
RAZENÝ BETÓN 
formy a náradie



Sada môže obsahovať tieto druhy foriem: 
3 štandardné +1 mäkká   
4 štandardné +1 mäkká 
5 štandardné +1 mäkká 
6 štandardné +1 mäkká 
7 štandardné +1 mäkká 
8 štandardné +1 mäkká 
9 štandardné +1 mäkká  

GARDEN STONE   (106 cm x 106 cm)  (ITB-001) 

Sada môže obsahovať tieto druhy foriem: 
3 štandardné +1 mäkká   
4 štandardné +1 mäkká 
5 štandardné +1 mäkká 
6 štandardné +1 mäkká 
7 štandardné +1 mäkká 
8 štandardné +1 mäkká 
9 štandardné +1 mäkká  

PALLADIAN SLATE STONE   (91 cm x 91 cm) (ITB-002)
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Sada môže obsahovať tieto druhy foriem:
3 štandardné +1 mäkká   
4 štandardné +1 mäkká
5 štandardné +1 mäkká 
6 štandardné +1 mäkká 
7 štandardné +1 mäkká 
8 štandardné +1 mäkká 
9 štandardné +1 mäkká  

EUROPEAN FAN STONE    (66 cm x 117 cm) (ITB-003)  

Sada môže obsahovať tieto druhy foriem:  

2 štandardné + 2 ukončenia +1 samostatná doska 

3 štandardné + 2 ukončenia +1 samostatná doska 

4 štandardné + 2 ukončenia +1 samostatná doska 

5 štandardné + 2 ukončenia +1 samostatná doska

BOARDWALK - 3    (208 cm x  46 cm) (ITB-004) 
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Sada môže obsahovať tieto druhy foriem:  
2 štandardné + 1 samostatná doska 
3 štandardné + 1 samostatná doska 
4 štandardné + 1 samostatná doska 
5 štandardné + 1 samostatná doska
(samostatná doska má rozmer 120 cm x15 cm)

BOARDWALK - 5    (180 cm x 75 cm) (ITB-005)   

Forma môže byť štandardnej tvrdosti alebo mäkká

BORDER STAMP   (22 cm x 81 cm) (ITB-006)
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Sada môže obsahovať tieto druhy foriem: 
3 štandardné +1 mäkká   
4 štandardné +1 mäkká 
5 štandardné +1 mäkká 
6 štandardné +1 mäkká 
7 štandardné +1 mäkká 
8 štandardné +1 mäkká 
9 štandardné +1 mäkká 

ASHLAR STONE STAMP   (61 cm x 61 cm) (ITB-007)  A & B

Sada môže obsahovať tieto druhy foriem: 
3 štandardné +1 mäkká   
4 štandardné +1 mäkká 
5 štandardné +1 mäkká 
6 štandardné +1 mäkká 
7 štandardné +1 mäkká 
8 štandardné +1 mäkká 
9 štandardné +1 mäkká 

RANDOM BLUE STONE STAMP (74x74 cm) (ITB-008)  A&B&C                                        
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Sada môže obsahovať tieto druhy foriem: 
3 štandardné +1 mäkká   
4 štandardné +1 mäkká 
5 štandardné +1 mäkká 
6 štandardné +1 mäkká 
7 štandardné +1 mäkká 
8 štandardné +1 mäkká 
9 štandardné +1 mäkká 

HERRINGBONE STAMP (81 cm x 91 cm) (ITB-009)                                                                                                                          

Sada môže obsahovať tieto druhy foriem: 
3 štandardné +1 mäkká   
4 štandardné +1 mäkká 
5 štandardné +1 mäkká 
6 štandardné +1 mäkká 
7 štandardné +1 mäkká 
8 štandardné +1 mäkká 
9 štandardné +1 mäkká 

LONDON COBBLE STAMP   (43 cm X 76 cm) (ITB-010)
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Sada môže obsahovať tieto druhy foriem: 
3 štandardné +1 mäkká   
4 štandardné +1 mäkká 
5 štandardné +1 mäkká 
6 štandardné +1 mäkká 
7 štandardné +1 mäkká 
8 štandardné +1 mäkká 
9 štandardné +1 mäkká 

WESTERN ASHLAR STAMP   (61 cm x 61 cm) (ITB-012)                                                                                                                    

