
HLEDÁTE ŘEŠENÍ PRO ZPEVNĚNÍ PLOCHY 
NA ZAHRADĚ ČI PŘÍJEZDOVÉ CESTĚ 
A NEJSTE SI JISTI TÍM, JAKÝ MATERIÁL 
JE PRO DANÝ PROJEKT NEJVHODNĚJŠÍ? 

Přijďte se podívat na naši nabídku dlažeb do 
CSBETON DESIGN CENTRA v Praze - Stodůlkách 
či na výstavní plochy a stojany u našich obchodní 
partnerů a přesvědčte se, že betonová dlažba již dáv-
no není jen nevzhlednou funkční a levnou záležitostí. 
Příznivá cena zůstává, ale barevná škála, stálost barev 
a množství povrchových úprav Vás mile překvapí. 

 BETONOVÁ DLAŽBA S ÚPRAVOU 

CLEAN 
PROTECT 
PLUS

www.csbeton.cz



Dlažby o výšce 8 cm je možno 
použít i na příjezdové cesty. Jsou 
totiž opatřeny speciálními zámky 
NEXUS. Betonová dlažba je pro 
příjezdové plochy skvělou a cenově 
dostupnou volbou. Její povrch je 
přirozeně abrazivní a proto tolik 
neklouže, pokládka na sucho 
umožňuje jednoduché vsakování 
povrchových vod a narozdíl od 
např. keramických materiálů odolá 
i přiměřenému solení v zimních 
měsících. 

Dlažby s povrchovou úpravou 

CLEAN PROTECT PLUS 
se vyznačují krásnými barvami s lehce třpytivým 
povrchem. Úprava nespočívá jen povrchovém 
nástřiku, ochrana je poskytnuta celému výrobku, 
který je tak méně nasákavý a lépe odolává 
zašpinění. Nečistoty je třeba pouze včas setřít  
či opláchnout, aby nedošlo k jejich zaschnutí.

Tuto úpravu standardně nabízíme u vybraných výrobků, 
dlažby VALENCIA a CORTILA jsou navíc k dispozici ve 
dvou povrchových úpravách - hladký a reliéfní s ostařením. 
Za příplatek je možné úpravou opatřit i jiné typy dlažeb.



skladebné rozměry mm počet množství
CSB - VALENCIA MJ výška délka šířka vrstev m2/vrstva m2/paleta

skladba 6 kamenů m2 60 200–500 150/200 9 1,18 10,6

skladba 6 kamenů NEXUS m2 80 200–500 150/200 7 1,18 8,25

Dlažba VALENCIA se skládá ze šesti kamenů užšího obdélníkového tvaru různých rozměrů v barevných 
provedeních COLORMIX a NATURCOLOR. Tvarem skladba připomíná podlahu z dřevěných prken. 
V hladkém provedení se hodí k jakékoliv moderní stavbě. Ve výšce 8 cm jsou kameny opatřeny inteligentními 
zámky NEXUS.
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Povrch dlažby ALTO EVO je přírodní až rustikální. Imituje starou kamenou dlažbu a hodí se zejména k tra-
dičním rodinným domům a chatám, ale i na zahrádky stylových restaurací a kaváren. Jako krajový kámen lze 
však kombinovat i s moderní dlažbou.

skladebné rozměry mm počet množství
CSB - ALTO EVO MJ výška délka šířka vrstev m2/vrstva m2/paleta

čtverec m2 60 140 140 12 0,94 11,29

obdélník m2 60 210 140 12 0,88 10,58

čtverec m2 80 140 140 10 0,94 9,41

obdélník m2 80 210 140 10 0,88 8,82
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Barevné kombinace vybraných produktů 
v barevných škálách NATURCOLOR 
a COLORMIX jsou nanášeny zcela nahodile, 
aby se vzor neopakoval a působil přirozeně.

Ostařená dlažba již dávno neznačí jen dlažbu 
historizující. Ostaření v tomto případě pouze 
imituje přírodní materiály. Výsledný dojem dlažby 
tak nepůsobí staře, ale přírodně. 

