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Realizujte svoje predstavy.....



FIVA INTERNATIONAL s.r.o.

Ohýbateľná mozaika



Použitie Ohýbateľnej mozaiky:
Mozaika Primavera, od talianskeho návrhára Fabrizia Moretti, patrí v súčasnosti k tomu najlepšiemu v oblasti dizajnu.

Je vhodná  na steny, podlahy, rámy zrkadiel, do wellness či reprezentačných priestorov.



Vlastnosti Ohýbateľnej mozaiky  :
Mozaika Primavera sa vyznačuje exkluzívnym vzhľadom, ktorý ju predurčuje na využitie nielen v sanitárnej oblasti, ale aj v 

bežných a reprezentačných interiéroch. Je vhodná na obklady stien, podláh, stĺpov, interiérových zariadení, či 

vytváranie dekoračných prvkov.



Výhody Ohýbateľnej 
mozaiky :

- Ľahká aplikácia

- Exkluzívny vzhľad

- Možnosť vytvárať obrazce či logá

- Umožňuje obklad na oblé povrchy

- Jednoduchá údržba

- Široká škála vzorov a farebných 
odtieňov

- Možnosť aplikácie aj na oblé 
plochy

- Ochrana mechanicky 
namáhaných plôch



Čo tvorí Ohýbateľnú mozaiku ?
Mozaiku tvoria jednotlivé sklenené, kamenné, kovové, keramické  kocky a ich kombinácie,  v rôznych farebných 

odtieňoch, pospájaných pomocou sieťovaného materiálu do štvorcových útvarov.



Inšpirácie :



...doprajte si luxus...

FIVA INTERNATIONAL s.r.o.



FIVA INTERNATIONAL s.r.o.

Stenové obklady             



Použitie Stenových obkladov:
Stenové obklady sú určené do interiéru, na obloženie stien, stropov a nábytku. Zaujímavý efekt sa docieli aj použitím 

menšieho počtu panelov za účelom vytvorenia originálnej dekorácie. Sú ideálne na využitie kreatívnych nápadov. 

Stenové obklady Arstyl - Square získali Cenu architektov za rok 2016.



Vlastnosti Stenových obkladov :
Dekoračné lišty a rozety ponúkajú širokú škálu tvarov a vlastností podľa účelu použitia. Sú odolné voči mechanickému 
poškodeniu, ohybné, vhodné na inštaláciu bodového osvetlenia, či LED pásov. Sú vhodné na pretretie na 
požadovaný farebný odtieň.



Výhody Stenových 
obkladov :

- Precízne vypracovaný dizajn

- Ľahká aplikácia

- Dlhá životnosť

- Umožňujú podsvietenie

- Vhodné na prekrytie nedostatkov 

na stenách  a el. vedení

- Široká paleta štýlov a dizajnov

- Možnosť rôznych kreatívnych 

riešení

- Cenová dostupnosť

- Ochrana stien pred poškodením



Čo tvorí Stenové obklady ?
Stenové obklady sa vyrábajú z polystyrénu alebo polyuretánu. Požadovaný farebný odtieň je možné získať pretretím 

príslušnou farbou.



Inšpirácie :



...doprajte si luxus...
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FIVA INTERNATIONAL s.r.o.

Ohýbateľný pieskovec



Použitie produktu :
Ohýbateľný pieskovec vďaka svojím výnimočným vlastnostiam posúva hranice realizácie architektonických návrhov a 

projektov.



Vlastnosti Ohýbateľného pieskovca :
Tento materiál je nehorľavý, vhodný aj do vlhkého prostredia, mrazuvzdorný, protišmykový. Každý jeden plát je 

originál.



Výhody Ohýbateľného 

pieskovca :

- Ľahká aplikácia

- Atraktívny vzhľad

- Nízka hmotnosť

- Umožňuje obkladať oblé povrchy

- Takmer žiadna  údržba

- Nie je nevyhnutné priznávať spoje

- Možnosť podsvietenia

- Odolnosť voči mechanickému 
poškodeniu a poveternostným 
vplyvom

- Možnosť aplikácie na rôzne 
povrchy

- Široká škála vzorov a farebných 
odtieňov



Čo tvorí Ohýbateľný pieskovec ?
Ohýbateľný pieskovec tvorí jemná textília s lepiacou hmotou, pomocou ktorej je odobratá tenká vrstva pieskovca z 

lomu tak, že prírodná textúra ostáva zachovaná, príp. na ktorú sa nanesie vrstva pieskových zŕn. Takto získaný obklad 

sa prepravuje zvinutý v rolkách o rozmer po rozvinutí cca 3 m2.



