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Vážený obchodný partner, 

 
  

Spoločnosť DUBAI TRADE s.r.o. rozšírila od 09/2008 svoju ponuku dlažieb a obkladov 
o prírodný kameň importovaný z Indie. 
 
 
Stručná charakteristika materiálu: 
 
 Tento materiál / štiepaný a kalibrovaný kameň / prírodný a kalibrovaný kameň predstavuje 
rádovo vyššiu úroveň obkladov a dlažieb (v porovnaní s doterajšou ponukou).  Je to prírodný 
materiál, je vhodný na použitie tak do interiérov, ako aj do exteriéru:   
- rozmer: 30 x 15 cm; 30 x 30 cm (pravidelný / formátovaný) 
- hrúbka: cca 10 mm (kalibrovaný na hrúbku po celej ploche) 
 
 

STONE – cenník  
Druh / dizajn   - VEĽKOOBCHOD

balenie 

m2/pal.

cena v  €/m2 

(bez DPH)

cena v  €/m2 

(s DPH)

1. COPPER 30 x 15 cm (povrch reliéfny, pololesklý ako medená ruda) 37.8 19.25 23.10

2. SILVER GREY 30 x 15 cm  (povrch reliéfny, matný, odtieň striebornosivý) 37.8 16.50 19.80

3. BLACK STONE 30 x 15 cm (povrch reliéfny, matný, čierny resp. čiernosivý) 37.8 16.50 19.80

4. DE GREEN  30 x 15 cm (povrch reliéfny, pololesklý, metalický /zelenosivý ) 37.8 16.50 19.80

5. CALIFORNIA 30 x 15 cm (povrch reliéfny, matný, s nádychom čiernej, červ. a žltej) - - -

6.
RAINBOW 30 x 30 x 1cm (kalibrovaný prír. kameň - pieskovec, s výraznou kresbou, 

matný, s nádychom hnedej, tehlovočervenej, žltej  a ružovej)
37.8 16.50 19.80

7. GOLD YELLOW 30 x 15 cm (povrch reliéfny, matný, s nádychom čiernej a žltej) 37.8 16.50 19.80

Poznámka:

1) Ceny sú stanovené ako ceny EXW- sklad v Žarnovici

2) Najmenšie odberové množstvo je 1 balík = 10 ks = 0,45 m2, resp. 0,9 m2 pri rozmere 30 x 30 cm (pol.č.6 - RAINBOW)

3) Predaj po balíkoch / maloodber / je možný len v predajni firmy v ZC. Jednotková cena bez DPH je vyššia o 2,66 €/m2

4) Položky č.1 - č.5 sú v rozmere 30 x 15 cm, položka č.6  v rozmere 30 x 30 cm

 

 
 

Tešíme sa na spoluprácu s Vami. 
 
 
 
 
V Žarnovici, 01.02.2021      Ing. Miloš HUSÁR 
         konateľ 
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