Narozdíl od skutečně přírodního kamene však 
zůstává výhoda spočívající v dostupné ceně 
a snadné podkládce. Dlažba je navíc praktická pro 
údržbu, nečistoty nejsou narozdíl od jednolitých 
barev tolik patrné. 

Na našem BLOGu https://www.csbeton.cz/cs/
blog nejdete praktické rady, jak dlažbu položit, 
správně ji udržovat atd.
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Dlažba VALENCIA se skládá 
ze šesti kamenů různých rozměrů 
v barevných provedeních COLORMIX 
a NATURCOLOR. Skladba připomíná 
podlahu z dřevěných prken. Lehce 
rustikálního vzhledu tohoto povrchu je 
docíleno kombinací reliéfního povrchu  
a sekundárním opracováním formou  
tzv. ostaření.  

Skladba několika kamenů 
s klasickými tvary dovoluje 
pomocí dlažby CONCEPT 
vytvářet mnoho zajímavých 
a originálních skladeb. Podtrhne 
tak ráz každé zahradní 
i příměstské architektury. Díky 
barevným mixům získá dlážděná 
plocha jedinečný vzhled.

skladebné rozměry mm počet množství m2

CSB - CONCEPT MJ výška délka šířka vrstev m2/vrstva m2/paleta

skladba 5 kamenů m2 60 150-300 75-300 10 1,08 10,8

skladebné rozměry mm počet množství
CSB - VALENCIA MJ výška délka šířka vrstev m2/vrstva m2/paleta

skladba 6 kamenů m2 60 200–500 150/200 9 1,18 10,6

skladba 6 kamenů NEXUS m2 80 200–500 150/200 7 1,18 8,25
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Sestava kamenů, které po položení tvoří 
kruh o průměru 3,2 m. ALTO KRUH 
je určen pro tvorbu kruhů malých průměrů, 
dá se dále nastavit a kombinovat s výrob- 
kem ALTO EVO. Využití nalezne 
v kombinaci s betonovou dlažbou či 
betonovým ohništěm NATURBLOK.

Skladba betonové dlažby COR-
TILA je zajímavá kombinací 
širokých obdélníkových tvarů 
s menšími čtverci. Výsledný efekt 
působí přirozeně, neboť nedochází 
k vytvoření jednolitých ploch. Pro-
vedení antiko napodobuje povrch 
přírodního kamene.

skladebné rozměry mm počet množství
CSB - CORTILA MJ výška délka šířka vrstev m2/vrstva m2/paleta

skladba 4 kamenů m2 60 200–500 300 9 1,2 10,8

skladba 4 kamenů NEXUS m2 80 200–500 300 7 1,2 8,4

skladebné rozměry mm počet množství
CSB - ALTO KRUH MJ výška kamene průměr kruhu MJ/paleta m2/sestava

sestava ks 60 3200 1 8
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Skladba betonové dlažby CORTILA je 
zajímavá kombinací širokých obdélníko-
vých tvarů s menšími čtverci. Výsledný 
efekt působí přirozeně, neboť nedochází 
k vytvoření jednolitých ploch. V hladkém 
provedení se hodí do jakéhokoliv moderní-
ho exteriéru. 

Velkoplošná dlaždice LEGANTO 
s elegantním podélným tvarem 
s hladkým povrchem je nabízena 
v teplých zemitých tónech, 
které působí velmi příjemným, 
přírodním dojmem. 

skladebné rozměry mm počet množství
CSB - CORTILA MJ výška délka šířka vrstev m2/vrstva m2/paleta

skladba 4 kamenů m2 60 200–500 300 9 1,2 10,8

skladba 4 kamenů NEXUS m2 80 200–500 300 7 1,2 8,4

skladebné rozměry mm počet množství
CSB - LEGANTO MJ výška délka šířka ks/vrst. ks/m2 m2/paleta

základní kámen ks 50 700 350 3 4,08 10,29
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