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Tiež sa vám stalo, že ste si kúpili hotový obklad a pri práci praskal, lámal sa a pri 
prispôsobovaní detailov to bol veľký problém?

My sme presne takúto situáciu zažili už niekoľkokrát, keď sme obkladali časť stien a soklov 
umelým kameňom...

Vôbec sme neboli nadšení z toho, že sme kúpili drahý obklad, museli sme mesiac čakať na 
majstra obkladača a ešte aj takéto problémy....boli sme doslova nahnevaní a smutní, čakali by 

sme väčšiu kvalitu za tie peniaze...

Nebola to naša chyba presne tak, ako ani vaša...

Môže za to žiaľ kvalita obkladu a komplikovanosť prác najmä pri riešení detailov pri zakončovaní 
kde treba obklad rezať brúsiť atď...bez majstra to proste nejde :(

Ale nezúfajte, v tomto e-booku sa dozviete, ako si za doslova pár € dokážete vytvoriť nádherný 
obklad sami s úplnou ľahkosťou bez majstra a bez zbytočného čakania.... tento obklad budete 

mať lacnejší o 32€ na 1m2...čo v našom prípade pri 100m2 by bolo 3200€..Slušné však?

Tento obklad je nielen neporovnateľne lacnejší ale aj kvalitnejší.

 Tento obklad Vám určite neodpadne, nepraskne ani sa nezlomí, pretože táto technológia je 
absolútne iná...kvalitnejšia, jednoduchšia a myslíme že revolučná...posúďte sami :)

Ak vieš o niekom, komu môže tento prémiový dokument zdarma pomôcť sa správne rozhodnúť,

kľudne ho s ním zdieľaj. 

Veríme že vás náš e-book inšpiruje

http://www.razeneobklady.sk/


POROVNANIE NÁKLADOV NA DVA 
DRUHY OBKLADU.

OBROVSKÉ MOŽNOSTI ÚSPORY VÁM PONÚKA 
METÓDA RAZENIA OBKLADU.

Chceli by ste vedieť koľko dokážete ušetriť len na jednom metri 
štvorcovom?

Tak teda poďme rátať :)

Hotový obklad, ktorý kúpite v obchode by Vás stál:

● 1m2 obkladu napríklad kameňa = v priemere  20€

● 1m2 lepidla na obklady/C2TE/   = v priemere  1,20€

● 1m2 práca majstra obkladača    = v priemere  15€

● 1m2 penetračný náter 2x          = v priemere  1,10€

● Spolu zaplatíte za 1m2              = v priemere 38€



Razený obklad, ktorý si spravíte sami 
by Vás stál:

● 1m2 hĺbkovej penetrácie na prípravu podkladu =  v priemere 0,55€

● 1m2 adhézny mostík pre špičkový podklad        =  v priemere 0,88€

● 1m2 stavebnej zmesi na razenie obkladu          =  v priemere 2,93€

● 1m2 hĺbkovej penetrácie na úpravu obkladu     =  v priemere 0,55€

● 1m2 komplet farieb pre finálnu podobu              =  v priemere 0,13€

● 1m2 matného laku na ochranu obkladu              =  v priemere 1,00€

● Spolu zaplatíte za 1m2                                     = v priemere 6,00€



Takže jednoduchý výpočet vašej úspory na obklade:

● Kupovaný obklad 38€ - razený obklad 6€ = Vaša úspora 
na 1m2 32€ zaujímavý rozdiel v cene však?

● Jednoducho si Váš počet m2 vynásobte sumou 32€ a 
výsledok budú Vaše ušetrené finančné prostriedky, ktoré 
sú napríklad pri 100m2 až 3200€

● Kúpa formy na razenie obkladu sa Vám teda vráti už po 
2m2.

Kladiete si otázku či to zvládnete? Áno samozrejme 
že zvládnete, hravo a bez akýchkoľvek skúseností.

Návod ako ľahko na to si stiahnete TU

Videonávod si môžete pozrieť TU

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/se20-account-data/13461/media/2018/e-book-ako-si-vyrobit-kamen-2018.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=l-2wPVvf0N8


● Sme manželia Peter a Anna Šupákoví,

● a pomáhame ľuďom, ako môžu ušetriť na obklade tým, že si ho vyrobia sami pomocou 
foriem, ktoré pre vás navrhujeme a následne vyrábame z vysokokvalitných značkových 
kaučukových živíc.

● Razené obklady je naša malá rodinná firma. Náš príbeh začal, keď sme kúpili náš 
rodinný dom a začali sme pociťovať potrebu riešiť remeslá a práce týkajúce sa prerábok 
a riešenia dizajnových prvkov.Povedali sme si, že prečo pomôcť len sebe, keď vieme 
pomôcť aj iným! 

● Nápad vznikol v manželovej hlave, keď sa s touto variantou obkladov stretol a realizoval 
ich. 

● Keďže je prehnaný pedant a detailista videl možnosti, ako tento trh obohatiť vlastnými 
nápadmi a zároveň pomôcť ľuďom, ktorý chcú pekne bývať, ale sú limitovaní rozpočtom 
ako sme boli aj my!

● A tak sme vznikli a začali pracovať na nových vzoroch a našom webe aj e-shope.

● Volám sa Anna Šupáková Preťová a s mojim manželom Petrom sme založili túto firmu.

● Peter už od svojich 20 rokov mal k dizajnu veľmi blízko. Keď svojpomocne prerábal svoj 
prvý byt

● sa jeho talent naplno prejavil a neskôr aj pri dizajnových úpravách aut. Ja som 
vyštudovala umeleckú školu, takže ma to tiež vždy ťahalo k dizajnu... To je náš príbeh v 
skratke...a teraz už k tomu čo vám pomôže ušetriť doslovne stovky až tisícky €...

●  Zaoberáme sa výrobou a predajom silikonových a polyuretánových foriem, pomocou 
ktorých dokážete ušetriť až 30€ na 1m2 obkladu a sami si dokážete vyrobiť/vyraziť 
nádherný obklad imitujúci  tehlu,lámaný kameň, skladané drevo alebo iné krásne 
vzory.Taktiež robíme formy aj na odlievanie.

● Pretože v tomto odvetví bola veľmi malá ponuka produktov, a keďže sme sa veľmi dobre 
dokázali vcítiť do pohľadu zákazníka, rozhodli sme sa na trh priniesť z nášho pohľadu 
niečo nové a zaujímavejšie. Snažíme sa zákazníkovi priniesť prístup a služby, ktoré nám 
veľmi chýbali...

● Vývojom sme sa zaoberali viac ako rok, až nakoniec tá správna zmes dala formám 
ideálnu tvrdosť, oderuvzdornosť a pružnosť. Kvalitou foriem na razenie sme si natoľko 
istí, že na tieto formy vám poskytujeme doživotnú záruku. Tiež ponúkame výrobu foriem 
na zákazku.

● Prinášame vám novú službu a to možnosť realizácie diela formou školenia-inštruktážnej 
ukážky razenia obkladov pomocou u nás zakúpených foriem u vás doma alebo vo vašej 
firme.

● Ako doplnok k našej ponuke vyrábame formy na výrobu efektných imitácií dreva vo 
forme dlažby, dlážkovice, dlažobných kociek, oddelovačov trávnika a iné. Vaša 
spokojnosť je našim hlavným cieľom.

Naše formy a iné produkty nájdete TU

http://www.razeneobklady.sk/
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