je otevřen velkým možnostem  

pro variabilní design. Stejný kus dlažby může být použit jako obrubník, 
schody, nízké zídky i architektonické detaily.

Použití 
Ačkoli se dodávají v několika tvarech, nemají mnoho možností využití, 
protože mají pouze jednu pohledovou stranu. Na obrubník potřebujete 
jiný produkt než na dlažbu.

Odolnost ve smyku 
Nejvyšší smyková odolnost (třída U3) za všech podmínek 
(sucho i vlhko) protože se povrch používáním neobrušuje. 

Odolnost ve smyku 
Je uspokojivá, dokud se normálním používáním betonová dlažba 
neobrousí. Tím se dlažba stává lesklou, proto se její odolnost ve smyku 
velmi snižuje. 

Odolnost vůči slabým kyselinám 
Trvanlivá. Odolnost vůči slabým kyselinám (jako například citronová šťáva 

neb ocet) je přirozená vlastnost keramiky. Hlína, která se používá na cihelnou 
dlažbu, má vlastnosti, které se po výpalu již nemění. Proto je dlažba odolná 

vůči kyselinám, Savu a jiným možným činidlům. 

Odolnost vůči slabým kyselinám 
Nízká odolnost. Reakce kyselin a jejich roztoků vede ke korozi  
na betonu. Například roztok kyseliny sírové (kyselý déšť) způsobuje, že 
se cement začne měnit na hydratovaný síran vápenatý (sádra), který 
může být velmi snadno vyplavený vodou, a tím se povrch dlažby naruší. 

Počet ploch 
5 možných ploch na každém jednotlivém kusu dlažby

(2 ploché povrchy, 2 krajní plochy a jedna boční). 

Počet ploch 
Jedna. 5 : 1

Odolnost vůči otěru 
Nejvyšší třída A3. Průměrné množství materiálu obroušeného během testu 

podle norem EN 1344 nesmí překročit 450 mm³ 
(cihelná dlažba s rozměry 200x100 mm má obroušeno pouze 0,025 mm). 

To je 40krát větší odolnost oproti betonové dlažbě. 

Odolnost vůči otěru 
Třída 1: Průměrné množství materiálu obroušeného během testu 
podle norem PN EN 1338 nesmí překročit 18 000 mm³ 
nebo 5 000 mm² (betonová dlažba s rozměry 200x100 mm má obroušeno 
dokonce 0,9 mm). To je 40krát více než u cihelné dlažby.
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Cihelné dlažby – výhody
Vedle cihel a  obkladových pásku dodává BRICKLAND i  cihelné dlažby. 
Jde klasický přírodní produkt, jehož užívání je ověřeno staletími. Nic, co 
po jedné či dvou sezónách vyjde z módy. 

Co získáte s našimi cihelnými dlažbami:

 Individuální architektonický styl

 Vysokou estetickou hodnotu přírodního produktu

 Módním výkyvům nepodléhající vysokou užitnou hodnotu

 Bezproblémový odtok přírodních vod podložím

 Jednoduchou opravitelnost danou rozebíratelností dlažby

 Snadnou údržbu po dobu užívání dlažby

Několik dobrých rad pro kvalitní výsledek:

 Věnujte mimořádnou péči složení a zhutňování jednotlivých 
podkladových vrstev.

 V běžné praxi není důvod pro pokládku dlažby do betonové směsi. 
Dlažba by měla být rozebíratelná.

 Výšku dlažby volte podle předpokládaného zatížení. Pro pochozí 
plochy doporučujeme 40 – 45 mm, pro pojezdové do 3,5 t výšku 
52 mm a pro extrémní zatížení dlažbu výšky od 65 mm.

 Dlažba není dobarvována, proto se v katalogu i na internetových 
stránkách vždy trochu liší od reality.

 Cihelná dlažba je přírodní produkt bez další povrchové úpravy. 
Například jejich poškození olejovými skvrnami tedy není 
odstranitelné a vyžaduje výměnu zasažených prvků.

Cihelná dlažba ražená
Vyrábí se stejně jako ražené cihly, tedy za nižších teplot. Proto má nižší 
pevnost a  vyšší nasákavost. Její povrch je hrubý, neklouzavý, ale není 
praktický do míst, kde hrozí vyšší vlhkost a vyšší riziko znečištění.

Dlažby KLINKER
Vypalují se při vysokých teplotách, kdy dochází ke  slinutí vrchní vrstvy 
hlíny, která tak vytvoří charakteristický povrch. Jsou vhodné do  interiéru 
i exteriéru a vyrábějí se v různých odstínech.
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Klinkerpflaster
Material: Keramik – bei 1 100 °C gebrannter Ton

Betonpflaster
Material: Beton - Betonmischung

Klinkerpflaster – vorteile
neben Ziegeln und Verblendriemchen bietet BRICKLAND auch 
Klinkerpflaster an. Es handelt sich um ein klassisches Naturprodukt, das 
sich durch jahrhundertelange Nutzung bewährt hat. Klinkerpflaster kommen 
nicht einfach nach ein oder zwei Jahren aus der Mode.

Diese Vorteile erhalten Sie mit unseren Klinkerpflastern:
 einen individuellen Baustil

 den hohen ästhetischen Wert eines Naturprodukts

 einen hohen Gebrauchswert, der keinen modischen  
Schwankungen unterliegt

 problemlosen Wasserabfluss in den Untergrund

 eine einfache Reparatur, da das Pflaster leicht zerlegt werden kann

 eine einfache Instandhaltung während der Nutzungszeit des Pflasters

Einige Tipps für ein hochwertiges Ergebnis
 Widmen Sie der Zusammensetzung und Verdichtung der einzelnen 

Unterbauschichten genug Aufmerksamkeit.

 Normalerweise besteht kein Grund, das Pflaster auf einer 
Betonmischung zu verlegen. Das Pflaster sollte zerlegbar sein.

 Die Pflasterstärke sollte je nach der voraussichtlichen 
Materialbelastung gewählt werden. Für Fußwege empfehlen wir 
40–45 mm, für befahrene Flächen bis zu 3,5 t Fahrzeuggewicht 
52 mm und für extreme Belastung eine Stärke ab 65 mm.

 Das Pflaster ist nicht nachgefärbt. Deshalb weicht seine Farbe 
im Katalog und auf unseren Internetseiten immer etwas von der 
Wirklichkeit ab.

 Klinkerpflaster ist ein Naturprodukt ohne weitere 
Oberflächenbearbeitung. Deshalb ist zum Beispiel eine 
Beschädigung durch Ölflecken nicht rückgängig zu machen und 
erfordert den Austausch der betroffenen Elemente.

„Backstein“-pflaster
backsteinpflaster wird wie herkömmliche Backsteinziegel bei niedrigeren 
Temperaturen hergestellt. Deshalb verfügt es über eine geringere Festigkeit und 
höhere Wasseraufnahmefähigkeit. Seine Oberfläche ist rau und rutschfest. Es ist 
jedoch weniger für Stellen geeignet, wo höhere Feuchtigkeit und ein höheres 
Verschmutzungsrisiko drohen.

Klinkerpflaster
Klinker wird bei hohen Temperaturen gebrannt. Dabei versintert die obere 
Tonschicht und es entsteht eine charakteristische Oberfläche. Klinker ist für Innen- 
und Außenbereiche geeignet und wird in verschiedenen Farbtönen hergestellt.

Druckbeständigkeit
Bis zu 200 MPa (bei 45 mm Stärke). 4x widerstandsfähiger, da der 

gepresste Ton in der Form beim Brennen keramisiert, was die hohe 
Belastbarkeit des Materials sicherstellt.

Druckbeständigkeit 
Bis zu 50 MPa (bei 80 mm Stärke) bei gewöhnlichem, in Form 
gegossenem Betonpflaster. Aushärtungsdauer 28 Tage.

Klinkerpflaster (Stärke 45 mm) = Betonpflaster (Stärke 80 mm)
Klinkerpflaster von 45 mm Stärke weist Parameter auf, die nicht  

nur vergleichbar mit denen von Betonpflaster von 80 mm Stärke sind, 
sondern sogar besser.

Betonpflaster (80 mm Stärke) 
Aus Betonmischung hergestelltes Betonpflaster mit einer 
Druckbeständigkeit von bis zu 50 MPa (bei 80 mm Stärke). 

Färbung 
Das Material ist haltbar und beständig gegen Ausbleichen. Einheitliche 

Färbung des ganzen Ziegels. Wir produzieren eine breite Farbskala 
durch die Verarbeitung verschiedener Tone und einen natürlichen 

Brennprozess, der ohne künstliche Zusätze oder Farben verschiedene 
Farbtöne erzielt. Wir garantieren lebenslange Farbbeständigkeit.

Farbigkeit 
Nicht dauerhaft und nicht beständig gegen Ausbleichen. Grau ist die 
einzige ursprüngliche Farbe. Andere Farben werden durch die Zugabe 
künstlicher Farbstoffe oder das Einfärben der Oberfläche erzielt.