Sada môže obsahovať tieto druhy foriem: 
3 štandardné +1 mäkká   
4 štandardné +1 mäkká 
5 štandardné +1 mäkká 
6 štandardné +1 mäkká 
7 štandardné +1 mäkká 
8 štandardné +1 mäkká 
9 štandardné +1 mäkká 

OLD ENGLISH STAMP   (43 cm x 86 cm) (ITB-011)
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Sada môže obsahovať tieto druhy foriem: 
3 štandardné +1 mäkká   
4 štandardné +1 mäkká 
5 štandardné +1 mäkká 
6 štandardné +1 mäkká 
7 štandardné +1 mäkká 
8 štandardné +1 mäkká 
9 štandardné +1 mäkká 

LARGE BUSHED STONE BORDER   (30 cm x 122 cm) (ITB-013)                                                                                                            

Sada môže obsahovať tieto druhy foriem: 
3 štandardné +1 mäkká   
4 štandardné +1 mäkká 
5 štandardné +1 mäkká 
6 štandardné +1 mäkká 
7 štandardné +1 mäkká 
8 štandardné +1 mäkká 
9 štandardné +1 mäkká 

PEBBLE STONE  STAMP   (81 cm x 81 cm) (ITB-014)   
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Sada môže obsahovať tieto druhy foriem: 
3 štandardné +1 mäkká   
4 štandardné +1 mäkká 
5 štandardné +1 mäkká 
6 štandardné +1 mäkká 
7 štandardné +1 mäkká 
8 štandardné +1 mäkká 
9 štandardné +1 mäkká 

RIVER STONE STAMP (70 cm x 70 cm) (ITB-015)

Sada môže obsahovať tieto druhy foriem: 
3 štandardné +1 mäkká   
4 štandardné +1 mäkká 
5 štandardné +1 mäkká 
6 štandardné +1 mäkká 
7 štandardné +1 mäkká 
8 štandardné +1 mäkká 
9 štandardné +1 mäkká 

EDGE STONE STAMP (84 cm x 84 cm) (ITB 016)
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  5’ výseč kruhu 

10’ výseč kruhu 

15’ výseč kruhu 

– ITB 017-1

– ITB 017-2

– ITB 017-3

CIRCLE STONE STAMP   ITB 017
Sada môže obsahovať tieto druhy foriem: 
3 štandardné +1 mäkká   
4 štandardné +1 mäkká 
5 štandardné +1 mäkká 
6 štandardné +1 mäkká 
7 štandardné +1 mäkká 
8 štandardné +1 mäkká 
9 štandardné +1 mäkká 

ASHLAR SLATE STAMP   (61 cm x 61 cm)  (ITB-018) A & B & C
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Sada môže obsahovať tieto druhy foriem: 
3 štandardné +1 mäkká   
4 štandardné +1 mäkká 
5 štandardné +1 mäkká 
6 štandardné +1 mäkká 
7 štandardné +1 mäkká 
8 štandardné +1 mäkká 
9 štandardné +1 mäkká 

ORCHARD SLATESTAMP   (134cmx119cm)(ITB-019)  A & B & C

Sada môže obsahovať tieto druhy foriem: 
3 štandardné +1 mäkká   
4 štandardné +1 mäkká 
5 štandardné +1 mäkká 
6 štandardné +1 mäkká 
7 štandardné +1 mäkká 
8 štandardné +1 mäkká 
9 štandardné +1 mäkká 

DIAMOND TILE STAMP   (46 cm x 92 cm) (ITB-020)  
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30 x 41 cm
30 x 82 cm
30 x 123 cm
30 x 164 cm
30 x 205 cm

WOOD PLANK STAMP   (ITB -021)

Základný diel  73 cm x 21,5 cm
Rožný diel     21,5 cm x 21,5 cm

SOLDIER COARSE BORDER STAMP   (ITB 022) 
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Sada môže obsahovať tieto druhy foriem:
3 štandardné +1 mäkká   
4 štandardné +1 mäkká
5 štandardné +1 mäkká 
6 štandardné +1 mäkká 
7 štandardné +1 mäkká 
8 štandardné +1 mäkká 
9 štandardné +1 mäkká  

ENGLAND BASKET WAVE   (60cm x 90 cm) (No.ITB-023)  

