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Společnost Stavocentrum FPS s.r.o. je stabilní rodinná firma, 

která se zabývá od svého vzniku v roce 2002 prodejem 

stavebního materiálu a přírodního kamene. Firma sídlí ve 

vlastním areálu o rozloze téměř ½ hektaru, disponuje vlastní 

manipulační a přepravní technikou, moderně vybavenou 

prodejnou a zkušeným pracovním kolektivem. 

Stavocentrum spolupracuje s předními tuzemskými 

i zahraničními dodavateli stavebního materiálu a přírodního 

kamene.

Obchod s přírodním kamenem je zaměřen na nepravidelný a 

formátovaný kámen s přírodním povrchem, vhodný především 

pro pojezdové a pochozí plochy a obklad svislých ploch. Jako 

doplňkový sortiment se dováží okrasné valouny a další kameny 

pro zahradní architekturu.

V roce 2016 se společnost stala partnerem evropské sítě 

stavebnin BigMat, která se v médií objevuje především jako 

sympatický BIG Parťák.

STAVOCENTRUM FPS s.r.o.
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O kameni
Nic nedoplňuje zeleň s květinami, vzhled domu nebo stylovou místnost tak, jako přírodní kámen. Jeho kontrastní textury 

a barvy přitahují zájem a přitom nevtíravě zapadají do okolního prostředí.

Přírodní kámen nabízí širokou paletu barev a struktury. Výběr je především estetickým rozhodnutím. Červené, žluté a 

hnědé kameny dodávají pocit tepla, zatímco světlé barvy pomáhají rozjasnit stinnou oblast. Tmavé kameny dělají silný 

dojem a můžou vytvořit výrazný prvek.

Na rozdíl od výrobků vyrobených člověkem může přirozená krása kamene trvat stovky let. Podívejte se na několik 

oblíbených způsobů použití.

Cestičky v trávě

Asi nejjednodušším způsobem jak se 

můžete kámen použít v zahradě je vytvoření 

cestičky v trávě. Stačí trocha podsypového 

materiálu, řýč a chuť k práci. Tam, kde byla 

vyšlapaná cestička, ozdobí plochu několik 

ledabyle položených kamenů.

Chodníky a cesty

S použitím nepravidelného kamene můžete 

vytvářet ladné křivky libovolného tvaru. Toho se 

dá dobře využít při výrobě pojezdové cesty 

nebo chodníku. Snadno prokličkujete mezi 

stromy a zatočíte ke vchodu, ať je kdekoliv. Dají 

se tak překonat výškové rozdíly a vše působí 

přirozeně.

První dojem

Když se blížíte domů, vždycky 

p r o h l é d n e t e  r y c h l ý m  

pohledem vzhled celého 

domu. Pohled na sokl nebo 

zídku obloženou kamenem Vás 

vždycky příjemně potěší, stejně 

jako pochvala od přátel a 

sousedů.

Pohoda na terase z

 formátovaného kamene

Čas na kávu s výhledem na zahradu – jeden z 

mnoha důvodů, proč jsme si oblíbili terasy se 

stolečkem na prosluněné straně domu. 

Formátovaným kamenem pozvednete takový 

kout na útulnou oázu klidu, kde se každý rád na 

chvilku zastaví.

„Dizajnovka“ v obýváku

V interiéru se můžete doslova vyřádit. 

Kámen v místnosti nebude vystaven velké 

zátěži a obvykle není součástí nějakého 

technologického prvku, proto se fantazii 

meze nekladou.  Hodí se pro obklad krbu 

nebo celé stěny za televizí nebo třeba na 

pokládku podlahy.
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doporučená  impregnace

použití - pojezd / pochozí / obklad 

balení - volně na paletě / vak / pytle / krabice

oblíbený produkt

pouze interiér



Charakteristika: Univerzální typ kamene, příbuzný 

české žule. Vyznačuje se vysokou mechanickou a 

chemickou odolností. Umožňuje individuální 

(zakázkovou) výrobu.

PORFYR
Nepravidelný kámen
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Barva: šedá, hnědá, červená, zrzavá, mix barev

Povrch: přírodní hrubý, rovný

Tloušťka: 1-3 cm, 2-5 cm, 4-7 cm 

Měrná hmotnost: ρ = 2800 kg/m3

Tepelná vodivost: λ = 1,7 W/mK
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Použití: příjezdové cesty, dvory, chodníky, terasy, šlapáky v travnatém porostu, podezdívky, dlažba a obklad sklepních prostor, obložení 

krbů, komínů, atd.



Charakteristika: Moderní kámen s vysokou 

mechanickou a chemickou odolností. Základní 

šedá barva může mít modrý, okrový nebo 

nazelenalý nádech. Umožňuje individuální 

(zakázkovou) výrobu.

RODOPY
Nepravidelný kámen
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Barva: šedá

Povrch: přírodní hrubý, rovný

Tloušťka: 1-2 cm, 1,5-3 cm, 3-5, cm 

Měrná hmotnost: ρ = 2650 kg/m3

Tepelná vodivost: λ = 1,5 W/mK
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Použití: příjezdové cesty, dvory, chodníky, terasy, šlapáky v travnatém porostu, podezdívky, dlažba, obložení krbů a komínů, atd.
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Barva: šedo-hnědo-černá