Einsatz 
Die einfache und zeitlose Form eröffnet viele variable 

Designmöglichkeiten. Derselbe Pflasterstein kann in Randeinfassungen, 
Treppenstufen, niedrigen Mauern und baulichen Details genutzt werden. 

Einsatz 
Obwohl Betonpflaster in verschiedenen Formen angeboten wird, kann 
es nicht vielseitig eingesetzt werden, denn es hat nur eine Sichtseite. Für 
eine Randeinfassung wird ein anderes Produkt benötigt als für Pflaster. 

Rutschfestigkeit 
Höchste Rutschfestigkeit (Klasse U3 ) in allen Bedingungen (trocken und 

feucht), da die Oberfläche nicht durch Nutzung abgeschliffen wird.

Rutschfestigkeit
Zufriedenstellend, bis sich das Betonpflaster durch normale Nutzung 
abschleift. Dadurch bekommt das Pflaster eine glatte Oberfläche und 
seine Rutschfestigkeit sinkt deutlich. 

Säurebeständigkeit 
Dauerhaft. Die Beständigkeit gegen schwache Säuren (z.B. Zitronensaft oder 

Essig) ist eine natürliche Eigenschaft von Keramik. Der zur Herstellung von 
Klinkerpflaster verwendete Ton verfügt über Eigenschaften, die sich nach dem 

Brennen nicht mehr verändern. Deshalb ist Klinkerpflaster beständig gegen 
Säuren, Desinfektionsmittel und andere Reagenzmittel. 

Säurebeständigkeit 
Niedrige Beständigkeit. Die Reaktion mit Säuren und ihren Lösungen 
führt zur Korrosion des Betons. Eine Schwefelsäurelösung (saurer 
Regen) bewirkt zum Beispiel, dass Zement in wasserhaltiges 
Calciumsulfat (Gips) umgewandelt wird, das leicht durch Wasser 
ausgespült werden kann. Dies beschädigt die Pflasteroberfläche.

Zahl nutzbarer Flächen 
5 mögliche Flächen bei jedem einzelnen Pflasterstein

(Ober- und Unterseite, Vorder- und Rückseite und eine Seitenfläche).

Zahl nutzbarer Flächen
Eine.5 : 1

Abriebfestigkeit 
Höchste Klasse A3. Die durchschnittliche abgeriebene Materialmenge bei 

Tests nach DIN EN 1344 darf 450 mm3 nicht übersteigen.  
(bei Klinkerpflaster mit Maßen von 200x100 mm entsteht lediglich 0,025 mm 

Abrieb). Das bedeutet eine 40x höhere Abriebfestigkeit als Betonpflaster.

Abriebfestigkeit 
Klasse 1: Nach DIN EN 1338 darf die durchschnittliche, bei Tests 
abgeriebene Materialmenge 18 000 mm3 oder 5 000 mm2 nicht 
übersteigen (Betonpflaster mit Maßen von 200x100 mm weist sogar 
einen Abrieb von 0,9 mm auf). Das ist 40x mehr als bei Klinkerpflaster.

1  : 40
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4
Při hodnocení barevnosti fotografií berte prosím v úvahu technologicky omezené možnosti tisku, stejně jako výrobu z čistě přírodních materiálů, které mají vliv na výsledný barevný odstín výrobků.

Bei der Beurteilung der Farben auf den Fotografien denken Sie bitte daran, dass die Möglichkeiten der Drucktechnik begrenzt sind und die Herstellung  
der Produkte aus reinen Naturmaterialien ihren endgültigen Farbton beeinflusst. 

PK03 Naturrot

KE02 Magma Granit

PK01 Niederlautsitzer Gelb

KE01 Ruby

PK02 Gelbbunt

PK04 Rotbraunbunt PK06 Hellbraunbunt PK06S Hellbraunbunt Spezial

Dodávané formáty: 
Format: 
KE01 Ruby:
200 x 100 x 40 mm
200 x 100 x 45 mm
200 x 100 x 52 mm

Dodávané formáty: 
Format: 
KE02 Magma Granit:
200 x 100 x 40 mm
200 x 100 x 45 mm
200 x 100 x 52 mm
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5
Při hodnocení barevnosti fotografií berte prosím v úvahu technologicky omezené možnosti tisku, stejně jako výrobu z čistě přírodních materiálů, které mají vliv na výsledný barevný odstín výrobků.

Bei der Beurteilung der Farben auf den Fotografien denken Sie bitte daran, dass die Möglichkeiten der Drucktechnik begrenzt sind und die Herstellung  
der Produkte aus reinen Naturmaterialien ihren endgültigen Farbton beeinflusst. 

PK08 LachsrotPK07 Herbstlaub PK08S Lachsrot Spezial

PK10 Violettblau Geflamt PK33a Schwarz Braun PK15 Schwarz Bunt 

PK34 PK36 Silbergrau Nuanciert
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6
Při hodnocení barevnosti fotografií berte prosím v úvahu technologicky omezené možnosti tisku, stejně jako výrobu z čistě přírodních materiálů, které mají vliv na výsledný barevný odstín výrobků.

Bei der Beurteilung der Farben auf den Fotografien denken Sie bitte daran, dass die Möglichkeiten der Drucktechnik begrenzt sind und die Herstellung  
der Produkte aus reinen Naturmaterialien ihren endgültigen Farbton beeinflusst. 

AB104 Köln Rot Geflammt 

AB110 Lederfarben Nuanciert AB108 Rot Nuanciert AB109 Braun Nuanciert 

AB106 Ember AB107 Opalblau Geflammt 

AB102 „Dormagen“ Karminrot Grau Bunt AB101 „Atlantis“ Anthrazit Silbergrau AB100 „Danzig“ Dunkel Rot Anthrazit 
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7
Při hodnocení barevnosti fotografií berte prosím v úvahu technologicky omezené možnosti tisku, stejně jako výrobu z čistě přírodních materiálů, které mají vliv na výsledný barevný odstín výrobků.

Bei der Beurteilung der Farben auf den Fotografien denken Sie bitte daran, dass die Möglichkeiten der Drucktechnik begrenzt sind und die Herstellung  
der Produkte aus reinen Naturmaterialien ihren endgültigen Farbton beeinflusst. 

AB113 Eisenschmelz Bunt Geflammt AB112 Altfarben Bunt Geflammt AB111 Herbstlaub Geflammt 

AB115 Mitternachtsblau AB116 Recker Bunt AB114 Heide Bunt 

EH906 KameleonEH905 HoevesteenEH904 Barnsteen
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8
Při hodnocení barevnosti fotografií berte prosím v úvahu technologicky omezené možnosti tisku, stejně jako výrobu z čistě přírodních materiálů, které mají vliv na výsledný barevný odstín výrobků.

Bei der Beurteilung der Farben auf den Fotografien denken Sie bitte daran, dass die Möglichkeiten der Drucktechnik begrenzt sind und die Herstellung  
der Produkte aus reinen Naturmaterialien ihren endgültigen Farbton beeinflusst. 

ST212 Braunbunt ST330 Grafit

ST336 Metalic Schwarz

ST307 Weizengelb

ST238 AluminiumST120 Beige

ST316 Rot Ofenbunt ST215 Patrizienrot

Tenké cihelné dlažby
Lepená dlažba vhodná pro použití v interiéru 
i exteriéru.

Speciální typ cihelné dlažby v  síle pouze 
18 mm. Pohledovým rozměrem je dlažba stejná 
jako standardní exteriérová cihelná dlažba  
240 × 115 mm, avšak svojí výškou 18 mm šetří 
prostor v interiéru a snižuje náklady na přepravu.

Dlažby mají fyzikální vlastnosti exteriérové 
cihelné dlažby klinker.

Dünne Klinkerpflaster
Geklebtes Pflaster zum Einsatz in Innen- und 
Außenbereichen.

Ein spezieller Klinkerpflastertyp von nur 18 mm 
Stärke. An der Sichtseite hat das Pflaster die 
gleichen Maße wie gewöhnliches Klinkerpflaster 
für den Außenbereich, d.h. 240x115 mm. Mit 
einer Stärke von nur 18 mm spart es jedoch Platz 
in Innenräumen und senkt die Transportkosten.

Das Pflaster verfügt über die physikalischen 
Eigenschaften des Klinkerpflasters für den 
Außenbereich.
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Přípravné práce, pokládka
 Budoucí dlážděnou plochu si dobře rozplánujte. Udělejte výškové 

i směrové zaměření stávajícího stavu, posuďte rozsah a sklon 
plánovaných ploch.

 Následné zemní práce jsou nesmírně důležité pro celkový výsledek 
a dlouhodobé užívání zpevněné plochy. Odstraňte veškerou 
rozbředlou zeminu. Výsledkem musí být řádně zhutněná plocha pro 
podkladové vrstvy. 

 Opakovaně mějte na paměti, že nic nezachrání špatně udělané 
přípravné práce, nedostatečně zhutněný podklad či nevhodnou 
skladbu podkladových vrstev.

