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Odolný vůči mrazu a 
rozmrazovacím solímVodopropustný Šetrný k životnímu prostředí

Bezpečný pro chůziNeroste zde žádný plevel Žádné zbytky cementu
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ROMEX® má pro každý typ spáry ten správný produkt.
ROMPOX produkty jsou zvláště vhodné pro:
• spárování ploch z přírodního kamene a pro betonové a cihlové dláždění
• soukromé a veřejné prostory
•  vhodné pro dlažby, které jsou zatěžovány pěším provozem (tj. terasy/nádvoří) 

až po plochy s těžkým dopravním zatížením (autobusové zastávky)
• úzké i široké spáry
• vodorovné i svislé plochy
• dekorativní, vodopropustné a funkční prostory

Aplikace dlažebních spárovacích hmot ROMEX® je vždy jednoduchá:

Zapracování - Odmetení - Hotovo
To šetří čas i peníze!

Kdo jsme a co děláme

ROMEX® PFM GmbH je obchodní společnost spojená s výrobním a logistickým závodem v Meckenheimu poblíž Bonnu. 
Jako dceřinná společnost firmy ROMEX® AG jsme si stanovili cíle, aby se naše produkty snadněji používaly a neustále zlep-
šovat naše služby. Toto jsou měřítka stanovená normou DIN EN ISO 9001, která jsme si rovněž předepsali.

Více než 20 let našeho výzkumu a vývoje vedlo k tomu, že dlažební spárovací hmoty ROMEX® mohou být zpracovávány 
téměř za jakéhokoliv počasí. Jsou používány ve všech ročních obdobích v Německu, Evropě a dalších částech světa.

Dlažební spárovací hmoty ROMPOX jsou prospěšné pro životní prostředí protože zpevňují povrchy, cesty a plochy 
aníž by je vodopropustně uzavřely. To je důvod, proč mnohé obce doporučují a podporují tento druh ekologického 
zpevnění ploch pomocí grantů, nebo vlastními investicemi do zlepšení životního prostředí v krajině.

Dlažební spárovací hmoty ROMPOX umožňují dlouhodobě prostup vzduchu, propouští vodu, umožňují čištění vy-
sokotlakou vodou a strojním zametáním. Zamezují pronikání hmyzu, např. mravenců. Na trhu je ROMEX® prvním 
a jediným výrobcem úplného sortimentu, který je-li použito podkladu ROMEX® TRASS spolu s vybranou dlažební 
spárovací hmotou ROMPOX, poskytuje 5-ti letou systémovou záruku (RSG 5). Ať už jde o jedno- nebo dvouslož-
kovou syntetickou pryskyřici, připravenou pro namíchání a aplikaci odborníkem a nebo o předem připravené směsi 
dlažebních spárovacích hmot pro domácí kutily, všechny produkty ROMPOX pocházejí od jediného výrobce.

Naši prodejci jsou vždy k dispozici, aby 
Vám zodpověděli každou Vaši otázku.

Zavolejte nám 775 216 094 |  777 216 607
a navštivte naše stránky: www.rompox.cz

Bert Meurer HORKA + Bert Meurer

ROMEX® je členem:

Deutscher Naturstein
Verband e.V.

Partner des Verbandes 
Garten-, Landschafts- und 

Sportplatzbau Nordrhein-Westfalen e.V.Made in Germany
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Výhody …

ROMPOX - spárovacích hmot ze 
syntetických pryskyřic ve srovnání s…
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Písek / Štěrk Cement
· Žádný plevel ve spárách

· Déšť nevymývá hmotu ze spár

·  Snadno se čiští pomocí vysokotlakých čističů

·  Žádné nebezpečí úrazu v botách 
s vysokými podpatky

·  Stojany kol se nezaklíní ve spárách

·  Žádné prázdné spáry vzniklé vymetením 
spárovací hmoty strojním vysáváním

· Žádné nepěkné cementové výkvěty

· Žádné poškození mrazem

·  Povrch nenamrzá, protože hmoty 
ROMPOX  - PFM jsou vodopropustné

·  Aplikace hmot ROMPOX  - PFM je mno-
hem rychlejší, takže dochází k význam-
né úspoře času (přibližně 2/3)