Sada môže obsahovať tieto druhy foriem:
3 štandardné +1 mäkká   
4 štandardné +1 mäkká
5 štandardné +1 mäkká 
6 štandardné +1 mäkká 
7 štandardné +1 mäkká 
8 štandardné +1 mäkká 
9 štandardné +1 mäkká  

TRANCUATED DOME MAT   (60 cm x 60  cm) (No.ITB-024)
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Sada môže obsahovať tieto druhy foriem: 
3 štandardné +1 mäkká   
4 štandardné +1 mäkká 
5 štandardné +1 mäkká 
6 štandardné +1 mäkká 
7 štandardné +1 mäkká 
8 štandardné +1 mäkká 
9 štandardné +1 mäkká 

GROOVED MAT   (40 cm x 80  cm)  (No.ITB-025) 

Sada môže obsahovať tieto druhy foriem: 
3 štandardné +1 mäkká   
4 štandardné +1 mäkká 
5 štandardné +1 mäkká 
6 štandardné +1 mäkká 
7 štandardné +1 mäkká 
8 štandardné +1 mäkká 
9 štandardné +1 mäkká 

BLUE STONE STAMP   (46 cm x 92  cm) (No.ITB-026) A & B & C
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Sada môže obsahovať tieto druhy foriem: 
3 štandardné +1 mäkká   
4 štandardné +1 mäkká 
5 štandardné +1 mäkká 
6 štandardné +1 mäkká 
7 štandardné +1 mäkká 
8 štandardné +1 mäkká 
9 štandardné +1 mäkká 

BRICK RUNNING BOND   (81,5 cm x 51 cm)  (ITB-027) 

Sada môže obsahovať tieto druhy foriem: 
3 štandardné +1 mäkká   
4 štandardné +1 mäkká 
5 štandardné +1 mäkká 
6 štandardné +1 mäkká 
7 štandardné +1 mäkká 
8 štandardné +1 mäkká 
9 štandardné +1 mäkká 

LISBON GRANITE     (84 cm x 64 cm) (ITB-028)   
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Sada môže obsahovať tieto druhy foriem: 
3 štandardné +1 mäkká   
4 štandardné +1 mäkká 
5 štandardné +1 mäkká 
6 štandardné +1 mäkká 
7 štandardné +1 mäkká 
8 štandardné +1 mäkká 
9 štandardné +1 mäkká 

OLD HERRINGBONE BRICKSTAMP (74 cm x 108 cm) ITB 029

Sada môže obsahovať tieto druhy foriem: 
3 štandardné +1 mäkká   
4 štandardné +1 mäkká 
5 štandardné +1 mäkká 
6 štandardné +1 mäkká 
7 štandardné +1 mäkká 
8 štandardné +1 mäkká 
9 štandardné +1 mäkká 

LARGE COBBLE   (61 cm x 130 cm) (ITB-030)  A & B                                                                                                                  
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Sada môže obsahovať tieto druhy foriem: 
3 štandardné +1 mäkká   
4 štandardné +1 mäkká 
5 štandardné +1 mäkká 
6 štandardné +1 mäkká 
7 štandardné +1 mäkká 
8 štandardné +1 mäkká 
9 štandardné +1 mäkká 

SANTA BARBARATILE   (78cm X 78 cm) (ITB 031)

Sada môže obsahovať tieto druhy foriem: 
3 štandardné +1 mäkká   
4 štandardné +1 mäkká 
5 štandardné +1 mäkká 
6 štandardné +1 mäkká 
7 štandardné +1 mäkká 
8 štandardné +1 mäkká 
9 štandardné +1 mäkká 

FIELD STONE STAMP   (50 cm x 76 cm) (ITB-032)
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TILE BLUE STONE STAMP   (60 cm x 90 cm) (ITB-033)                         

Sada môže obsahovať tieto druhy foriem: 
3 štandardné +1 mäkká   
4 štandardné +1 mäkká 
5 štandardné +1 mäkká 
6 štandardné +1 mäkká 
7 štandardné +1 mäkká 
8 štandardné +1 mäkká 
9 štandardné +1 mäkká 

Sada môže obsahovať tieto druhy foriem: 
3 štandardné +1 mäkká   
4 štandardné +1 mäkká 
5 štandardné +1 mäkká 
6 štandardné +1 mäkká 
7 štandardné +1 mäkká 
8 štandardné +1 mäkká 
9 štandardné +1 mäkká 