 Modul přetvářnosti pro zhutnění by měl dosáhnout 30 MPa. Vlastní 
složení podkladových vrstev vychází především z konkrétního 
předpokládaného používání zpevněné plochy a očekávaného zatížení. 

 Jednotlivé vrstvy by se měly zhutňovat maximálně po tloušťkách 
do 15 cm. Zabráníte tak budoucímu propadání dlažby.

 Je samozřejmé, že se jako materiál jednotlivých podkladových vrstev 
použije kamenivo odpovídající frakce a kvality.

 Pokládka cihelné dlažby se provádí ručně na finální kladecí vrstvu. 
Dlažbu odebírejte z několika palet (3–5) zároveň, Postupujte vždy proti 
spádu dlážděné plochy, tedy od jejího nejnižšího bodu.

 Kontrolujte rovnost vzniklých spár (3–5 mm).

 V okolí kanálů, sloupků či obrubníků dořežte cihlovou dlažbu 
na potřebný rozměr.

 Položenou dlažbu nejprve zasypte křemičitým pískem o velikosti zrna 
do 2 mm a teprve po vyplnění všech vzniklých spár proveďte zhutnění 
vibrační deskou s gumovou kontaktní plochou.

 Opětovné druhé zasypání pak dokončí kvalitně odvedenou práci.

Vorbereitungsarbeiten, Unterbau
 Die zukünftige gepflasterte Fläche sollte gut geplant werden. Führen  

Sie eine Höhen- und Richtungsmessung des bestehenden Zustands durch 
und stellen Sie das Gefälle und die Maße der zu pflasternden Fläche fest. 

 Die anschließenden Erdarbeiten sind für das Endergebnis und die 
langfristige Nutzung der gefestigten Fläche äußerst wichtig. Entfernen  
Sie matschigen Boden. Sie müssen einen gründlich verdichteten  
Boden als Basis für die Unterbauschichten erhalten.

 Denken Sie immer daran, dass die Folgen schlecht durchgeführter 
Vorbereitungsarbeiten, eines ungenügend verdichteten Unterbaus oder 
einer ungeeigneten Zusammensetzung der Unterbauschichten später nicht 
mehr beseitigt werden können.

 Der Steifemodul für die Verdichtung sollte 30 MPa erreichen.  
Die Zusammensetzung der Unterbauschichten selbst hängt vor allem von 
der geplanten Nutzung der Fläche und ihrer voraussichtlichen Belastung ab. 

  Die einzelnen Schichten sollten bei der Verdichtung maximal 15 cm stark 
sein. So beugen Sie einem zukünftigen Absacken des Pflasters vor. 

 Es versteht sich von selbst, dass für die einzelnen Unterbauschichten 
Gesteinsmaterial von entsprechender Korngröße und Qualität verwendet wird.

 Klinkerpflaster wird immer von Hand auf der Bettungsschicht verlegt. 
Entnehmen Sie den Pflasterklinker mehreren Palletten (3–5) gleichzeitig. 
Arbeiten Sie immer entgegen dem Gefälle der zu pflasternden Fläche, d.h. 
beginnen Sie an ihrem tiefsten Punkt. 

 Kontrollieren Sie, ob die Fugen (3–5 mm) gerade sind.

 Schneiden Sie den Pflasterklinker im Bereich von Abflusskanälen, Pfeilern 
und Randeinfassungen auf die benötigten Maße zu.

 In das fertig verlegte Pflaster wird zunächst Quarzsand mit einer Korngröße 
von bis zu 2 mm eingefegt. Erst nach der Verfüllung aller Fugen wird das 
Pflaster mit einer Rüttelplatte mit Gummimatte verdichtet.

 Durch ein zweites Einfegen von Sand vollenden Sie das Ergebnis.
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Souvrství materiálů  
pro montáž cihelných dlažeb

Materialschichtung  
für die Klinkerpflasterverlegung

Osazení prvků  
pro odvodnění
V místech, kde si z  různých důvodů nevystačíme s přirozeným odtokem 
dešťové vody, používáme odvodňovací žlaby, které můžeme umístit jak 
na okraj, tak na libovolné místo dlážděné plochy.

Verlegung von 
Entwässerungselementen
An Stellen, an denen aus irgendwelchen Gründen die natürliche 
Regenwasserableitung nicht genügt, verwenden wir Entwässerungsrinnen. 
Diese können am Rand oder an einer beliebigen Stelle in der gepflasterten 
Fläche eingesetzt werden. 

DLÁŽDĚNÁ PLOCHADLÁŽDĚNÁ PLOCHA
GEPFLASTERTE FLÄCHE GEPFLASTERTE FLÄCHE 

skladba vrstev dle typu a zatížení Schichtaufbau je nach Typ und Belastung

– odvodňovací žlábek se osadí v místě úžlabí 
dlážděné plochy standardním způsobem 
do kladecí vrstvy

– die Entwässerungsrinne wird in der gewohnten 
Form am tiefsten Punkt der gepflasterten 
Fläche in die Bettungsschicht verlegt

OSAZENÍ ODVODŇOVACÍHO ŽLABU DO DLAŽBY
VERLEGUNG VON ENTWÄSSERUNGSRINNEN 

INNERHALB DER GEPFLASTERTEN FLÄCHE

DLÁŽDĚNÁ PLOCHA

DLÁŽDĚNÁ PLOCHA

GEPFLASTERTE FLÄCHE 

GEPFLASTERTE FLÄCHE 

skladba vrstev dle typu a zatíženískladba vrstev dle typu a zatížení
Schichtaufbau je nach Typ und BelastungSchichtaufbau je nach Typ und Belastung

OSAZENÍ ODVODŇOVACÍHO ŽLABU U OBRUBNÍKU
VERLEGUNG VON ENTWÄSSERUNGSRINNEN 
AN DER RANDEINFASSUNG

– odvodňovací žlábek se osadí do betonového 
lože ze zavlhlé betonové směsi třídy C12/15 
v tloušťce 10 cm zároveň při osazování 
obrubníku

– die Entwässerungsrinne wird in ein Betonbett 
aus einer erdfeuchten Betonmischung der 
Klasse C12/15 in einer Stärke von 10 cm 
gleichzeitig mit der Randeinfassung verlegt

Fugenmasse
2-Komponenten-Fugenmasse mit Epoxidharz oder  
sehr gut zu reinigende einkomponentige Fugenmasse  
zur sofortigen Verwendung 
Rustikales Klinkerpflaster mit Fugenmörtel FM – FM-X verfugen.

Kleber
bei ebenem Untergrund auf einem dünnen  
bis mittelstarken Mörtelbett

Kontaktschicht
(nach Betonzustand und Abwägung)
Kontaktschicht mit Quarzsand

Tragschicht
Betonestrich

INTERIÉR INNENBEREICH
Spárovací hmota

dvousložková spárovací hmota s epoxidovou pryskyřicí, 
nebo velice dobře čistitelná jednosložková spárovací 

hmota k okamžitému použití 
Rustikální cihlové dlažby spárovat FM – FM-X.

Lepení
při rovném podloží do tenkého  

a středního maltového lože 

Kontaktní přechodový můstek  
(dle stavu betonu a uvážení)

přechodový můstek s křemičitým pískem 

Podklad 
potěrový beton

 Cihelná dlažbaKlinkerpflaster

AUSSENBEREICH – WASSERUNDURCHLÄSSIGER AUFBAUEXTERIÉR – VODONEPROPUSTNÁ MONTÁŽ
Spárovací hmota

vodonepropustná spárovací hmota s přísadou 
trassu pro spáry 5 – 25 mm

Lepení 
při rovném podloží do tenkého a středního 

maltového lože 

Izolace
utěsňovací stěrka do 0,5 bar

 Kontaktní přechodový můstek
přechodový můstek s křemičitým pískem 

Podklad
železobetonová deska

Fugenmasse
wasserundurchlässige Fugenmasse mit 
Trassanteil für Fugen von 5 – 25 mm

Kleber
bei ebenem Untergrund auf einem dünnen bis 
mittelstarken Mörtelbett

Isolierung
Dichtschlämme bis 0,5 bar

Kontaktschicht
Kontaktschicht mit Quarzsand

Tragschicht
Stahlbetonplatte

 Cihelná dlažba Klinkerpflaster

EXTERIÉR – VODOPROPUSTNÁ MONTÁŽ AUSSENBEREICH – WASSERDURCHLÄSSIGER AUFBAU

 Spárovací hmota 
vodopropustná dvousložková spárovací hmota s epoxidovou 

pryskyřicí, nebo vodopropustná, velice dobře čistitelná 
jednosložková spárovací hmota k okamžitému použití 

Minimální šířka spáry – 3 mm 
Minimální hloubka spáry – 30 mm 

 Pokládka – maltové lože
vodopropustná trasscementová drenážní malta  

– propustnost vody 1000 l/m2 při vrstvě  
3 cm za hodinu

Podklad
zhutněné štěrkové lože „KUFR“, kde je zajištěno odvedení 

vsakující vody vhodnou drenáží, popřípadě drenážní strouhou 
se sklonem minimálně 1,5 – 3 %. V každém případě je nutno 

zabránit vzniku stojící vody!!!

