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Ve volné přírodě je ráz krajiny vytvářen dlouho-
dobým přirozeným vývojem. To ovšem neplatí pro 
zahrady a parky, jejichž vznik je přizpůsoben ur-
banistickému řešení měst a obytných celků. Dnes 
již není problém provést rozsáhlejší úpravy terénu 
zahrady za pomoci uměle vytvořených prvků za-
hradní architektury v souladu s přírodou. Systém 
LiaStone je složen z celé řady dílců, které jsou vy-
robeny z lehkého keramického kameniva Liapor. 
Jednotlivé dílce jsou určeny pro formování teré-
nu, doplnění zahrad a parků, ale i okolí domu, se 
kterým bývá zahrada často spjata. 
Barevné prvky pro opěrné a okrasné zdi se dodá-
vají v odstínech - hnědá, červená a okrová. Jiné 
barvy se dodávají na objednávku.

Rosa je velmi kreativní a vysoce va-
zebný prvek pro tvorbu vegetač-
ních výklenků. Hodí se pro stav-
bu opěrných a protihlukových stěn 
nebo pro terasovité zpevnění svahů.  
Architektům neklade Rosa žádné tvůrčí 
omezení jak ze statického hlediska, tak i 
při projektování různě zakřivených stěn. 
Libovolným umístěním výklenků lze ze 
stejnéhosystému vytvořit opticky různé 
stavby. Provedení železobetonového vy-
ztužení stěn z Rosy při větších výškách či 
za- tíženích zeminou je velmi jednodu-
ché. Prvky jsou vyráběny z lehkého Lia-
porBetonu.

ROSA

Zahradní
architektura



Astra jsou kruhové prvky, ideální pro zajištění svahů 
nebo pro vyrovnání menších terénních nerovností. 
Díky spojovací drážce je zaručeno spolupůsobení 
sestavovaných dílců a možnost libovolného zakřive-
ní jednotlivých řad. Prvky jsou poměrně lehké a snad-
no manipulovatelné, takže jsou zvláště výhodné pro 
stavby zajišťované svépomocí. Prvky jsou vyráběny z 
lehkého LiaporBetonu. 

ASTRA
       ASTRA mini

Patio je jedním z největších dílců, který je vhodný pro 
stavbu vysokých opěrných nebo protihlukových zdí. 
Svým tvarem umožňuje mnoho různých variant se-
stavení, od kterých se odvíjí maximální výška zdi a její 
protihlukové účinky. Na pohled je stěna z dílců Pa-
tio velmi členitá a při vhodném osázení rostlinami 
lze vytvořit architektonicky působivou stavbu. Dílce 
jsou vyráběny z lehkého LiaporBetonu. 

PATIO

Viola jsou nové dílce především určené pro stavbu pro-
tihlukových,  protipohledových a pohledových stěn. 
Vhodné jsou též pro stavbu nižších opěrných zídek 
nebo  zpevnění svahů. Díky své malé hmotnosti 
stavba zdí z těchto prvků neklade žádné zvláštní ná-
roky. Dílce jsou vyráběny z lehkého LiaporBetonu.

VIOLA mini
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Dlažba Nostalgie je věrnou imitací žulových 
kostek, kterou lze použít jak v historické 
zástavbě, tak při realizaci nových komu-
nikací při nesrovnatelně nižších pořizova-
cích nákladech.
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NOSTALGIE

Tuto betonovou zámkovou dlažbu lze vzhledem k jejím 
větším rozměrům použít jak při dláždění velkých ploch, tak 
při zakončení nebo ukončení konečných asfaltových povr-
chů u obrubníků nebo příkopových tvárnic.

DIANA

DIANA ostařená

PROMENÁDA

BEHASTONE
Klasická zámková dlažba je vhodná pro všechny typy 
zpevněných ploch. Do sebe zapadající tvar tvoří sváza-
nou plochu odolnou proti zatížení.

Tuto betonovou zámkovou dlažbu lze vzhledem k jejím 
větším rozměrům použít jak při dláždění velkých ploch, tak 
při zakončení nebo ukončení konečných asfaltových povr-
chů u obrubníků nebo příkopových tvárnic. Zvláštní důraz 
je kladen na pomoc našim zrakově postiženým obča-
nům a k tomu účelu je použito dlažby pro nevidomé, 
která jim svým umístěním v bezprostřední blízkosti ko-
munikací slouží jako zdroj důležitých informací.



EKO-FLOR
Variabilní prvek, který může být využit nejen jako 
klasická zámková dlažba, ale také jako dlažba za-
travňovací, kdy různým pootočením prvku lze libo-
volně volit velikost zatravněné plochy. Tato dlažba 
je využitelná pro všechny typy komunikací.

Dlažba je určena pro všechny typy komunikací a její 
klasický jednoduchý tvar umožňuje velké množství 
skladebných variant. 

DECOR
Prostřednictvím kombinace tvaru osmistěnu a čtyř-
stěnu různých velikostí působí tato dlažba dojmem 
kombinace dvou různých kamenů. 
Je určena jak pro chodníky tak pro parkoviště nebo 
komunikace.

Zámková dlažba je složená z kamenů, které tvoří silu-
etu vlnovek. Tyto vlnovky zapadají navzájem do sebe, 
takže vytváří pevnou vazbu, která zamezuje posunu 
kamenů v příčném i podélném směru.

KAMPA UNI



 BETONOVÝ
BLOČEK
Dlažba je určena pro všechny typy ko-
munikací a její klasický jednoduchý tvar 
umožňuje velké množství skladebných 
variant. 
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Váš dodavatel:

Lias Vintířov,
lehký stavební materiál, k. s.
CZ - 357 44 Vintířov
Tel.: +420 352 324 444
Fax: +420 352 324 499
e-mail: info@liapor.cz
www.liapor.cz

Certifikát systému řízení jakosti dle
ČSN EN ISO 9001 : 2001

Certifikace výrobku a dozorování výroby 
je prováděno TZÚS Praha - autorizovanou 
osobou č. 204