SAND STONE STAMP   (90 cm x 90 cm) (ITB-034)   
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Sada môže obsahovať tieto druhy foriem: 
3 štandardné +1 mäkká   
4 štandardné +1 mäkká 
5 štandardné +1 mäkká 
6 štandardné +1 mäkká 
7 štandardné +1 mäkká 
8 štandardné +1 mäkká 
9 štandardné +1 mäkká 

3 D CUBIC STONE STAMP   (105cm X43 cm) (ITB 035)

Sada môže obsahovať tieto druhy foriem: 
3 štandardné +1 mäkká   
4 štandardné +1 mäkká 
5 štandardné +1 mäkká 
6 štandardné +1 mäkká 
7 štandardné +1 mäkká 
8 štandardné +1 mäkká 
9 štandardné +1 mäkká 

WALK WAY STAMP   (45,5 cm x 91  cm) (No.ITB-036)
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COMPASS STAMP  (120  cm x 120  cm) ITB 037 : 

“2 ROW” STONE BORDER STAMP (23,5 cm x 79 cm) 
ITB-038)

Forma môže byť štandardnej tvrdosti alebo mäkká
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Sada môže obsahovať tieto druhy foriem: 
3 štandardné +1 mäkká   
4 štandardné +1 mäkká 
5 štandardné +1 mäkká 
6 štandardné +1 mäkká 
7 štandardné +1 mäkká 
8 štandardné +1 mäkká 
9 štandardné +1 mäkká 

BIG 3D STAMP   (120cm x 91,5cm) (ITB-039)

Sada môže obsahovať tieto druhy foriem: 
3 štandardné +1 mäkká   
4 štandardné +1 mäkká 
5 štandardné +1 mäkká 
6 štandardné +1 mäkká 
7 štandardné +1 mäkká 
8 štandardné +1 mäkká 
9 štandardné +1 mäkká 

10CM COBBLE STONE   (60cm x 60 cm)  (ITB-040)
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Sada môže obsahovať tieto druhy foriem: 
3 štandardné +1 mäkká   
4 štandardné +1 mäkká 
5 štandardné +1 mäkká 
6 štandardné +1 mäkká 
7 štandardné +1 mäkká 
8 štandardné +1 mäkká 
9 štandardné +1 mäkká 

OLD WOOD STAMP  (139,5 cm x 40,5 cm) A & B  (ITB-041)

Sada môže obsahovať tieto druhy foriem: 
3 štandardné +1 mäkká   
4 štandardné +1 mäkká 
5 štandardné +1 mäkká 
6 štandardné +1 mäkká 
7 štandardné +1 mäkká 
8 štandardné +1 mäkká 
9 štandardné +1 mäkká 

ENGLISH ASHLAR   (91 cm x 91 cm)  A & B  (ITB-042)



Sada môže obsahovať tieto druhy foriem: 
3 štandardné +1 mäkká   
4 štandardné +1 mäkká 
5 štandardné +1 mäkká 
6 štandardné +1 mäkká 
7 štandardné +1 mäkká 
8 štandardné +1 mäkká 
9 štandardné +1 mäkká 

LARGE ASHLAR   (91 cm x 91 cm) A & B (ITB-043)                                 

Sada môže obsahovať tieto druhy foriem: 
3 štandardné +1 mäkká   
4 štandardné +1 mäkká 
5 štandardné +1 mäkká 
6 štandardné +1 mäkká 
7 štandardné +1 mäkká 
8 štandardné +1 mäkká 
9 štandardné +1 mäkká 

FLAT WALKWAY STONES STAMP   (91 cm x 90 cm) (ITB-044)
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Sada môže obsahovať tieto druhy foriem: 
3 štandardné +1 mäkká   
4 štandardné +1 mäkká 
5 štandardné +1 mäkká 
6 štandardné +1 mäkká 
7 štandardné +1 mäkká 
8 štandardné +1 mäkká 
9 štandardné +1 mäkká 

PAVING STONES STAMP   (91 cm x 47 cm) ( ITB 046)

 Sada môže obsahovať tieto druhy foriem: 
3 štandardné +1 mäkká   
4 štandardné +1 mäkká 
5 štandardné +1 mäkká 
6 štandardné +1 mäkká 
7 štandardné +1 mäkká 
8 štandardné +1 mäkká 
9 štandardné +1 mäkká 