Fugenmasse
wasserdurchlässige 2-Komponenten-Fugenmasse mit 
Epoxidharz oder wasserdurchlässige, sehr leicht zu reinigende 
einkomponentige Fugenmasse zur sofortigen Verwendung
Minimale Fugenbreite – 3 mm
Minimale Fugentiefe – 30 mm

Bettung – Mörtelbett
wasserdurchlässiger Trasszement-Drainagemörtel
– Wasserdurchlässigkeit 1000 l / m2 pro Stunde bei einer 
Schicht von 3 cm 

Tragschicht
verdichtetes Kiesbett „KUFR“, wobei die Wasserableitung 
durch eine geeignete Drainage sichergestellt werden 
muss, gegebenenfalls durch eine Drainagerinne mit einem 
Gefälle von mindestens 1,5 – 3 %. In jedem Fall muss einer 
Stauwasserbildung vorgebeugt werden!!!

 Cihelná dlažba Klinkerpflaster
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DLÁŽDĚNÁ PLOCHA

GEPFLASTERTE FLÄCHE 

skladba vrstev dle typu a zatížení

Schichtaufbau je nach Typ und Belastungdrenážní zásyp

Drainagefüllung

perforovaná drenážní hadice

perforierter Drainageschlauch

izolační fólie

Isolierfolie

ZAHRADA GARTEN

Ohraničení ploch  
cihelnou dlažbou
Už jsme zmínili význam hraničních prvků, které zabraňují bočnímu pohybu 
jednotlivých kamenů a jejich následnému uvolnění a poškození. Standardně 
se k tomuto účelu používají cihlové nebo jiné obrubníky.

Randeinfassungen  
aus Klinkerpflaster
Wir haben bereits die Bedeutung von Grenzelementen erwähnt, die 
eine Seitwärtsbewegung der Pflastersteine und so ihre Lockerung und 
Beschädigung verhindern. Gewöhnlich werden hierzu Klinkerrandsteine 
oder andere Randsteine verwendet. 

Doporučené složení  
podkladových vrstev

Empfohlene zusammensetzung 
der unterbauschichten

45 – 52 mm Pflaster
30 mm Bettung 4 – 8 mm
50 mm Bruchsteine 8 – 16 mm

100 mm Bruchsteine 0 – 63 mm

natürlicher Untergrund

dlažba 45 – 52 mm
kladecí vrstva 4 – 8 mm 30 mm

drcené kamenivo 8 – 16 mm 50 mm 

drcené kamenivo 0 – 63 mm 100 mm

rostlý terén

40 – 60 mm Pflaster
30 mm Bettung 4 – 8 mm, gegebenenfalls 2 – 5 mm

100 – 150 mm Bruchsteine 8 – 16mm

natürlicher Untergrund

dlažba 40 – 60 mm
kladecí vrstva 4 – 8 mm, popř. 2 – 5 mm 30 mm

drcené kamenivo 8 – 16 mm 100 – 150 mm

rostlý terén

FUSSWEGCHODNÍK

65 mm Pflaster
30 mm Bettung 4 – 8 mm, gegebenenfalls 2 – 5 mm

100 mm Bruchsteine 8–16 mm

200 mm Bruchsteine 16–32 mm

100 mm Kiessand 0–8 mm 

natürlicher Untergrund

dlažba 65 mm
kladecí vrstva 4 – 8 mm, popř. 2 – 5 mm 30 mm

drcené kamenivo 8 – 16 mm 100 mm 

drcené kamenivo 16 – 32 mm 200 mm

štěrkopísek 0 – 8  mm 100 mm

rostlý terén

POJEZDOVÉ PLOCHY do 3,5 t BEFAHRENE FLÄCHEN bis 3,5 t

52 – 65 mm Pflaster
30 mm Bettung 4 – 8 mm, gegebenenfalls 2 – 5 mm
50 mm Bruchsteine 8 – 16 mm

200 mm Bruchsteine 16 – 32 mm

natürlicher Untergrund

dlažba 52 – 65 mm
kladecí vrstva 4 – 8 mm, popř. 2 – 5 mm 30 mm

drcené kamenivo 8 – 16 mm 50 mm 

drcené kamenivo 16 – 32 mm 200 mm

rostlý terén

FUSSWEG mit befahrener Fläche bis 3,5 tCHODNÍK s pojezdem do 3,5 t

65 mm Pflaster
30 mm Bettung 4 – 8 mm, gegebenenfalls 2 – 5 mm

100 mm Bruchsteine 8 – 16 mm

100 mm Bruchsteine 16 – 32 mm

200 mm Bruchsteine 32 – 63 mm

100 mm Kiessand 0 – 8 mm

natürlicher Untergrund

dlažba 65 mm
kladecí vrstva 4 – 8 mm, popř. 2 – 5 mm 30 mm

drcené kamenivo 8 – 16 mm 100 mm 

drcené kamenivo 16 – 32 mm 100 mm 

drcené kamenivo 32 – 63 mm 200 mm

štěrkopísek 0 – 8 mm 100 mm

rostlý terén

BEFAHRENE FLÄCHE über 3,5 tPOJEZDOVÉ PLOCHY nad 3,5 t
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Vzory vyskládání 
cihelných dlažeb

Verlegemuster  
für Pflasterklinker

 Cihelné dlažby vám přinesou nejen vysokou užitnou hodnotu, 
ale nabízejí prostor pro kreativní vyskládání vámi vybrané dlažby. 
Získáte tak finální estetický výsledek, který bude plně odpovídat 
vašim představám i okolní architektuře. Na následujících stránkách 
vám představujeme některé varianty vyskládání.

 Klinkerpflaster von Brickland bieten Ihnen nicht nur einen hohen 
Gebrauchswert, sondern auch Raum für die kreative Verlegung des 
von Ihnen ausgesuchten Pflasters. Sie erhalten so ein ästhetisches 
Endergebnis, das Ihren Vorstellungen und der umgebenden 
Architektur vollkommen entspricht. Auf den folgenden Seiten stellen 
wir Ihnen einige Verlegevarianten vor. 
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Für ein gutes Ergebnis Co udělat pro dobrý výsledek

RotblaubuntToscana

 Denken Sie daran, dass Sie das Pflaster lange nutzen werden. 
Wenn Sie die Oberfläche während dieser Zeit vollkommen 
eben behalten möchten, widmen Sie der Zusammensetzung 
und der Verdichtung der einzelnen Unterbauschichten große 
Aufmerksamkeit. 

 Alle Pflastertypen, also auch Klinkerpflaster, müssen mit 
Randsteinen, Wänden o. Ä. eingefasst werden. Planen Sie vorher 
alle Einzelheiten und Arten der Einfassung. Dies ist sowohl für die 
Verlegetechnik als auch für den ästhetischen Endeindruck wichtig. 

 Normalerweise besteht kein Grund, das Pflaster in ein Betonbett zu 
verlegen. Das Pflaster sollte zerlegbar sein.

 Die Pflasterstärke sollte je nach der voraussichtlichen Belastung 
des Materials gewählt werden. Für Gehflächen empfehlen wir 
40–45 mm, für befahrene Flächen bis zu 3,5 t Fahrzeuggewicht 52 
mm und für extreme Belastung eine Stärke ab 65 mm.

 Für ein gutes Endergebnis muss bei der Verlegung auf gerade 
Fugen geachtet werden.

 Je größer die gepflasterte Fläche, um so auffälliger ist jede 
Ungenauigkeit.

 Bestellen Sie immer die gesamte Menge des benötigten  
Pflasters auf einmal. Es handelt sich um ein Naturprodukt  
und bei einer Zusatzlieferung kann eine völlig gleiche Farbigkeit 
nicht garantiert werden.

 Entnehmen Sie bei der Verlegung die Ziegel gleichzeitig von 
mehreren Paletten. Sie verhindern so die Entstehung von teilweise 
farbig unterschiedlichen Flächen, die durch den ausschließlich 
natürlichen Ursprung des Produkts verursacht werden kann. 

 Bedenken Sie dies auch bei der Beurteilung der Pflasterfarbe,  
die im Katalog und auf unseren Internetseiten immer etwas  
von der Wirklichkeit abweicht.

 Klinkerpflaster ist ein Naturprodukt ohne weitere visuelle 
Bearbeitung. Deshalb ist zum Beispiel eine Beschädigung  
durch Ölflecken nicht rückgängig zu machen und erfordert  
den Austausch der betroffenen Elemente.

 Nezapomeňte, že dlažbu budete používat dlouho. Chcete-li mít její 
povrch po celou tuto dobu perfektně rovný, věnujte velkou péči 
složení a zhutňování jednotlivých podkladových vrstev.

