
KRAJOVKY   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Krajovky VASPO sú určené na tvorenie rohov. Je možné objedna� ľubovoľný počet už od 1 kusa/1 páru. 

Niektoré obklady VASPO STONE už krajové kusy obsahujú v balení a niektoré obklady sú zároveň aj 

krajovkami.  
 

Ak je uvedené že obklad nemá KRAJOVKU. 
Pri niektorých obkladoch na nevyrábajú krajové kusy. Obklady sú ukončené rovnými hranami. 

Pieskovec verzia 2, Bridlice štandard, Bridlica lámaná, Bridlica štiepaná 
 

Ak je uvedené : KAŽDÝ OBKLAD JE ZÁROVEŇ KRAJOVKA. 
Ide o obklady, ktoré majú opracované dve bočné hrany. Preto sa môže každý jeden obklad použi� na roh. 

Obklady sa na rohu prekryjú a vytvoria prirodzený roh.  Vždy striedame prekrytie z ľavej a z pravej strany.  

Pieskovec verzia 5, Kameň Omar, Kameň zrubový, Travertín Rímsky, Skala Inovec, Tehlovka klasik, 

Decorstone Ratan, Decorstone Drevo II. borovica 

                        

Ak je KRAJOVKA jeden KUS. 
Krajovka pozostáva iba z jedného kusa. Bočné opracovanie je iba na jednej strane. Prirodzený roh sa vytvorí  

preložením jedného kusa krajovky s bežným obkladom, ktorý nemá opracované boky. Vždy striedame 

prekrytie z ľavej a z pravej strany. Je možné objedna� ľubovoľný počet už od 1 kusa. 

Pieskovec verzia 3, Pieskovec verzia 4, Kameň lámaný, Kameň MIX, Travertín klasik, Skala Vršatec, Skala 

zvrásnená, Skala ohnivá, Skala Laugarício, Skala Tematín 

              

Ak  KRAJOVKU tvoria 2 kusy tzv. PÁR. 
Krajovka pozostáva z 2 kusov krajoviek ktoré spolu tvoria tzv. pár. Jedna krajovka je malá, druhá je veľká.  

Krajovky sa na rohu prekryjú a vytvoria prirodzený roh.  Vždy striedame prekrytie z ľavej a z pravej strany. 

Predávajú sa len v pároch a cena je vždy za 1 pár. 

Bridlica hradná, Bridlica Fatima, Kameň Považan, Travertín Karpaty, Decorstone Drevo dub 

                                                          

VÝPOČET KRAJOVÝCH KUSOV. 

Pre výpočet počtu krajoviek je potrebné vedie� výšku rohov v metroch.  Zistená celková výška sa vydelí 

výškou krajovky. 

 
krajovka + bežný obklad 

 

bežný obklad + bežný obklad 

 

krajovka malá + krajovka veľká 