RAMP STAMP     (120 cm x 70 cm ) (ITB-045)
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Sada môže obsahovať tieto druhy foriem: 
3 štandardné +1 mäkká   
4 štandardné +1 mäkká 
5 štandardné +1 mäkká 
6 štandardné +1 mäkká 
7 štandardné +1 mäkká 
8 štandardné +1 mäkká 
9 štandardné +1 mäkká 

ROMAN BORDER STAMP     (45 cm x 24 cm) (ITB-047)

Sada môže obsahovať tieto druhy foriem: 
3 štandardné +1 mäkká   
4 štandardné +1 mäkká 
5 štandardné +1 mäkká 
6 štandardné +1 mäkká 
7 štandardné +1 mäkká 
8 štandardné +1 mäkká 
9 štandardné +1 mäkká 

OCTAGON STONE STAMP   (101 cm x 50,5 cm) (ITB-048)
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Aplikačné náradie

-24-

Dĺžka15.24 cm, šírka 11.43 cm,  rádius 0.9525  cm
Bitová hĺbka 1.905 cm  bitová šírka2.22250 cm
Materiál: 100% bronz

Dĺžka 15.24 cm, šírka15.24 cm, hrúbka 0.3048 cm
Rádius 3.810 cm, bitová hĺbka4.4450 cm

Dĺžka 120 cm, 25x25 cm Váha: 7,5 kg

HT 008 Ručný vyrezávač špár

HT 009 Ručný vyrezávač špár

Narážadlo - buchar pre orážanie foriem 

HT 001 Preklápacia hlava + HT 004 hliníková tyč - 
rukoväť  (2 kusy) + HT 005 veľký hobel - hladítko

30x120 cm Veľké podlahové hladítko - súprava

Dĺžka 45 cm, šírka 12 cm 
Materiál: nehrdzavejúca oceľ, plastová rukoväť

HT 002 Oválne hladítko obojstranne zaoblené

Dĺžka 20.32 cm,  šírka 10.16 cm, hrúbka 0.1524 cm, rádius 1.27 cm
Materiál: nehrdzavejúca oceľ, drevená rukoväť

HT 006 Zaoblovač rohov

HT 007 Magnéziové hladítko (hobel)

Dĺžka 40.64 cm, šírka 8.255 cm  
Materiál: Magnéziová plocha, drevená rukoväť



Raznice s plytším 
textúrovým vzorom



TS 001

GRANITE TEXTURE SKIN STAMP    (90x90cm)

TS 002

FLOPPY STONE TEXTURE STAMP    (90x90cm)
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TS 003

LEAVES TEXTURE SKIN    (90x90cm)

TS 004

EARTH STONE TEXTURE SKIN   (90 cm x 90 cm)
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TS 005

TRAVERTINE TEXTURE SKIN    (90 cm x90 cm)

TS 006

ANTIQUE SLATE TEXTURE SKIN    (90 cm x 90 cm)
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TS 007 

PEBBLE STONE TEXTURE SKIN 
STAMP (90x90cm)
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Produkty



MOCHA

KAHLUA

HARVEST GOLD

COBBLES TONE

BAJA RED

GREEN SLATE 

MESABUFF

WHITE 

SANDSTONE

PEWTER

BRICK RED

GRAPHITE 

TERRA COTTA 

MESQUITE

FLAGSTONE BROWN 

RUST 

COLOR HARDENER - farebný prášok - vytvrdzovač povrchu

Balenie: 26 kg plastové vedro alebo 25 kg vrece. Priemerná spotreba 3,5-4 kg/m2

Separačný prášok (púder) na oddelenie razníc od betónu

Balenie: šedý 20 kg, farebný 5 kg. 
Priemerná spotreba 100-150 gram/m2.
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FLEX SEAL SUPREME - akrylový lak 
(lesklý alebo matný)

Celé balenie 12 kg.  Priemerná spotreba je 240 g/m2.
Možnosť dodania aj v menších baleniach od 1kg. 

Formy môžu byť vyrobené na objednávku podľa priania zákazníka
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www.flexcement.sk

ALECTO s.r.o. 

ul. M. Kišša 1, 91105 Trenčín  
Tel: +421905510155 

email: sramek@flexcement.sk  
alectosro@gmail.com