 Všechny typy dlažeb, tedy i cihelná, musejí být ohraničeny 
obrubníky, zdmi atd. Promyslete si předem všechny detaily a typy 
tohoto ohraničení. Je to důležité jak pro technologii pokládky, tak 
pro výsledný estetický dojem.

 V běžné praxi není důvod pro pokládku dlažby do betonové směsi. 
Dlažba by měla být rozebíratelná.

 Výšku dlažby volte podle předpokládaného zatížení. Pro pochozí 
plochy doporučujeme 40 – 45 mm, pro pojezdové do 3,5 t výšku 
52 mm a pro extrémní zatížení volte dlažbu výšky od 65 mm.

 Pro výsledný efekt je nezbytné dbát při pokládce na rovnost spár. 
Čím větší je dlážděná plocha, tím výraznější je každá nerovnost.

 Objednejte si vždy celé množství potřebné dlažby. Jde o přírodní 
produkt a při doplňkové dodávce nikdo nemůže zaručit naprosto 
shodnou barevnost.

 Při pokládce odebírejte prvky z více palet najednou. Zamezíte 
tak vzniku částečně barevně odlišných ploch daných výhradně 
přírodním původem produktu.

 To berte v úvahu i při posuzování barevnosti, která se v katalogu  
i na internetových stránkách vždy trochu liší od reality.

 Cihelná dlažba je přírodní produkt bez další vizuální úpravy. 
Uvědomte si, že například olejové skvrny nejsou odstranitelné 
a vyžadují výměnu zasažených prvků.



Rotblaubunt
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1.	 Obecná	část

1.1.	 Obchodní	společnost	Brickland	s.r.o.,	IČ:	252	34	765,	se	sídlem:	Plzeň,	Nepomucká	208,	okres	Plzeň-město,	PSČ	317	06,	zapsána	
v	OR	vedeném	Krajským	soudem	v	Plzni,	oddíl	C,	vložka	11316	(dále	jen	jako	„Prodávající“)	tímto	vydává	ve	smyslu	ust.	§	1751	
zákona	č.	89/2012	Sb.,	občanského	zákoníku,	tyto	dodací	podmínky	(dále	jen	„DP“).	

1.2.	 Tyto	DP	jsou	součástí	každé	smlouvy	uzavřené	mezi	Prodávajícím	a	jeho	zákazníky,	(zákazníci	Prodávajícího	budou	dále	označováni	
jen	 jako	 „Kupující“).	 Tyto	DP	 se	 vztahují	 na	prodej	 cihel,	 obkladových	pásků,	 cihlových	dlažeb	a	 souvisejícího	 zboží,	 (dále	 jen	
souhrnně	„Zboží“),	obchodovaným	společností	Brickland.	

1.3.	 Tyto	DP	určují	část	obsahu	smlouvy	nebo	objednávky	s	tím,	že	odchylná	ujednání	ve	smlouvě	nebo	potvrzené	objednávce	mají	před	
zněním	těchto	DP	přednost.

1.4.	 Tyto	DP	jsou	veřejně	přístupné	na	webových	stránkách	Prodávajícího	www.brickland.cz.

1.5.	 Tyto	DP	neplatí	pro	nákup	Zboží	přes	e.shop	prodávajícího

2.	 Nabídky	a	objednávky

2.1.	 Nabídky	předložené	Prodávajícím	v	ústní	nebo	písemné	formě	jsou	výlučně	informativního	charakteru	a	mají	platnost	5	dnů.	Jejich	
předmětem	 je	sdělení	ceny	Zboží	a	podmínek,	 za	nichž	má	Prodávající	 zájem	na	uzavření	smlouvy	nebo	objednávky	s	Kupujícím.	
Nabídky	nezavazují	Prodávajícího	k	dodání	Zboží	ani	k	poskytnutí	souvisejících	služeb	uvedených	v	těchto	nabídkách.	

2.2.	 Objednávka	Kupujícího	představuje	 jednostranný	návrh	Kupujícího	na	uzavření	Kupní	smlouvy,	nebo	pouze	na	vyřízení	dané	
objednávky	bez	uzavření	Kupní	smlouvy,	adresovaný	Prodávajícímu.	Tyto	musí	být	učiněny	písemně	a	obsahovat	čitelné	údaje.	
Kupující	nese	odpovědnost	za	správnost	údajů	uvedených	v	objednávce.	Kupující	provedením	objednávky	souhlasí	s	tím,	aby	se	
vzájemná	práva	a	povinnosti	stran	řídila	těmito	DP.		Prodávající	upozorňuje	Kupujícího,	že	z	důvodu	specifických	materiálů	pro	
výrobu	Zboží	a	specifického	postupu	při	jeho	výrobě	je	vhodné	objednávat	veškeré	jím	požadované	Zboží	prostřednictvím	jedné	
objednávky.	V	případě	následné	samostatné	objednávky	na	totéž	Zboží	není	z	technického	hlediska	možno	dodat	Zboží	zcela	
stejných	barev	a	rozměrů.

2.3.	 Smlouva	 je	 uzavřena	 v	 okamžiku,	 kdy	 Prodávající	 přijme	 návrh	 Kupujícího	 na	 uzavření	 smlouvy	 (nebo	 akceptuje	 objednávku	
k	vyřízení)	v	písemné	formě	a	toto	přijetí	Kupujícímu	doručí.	Za	akceptaci	objednávky	 je	považováno	rovněž	doručení	zálohové	
faktury	Kupujícímu.

2.4.	 Akceptace	Objednávky	s	dodatkem	nebo	odchylkou,	která	podstatně	nemění	podmínky	nabídky,	 je	přijetím	Objednávky,	pokud	
Kupující	bez	zbytečného	odkladu	 takové	přijetí	neodmítne.	Za	přijetí	objednávky	ve	smyslu	věty	předchozí	 se	považuje	úhrada	
zálohové	faktury	stran	Kupujícího.	

2.5.	 Objednáním	Zboží	Kupující	potvrzuje,	 že	má	dostatek	 finančních	prostředků	na	uhrazení	objednávaného	 zboží	a	má	 v	úmyslu	
objednávané	Zboží	kupujícímu	v	plné	výši	a	včas	uhradit.

2.6.	 Vzhledem	k	tomu,	že	výrobci	Zboží	negarantují	skladové	zásoby	ani	termíny	dodání	Zboží	do	ČR,	Kupující	si	vyhrazuje	právo	změnit	
z	důvodu	nedostatečných	dodávek	výrobců	Zboží	již	potvrzený	termín	dodání	Zboží.

3.	 Informace	o	Zboží

3.1.	 Kupující	bere	na	vědomí,	že	veškeré	technické	informace,	technické	výkresy,	popisy	a	označení	výrobců,	informace	o	hmotnosti	
a	rozměrech	nebo	o	počtech	výrobků	v	baleních	jsou	převzaty	od	výrobců	Zboží	a	mají	pouze	informativní	charakter.	Závazné	údaje	
o	Zboží	pro	Kupujícího	jsou	obsaženy	v	dodacím	listě	ke	Zboží.	

3.2.	 Nabízený	sortiment	Zboží	Prodávající	zveřejňuje	v	prospektech,	na	www	a	jiných	propagačních	materiálech,	(dále	jen	„Propagační	
materiály“).	Prodávající	je	oprávněn	jednostranně	měnit	sortiment,	označení	Zboží	a	jeho	ceny.	S	ohledem	na	průběžně	probíhající	
procesy	inovace	výroby	Zboží	Prodávající	upozorňuje	Kupujícího,	že	údaje	uváděné	zejména	v	tištěných	Propagačních	materiálech	
nemusí	být	úplné	a	aktuální	s	tím,	že	aktuální	nabídku	je	nutno	v	konkrétním	případě	ověřit	u	Prodávajícího.	Toto	se	týká	zejména	
barevnosti	Zboží.

3.3.	 Prodávající	 upozorňuje	 Kupujícího,	 že	 vyobrazení	 Zboží	 v	 Propagačních	 materiálech	 je	 pouze	 přibližné	 a	 informativní,	 když	
s	ohledem	na	materiály	pro	výrobu	Zboží	(přírodní,	lehce	proměnlivé	hlíny	a	jíly)	a	ruční	způsob	výroby	Zboží	může	dojít	k	výraznějším	
rozměrovým,	povrchovým	a	barevným	odlišnostem	Zboží	oproti	vyobrazení	v	Propagačních	materiálech	či	k	odlišnostem	jednotlivých	
kusů	Zboží	dodávaných	na	základě	jedné	smlouvy.	

