“Hlavným poslaním výrobkov STAMP je prinášať zákazníkom domyslenú pomôcku, pomocou ktorej vlastnými
rukami vytvoria dokonalú náhradu prírodného obkladu a to lacnejšie, než je cena umelého obkladu.”

STAMP to je výskum, výroba, testovanie kvality, distribúcia. Vyvíjame vzory tak, aby
výsledok u Vás doma
pôsobil prirodzene – prírodne.

Kým vyrobíme dokonalý vzor, ktorý bude pôsobiť prirodzene,
prejde Stamp v laboratóriu dlhým procesom vývoja.
Náš vývojový tím navrhuje dizajn STAMPu tak, aby Vám padol presne do ruky a
práca s ním bola intuitívna a zábavná.
Všetci odborníci sa sústredia vždy na konečný výsledok. Ten musí spĺňať náročné
kritériá, aby bol výsledný obklad dokonalý a odolný voči mrazu, vode a
slnečnému žiareniu.
Preto testujeme nielen kvalitu STAMPu ale aj hmoty do ktorých sa Stampom razí,
a farby, ktorými potom obklad maľujete.
Našim jediným cieľom je nadšený zákazník.
www.najlacnejsiobklad.sk - oficiálne stránky výrobcu a distributora značky STAMP pre svet
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Kde kúpite Stamp?

ČO JE STAMP?
Stamp je pomôcka, pomocou ktorej sa dá jednoduchým spôsobom vytvoriť
fasádny alebo interiérový obklad. Pomocou Stampu vytvoríte obklad vlastnými
silami za minimálne náklady.

Jedná sa o pružný odliatok prírodného materiálu, pomocou ktorého sa otláča
vzor do čerstvo nanesenej flexibilnej a mrazuvrzornej hmoty.
Hmota sa nanáša v hrubšej vrstve na miesto, kde chcete mať obklad a do nej sa
razí vzor STAMPOM.
STAMP má rôzne vzory ako napríklad lámaný kameň, mozaika, bridlica,
travertín, tehla, drevo, decor, ratan a iné, ktoré dokonale imitujú prírodné
materiály.
Po zaschnutí vyrazení sa obklad natiera fasádnymi farbami resp. hydrofóbnymi
prípravkami.

PREČO STAMP A PRE KOHO JE URČENÝ?
Stamp je určený pre profesionálov, ktorých pravidelne školíme a posielame k
zákazníkom na realizácie, ale aj pre zručnejších domácich majstrov, ktorí si po
prečítaní krátkeho návodu vyrazia obklad vlastnoručne.
Je určený pre bežného človeka, ktorý potrebuje ušetriť pri prerábke na obklade.
Je pre človeka, ktorý má obmedzený rozpočet financií a chce mať pekne
obložený plot alebo fasádu, krásnu dizajnovú stenu v interiéri alebo sokel na
schodisku. To všetko umožňuje STAMP za zlomok ceny bežného obkladu.
A prečo STAMP? Pretože Vám vie ušetriť 50 - 80% nákladov, ktoré by ste inak
vynaložili za obklad.

STAMP je revolučný výrobok!

Milanov príbeh o tom ako ušetril na obklade 1250€
Mám 34 rokov, volám sa Milan a rekonštruujeme s manželkou
dom. Potreboval som dokončiť plot a fasádu - sokel.
S manželkou sme sa rozhodli, že ich z dizajnového hľadiska
obložíme rovnakým druhom kameňa.
Pobehali sme všetky kamenárstva, ktoré máme v okolí a zistili
sme, že sa nám najviac páči obklad lámaný kameň. Taký ten
kamenný obklad skladajúci sa z menších na seba naukladaných
kameňov. Volal sa Cogniac.
Hneď sme však tvrdo narazili na prekážku. Tou bola cena
49€/m2. My sme potrebovali obložiť cca 50m2, a tak by nás
obklad bez lepidla a práce majstra vyšiel na 2450€.
Táto suma bola vysoko nad náš rozpočet a tak sme začali
hľadať ďalej.
Museli sme odkrojiť zo svojich nárokov a vybrať si umelý
obkladový kameň. Najlepší výber tohto umelého kameňa mali
v jednom obchodnom dome. Vyberali sme z 20 rôznych druhov.
Nebolo to však ono. Všetky pôsobili oproti prírodnému kameňu
umelo-lacno.
Naviac vzor sa opakoval, bolo vidno špáry medzi jednotlivými
dlaždicami.
Do užšieho výberu sme si aj napriek tomu vybrali 2 favoritov.
Jeden za cenu 18€/m2 a druhý za 22€/m2.