· Aplikace ve stoje

· Žádné následné ošetření
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Předtím: Špatné řešení: Dobré řešení:

Písek

Cement

Asfalt

ROMPOX - Dlažební 
spárovací hmoty

… pro mladé i starší

Vyškrábání

Vypalování

Postřik jedem



Zapracování Odmetení Hotovo
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ROMPOX - DLAŽEBNÍ SPÁROVACÍ HMOTY pro…

Přírodní dlažbu

Rychlé provedení - 

neomezuje dlouho-

době užívání ploch



Zapracovat do spár Zamést Hotovo
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Přírodní kámen & polygonální dlažba

Výhodnější v porov-

nání s cementovou 

spárovací hmotou



Zapracovat Zamést Hotovo
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ROMPOX - DLAŽEBNÍ SPÁROVACÍ HMOTY pro…

Betonové dlažební kostky & 
betonovou dlažbu

Řešení spár pro

• Šířky spár od 1mm 

• Upravené betonové kostky



Zapracovat Zamést Hotovo
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Stavět / stěny & dlažby

PŘEDTÍM POTOM

Estetické a funkční řešení



ZaspárovatVyčistit POTOM
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Soukromé a veřejné prostory

Sanace staré dlažby„ZE STARÉHO

UDĚLEJ NOVÉ!“

Bez drahého sejmutí a 

nového položení dlažby

Řešení: bezpečné pro chůzi!

POTOM

Problém: nebezpečí úrazu!

PŘEDTÍM

PŘEDTÍM



Zarovnat UhladitPŘEDTÍM POTOM
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Úpravy okolo kmene stromů a dekorativní plochy

Bezbariérové plochy

Čisté, ekologické a 

snadno se udržují.

* 
* 

* 
   

BEZ BARIÉR    * * *



5 LET SYSTÉMOVÉ ZÁRUKY
na dlažby okolo rodinného domu s 
použitím ROMEX®- spárovací hmoty

Bert Meurer
(výkonný ředitel)

ROMEX® PFM GmbH

Frank Speichert
(prokurista)

v kombinací s ROMEX®- trassovým lůžkem,
jak dále uvedeno: 

ROMPOX® - DRÄN 
ROMPOX® - D1
ROMPOX® - D2000
ROMPOX® - FLEX
ROMPOX® - DEKO

1. 100% odolává mrazu a rozmrazovacím solím

2. ve vyzrálém stavu 100% ekologicky nezávadná

3. trvalá systémová snášenlivost spár a lůžka

4. žádné prorůstání plevele spárami

5. UV a povětrnostní odolnost

6. omezuje sedání dlažby

7. dlouhá životnost

ROMEX® PFM GmbH
Von-Bassenheim-Straße 2
D - 53881 Euskirchen
Tel.: +49 (0) 22 51 / 94 12-20
Fax: +49 (0) 22 51 / 94 12-28
E-Mail: info@romex-pfm.de
Internet: www.romex-pfm.de

ROMEX® je členem:

Deutscher Naturstein
Verband e.V.

5 LET

RO
M

E
X

® SYSTÉM - ZÁ
R

U
K

A

Odolává mrazu a posypu 
rozmrazovacích solíSilně vodopropustná Zamezuje výkvětům

HotovoZarovnat Položit dlažební kostky

ROMEX®-PROTECTION-SYSTEM (RPS) je 
zcela nově vyvinutý v ROMEX® výzkumných a vývo-
jových laboratořích, kde s pomocí nejmodernějších 
aditiv vznikají vodě odolné a vodu odpuzující synte-
tické pryskyřice, které se dají zpracovávat i při dešti 
a při teplotách > 0°C.

Všímejte 
si tohoto 
znaku!