Povrch: přírodní hrubý, rovný nebo 

rustikální

Tloušťka: 1-2 cm, 2-4 cm

Použití: pojezdová a pochozí dlažba, 

obklad

Barva: hnědo-černá

Povrch: přírodní hrubý, rovný

Tloušťka: 1-2 cm, 3-5 cm, 4-8 cm

Použití: pojezdová a pochozí

dlažba, obklad 

Barva: bílá, žlutá, červená    

Povrch: přírodní hrubý, rovný   

Tloušťka: 8-1,2 cm, 1,3-2,5 cm   

Použití: bazénová dlažba, 

pochozí dlažba, obklad  

Barva: šedo-hnědá

Povrch: přírodní hrubý, rustikální

Tloušťka: 1-4 cm

Použití: obklad 

Barva: šedá, žluto-šedá,

Povrch: přírodní hrubý, rovný

Tloušťka: 1-2 cm, 2-4 cm

Použití: pojezdová a pochozí

dlažba, obklad 

Barva: šedo-hnědá

Povrch: přírodní hrubý, rovný

Tloušťka: 1-3 cm

Použití: pochozí dlažba, obklad 

Barva: tmavě šedá s hnědým žíháním

Povrch: přírodní hrubý, rovný

Tloušťka: 1-3 cm

Použití: pochozí dlažba, obklad 

Barva: šedo-hnědo-modrá

Povrch: přírodní hrubý, rovný

Tloušťka: 1-3 cm

Použití: pochozí dlažba, obklad 

Andezit

břidlice

Cernin

Brazilský

quarzit

gneis Rilagneis

Luserna

quarzit

Aspro

Black

Karystos

quarzit

Pirin
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Charakteristika: Univerzální typ kamene, příbuzný 

české žule. Vyznačuje se vysokou mechanickou a 

chemickou odolností. Umožňuje individuální 

(zakázkovou) výrobu.

PORFYR
Formátovaný kámen
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Barva: šedá, hnědá, červená, zrzavá, mix barev

Povrch: přírodní hrubý nebo strojně upravený

Tloušťka: od 1 cm podle typu produktu 

Měrná hmotnost: ρ = 2800 kg/m3

Tepelná vodivost: λ = 1,7 W/mK
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Použití: příjezdové cesty, dvory, chodníky, terasy, interiérové dlažby, atd.



Charakteristika: Univerzální typ kamene, příbuzný 

české žule. Vyznačuje se vysokou mechanickou a 

chemickou odolností. Umožňuje individuální 

(zakázkovou) výrobu.

RODOPY
Formátovaný kámen
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Barva: šedá, hnědá, červená, zrzavá, mix barev

Povrch: přírodní hrubý nebo strojně upravený

Tloušťka: od 1 cm podle typu produktu 

Měrná hmotnost: ρ = 2800 kg/m3

Tepelná vodivost: λ = 1,7 W/mK
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Použití: příjezdové cesty, dvory, chodníky, terasy, interiérové dlažby, atd.



ROCK FACE

ŘETÍZKOVÉ ZDIVO

OBKLADOVÉ PANELY

Obkladový kámen

Vzhledem k velké nabídce druhů obkladového kamene doporučujeme kontaktovat naše obchodní zástupce.
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Barva: podle typu kamene

Povrch: rustikální, štípaný 

Tloušťka: 0,1 - 5 cm

Použití: obklad venkovní a v interiéru

Barva: podle typu kamene

Povrch: rustikální, štípaný 

Tloušťka: 1 - 5 cm

Použití: obklad venkovní a v interiéru

Barva: podle typu obkladu

Povrch: rustikální, štípaný 

Tloušťka: 1 - 4 cm

Použití: obklad venkovní a v interiéru
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Charakteristika:   Výrazný dekorativní prvek 

zahraní architektury a interiérového designu 

* široké spektrum barev - od bílé po téměř černou

* tvarová pestrost - oblé valouny až hrubé štěrky

* velká nabídka rozměrů

VALOUNY

A ŠTĚRKY

Dekorační kameny
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Barva: podle typu kamene

Povrch: přírodní hladký nebo štípaný hrubý

Frakce: od 7 mm do 300 mm podle nabídky 

Měrná hmotnost: ρ = 1400 - 2000 kg/m3

17

Použití: vysypání vodorovných pohledových ploch, vysypání gabionových košů a skleněných nádob, designové umístění skupiny 

kamenů nebo solitérů, atd.



UMĚLÝ KÁMEN

STAVEBNÍ CHEMIE

DALŠÍ PRODUKTY

Doplňkový sortiment

Vzhledem k velké nabídce druhů obkladového kamene doporučujeme kontaktovat naše obchodní zástupce.

Široká nabídka produktů

vyrobených na cementové bázi

- kamenné obklady

- cihlové pásky

- portlandské dlažby

Vysoce kvalitní suché maltové směsi

a stavební chemie. 

Ucelený program pro pokládku 

a obklad přírodního kamene.

Přípravky pro penetraci a impregnaci.

Dekorační sklo

Gabionové stěny

Stavební technika a nářadí

Ostatní stavební materiál

Poradenské služby k dodanému materiálu
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Každodenní distribuce zboží ze skladových zásob je zajištěna manipulační technikou. 

Produkty z přírodního kamene se expedují obvykle na nevratných paletách a v množství podle 

požadavků zákazníka. Není vyžadován paletový odběr.

Paletová doprava po celé ČR je zajištěna smluvními transportními společnostmi. Je vhodná 

pro rychlé doručení zboží od cca 100 kg do několika tun. Vykládka se provádí zadní plošinou 

nákladního vozu a paletovým vozíkem na zpevněnou plochu. 

Pro větší zakázky se sjednává individuální kamionová přeprava. Odběratel musí zajistit 

vhodné podmínky a manipulační techniku pro vykládku zboží. 

OSOBNÍ ODBĚR

PALETOVÁ DOPRAVA

KAMIONOVÁ DOPRAVA

Balení na paletáchDoprava zboží
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Na vyžádání zajišťujeme vykládku hydraulickou rukou.
Lokální dopravu zajišťuje Stavocentrum FPS

vak na paletě

pytle na paletě

drátěný koš

dřevěná bedna

volně na paletě