Inšpirácie :



...doprajte si luxus...
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Dekoračný betón               



Použitie Dekoračného betónu. 
Dekoračný betón  možno aplikovať v exteriéri aj v interiéri, na vodorovné,  aj zvislé plochy, steny, podlahy, fasády i 

nábytok. Verne imituje originál, ale na rozdiel od neho je príjemný na dotyk. 



Vlastnosti dekoračného betónu :
Dekoračný betón je stálofarebný, má tepelno a zvukovo izolačné vlastnosti. Je príjemný na dotyk, ohýbateľný, ľahký, vhodný do 
interiéru aj exteriéru, na vodorovné aj zvislé plochy, podlahy , steny či nábytok.  Je to ideálny materiál pre lofty. 



Výhody dekoračného 
betónu  :

- Ideálna aj pre nerovné a oblé 

povrchy

- Ľahká aplikácia

- Dlhá životnosť

- Obnoviteľnosť 

- Vhodný na prekrytie 

neestetických plôch

- Malá hmotnosť

- Viacúčelovosť

- Cenová dostupnosť

- Príjemný na dotyk

- Atraktívny vzhľad



Čo tvorí dekoračný betón ?
Jedná sa o prírodný materiál, zhotovený z minerálnych plnív, ktorého povrchová úprava verne kopíruje originál.



Inšpirácie :



...doprajte si luxus...
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FIVA INTERNATIONAL s.r.o.

Dekoračná hrdza               



Použitie Dekoračnej hrdze.
Dekoračnú hrdzu  možno aplikovať v exteriéri aj v interiéri, na vodorovné,  aj zvislé plochy, steny, podlahy, fasády i 

nábytok. 



Vlastnosti dekoračnej hrdze :
Dekoračná hrdza je stálofarebná, má tepelno a zvukovo izolačné vlastnosti. Je príjemná na dotyk, ohýbateľná,vhodná do 
interiéru aj exteriéru, na vodorovné aj zvislé plochy, podlahy , steny či nábytok. Je to ideálny materiál pre lofty. 



Výhody dekoračnej hrdze :

- Ideálna aj pre nerovné a oblé 

povrchy

- Ľahká aplikácia

- Dlhá životnosť

- Obnoviteľnosť 

- Vhodná na prekrytie 

neestetických plôch

- Malá hmotnosť

- Viacúčelovosť

- Cenová dostupnosť

- Príjemná na dotyk

- Atraktívny vzhľad



Čo tvorí dekoračnú hrdzu ?
Jedná sa o prírodný materiál, zhotovený z minerálnych plnív, ktorého povrchová úprava verne kopíruje originál.



Inšpirácie :



...doprajte si luxus...
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Ohýbateľná Kamenná dyha



Použitie ohýbateľnej Kamennej dyhy :
Ohýbateľná Kamenná dyha umožňuje ďaleko viac ako dovolí bežný kamenný obklad. Je vhodná tak do interiéru ako 

aj do exteriéru, na obklad stien, stĺpov, nábytku a pokládku podláh,  



Vlastnosti ohýbateľnej Kamennej dyhy :
Ohýbateľná Kamenná dyha  je prírodný materiál, ktorý je ohýbateľný, ľahký a podsvietiteľný, čím vytvára nádherný 

neopakovateľný vizuálny efekt. Má nádhernú 3D textúru a každý kus je originálom. Ohýbateľná Kamenná dyha je 

ideálna do reprezentačných priestorov.



Výhody Kamennej dyhy  :

- Ľahká aplikácia

- Atraktívny vzhľad

- Nízka hmotnosť

- Umožňuje obkladať oblé povrchy

- Takmer žiadna  údržba

- Atraktívny vzhľad

- Možnosť podsvietenia

- Odolnosť voči mechanickému 
poškodenia a poveternostným 
vplyvom

- Možnosť aplikácie na rôzne 
povrchy

- Široká škála vzorov a farebných 
odtieňov



Čo tvorí ohýbateľnú Kamennú dyhu ?
Získava sa z veľkoformátových kamenných dosiek štiepateľnej bridlice, odštiepením ich veľmi tenkej asi 0,1-2,5 mm 

vrstvy, ktorá sa pri ďalšom spracovaní spevní zo zadnej strany skleným vláknom a polyesterovou živicou. Jej 3 D 

povrch i prírodné sfarbenie jednotlivých vrstiev ručia za originálny vzhľad.