Oproti 2450€ za prírodný kameň sa suma 1100€ javila lákavo,
no k cene som si musel ešte pripočítať 500€ za prácu majstra a
cca 100€ za lepidlo na obklady.
Dokopy by nás to vyšlo na 1700€
Hovoríme si s manželkou, že si to ešte premyslíme
a rozhodneme sa v kľude doma.
Večer som si sadol za počítač a oslovilo ma odporúčanie môjho
švagra, ktorý na Facebooku zdieľal článok o tom, ako si spraviť
kamenný obklad Stampom svojpomocne.
Článok hovoril o tom, že na náš rozmer 50m2 by nás
vlastnoručne vyrobený obklad stál cca 450€. Bola to konečná
cena.
Takže nie 1700€ ale 450€, pomyslel som si.
Začal som sa o to viac zaujímať a v obchodoch som narazil na
výrobok STAMP.
Zistil som, že sa jedná o pečiatku so vzorom lámaný kameň. Je
to pečiatka so vzorom prírodného lámaného kameňa. Keď sme
s manželkou dočítali článok, boli sme nadšení.
Na stránke najlacnejsiobklad.sk som si pozrel najbližší obchod
so Stampom, ktorý je pri mne v Trenčíne.
Spoločne s manželkou sme sa išli na STAMP do stavebnín
pozrieť a nakoniec sme ho aj kúpili.

Rozhodol som sa, že si obklad spravím vlastnými silami.
Práca s ním bola jednoduchá. Natiahol som si hmotu na sokel
a ešte za vlhka som do nej razil STAMPom vzor. Keď hmota
zaschla, bola tvrdá. Celý povrch som napenetroval a natrel ho
fasádnou farbou.
Práca mi šla od ruky a výsledok bol ohromujúci. So soklom aj
s plotom sme nadmieru spokojní.
Stamp mi ostal a teším sa ešte na to, ako ho využijem aj
v interiéri.
Zo zvyšného rozpočtu sme si tak s manželkou ešte kúpili
záhradné sedenie a teraz si užívame príjemné chvíle strávené
na záhrade.
Osobne Vám STAMP odporúčam, budete spokojní! Milan

1. STAMP – vyberte si zo vzorov lámaný kameň,
bridlica mozaika, travertin, tehla, drevo a iné

2. Hmotu, do ktorej budete vzor otláčať

3. Hladítko, miešatko na vŕtačku, vedro, penetrácia Akril
Emulzia, Fasádna farba Acryl Color

4. Dobrú náladu a chuť do práce

STAMP Lámaný kameň
Pracovný postup pre svojpomocnú aplikáciu
AKO NA TO?
Povedzme, že už mate nakúpené pomôcky, ktoré sme
odporúčali vyššie. Potom postupujte nasledovne.
Vysvetlíme si to na príklade realizácie celej obyvačkovej steny.
Rovnaký postup aplikujte aj pri fasádach, plotoch a iných
plochách. Výsledok, ktorý dosiahnete jedným STAMPOM
lámaný kameň bude takýto:

1. Oblepte si maskovacou páskou miesta, ktoré
nechcete obkladať. Po dokončení prác ju odlepte
ešte dokým je hmota vlhká a mäkká.

2. V našom prípade sme zákazníkovi do steny pod obklad
ukryli aj všetky káble k TV (elektrický, HDMI, k
reproduktorom, satelitu a pod.). Stenu sme nahodili
do sieťky a lepidla pod ktorú sa skryli káble. Po 24
hodinách sme celú stenu napenetrovali hĺbkovou
penetráciou

3. ROZMIEŠANIE HMOTY
Nasypte časť hmoty z vreca do vedra a pridajte vodu.
Miešací pomer je cca 1:0,1 až 0,2 (hmotnostný pomer hmota:voda).
Nasaďte si na vŕtačku miešadlo a hmotu poriadne
vymiešajte na správnu hustotu

4. SPRÁVNA HUSTOTA ZMESI
Konzistencia musí byť skutočne hutnejšia, inak Vám vzniknú
defekty a Stampovanie sa Vám nebude dariť.
Správna je vtedy, keď sa hmota na špachtli ani nepohne v
polohe dole hlavou.

