
SVAHOVÉ TVÁRNICE
TVÁRNICE NORDIK STONE
Svahové tvárnice NORDIK STONE jsou určeny k úpravě a zpevně-
ní mírných svahů, ke zřizování mimoúrovňových ploch v městské 
a zahradní architektuře a k vytvoření malých zahradních okrasných 
stěn nebo zídek. Tvárnice působí pouze gravitačně (tj. vlastní vahou) 
a nejsou určeny pro výstavbu opěrných stěn. Je tak nutné zajištění 
přiléhající zeminy proti posunu pomocí geotextilie, nebo geomříže, 
jak je naznačeno na schematickém obrázku. Max. výška zídky bez 

provázání se základem je 600 mm (4 vrstvy). Lepení bloků na celou 
plochu ložných spár (doporučené lepidlo Adesilex P9, MAPEI, nebo 
lepidlo srovnatelných parametrů). Kladení zdicích kamenů stupňo-
vitě s odskokem 3–5 cm. Pod takto vytvořenou zídkou by měl být 
proveden základ do nezámrzné hloubky. Pro konstrukce mimo tyto 
obecné výchozí podmínky je nutná konzultace se statikem.
Vedle rovných úseků, lze z  tvárnic vytvořit rovněž rohy, nebo za-
oblené sestavy.

Tvárnice NORDIK STONE
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TVÁRNICE ARKTIK STONE
Svahové tvárnice ARKTIK STONE jsou určeny k úpravě a zpevnění 
mírných svahů, ke zřizování mimoúrovňových ploch v městské a za-
hradní architektuře a k vytvoření malých zahradních okrasných stěn 
nebo zídek. Jedná se o systém dvou bloků, které lze používat rov-
něž samostatně. Tvárnice působí pouze gravitačně (tj. vlastní vahou) 
a nejsou určeny pro výstavbu opěrných stěn. Je tak nutné zajištění 
přiléhající zeminy proti posunu pomocí geotextilie, nebo geomříže, 
jak je naznačeno na schematickém obrázku. Max. výška zídky bez 
provázání se základem je 600 mm (4 vrstvy). Lepení bloků na celou 
plochu ložných spár (doporučené lepidlo Adesilex P9, MAPEI, nebo 

lepidlo srovnatelných parametrů). Kladení zdicích kamenů stupňo-
vitě s odskokem 3–5 cm. Pod takto vytvořenou zídkou by měl být 
proveden základ do nezámrzné hloubky. 
Pro konstrukce mimo tyto obecné výchozí podmínky je nutná kon-
zultace se statikem. 
Vedle rovných úseků, lze z tvárnic vytvořit rovněž rohy, nebo zaoble-
né sestavy.
Tvárnice jsou vyráběny technologií vibrolisovaného betonu v základ-
ním barevném odstínu přírodním. Povrchová úprava tvárnic je štípa-
no-rumplovaná.
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Schematický nákres uložení tvárnic ARKTIK STONE

Další varianty skladby ARKTIK STONE:
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