
Keď sa budete rozhodovať o tom, akú glazúru z nášho sortimentu si vybrať na konkrétny tvar kachlice 
tu je zopár usmernení: 
 
Umelecké glazúry. Sú vhodné pre klientov, ktorí vedia oceniť ich náhodnosť a prirodzenú krásu. Sú 
nevyspytateľné a zakaždým iné. Väčšinou vykresľujú na hranách a žiadne dva kusy nie sú rovnaké. Aj 
keď kus môže vyzerať ako nepodarok, ak ich vezme do rúk šikovný kachliar a dobre umiestni na peci, 
výsledok je zväčša výborný. Práve z týchto glazúr mávame najkrajšie fotky do katalógov. Nie sú 
vhodné pre klientov, ktorí očakávajú absolútnu rovnomernosť povrchu a odtieňa. 
 
KK-306  rubínová červená 
KK-410  malachitová 
KK-621  tabak 
KK-627  havana 
KK-629  kalahari 
 
Stekavé glazúry. Jedná sa o glazúry s vyšším obsahom olova. Sú transparentné, alebo 
polotransparentné. Pri výpale sa roztavia tak, že na zvislých plochách stečú a na hrane vytvoria 
kvaple. Ak klienti požadujú glazovanie všetkých bočných strán, niekedy dokonca čiastočne aj spodnej 
strany, je použitie takýchto glazúr skoro nemožné bez toho aby na hranách vznikli malé kvaple. Tieto 
glazúry sú tradičné a vyzerajú veľmi pekne na vzorovaných kachliach. Ich transparentnosť ešte 
zvýrazní krásu vzoru na črepe. 
 
KK-301  bordo 
KK-406  olivovozelená 
KK-416  fľašková zelená 
KK-521  vanilková 
KK-608  tmavohnedá 
KK-624  karamel 
KK-816  modrozelená 
 
Viacvrstvové glazúry. Vyrábajú sa ručným nanášaním viacerých vrstiev glazúry na črep. Vytvorí sa tak 
veľmi zaujímavý štruktúrovaný povrch. Sú buď dvojfarebné, alebo je druhá vrstva transparentná 
a vytvorí efekt kvapiek vody na povrchu. Sú ideálne na veľké rovné plochy, ako kachle Max, Grande, 
Quatro a podobne. Tieto glazúry sú trendom pri stavbe moderných dizajnových diel. 
 
KK-116  polar briliant 
KK-118  smotanová briliant 
KK-119  smotanová style 
KK-309  cherry briliant 
KK-310  cherry style 
KK-524  sunny briliant 
KK-525  sunny style 
KK-631  červenohnedá briliant 
KK-632  červenohnedá style 
KK-634  mocca briliant 
KK-635  mocca style 
KK-637  kakao briliant 
KK-638  kakao style 
KK-639  coffee style 
KK-640  coffee style wiped 
KK-715  hematit 
KK-719  sivá reliéf 



KK-721  sivá briliant 
KK-722  sivá style 
KK-724  sivá tmavá multi 
KK-905  gobi 
KK-907  apricot briliant 
KK-908  apricot style 
 
Štandardné glazúry. Je to stávka na istotu. Tieto glazúry sú matné alebo lesklé a zväčša krycie. 
Vykazujú najmenšie odtiene medzi jednotlivými kusmi. Diela z nich postavené sú farebne jednoliate. 
 
KK-113  brilantná biela 
KK-114  biely satén 
KK-115  slonová kosť 
KK-117  smotanová zamat 
KK-302  picasso efekt 
KK-304  červená 
KK-308  cherry zamat 
KK-415  zelená jarná 
KK-424  sušený hrach efekt 
KK-510  smotanová perleť 
KK-511  svetlý pieskovec 
KK-512  sahara 
KK-516  žltá citrónová 
KK-517  žltá 
KK-518  svetlý piesok 
KK-519  tmavý piesok 
KK-523  sunny zamat 
KK-623  gaštan efekt 
KK-625  čokoládová hnedá 
KK-630  červenohnedá zamat 
KK-633  mocca zamat 
KK-636  kakao zamat 
KK-710  nerez 
KK-711  nerez lesk 
KK-713  čierna lesk 
KK-720  sivá zamat 
KK-723  sivá tmavá zamat 
KK-804  kráľovská modrá 
KK-805  lesklý kobalt 
KK-815  azúrová modrá 
KK-900  cotto 
KK-903  terra rossa 
KK-904  mandarin 
KK-906  apricot zamat 
 
Pri rozhodovaní o glazúre prosím vezmite do úvahy tieto odporúčania. Zvýši sa tak pravdepodobnosť 
toho, že vaše očakávania sú reálne a budete s výsledkom spokojný. 