Toto je správna hustota zmesi.

1.

NANÁŠANIE HMOTY NA PODKLAD

Ohraničte si maskovacou páskou miesto, kde chcete mať

5. NAŤAHOVANIE ZMESI NA STENU
Vezmite si murárske hladítko a špachtľou si naň naberte
hmotu z vedra. Hladítkom ju naneste na stenu a snažte
sa hmotu rovnomerne rozotrierať na celú plochu.
Hrúbka vrstvy minimálne 1,5cm po celej ploche.

6. STAMPOVANIE – RAZENIE OBKLADU

Začnite vždy zdola. Od podlahy chytíte správnu rovinu a
nestane sa Vám tak to, že pôjdete s obkladom krivo.
Priložte STAMP na stenu a poriadne ho po celej ploche
systematicky povtláčajte do hmoty.

Zatiahnite za jednu z rúčok a pomaly odlepte STAMP od
podkladu.

Po každom otlačení umyte STAMP vo vode s nepenivým
saponátom.

Takto pokračujte ďalej. Priložte STAMP vedľa
predchádzajúceho otlačku. Môžete ich cca 1-3cm
prekryváť. Rýchlo sa dostanete do tempa.

Keď skončite prvý spodný rad, otočte si STAMP naopak. Získate
tým nový vzor kameňa. Nebude možné spozorovať opakovania.

Ako spraviť rohy?
Tento vnútorny roh spravíte tak, že STAMP ohnete a otlačíte len
kúsok, ktorý potrebujete.
Vonkajší roh spravíte tiež tak, že STAMP otlačíte najprv z jednej
strany, potom z druhej strany. Roh následne jemne zatriete
s mokrým štetcom.

Pripravte si do vedra
vodu a pridajte
detergent – málo penivý
čistiaci sprostriedok.

Skutočne dôležité je naniesť na stenu minimálne 1,5cm
hrúbku hmoty.

STAMPovanie je zábava.

Ak si netrúfate vytvoriť obklad vlastnými silami, radi
Vám ho prídu spraviť naši aplikační technici.
Príklad:
Dobrá cena za 1 m2 klasického kamenného obkladu je 20€/m2
(umelý). Táto stena má 12m2. Potrebovali by ste teda 240€ na
obklad, 40€ na lepidlo na obklady. Viete si spraviť obklad sami?
Ak nie, pripočítajte 180€ (15€/m2) za prácu majstra. Dokopy je
to 460€.
Keď si kúpite STAMP, viete si obklad spraviť sami. Spravíte s
ním stenu vnútri, ale aj fasádu vonku. Ušetríte množstvo peňazí

7. MAĽOVANIE OBKLADU STAMP
STAMP sa maľuje fasádnymi akrylátovými farbami. To aj v
exteriéri zabezpečí dokonalú ochranu proti poveternostným
vplyvom a UV žiareniu. Takýto obklad je bezšpárový, takže je
vylúčené opadávanie ako je to u klasických obkladov.

Zákazník chcel mať obklad vymaľovaný na hnedo a systémom
tón v tóne. Preto sme na maľovanie použili 3 farebné odtiene
( tmavo hnedá, svetlo hnedá, biela ).

Ako prvé sme si kde–tu naniesli tmavo hnedý a biely odtieň.

Následne sme svetlo hnedý odtieň zriedili s vodou v pomere 1:5
na takto riedku farbu a natreli sme celú plochu obkladu.

Maľujeme maliarskymi štetkami a širokými štetcami. Riedka
farba sa rýchlo vpíja do podkladu a slúži zároveň aj ako
penetrácia.
Miesta kde sú tmavo hnedé a biele fľaky sa venujeme
dôkladnejšie a farbu tu roztierame dlhšie aby splynula.

Na záver ešte tmavo hnedé miesta povytierame mokrou
hubkou, čo nám spraví dokonalé prepojenie odtieňov.

Výsledok je vďaka dokonalému vzoru STAMP lámaný kameň
krásny. Práca s ním je vďaka jeho kvalite zábavou.

Obývačka pôsobí útulne a moderne. Výsledná cena s
materiálom a prácou 279€.

