KATALOG

Tarmac CZ a. s. je jedním z nejvýznamnějších výrobců a dodavatelů
těženého a drceného kameniva v České republice s výrazným
podílem na trhu.
Hlavní produkce společnosti Tarmac CZ vychází z provozování vlastních
lomů a pískoven. V současné době těžba probíhá na 26 aktivních
provozovnách, to je na 20 kamenolomech a 6 pískovnách. Působnost
společnosti pokrývá kraj Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký,
Středočeský, Pardubický, Královéhradecký a částečně kraj Vysočina.
Správně je společnost rozčleněna do tří oblastí:
oblast Jihozápad se sídlem v Plzni
oblast Západ se sídlem v Libochovanech
oblast Východ se sídlem ve Smrčí
sídlo ředitelství Tarmac CZ a. s. je v Liberci
Tarmac CZ a. s. je držitelem Zlatého certifikátu, kterým se potvrzuje, že
organizace má zavedený a udržovaný integrovaný systém
managementu pro těžbu, zpracování a prodej drceného a těženého
kameniva a kamene zahrnující systémy managementu jakosti dle ČSN
EN ISO 9001:2001, environmentálního managementu dle ČSN EN ISO
14001:2005 a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle
OHSAS 18001:1999.
Tento certifikát je vydán na základě získaných certifikátů pro jednotlivé
systémy managementu.
Široká frakční skladba výrobků umožňuje zásobovat rozsáhlý okruh
zákazníků. Výrobková rozmanitost pokrývá dodávky kameniva pro
nejrůznější účely, od drobných běžných stavebních prací až po
nejnáročnější stavby silnic, dálnic a železničního stavitelství.
Kromě těchto tradičních produktů je možné využít jedinečných přírodních
kusů kameniva, tzv. zahradního kamene z jednotlivých těžebních lokalit,
ke zkrášlení veřejných ploch.

Kontakty
Generální ředitelství
sekretariát
oblast Východ
vedoucí prodeje
obchodní zástupce

Jaromíra Velechovská

724 240 732

fax. 485 251 931

Ing. Vladimír Dědeček

602 378 904
602 131 268
607 526 858

fax: 481 382 579
fax: 485 251 968

oblast Západ
vedoucí prodeje
obchodní zástupce

Jarmila Dušková

602 137 833
602 150 368
602 452 509

fax: 585 251 923
fax: 415 674 105

oblast Jihozápad
vedoucí prodeje
obchodní zástupce

Petra Hachová

602 137 735
602 450 777

fax: 377 462 060

Je kvalitní přírodní stavební materiál vhodný k použití
v zahradní architektuře, zejména:
- v zahradách rodinných domů a rekreačních zařízení
- při tvorbě nebo rekonstrukcích zámeckých zahrad a parků
- při zkrášlování průmyslových zón, sídlišť a vnitrobloků
- při tvorbě krajiny, biokoridorů, biocenter, hřbitovů
- při realizaci střešních zahrad
- při realizaci dětských hřišť

Přírodní zahradní kámen pomáhá vytvářet originální
a neopakovatelné prostory tam, kde je to potřebné.
Je hledáním cesty mezi ideálem přírody a možným
realizačním řešením.

Zahradní kámen je vhodným stavebním prvkem pro:
- chodníky
- cesty
- zídky, kamenné, opěrné a ohradní zdi
- schodiště
- bazénové lemy, okolí okrasných jezírek a rybníčků
- zpevněné plochy
- dlažby
- šlapáky v trávníkovém koberci
- štěrkové cesty a plochy
- drenážované plochy
(použití kamenných drtí, kačírků, oblázků)
- solitérní kámen
- skalky

Děpoltovice
Hornina má velmi tmavou, nahnědle černošedou
barvu. Obsahuje velké množství vyrostlic
pyroxenu. Na puklinách se objevují skvrnité tenké
povlaky rezavě hnědého limonitu.

Horní Tašovice
Hornina má tmavošedou, mírně namodralou až
nahnědlou barvu.
V základní hmotě se objevují smolně černé
vyrostlice pyroxenu. Jde o horninu velmi tvrdou,
čerstvou, drcením rozpadavou na nepravidelné
kusovité úlomky. Lomné hrany jsou ostré,
nerovné, ale nepříliš drsné.

Smrčí
Barva horniny je velmi tmavá, modravě černošedá,
místy slabě nahnědlá.
Nápadně se v hornině uplatňuje množství vyrostlic
zelenavého olivínu.
Vedle toho jsou v hornině přítomny i černé
pyroxeny.

Libochovany
Hornina má modravě černošedou barvu, je
velmi jemnozrnná.
V základní hmotě je možné zaregistrovat
lesk velice drobných krystalků.

Úhošťany
Hornina má nahnědle tmavošedou barvu,
obsahuje vyrostlice černé barvy.
Je velmi jemnozrnná s rezavými povlaky limonitu.
Rozpad drcením vytváří nepravidelné kusovité
tvary.

Chraberce
Hornina je tmavě šedé, poněkud
namodralé barvy.
V její tmavé hmotě se objevují nepříliš
nápadné vyrostlice pyroxenu a temně
zeleného olivínu.
Základní hmota je celistvá, jemnozrnná.

Litice
Jedná se o horninu nazelenale tmavošedé
barvy, velmi jemnozrnnou.
Na puklinách s hnědavými povlaky hlavně
ve vyšších etážích.

Mítov
Barva horniny je zelenavě tmavošedá, velmi
jemnozrnná, celistvá s černými chloritovými
shluky. Horninu protínají tenké žilky tvořené
bělavým kalcitem. Jde o horninu tvrdou,
čerstvou a houževnatou.