3.4.	 Prodávající	dále	upozorňuje	Kupujícího,	že	při	použití	cihel	a	pásků	a	dlažeb	je	vhodné	celé	množství	Zboží	na	stavbě	připravit	
předem	a	odebírat	Zboží	z	více	palet	nebo	balení.	I	v	případě	objednání	jednobarevného	typu	Zboží	může	mít	výsledná	plocha	
melírovaný	odstín.	Za	lícovou	plochu	cihly	nebo	pásku	se	považuje	delší	strana	x	výška.	Technologická	a	kratší	strana	může	být	
barevně	i	povrchově	odlišná.	U	dlažeb	se	za	pohledovou	stranu	považuje	opačná	strana	ložné	plochy.	Na	všech	plochách	všech	typů	
cihlových	výrobků	se	mohou	vyskytovat	„setřená“	místa	vznikající	technologií	výroby,	kterou	nelze	ze	strany	Prodávajícího	ovlivnit.

4.	 Kupní	cena	Zboží

4.1.	 Kupní	cena	Zboží	je	stanovena	na	základě	ceníku	Prodávajícího,	platného	ke	dni	uzavření	smlouvy.	

4.2.	 V	případě	Zboží	neuvedeného	v	ceníku	je	cena	stanovena	dohodou	stran.	

4.3.	 Prodávající	 je	oprávněn	výši	cen	v	ceníku	 jednostranně	měnit	zejména	v	závislosti	na	změnách	cen	výrobců	a	dále	kurzovních,	
celních,	 daňových	 nebo	 přepravních	 změnách.	 Tím	 nejsou	 dotčeny	 výše	 kupních	 cen	 dle	 již	 uzavřených	 smluv	 a	 potvrzených	
Objednávkách.

5.	 Platební	podmínky

5.1.	 Nebude	-	li	v	konkrétním	případě	sjednáno	jinak,	bude	cena	za	Zboží	Kupujícím	hrazena	bankovním	převodem	na	účet	Prodávajícího	
níže	uvedeným	způsobem.	

5.2.	 Kupující	uhradí	Prodávajícímu	1.	část	kupní	ceny	v	obvyklé	výši	50%	z	celkové	kupní	ceny	Zboží	do	14	dnů	od	uzavření	smlouvy	nebo	
potvrzení	Objednávky	prodávajícím,	a	to	na	základě	řádně	vystavené	faktury	(zálohové	faktury).

5.3.	 Na	základě	proplacení	1.části	kupní	ceny	zahájí	Kupující	kompletní	proces	objednání	Zboží	pro	Zákazníka.

5.4.	 Kupující	uhradí	Prodávajícímu	zbývající	část	kupní	ceny	po	výzvě	Prodávajícího	před	dodáním	Zboží.

5.5.	 Úhrada	kupní	ceny	v	plné	výši	je	podmínkou	dodání	Zboží	Kupujícímu.	Odebírání	částí	dodávky	při	neuhrazení	celé	zakázky	
je	nepřípustné.	

5.6.	 V	případě,	že	kupní	cena	či	její	část	bude	v	konkrétním	případě	dle	dohody	stran	hrazena	po	dodání	Zboží,	je	Kupující	v	případě	
prodlení	s	její	úhradou	povinen	zaplatit	Prodávajícímu	smluvní	pokutu	ve	výši	0,5	%	z	dlužné	částky	za	každý	byť	jen	započatý	den	
prodlení.	Tím	není	dotčen	nárok	Prodávajícího	na	náhradu	škody	ze	stejného	právního	titulu.

5.7.	 V	případě	prodlení	Kupujícího	dle	odst.	5.6.	věty	první	těchto	DP	je	Kupující	povinen	uhradit	náklady	spojené	s	dodáním	Zboží,	a	to	
i	v	případě,	že	ve	smlouvě	bylo	sjednáno,	že	dopravu	hradí	Prodávající.

5.8.	 V	případě	prodlení	Kupujícího	dle	odst.	5.6.	věty	první	těchto	DP	je	Prodávající	oprávněn	Zboží	prodat	třetí	osobě	a	po	naplnění	
všech	závazků	Kupujícím	mu	připravit	zboží	nové	za	stejnou	cenu,	avšak	za	podmínek	dodání	dle	bodu	5.7.

6.	 Dodávky	–	doprava	Zboží

6.1.	 Dodací	lhůty	Zboží	budou	Kupujícímu	sděleny	v	potvrzení	objednávky	s	ohledem	na	bod	2.6.	

6.2.	 Místem	plnění	(odevzdání	Zboží)	je	sklad	Prodávajícího	v	Plzni.	

6.3.	 Bude-li	 v	 konkrétním	 případě	 k	 žádosti	 Kupujícího	 sjednáno	 odeslání	 Zboží	 na	 jiné	 místo	 plnění	 prostřednictvím	 dopravce	
Kupujícího,	odevzdá	Prodávající	Kupujícímu	Zboží	okamžikem,	kdy	předá	Zboží	prvnímu	dopravci	k	dopravě	a	umožní	Kupujícímu	
uplatnit	práva	z	přepravní	smlouvy	vůči	dopravci.	Odevzdáním	Zboží	přechází	na	Kupujícího	nebezpečí	škody	na	Zboží.	V	případě	
vytíženosti	dopravce,	nezaviněné	Prodávajícím,	se	prodlužuje	termín	dodání	Zboží	o	příslušný	počet	dní.	

6.4.	 Podmínkou	pro	dodání	Zboží	na	místo	požadované	Kupujícím	je	zpevněná	komunikace	umožňující	svým	charakterem	a	dopravními	
předpisy	navážení	materiálu	nákladním	vozidlem.	Náklady	vzniklé	porušením	této	podmínky	hradí	vždy	Kupující.

6.5.	 Prodávající	neodpovídá	za	škody	vzniklé	na	Zboží	v	průběhu	jeho	přepravy.	Ujednání	věty	předchozí	neplatí	v	případě,	že	dopravu	
Zboží	provádí	sám	Prodávající	na	vlastní	zodpovědnost.

6.6.	 V	případě,	 že	Kupující	odmítne	přepravované	Zboží	bezdůvodně	převzít,	 je	Prodávající	oprávněn	od	dané	Kupní	 smlouvy	nebo	
objednávky	odstoupit.	Kupující	je	v	takovém	případě	povinen	nahradit	Prodávajícímu	veškeré	vzniklé	náklady.	V	případě,	že	náklady	
na	dodání	Zboží	nelze	stanovit	předem,	budou	tyto	účtovány	dodatečně.

7.	 Balení

7.1.	 Zboží	je	dodáváno	zpravidla	na	paletách,	v	případě	obkladových	pásků	také	v	jednoduchých	papírových	přepravních	kartonech,	
v	 baleních	 stažených	 plastovou	 páskou	 nebo	 v	 jednotlivých	 řadách	 proložených	 polystyrenem.	 Rozhodující	 údaje	 o	 označení	
a	množství	jsou	uvedeny	na	dodacích	listech	Zboží.	

7.2.	 Kupující	uhradí	Prodávajícímu	cenu	účtovaných	palet	společně	se	Zbožím.

7.3.	 V	případě,	že	jsou	palety	vratné,	je	tento	údaj	výslovně	uveden	na	daňovém	dokladu.	Prodávající	v	takovém	případě	vrátí	Kupujícímu	
cenu	 za	 palety	 poníženou	 o	 částku	 odpovídající	 20%	 z	 jejich	 ceny,	 která	 představuje	 opotřebení	 palet.	 Kupující	 je	 povinen	
Prodávajícímu	vrátit	nepoškozené	palety	v	místě	jeho	skladu	v	Plzni	ve	lhůtě	3	měsíců	od	dodání	Zboží,	v	opačném	případě	jeho	
nárok	na	vrácení	ceny	palet	zaniká.

7.4.	 Cena	za	vratné	palety	bude	Kupujícímu	vrácena	na	základě	potvrzeného	dobropisu	vystaveného	při	vrácení	palet	se	splatností	21	
dní	od	vystavení.

7.5.	 Náklady	na	dopravu	palet	na	místo	jejich	vrácení	nese	Kupující.	

8.	 Odpovědnost	za	vady,	reklamace

8.1.	 Prodávající	poskytuje	na	dodávané	Zboží	záruku	za	jakost	v	délce	trvání	12	měsíců	za	níže	uvedených	podmínek.

8.2.	 Záruky	na	zlom,	vznik	výkvětů	a	barevnost	Zboží	platí	do	doby	před	použitím	Zboží.	Vyzděním,	nalepením	nebo	položením	záruka	
na	Zboží	dle	věty	předchozí	zásadně	zaniká.	Práva	ze	záruky	dle	věty	předchozí	je	Kupující	povinen	uplatnit	před	použitím	Zboží,	
v	opačném	případě	tato	práva	zanikají.	Kupující	je	srozuměn	s	tím,	že	barevné	odlišnosti	Zboží	z	jednotlivých	palet	lze	eliminovat	
odebíráním	z	více	palet	najednou.	V	případě,	že	Kupující	tento	postup	nedodrží,	jeho	práva	ze	záruky	zanikají.	

