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produkt

Střipane kostky

rozmer: 4/6 cm

barva: sedo-žluta, seda, 

produktivita: ca. 8 m2/ Tunu

Střipane kostky

rozmer: 8/10 cm

barva: seda

sedo-žluta

produktivita: ca. 4,7 m2/ Tonne

Střipane kostky

rozmer: 15/17 cm

barva: seda

sedo-žluta

produktivita: ca. 2,5 m2/ Tonne

Střipane kostky

rozmer: 

- 4/6 cm

- 8/10 cm

barva: červena

Střipane kostky

rozmer: 

- 4/6 cm

- 8/10 cm

barva: černa

Otočene kostky

rozmer: 

- 4/6 cm 

- 8/10

barva: seda, sedo-žluta

barva: červena, černa- na ptani

Kostky střední zrno
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produkt

řezane a řezano/střipane kostky

romer: 8/10 - allseitig gesägt, 

horní povrch řezana a plamenný povrch

strany střipane

barva: seda

produkt

Kostky jemne zrno STR střipane

rozmer: 

- 4/6 cm

- 8/10 cm

barva: seda

Kostky jemne zrno STL střipane

rozmer: 

- 4/6 cm

- 8/10 cm

barva: seda

Kostky- jemné zrno

srovnání zrna :

střední zrno – jemne zrno STR – jemne zrno STL
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produkt

Granitmauerstein gespalten

Abmessungen: 10x20x40 cm 

Farbe: grau

Ergiebigkeit: ca. 48 kusu/Tunu

Maßtoleranz: +/- 2 cm

Granitmauerstein gespalten

Abmessungen: 10x20x40 cm 

Farbe: grau-gelb

Ergiebigkeit: ca. 48 kusu/Tunu

Maßtoleranz: +/- 2 cm

Murači kamen střipany

rozmer: 20x20x40 cm 

barva: seda

produktivita: ca. 24 kusu/Tunu

+/- 2 cm

Murači kamen střipany

rozmer: 20x20x40 cm 

barva: seda

produktivita: ca. 24 kusu/Tunu

+/- 2 cm

Murači kamen střipany

rozmer 20x20x40 cm 

barva: červena

produktivita: ca. 24 kusu/Tunu

+/- 2 cm

Murači kamen

Murači kamen střipany

rozmer 20x20x40 cm 

barva: černa

produktivita: ca. 24 kusu/Tunu

+/- 2 cm
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produkt

Murači kamen střipany

rozmer: 40x40x60-120 cm 

barva: červena

produktivita: ca. 2,4 m/ Tunu

+/- 4 cm

Murači kamen otočen

rozmer: 10x20x40 cm

rozmer: 20x20x40 cm

10x10x20, 15x20x40 cm- cena na ptani

barva: seda, sedo/žluta

+/- 2 cm

Murači kamen střipany

rozmer: 30x30x60-120 cm (+/- 3 cm)

barva: seda, sedo/žluta

produktivita: ca. 4,2 m/ Tunu

Murači kamen střipany

rozmer: 40x40x60-120 cm (+/- 4 cm)

barva: seda

produktivita: ca. 2,4 m/ Tunu

Murači kamen střipany

rozmer: 40x40x60-120 cm (+/- 4 cm)

barva: sedo/žluta

produktivita: ca. 2,4 m/ Tunu

Murači kamen střipany

rozmer: 50x50x60-120 cm (+/- 4 cm)

barva: seda, sedo/žluta

produktivita: ca. 1,5 m/Tunu
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produkt

Murači kamen řezano/střipany

-horní a spodní povrch, a boki řezane

romer: 10x20x40 cm 

barva: seda, sedo/žluta

produktivita: ca. 48 kusu/ Tunu

Murači kamen řezano/střipany

-horní a spodní povrch řezane

-horní a spodní povrch, a boki řezane

rozmer: 20x20x40 cm 

barva: seda, sedo/žluta

produktivita: ca. 24 kusu/ Tunu

Murači kamen řezano/střipany

-horní a spodní povrch řezane

-horní a spodní povrch, a boki řezane

rozmer: 30x30x60-120 cm 

40x40x60-120 cm

50x50x60-120 cm

barva: seda, sedo/žluta



produkt

Obrubnik střipany
rozmer: 10x20x80-120 cm
barva: seda
+/- 2 cm

Obrubnik střipany
rozmer: 10x20x80-120 cm

barva: sedo-žluta

+/- 2 cm

Obrubnik střipany
rozmer: 10x25x80-120 cm
barva: seda
+/- 2 cm

Obrubnik střipany
rozmer: 10x25x80-120 cm

barva: sedo-žluta

+/- 2 cm

Obrubnik střipany

rozmer: 10x20x40 cm

barva: seda

+/- 2 cm

Obrubnik střipany

rozmer: 10x20x40 cm

barva: sedo-žluta

+/- 2 cm

www.sgran.pl

obrubniky
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produkt

Obrubnik střipany

rozmer: 10x20x40 cm

barva: červena
+/- 2 cm

Obrubnik střipany

rozmer: 15x20x40 cm

barva: seda
+/- 2 cm

Obrubnik střipany

rozmer: 20x20x40 cm

barva: seda
+/- 2 cm

Obrubnik střipany

rozmer: 20x20x40 cm

barva: sedo-žluta
+/- 2 cm

Obrubnik řezany
rozmer: 6x20x100 cm

barva: seda

Obrubnik řezany
rozmer: 6x20x100 cm

barva: červena, černa
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Fontány, zahradní žlaby