Košťálov
Barva horniny je střední tmavosti, nafialověle
červenohnědá.
Pouhým okem jsou v ní rozeznatelné vyrostlice
živců. Základní hmota je jemnozrnná. Vzácně se
objevují nepravidelné drúzy drobně krystalického
křemene.

Pňovany
Čerstvá hornina světlé modravě šedé barvy.
Obsahuje hojné vyrostlice bělavých živců
a vyrostlice světle šedého křemene. Hornina je
velmi tvrdá a vyznačuje se ostrými lomnými
hranami. V některých partiích lomu je výskyt
horniny tmavé barvy, šedočerné velmi
jemnozrnné s bělavými ložními žilkami křemene
o tloušťce mezi 1-3 mm.

Těškov
Hornina má světle nafialověle šedohnědou
barvu, s četnými vyrostlicemi bělavých až mírně
narůžovělých živců a kouřově šedých až
hnědavých křemenů, uložených v makroskopicky
celistvé základní hmotě.
Hornina je velmi tvrdá a pevná.
Četné jsou až decimetrové pukliny

Královec
Hornina světle šedohnědé barvy,
velmi tvrdá a pevná.

Svrčovec
Ve svrchních partiích ložiska má hornina
nahnědle šedozelenou barvu s matně
hedvábným leskem, kombinovanou na
puklinách rezavě hnědými limonitovými povlaky.
Ve spodních etážích ložiska je hornina
tmavošedá až černošedá, jemnozrnná, velmi
tvrdá s lehkým polohedvábným leskem.

Vlastějovice
Skarnové horniny vlastějovického ložiska jsou
těžké a houževnaté horniny. Barva se na základě
obsažených minerálů pohybuje od tmavých,
černošedých typů přes tmavozelené po
načervenalé až červenohnědé granátické skarny.
V některých partiích převládá granát, místy
pyroxen, někde zelený epidot, při okraji tělesa
tmavý amfibol a černý magnetit. Lokálně se
objevují kalcitové žilky a čočky šedého křemene.
Ortorula je světle žlutohnědá, místy načervenalá
hornina. Lomné plochy jsou nerovné.

Plaňany
Po barevné stránce horninu charakterizuje
šeď střední tmavosti.
V detailu je patrná bělošedá a hnědavě černá
skvrnitost, daná kombinací na jedné straně
bílých a světle šedých křemenů, na druhé
straně poměrně značného množství
biotitových lupínků.

Chlum
Hornina je mírně nahnědle šedé barvy střední
tmavosti či světlosti s mírným modravým, jindy
s hnědavým nádechem, velmi jemnozrnná.
Na puklinách se objevují tenké bělavé povlaky,
patřící kalcitu či zeolitu.
Lomné hrany úlomků jsou ostré.

Pískovny Tarmac CZ a.s. nabízí štěrkopísek, kačírek, oblázky
a valouny různých velikostí použitelné při zahradních úpravách pro
vytvoření krásného harmonického prostředí, v němž člověk alespoň
nakrátko odhodí břemeno všednodenního života.
Možnosti použití:
Oblázky do zahrady a před dům, valouny do jezírek a rybníčků,
kamenné objekty či nejrůznější kamenná seskupení, která lze
osadit zelení, zásypové valouny k estetickým účelům, oblázky
a valouny k zasypání drenážních a odvodňovacích systémů
v blízkosti zídek, oplocení a domovních zdí.
Důležitým faktorem každé zahrady jsou cesty, které tvoří např.
ploché kameny šlapáky. Přirozeně působí i plochy oblázků či
drobných kamínků nebo písečných ploch. Vodu v zahradě lze
nahradit suchým pískem, kde pečlivě naaranžované kameny
vybraných tvarů znázorňují hory nebo i vodopády (tzv. suché
zahrady), dekorativně upravený či uhrabaný písek nahradí i mořské
vlny.
Valouny je možné použít k oddělení trávníků a okrasných záhonů od
dlážděných ploch. Možné použití je rovněž jako mulč proti
rozrůstání plevelů, neboť tento zásyp je ekologický, působí
příjemným dojmem svým tvarem, povrchem a barevnými odstíny.
Své nezaměnitelné místo má v okrasné zahradě v kombinaci se
soliterním zahradním kamenem jako estetická protiváha k živým
rostlinám.
Valouny jsou použitelné při úpravách okolí jezírek a rybníčků
v zahradách či parcích. Jako zásypová směs z valounů a oblázků
různých rozměrů se uplatní jako estetický prvek při úpravě fontán,
k mobilní zeleni v květináčích, k dotvoření pěších zón
a odpočinkových zákoutí.
Valouny či oblázky se úspěšně používají při tvorbě střešních
zahrad. Zelené střechy již dávno nejsou výsadou severské
architektury, ale stále více se prosazují i v našich podmínkách.
Nezastupitelné místo mají při tvorbě zahrad v japonském stylu.
Tvorba japonských zahrad se stala uměleckým směrem, uměním,
jak zacházet s kameny, vodou a rostlinami.
Pískovny:

- Horní Řasnice
- Dubnice
- Pamětník
- Rvenice
- Velká Černoc
- Straškov

Zdravotně nezávadný
písek
Písek z Horní Řasnice vyhovuje

podmínkám dle vyhlášky
135/2004 Mzd ČR.
Písek je vhodný pro dětská pískoviště
v mateřských školkách, školách
a pro obecní pískoviště.