8.3.	 S	ohledem	na	charakter	materiálů	pro	výrobu	Zboží	(přírodní	původ)	se	záruka	za	jakost	Zboží	nevztahuje:

8.3.1.	 na	barevné	rozdíly	Zboží,	toto	platí	také	pro	jednobarevné	typy	

8.3.2.	 na	drobné	jednotlivé	výkvěty	před	vyzděním	nebo	položením	Zboží

8.3.3.	 na	drobný	cicvár	u	ražených	cihel	s	ohledem	na	použitou	technologii	

8.3.4.	 u	ražených	cihel	na	rozměrové,	tvarové	či	povrchové	nepřesnosti

8.3.5.	 na	odřená	místa,	otřepy	a	trhlinky	vzniklé	technologií	výroby	a	manipulací,	které	nesnižují	užitnou	hodnotu	Zboží

8.3.6.	 na	rozměrové	nepřesnosti	Zboží	v	tolerancích	platné	normy

8.3.7.	 na	barevné	odchylky	Zboží	oproti	vyobrazení	v	katalogu	nebo	na	www	stránkách	a	vzorkových	tabulích

8.3.8.	 na	barevné	odchylky	Zboží	dodaného	v	různém	časovém	období	

8.3.9.	 na	barevné	rozdíly	stejného	typu	Zboží	použitého	na	různých	stavbách	

8.3.10.	na	barevné	rozdíly	vykazované	přírodními	engobami	u	keramických	krycích	desek	a	stříšek,	a	na	rozměrové	nepřesnosti	uvedeného	
Zboží	z	důvodu	jeho	ruční	výroby.	

8.3.11.	na	mrazuvzdornost	a	výkvěty	u	cihel	a	pásků	v	případě,	že	Kupující	dostatečně	nezajistí	správné	konstrukční	řešení	celé	stavby,	
zejména	izolací,	větracích	mezer,	malty,	kotvení,	zamezení	zatékání	vody	atd.	

8.3.12.	na	poškození	Zboží	při	dlouhodobém	skladování	z	důvodu	neodebrání	Zboží:	poškození	balení,	poškození	palety,	tvorba	organických	
látek,	plísně	a	pod	...

8.4.	 U	maltových	a	spárovacích	směsí	má	Kupující	práva	ze	záruky	a	práva	z	 vad	z	 titulu	barevné	 rozdílnosti	Zboží	pouze	u	suché	
nepoužité	směsi.	Po	vyzdění	cihel	nebo	nalepení	pásků	Kupující	tato	práva	nemá.

8.5.	 Kupující	nemá	práva	z	vad	a	práva	ze	záruky	v	případě	vad	vzniklých	nesprávným	skladováním	či	užíváním	Zboží,	při	rozřezání	cihel	
na	pásky	Kupujícím,	vlivem	počasí	a	živelných	pohrom	nebo	nedodržením	technologických	postupů	při	montáži	Zboží.	

8.6.	 U	Zboží	prodávaného	za	sníženou	cenu	nemá	Kupující	práva	z	vad,	pro	které	byla	nižší	cena	ujednána.

8.7.	 Zkrácené	rovné	a	rohové	pásky,	které	se	vyrábí	ze	zbylé	části	cihel	při	řezání	rohových	pásků,	podléhají	zvláštnímu	obchodnímu	
režimu.	Nemají	vlastnosti	základního	originálního	rovného	nebo	rohového	pásku	a	Kupující	nemůže	tyto	rozdíly	uplatňovat	jako	vady	
výrobku.

8.8.	 Za	 vadu	 zboží	 s	 uplatněním	 práv	 z	 vad	 Zboží	 a	 právem	 uplatnění	 Záruky	 nebo	 vrácení	 zboží	 se	 nepovažuje	 špatně	 učiněná	
objednávka	ze	strany	Kupujícího	

8.9.	 Při	uplatnění	práv	z	vad	Zboží	a	práv	ze	záruky	je	Kupující	povinen	postupovat	níže	uvedeným	způsobem:

8.9.1.	 práva	ze	zjevných	vad	Zboží	je	Kupující	povinen	uplatnit	ihned	po	převzetí	Zboží	ve	skladu	Prodávajícího	nebo	u	přepravce	a	vyznačit	
je	na	dodacím	listě	Zboží.	Tento	je	Kupující	povinen	ihned	doručit	Prodávajícímu.

8.9.2.	 práva	ze	skrytých	vad	musí	Kupující	uplatnit	bezodkladně	poté,	co	je	mohl	při	dostatečné	péči	zjistit.

8.9.3.	 v	případě	zlomu	Zboží	přepravovaného	k	žádosti	Kupujícího	osobou	odlišnou	od	Prodávajícího	nemá	Kupující	vůči	Prodávajícímu	
práva	z	vad	a	záruky	s	tím,	že	je	povinen	právo	na	náhradu	škody	uplatňovat	u	přepravce.

8.9.4.	 Kupující	je	povinen	uplatňovat	reklamace	písemně	s	přiložením	kopie	dodacího	listu	Zboží.

8.9.5.	 k	reklamaci	je	oprávněn	pouze	Kupující	uvedený	na	příslušné	faktuře.			

8.10.	 Prodávající	 odstraní	 uznané	 vady	podle	 vlastního	 vhodného	uvážení,	 buďto	 výměnou	 reklamovaného	 zboží	 či	 jeho	 části,	 nebo	
přiměřenou	a	logicky	vyčíslitelnou	slevou	z	ceny.	Tímto	plněním	se	považují	veškeré	nároky	Kupujícího	za	splněné.	

8.11.	 Vylučuje	se	povinnost	Prodávajícího	k	náhradě	jakékoliv	další	následné	škody	způsobené	vadami	Zboží	Kupujícímu,	vyjma	škody	
způsobené	úmyslně	nebo	z	hrubé	nedbalosti.

9.	 Vrácení	Zboží,	dobropisy

9.1.	 Kupující	bere	na	vědomí,	že	vyjma	zákonných	nároků	z	vad	Zboží	nemá	nárok	na	jeho	vrácení	či	výměnu.	Prodávající	není	zásadně	
povinen	koupit	Zboží	od	Kupujícího	zpět.	

9.2.	 V	případě,	že	se	Kupující	s	Prodávajícím	dohodnou	v	konkrétním	případě	na	zpětném	prodeji	Zboží,	je	Kupující	povinen	předat	
Prodávajícímu	Zboží	v	místě	skladu	to	v	neporušených,	čistých	a	kompletních	obalech	tak,	aby	Zboží	bylo	možné	dále	prodat.	
V	případě	nesplnění	podmínek	věty	předchozí	je	Prodávající	oprávněn	převzetí	Zboží	odmítnout.

9.3.	 Náklady	spojené	s	dopravou	Zboží	do	skladu	Prodávajícího	nese	Kupující.

9.4.	 V	případě	sjednání	zpětného	prodeje	ve	smyslu	odst.	9.2.	bude	činit	kupní	cena	částku	odpovídající	původní	kupní	ceně	ponížené	
o	25%,	jedná-li	se	o	Zboží	uvedené	v	katalogu	Kupujícího	či	částku	odpovídající	původní	kupní	ceně	ponížené	o	50%	v	případě,	že	
se	jedná	o	Zboží	neuvedené	v	katalogu	Prodávajícího.	S	ohledem	na	skutečnost,	že	Zboží	má	specifický	charakter	a	je	vyráběno	
v	omezeném	množství	zpravidla	na	zakázku,	což	výrazně	snižuje	možnosti	jeho	dalšího	prodeje,	je	takto	sjednaná	podmínka	zcela	
přiměřená.

9.5.	 Kupní	cena	zpětně	prodávaného	Zboží	bude	Kupujícímu	uhrazena	na	účet,	ze	kterého	byla	původně	placena,	na	základě	dobropisu	
vystaveného	při	zpětném	prodeji	Zboží,	potvrzeného	Kupujícím.	Splatnost	kupní	ceny	činí	21	dní	od	potvrzení	dobropisu	Kupujícím.	
Náležitosti	dobropisu	jsou	stanoveny	s	ohledem	na	to,	zda	je	Kupující	 fyzickou	či	právnickou	osobou.	Dobropis	pro	právnickou	
osobu	 musí	 obsahovat	 kromě	 vyúčtování	 dobropisované	 částky	 přesnou	 a	 čitelnou	 identifikaci	 oprávněné	 osoby	 jednající	
za	Kupujícího,	adresu,	IČO	a	DIČ,	kontaktní	údaje,	telefon	a	e-mail	pro	zpětné	ověření.	Dobropis	pro	fyzickou	osobu	musí	kromě	
vyúčtování	dobropisované	částky	obsahovat	přesnou	a	čitelnou	identifikaci	osoby,	která	dobropis	za	Kupujícího	potvrzuje.

10.	 Vyšší	moc

10.1.	 Prodávající	 neodpovídá	 za	 škodu	 způsobenou	 Kupujícímu	 nesplněním	 povinností	 z	 uzavřených	 smluv,	 zabránila-li	 mu	 v	 plnění	
povinností	dočasně	nebo	trvale	mimořádná	nepředvídatelná	a	neodvratitelná	překážka,	vzniklá	nezávisle	na	jeho	vůli.	