R P S

• zpracovatelné při drobném dešti
• při drobném dešti není třeba zakrývat plochu
• zpracovatelné při teplotě od > 0°C

V této technologií je ROMEX® vedoucí firmou v oboru.
Každý zákazník ROMEX® si může v budoucnu položit otázku: 

Špatné počasí, co to je?
S ROMEX®- PROTECTION - SYSTEM (RPS) je možné 
pracovat za každého počasí. To Vám přinese nutnou jistotu 
i v deštivých dnech za proměnlivého počasí.

- výhradní dovozce pro Českou republiku - www.rompox.cz
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Produkty pro dlažbové lůžko

ROMPOX

Včetně certifikátu5 LET
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Produktion
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Kvalita díky naší vlastní výrobě

ROMEX® produkce vyrábí kvalitní výrobky na bázi syntetické pryskyřice.
Náše výzkumné a vývojové oddělení vyvíjí receptury, které odpovídají nejvyšším standardům kva-
lity. Zavedli jsme rovněž standardy ROMEX®, které vysoce překračují všeobecně platné normy.
Spárovací hmota pro dlažby a průmyslové podlahy ze syntetické pryskyřice jsou hlavní produkty, 
které vyvíjíme a vyrábíme dle nejmodernějších kritérií.

Produkce Logistické centrum

Centrála firmy
www.romex-pfm.de www.romex-ag.de

Spárovací hmota pro dlažbu



Provozovna:  
Úvaly 250 82, ul. Dobročovická, U Obory
Sídlo spol.:  
Horka 47, Přišimasy, 282 01 Český Brod
IČ : 26446529
DIČ: CZ26446529
web: www.rompox.cz
email: stavebniny@horka-stavebni.cz
mobil: 775 216 094,  777 216 607

ROMEX® je členem:

Deutscher Naturstein
Verband e.V.

Váš kontaktní partner:

Informace uvedené v tomto prospektu vycházejí z empirických hodnot a současného stavu vědy a praxe, jsou však nezávazné a nezakládají žádný právní vztah. Všechny dosavadní informace se stávají vydáním tohoto prospektu 
neplatnými. Ilustracím podobné. Stav září 2013. Změny vyhrazeny

Partner des Verbandes 
Garten-, Landschafts- und 

Sportplatzbau Nordrhein-Westfalen e.V.
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Made in Germany

Proč právě ROMPOX ?

ROMPOX 
je nejvyhledávanější spárovací hmotou 

ve vyspělých zemích

absolutně 
mrazuvzdorné

možno 
strojově čistit

možno čistit 
tlakovou vodou

 DŮLEŽITÉ UKAZATELE PŘI POUŽITÍ ROMPOXU

  ROMPOX ZAMEZUJE PRORŮSTÁNÍ TRÁVY A PLEVELŮ !!!

  ROMPOX JE ODOLNÝ PROTI VYPLAVOVÁNÍ DĚŠTĚM A TLAKOVOU VODOU !!!

  ROMPOX JE VODOPROPUSTNÝ A PRUŽNÝ !!!

  ROMPOX ZPŘÍJEMNÍ CHŮZI PO DLAŽBĚ A ZVÝŠÍ BEZPEČNOST PŘI CHŮZI !!!

  ROMPOX ZLEPŠUJE KVALITU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ !!!

  CHARAKTER PŘÍRODNÍ A BETONOVÉ DLAŽBY ZŮSTANE ZACHOVÁN

  VYNIKAJÍCÍ KVALITA, ODZKOUŠENO DLE DIN EN ISO 9001:2000

  VLASTNÍ ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO PRO SPOLUPRACOVNÍKY A PRODEJNÍ PARTNERY

např. 
zóny pro pěší, jako 
cesty a terasy

např. 
zóny pro normální 
provoz osobních a 
lehkých nákladních aut

do 7,5t

např.
zóny pro provoz 
nákladních vozidel

do 25t

např. 
domovní vjezdy, 
soukromá a veřejná 
stání pro osobní auta

do 3t např.
zóny s provozem těžkých 
nákladních vozidel, 
autobusů a podobně

do 40t

odolné proti 
rozmrazovací soli

zpracovatelné 
od > 0°C podkladu