Inšpirácie :



...doprajte si luxus...
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Dekoračné lišty a rozety              



Použitie dekoračných líšt a roziet:
Dekoračné lišty a rozety je okrem tradičného použitia na strop, je možné použiť kdekoľvek, na steny, podlahy, ako 

forma svietidla aj vytvorenie zaujímavých efektov prostredníctvom podsvietenia...



Vlastnosti dekoračných líšt a roziet :
Dekoračné lišty a rozety ponúkajú širokú škálu tvarov a vlastností podľa účelu použitia. Sú odolné voči mechanickému 

poškodeniu, ohybné, vhodné na inštaláciu bodového osvetlenia, či LED pásov. Sú vhodné aj na pretretie na 

požadovaný farebný odtieň.



Výhody dekoračných líšt a 
roziet :

- Precízne vypracovaný dizajn

- Ľahká aplikácia

- Dlhá životnosť

- Umožňujú podsvietenie

- Vhodný na prekrytie nedostatkov 

na stenách  a el. vedení

- Široká paleta štýlov a dizajnov

- Možnosť rôznych kreatívnych 

riešení

- Cenová dostupnosť



Čo tvorí dekoračné lišty a rozety ?

Dekoračné lišty a rozety sú vyrobené z tvrdeného polystyrénu alebo polyuretánu.



Inšpirácie :



...doprajte si luxus...

FIVA INTERNATIONAL s.r.o.
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Stĺpy, polostĺpy, pilastre



Použitie produktu :
Stĺpy, polostĺpy a pilastre je možné použiť v interiéri aj v exteriéri. Objektu pridajú na originalite a atraktivite, umožňujú 

naznačiť účelové rozdelenie priestoru. 



Vlastnosti produktov :
Trvanlivosť, tvarová stálosť, odolnosť voči vlhkosti, ľahké spracovanie, malá hmotnosť, odolné voči nárazu a ohňu.



Výhody produktu :

- Ideálna aj pre exkluzívne priestory

- Malá hmotnosť

- Dlhá životnosť

- Pretierateľnosť

- Možnosť vyskladania potrebného 

tvaru 

- Jednoduchá aplikácia

- Kvalitné prevedenie



Z akého materiálu pozostávajú ?
Produkty sú zhotovené z polyesterovej živice, ktorá je vystužená skleneným vláknom.



Inšpirácie :



...doprajte si luxus...
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Imitácia drevených trámov a 
dosiek



Použitie Imitácii drevených trámov a dosiek :
Imitácie drevených trámov a dosiek je možné aplikovať v privátnych, ale aj komerčných priestoroch, wellness, či 

zimných záhradách. Ich využitie je kreatívne, napr.  ako originálna polička, rímsa a pod...



Vlastnosti Imitácií drevených trámov a dosiek
Trvanlivosť, tvarová stálosť, odolnosť voči vlhkosti, ľahké spracovanie, malá hmotnosť, odolné voči nárazu a ohňu.



Výhody produktu :

- Ideálna aj pre plochy s malou 

nosnosťou

- Ľahká montáž a demontáž

- Dlhá životnosť

- Obnoviteľnosť

- Možnosť osadenia bodových 

svietidiel

- Má tepelno – izolačné vlastnosti

- Vhodný na zakrytie kabeláže

- Ochrana stien pred poškodením

- Široká škála farieb a tvarov

- Cenová dostupnosť



Z akého materiálu pozostávajú ?
Imitácie trámov sú vyrobené tvrdeného polystyrénu alebo z polyuretánu, ktorý je špeciálne povrchovo upravený tak, 

aby dokonale imitoval drevo, či už v modernom alebo rustikálnom štýle.



Inšpirácie :



...doprajte si luxus...
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Fasádny obklad



Použitie Fasádneho obkladu :
Fasádny obklad je hlavne určený na fasády budov, ale je možné ním obložiť aj ostatné časti stavieb, brány, ploty. Je 

využiteľný aj v interiéri, v objektoch, ktoré sú vystavené väčšej teplotnej záťaži alebo vlhku, napr. zimné záhrady a pod. 