10.2.	 Mezi	tyto	překážky	patří	zejména	extrémní	přírodní	jevy,	překážky	vyplývající	z	politické	situace	(např.	stávky,	obecné	ohrožení,	nepokoje,	
válka	v	zemi	výrobce,),	technologické	a	kapacitní	důvody	jednotlivých	výrobců	Zboží	nebo	vyhlášení	konkurzu	na	výrobce	Zboží,	změna	
legislativy	nebo	jiné	obchodní	regulace,	překážky	v	dodávkách	energií,	protiprávní	jednání	třetích	stran,	rozhodnutí	orgánů	státní	moci,	
havárie	nebo	kolaps	informačních	technologií,	epidemie	nebo	jiná	zdravotní	rizika	a	pod.

11.	 Speciální	výrobky

11.1.	 Speciální	 výrobky	nejsou	sériové	výrobky	a	 jsou	vyráběny	a	dodávány	pouze	pro	specifické	potřeby	Kupujícího	na	základě	 jeho	
požadavku	 a	 potřeby.	 Dodací	 a	 technické	 podmínky	 se	 liší	 od	 základních	 výrobků,	 zejména	 technickým	 provedením,	 tvarem,	
zbarvením,	způsobem	použití,	cenou,	termínem	dodání.	Některé	speciální	výrobky	nejdou	zařadit	do	technických	norem	a	není	
možné	Kupujícím	jakkoliv	vyžadovat	jejich	rozměr,	úhel,	barevnost	nebo	jiné	specifické	technické	vlastnosti.	Jediným	a	základním	
parametrem	je	bezpečné	použití	a	zdravotní	nezávadnost	výrobku.

11.2.	 Speciální	výrobky	jsou	dodávány	obvykle	8-10	týdnů	od	jejich	objednání	s	tím,	že	termín	dodání	nemusí	být	jednotlivě	specifikován	
v	potvrzení	objednávek	a	ve	smlouvách	Prodávajícího,	i	když	jsou	jejich	součástí.

11.3.	 Objednáním	Speciálních	výrobků	je	Kupující	je	srozuměn	s	tím,	že	v	případě	nevyužití	těchto	Speciálních	výrobků	nelze	tyto	žádným	
způsobem	Prodávajícímu	vracet,	nebo	je	jinak	měnit	za	jiné	zboží.	

11.4.	 Do	 speciálních	 výrobků	 jsou	 zařazeny:	 keramické	 krycí	 prvky,	 překlady	 z	 lícových	 cihel,	 cihelné	 tvarovky,	 úhlové	 rohové	 pásky,	
pomocné	kotvení,	a	speciální	barevné	spárovací	a	maltové	směsi.

12.	 Doklady	ke	Zboží

12.1.	 Spolu	s	dodaným	Zbožím	předá	Prodávající	Kupujícímu	tyto	doklady:	řádně	vyplněnou	fakturu	s	vyúčtováním	jednotlivých	položek	
a	DPH,	Dodací	podmínky	a	Dodací	 list	nebo	Přepravní	 list	ke	Zboží,	vyúčtování	DPH	k	zálohovému	listu.	Kupující	dává	souhlas	
k	tomu,	aby	komunikace	a	předávání	Dokladů	ke	zboží	probíhala	elektronicky.

12.2.	 Prodávající	může	spolu	s	dodaným	Zbožím	předat	Kupujícímu	tyto	doklady:	Potvrzení	objednávky,	Materiálový	a	cenový	rozpočet,	
Zálohový	list,	Statický	výpočet	překladů,	kopii	Certifikátu	výrobku,	Prohlášení	o	shodě	nebo	Předpis	k	použití	Zboží.

13.	 Závěrečná		ustanovení,	práva	spotřebitele

13.1.	 V	případech	příslušnou	smlouvou	(včetně	těchto	DP)	neupravených	se	použijí	příslušná	ustanovení	občanského	zákoníku.	

13.2.	 Uhrazením	účetního	dokladu	Prodávajícího	Kupující	výslovně	souhlasí	s	údaji	uvedenými	na	tomto	dokladu	a	souhlasí	s	použitím	
platné	 verze	 těchto	DP	na	uzavřený	 smluvní	 vztah.	 Toto	ustanovení	 a	provedení	 je	 uplatňováno	 z	důvodu	 toho,	 že	 Prodávající	
a	 Kupující	 v	 mnoha	 obchodních	 případech	 neuzavírají	 obchodní	 vztah	 přímo	 osobně,	 ale	 pomocí	 poštovní	 nebo	 elektronické	
komunikace.

13.3.	 Prodávající	si	vyhrazuje	právo	pořízení	fotodokumentace	a	její	neadresné	publikace,	z	prováděné	nebo	dokončené	stavby,	na	kterou	
bylo	dodáno	jím	prodávané	Zboží,	a	to	i	v	případě,	že	Kupující	postupuje	Zboží	k	dalšímu	prodeji.	Toto	neplatí	v	případě	písemného	
požadavku	Zákazníka.

13.4.	 Prodávající	nenabízí	své	zboží	 formou	podomního	prodeje,	ale	 formou	vystavení	zboží	ve	vzorkovnách,	na	odborných	výstavách	
a	v	Propagačních	materiálech	či	www	stránkách,	kde	se	Kupující	může	s	výrobky	a	jejich	vlastnostmi	a	cenou	volně	a	svobodně	
seznámit	 po	neomezenou	dobu.	Návštěva	obchodního	 zástupce	u	Kupujícího	nemůže	být	 prezentována	 jako	podomní	prodej.	
Vzorky	zboží	si	může	Kupující	vyžádat	i	mimo	prostory	Kupujícího	a	Prodávající	této	žádosti	vyhoví.	Obchodní	vztah	mohou	obě	
strany	svobodně	uzavřít	i	na	dálku	formou	poštovní	nebo	elektronické	komunikace.		Na	Prodávajícího	ani	Kupujícího	se	z	uvedených	
a	popsaných	důvodů	nevztahují	zákonné	ujednání	vztahující	se	k	podomnímu		prodeji.	

13.5.	 V	případě,	že	je	Kupující	spotřebitelem	a	k	uzavření	smluvního	vztahu	mezi	ním	a	Prodávajícím	dochází	distančním	způsobem	či	
mimo	obchodní	prostory	Prodávajícího,	má	takový	Kupující	při	splnění	zákonných	podmínek	právo	odstoupit	od	smlouvy.	Kupující	
souhlasí	s	tím,	aby	mu	Prodávající	sdělil	údaje	uvedené	v	§	1811	odst.	2	a	§	1820	odst.	1	občanského	zákoníku	v	jiné	textové	
podobě	nebo	prostřednictvím	svých	www.brickland.cz.

13.6.	 Dozorovým	 a	 kontrolním	 orgánem	 státní	 správy	 je	 Česká	 obchodní	 inspekce.	 Česká	 obchodní	 inspekce	 kontroluje	 a	 dozoruje	
právnické	a	fyzické	osoby	prodávající	nebo	dodávající	výrobky	a	zboží	na	vnitřní	trh,	poskytující	služby	nebo	vyvíjející	jinou	podobnou	
činnost	na	vnitřním	trhu,	poskytující	spotřebitelský	úvěr	nebo	provozující	tržiště	(tržnice),	pokud	podle	zvláštních	právních	předpisů	
nevykonává	tento	dozor	jiný	správní	úřad.

13.7.	 V	 případě,	 že	 mezi	 prodávajícím	 a	 Kupujícím	 nastane	 situace	 vyžadující	 souhlas	 se	 zpracováním	 osobních	 údajů	 Kupujícího,	
Prodávající	si	tento	souhlas	vyžádá	v	samostatném		dokumentu.

13.8.	 Prodávající	splňuje	zákonné	požadavky	GDPR	a	uchovává	osobní	údaje	zákazníků	v	souladu	s	tímto	zákonem.
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Obchodní	a	dodací	podmínky	Brickland	s.r.o.	Aktualizováno	pro	cihly,	pásky,	dlažby	a	příslušenství	ke	dni:	1.	9.	2018.		
Tyto	podmínky	neplatí	při	nákupu	Zboží	s	kódovým	označením	„KE“.	

Obchodní	podmínky	se	mohou	aktualizovat	a	měnit.	Aktuální	a	platná	verze	obchodních	podmínek	ke	dni	prodeje	zboží		
je	uveřejněna	na	www.	brickland.cz	a	na	zadní	straně	fakturačních	dokladů.



www.brickland.cz
www.klinker-shop.cz

www.brickland.sk
www.klinker-shop.sk

PLZEŇ 
Nepomucká 208, 326 00 Plzeň-Černice

PRAHA 
Vídeňská 1764/158, 148 00 Praha-Kunratice

KROMĚŘÍŽ 
Jožky Silného 2349/4, 767 01 Kroměříž

TRNAVA 
Orešianska 11, 917 00 Trnava, Slovenská republika


