
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 výrobkem ALTO EVO. Využití nalezne 
v kombinaci s betonovou dlažbou či betonovým ohništěm NATURBLOK.

CSB–ALTO KRUH FE02

REliéF antiko noaRBlanC

UživatElSké pohodlí
Betonová dlažba je osvědčenou a kvalitní volbou pro 
zpevnění venkovních ploch zejména díky snadné 
údržbě a vysoké odolnosti. přirozeně zdrsněný povrch 
nášlapné vrstvy minimalizuje riziko uklouznutí. velkou 
výhodou oproti přírodnímu materiálu je pravidelný tvar 
a příznivá cena.

kvalita pRodUktU
Betonové dlažby CS-BETON jsou vyrobeny 
z kvalitních stavebních materiálů. důkladná kontrola 
kvality probíhá v celém cyklu výroby a kombinuje prvky 
automatizované s kontrolou vizuální. Samozřejmostí je 
neustálá namátková kontrola denní výroby v podnikové 
certifikované laboratoři. Častá obměna výrobních forem 
v kombinaci s dokonalou údržbou výrobních technologií 
umožňují společně docílit vysokou rozměrovou přesnost. 
kritéria stanovená harmonizovanými evropskými 
normami jsou plněna s velkou rezervou. 

www.csbeton.cz



povRCh REliéF antiko
povrch je tvořen kombinací základní reliéfní úpravy 
povrchu výrobku díky tvaru výrobní formy a následným 
sekundárním opracováním, tzn. ostařením.

vaRiaBilita povRChů a BaREv
alto kRUh je nabízen ve stejným ColoRMiXových barvách jako dlažba alto Evo. Barevná škála je dále 
doplněna o dva barevné odstíny natURColoR, které se hodí k systému natURBlok.

www.csbeton.cz
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Snadná pokládka
dlažba alto kRUh není opatřena distančníky, při 
pokládce je tedy třeba vytvořit spáru min. 3 mm, aby 
nedošlo k olámání hran prvku. při dodržení základních 
požadavků na přípravu podkladních vrstev je pokládka 
tohoto výrobku velice snadná.

poRadEnStví
tEChniCká podpoRa
náš tým vyškolených pracovníku s dlouholetopu praxí rád zodpoví všechny vaše dotazy a navrhne nejlepší řešení právě 
pro váš projekt. neváhejte nás kontaktovat. poradíme vám jaký materiál vybrat, jak ho instalovat nebo vám doporučíme 
nejbližšího prodejce.

+420 473 030 400

+420 473 030 400  +420 416 747 179  csbeton@csbeton.cz

CS-BEton s.r.o., velké žernoseky 184, 412 01 litoměřice www.csbeton.cz

MRazUvzdoRnoSt
vysoká odolnost proti povětrnostním podmínkám

záRUka 5 lEt
na všechny výrobky poskytujeme záruku 5 let
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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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pokládka sestavy