Za odborné rady a asistenciu pri natieraní ďakujeme internetovým špecialistom na farby efarby.sk

Vytlačte si tento ebook a pracovný zošit Vám poslúži na poznámky pri nákupoch a práci

ČO POVEDALI NA STAMP ĽUDIA, KTORÍ S NÍM
PRACOVALI ? (+ galéria hotových realizácií)

Chceli sme si spraviť posedenie na balkóne v
paneláku a tak sme si jednu stenu spravili akoby z
kameňa - Stampom. Podarilo sa nám to a vyzerá to
super. Teraz si užívame letnú pohodu s grilom a pohárom
vínka.  (Jerguš Kucharovič - Spišká nová Ves)

Dobrý deň. ďakujem za opýtanie. Stampom som robil
obklad rohov na dome. Treba nájsť optimálnu hustotu
hmoty a výsledok je potom perfektný. Som
nadmieru spokojný. S pozdravom

(p. Július Žákovič, Trnava)

Stampovali sme v našom hoteli GARNI v Liptovskom
Mikuláši izby a recepciu. Vďaka tejto pomôcke sme
ušetrili na obklade veľké náklady. Srdečne Vás
pozývam k nám do hotela. (p. Pyrta, majiteľ hotela Garni v Liptovskom
Mikuláši)

STAMP-lámaný kameň

STAMP LÁMANY KAMEŇ

Kód výrobku

LK 1

Názov
výrobku

STAMP
lámaný
kameň

Set

Rozmery

Nájsť obchod

1ks

396x 190mm

KÚPIŤ

STAMP MOZAIKA Kocka

Kód výrobku

Názov
výrobku

Set

Rozmery

MK 1

Stamp
mozaika
kocka vzor 1
Stamp
mozaika

1+1ks

396x172mm
59x 172mm

1+1ks

396x172mm
59x 172mm

MK 2

vzor2

Nájsť
obchod

KÚPIŤ
KÚPIŤ

STAMP MOZAIKA Obdĺžnik

Kód výrobku

MO

Názov
výrobku

Stamp
mozaika
obdĺžnik

Set

Rozmery

1+1ks

365x166mm
56x166mm

Nájsť
obchod

KÚPIŤ

STAMP TRAVERTÍN

Kód výrobku

T1

Názov
výrobku

STAMP

Travertín

vzor

Set

Rozmery

Nájsť
obchod

1ks

552x183mm

KÚPIŤ

1ks

552x183mm

KÚPIŤ

1

T2

STAMP

Travertín
2

vzor

STAMP BRIDLICA

Kód výrobku

BR 1
BR 2

Názov
výrobku

Stamp
Bridlica 1
Stamp
Bridlica 1

Set

Rozmery

Nájsť
obchod

1ks

555x180mm

KÚPIŤ

1ks

557x174mm

KÚPIŤ

STAMP TEHLA CLASSIC

Kód produktu

Názov výrobku

Set

Rozmery

Nájsť obchod

TC-6

STAMP TEHLA
CLASSIC 6

1ks

571 x 198mm

KÚPIŤ

1ks

344 x 198mm

KÚPIŤ

1ks

233 x 74mm

KÚPIŤ

1ks

125 x 74mm

KÚPIŤ

TC-3
TC-1
TC-0,5

STAMP TEHLA
CLASSIC 3
STAMP TEHLA
CLASSIC 1
STAMP TEHLA
CLASSIC 0,5

DôVERUJE NÁM NAJVIAC ZÁKAZNÍKOV
 STAMP® URČUJE TRENDY
 STAMP® TO SÚ NAJKRAJŠIE VZORY
 STAMP® KVALITA, KTORÁ JE PRÍSNE TESTOVANÁ
 STAMP® MÁ VLASTNÝ VÝVOJ, VÝSKUM A VÝROBU
 STAMP® ŠKOLÍ VLASTNÝCH APLIKAČNÝCH TECHNIKOV
 STAMP® NAJŠIRŠIA SIEŤ PARNTEROV, KDE ICH KÚPITE

Neustále vyvíjame nové vzory. Najbližšie pripravujeme:
STAMP® TEHLA RUSTICAL, DECENT
STAMP® DREVENÝ OBKLAD
STAMP® DECOR
STAMP® RATAN

Aby Vám neušiel nový vzor, registrujte sa na odber noviniek na
našich stránkach. www.najlacnejsiobklad.sk