produkt

zahradní žlab Nr. 1T

rozmer: 100x60x60 cm

rozmer: 75x45x45 cm

obrábění: sekaný

stěna 10 cm, spodní stěna 15 cm 

zahradní žlab Nr. 2T

rozmer: 120x60x60 cm

rozmer: 75x45x45 cm

obrábění: řezany/ štokovany

zahradní žlab Nr. 3T

rozmer: 120x60x60 cm

obrábění: řezany/ štokovany/ natur

stěna 10 cm, spodní stěna 15 cm 

zahradní žlab Nr. 7T

Rozmer: 70x70x100x50 cm

obrábění: štokovany

stěna 10 cm, spodní stěna 15 cm 

zahradní žlab Nr. 5T

rozmer: 120x60x60 cm

obrábění: řezany/ štokovany

stěna 10 cm, spodní stěna 15 cm 

zahradní žlab polokruhový Nr. 6T

rozmer: Ø 60 cm x 50 cm

obrábění: štokovany/ natur
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produkt

studna Nr. 1B

rozmer: Ø150-120x80 cm 

obrábění: řezany/ natur

bez spodní stěny

fontána s kouli Nr. 2B

rozmer: fontána Ø100x40 cm koula Ø 40 cm

obrábění: štokovany

fontána Nr. 3B

rozmer: Ø120x50 cm+ pilíř

fontána na pilíře Nr. 4B

rozmer: různé

obrábění: štokovany

Fontány, zahradní žlaby

studnaNr. 5B

rozmer: Ø110-70x80 cm 

obrábění: řezany/ natur

bez spodní stěny



produkt

kamen, výška 60-150 cm

Kamen výška 60-150 cm, s otvorem pro vodu

kámen na platformě

výška 60-150 cm

pilíř ručně opracované žuly na platformě

výška ca. 200 cm

mala fontána, s otvorem pro vodu

různé vzory výška ca. 50-70 cm

palisáda 10x10x20-80 cm

obrábění: natur

+/- 2 cm

barva: seda, sedo-žluta

palisáda 10x10x20-80 cm

obrábění: natur: 2 steny řezane, zbývající

steny natur

barva: seda

www.sgran.pl

výrobky pro zahradu
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výrobky pro zahradu
Ceny na ptani

die Preise verstehen sich netto, loco Strzegom 58-150 Polen
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nabytek

stolní deska leštěná #60 mm- 145 €/ m2

stolní deska leštěná #80 mm- 149 €/ m2

noha stolu - od 45 €/ kus

stolička - od 35 €/ kus

1 m2 der stolni desky 6 cm = 165 Kg, 8 cm = 220 Kg

sada:

stůl na 1-2 nohach, stolni deska #6 cm ca. 140x 85 cm, 4 stolički-

od 450 €

Výrobky z zahradneho kamene
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zahradní lavice

Formatovane lavice-

Lavice s bokami natur-

Lavice z monolitu-
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lampy

lampa-
výška ca. 60 cm-
výška ca. 80 cm-
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Zahradni kamene

Kamene řezane
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ohnisča

Ohnisče-

Produkt:

- Ohnisče z zahradneho kamene
- plynový hořák 40x40 cm, s elektrickým
zapalováním, CE- zertifikat - Nr.1
..

- kryt hořáku - Nr. 2

- incl. Lavakamene und dřevo s keramiki - Nr.3

- Uživatelská příručka v němčině

1 1

2 3
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Ohnisča- produkce
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umyvadla

Umyvadlo s nepravidelného kamene-

Umyvadlo formatowane-

Umyvadlo speciální- na ptani
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Fontány, žlaby

Žlab (výška ca. 50-60 cm )

- průměr 60-80 cm-

- průměr 80-100 cm-

- průměr 100-120 cm-

- průměr 120-140 cm-

Specjani vyrobky:
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Květinice
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Řezane kostky

#6 cm-
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Schodiště



www.sgran.pl

řezané desky

Produkt 
(bei Bestellung bis 20 m2 wird Zuschlag von 10% berechnet)

Platten gesägt # 20 mm unregelmässig

Platten gesägt # 20 mm unregelmässig, geflammt

Platten gesägt # 20 mm unregelmässig, poliert

Platten gesägt # 20 mm unregelmässig, gebürstet

Platten gesägt # 20 mm formatiert, geflammt

Platten gesägt # 20 mm formatiert, gebürstet

Platten gesägt # 20 mm formatiert, poliert

Platten gesägt # 40 mm unregelmässig

Platten gesägt # 40 mm unregelmässig, geflammt

Platten gesägt # 40 mm unregelmässig, poliert

Platten gesägt # 40 mm unregelmässig, gebürstet

Platten gesägt # 40 mm formatiert, poliert

Platten gesägt # 40 mm formatiert, geflammt

Platten gesägt # 40 mm formatiert, gebürstet

Ceny jsou uvedene netto loco Polen.

příplatek za paletu- 5 Euro
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Zahradni kamene- barvy



S-GRAN NATURSTEINE

S-Gran Sławomir Szczerbuk

Tel. 0048 696 175 670

Web: www.sgran.pl

E-mail: biuro@sgran.pl