Je použiteľný aj na zateplení fasády.



Vlastnosti Fasádneho obkladu:
Nízka hmotnosť, jednoduchá aplikácia, ohýbateľnosť, verná imitácia dreva, ľahká deliteľnosť materiálu, výborné 

tepelnoizolačné vlastnosti.



Výhody produktu :

- Jednoduchá aplikácia bez 
zásahu do muriva

- Verná imitácia originálu

- Výborná ohýbateľnosť

- Atraktívny dekoračný efekt

- Bezúdržbovosť

- Možnosť výroby podľa 
individuálnych požiadaviek

- Má tepelno – izolačné vlastnosti

- Vhodný na zakrytie kabeláže

- Ochrana stien pred poškodením

- Široká škála farieb a tvarov

- Cenová dostupnosť



Z akého materiálu pozostáva ?
Fasádny obklad je vyrobený z polystyrénu ( ľahký, tvrdený alebo so skleneným vláknom ), ktoré majú špeciálnu 

povrchovú úpravu. Výsledným efektom tejto úpravy je vzhľad dokonale imitujúci drevo v rôznych prevedeniach –

rustikál, staré drevo, moderné drevo.... Produkt spĺňa všetkým požadovaným normám.



Inšpirácie :



...doprajte si luxus...
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Ohýbateľný kameň               



Použitie Ohýbateľného kameňa.
Ohýbateľný kameň je možné použiť v interiéri aj v exteriéri. Je vhodný na fasády budov, sokle, ploty  či obloženie 

stien miestností. Ponúka širokú škálu farieb aj tvarov.



Vlastnosti Ohýbateľného obkladu :
Ohýbateľný obklad  je stálofarebný, mrazuvzdorný flexibilný, ľahký a výborne imituje kamenné obklady.  Okrem 

základných vlastností kameňa,   sa vyznačuje omnoho nižšou hmotnosťou, nie je krehký ponúka omnoho širšiu paletu 

farebných tónov. Navyše je možné ho použiť aj na zateplené fasády.



Výhody Ohýbateľného 
kameňa  :

- Ideálna aj pre oblé povrchy

- Ľahká aplikácia

- Dlhá životnosť

- Obnoviteľnosť 

- Vhodný na prekrytie 

neestetických plôch

- Malá hmotnosť

- Viacúčelovosť

- Cenová dostupnosť

- Možnosť aplikácie na oblé 

plochy



Čo tvorí Ohýbateľný kameň ?

Ohýbateľný kameň je tvorený  prírodným drveným kameňom a ako pojivo je použité špeciálne lepidlo.



Inšpirácie :



...doprajte si luxus...
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Kamienková dlažba



Použitie kamienkovej dlažby
Kamienkovú dlažbu je možné aplikovať v exteriéri aj v interiéri, na vodorovné, ale aj zvislé plochy. Vďaka rôznorodosti 

farebných odtieňov dokáže vytvoriť zaujímavé obrazce či firemné logá.



Vlastnosti kamienkovej dlažby :
Vodopriepustná, vhodná do vodného prostredia, mrazuvzdorná, protišmyková  / aj za dažďa a snehového 

poprašku/, nevytvára kaluže a ľadovú plochu a je vhodná aj pri použití podlahového kúrenia.



Výhody kamienkovej 
dlažby :

- Ideálna aj pre nerovné povrchy

- Ľahká aplikácia

- Dlhá životnosť

- Obnoviteľnosť

- Vhodná aj pre občasné prejazdy 

áut

- Realizácia vlastných grafických 

návrhov

- 47 farebných odtieňov

- Cenová dostupnosť

- Príjemná na dotyk



Čo tvorí kamienkovú dlažbu ?
Jedná sa o prírodný materiál, ktorý je zmesou živice a kameniva – riečnych štrkov alebo mramorových drtí, 

zaoblených praním.



...doprajte si luxus...

FIVA INTERNATIONAL s.r.o.



Tel.: +421 55 381 24 35

www : e-biokrby.sk

e-mail : info@e-biokrby.sk

FIVA INTERNATIONAL s.r.o.

Krupinská 4

040 01 Košice


