
Betonové dlaždice FORMELA II čtvercového tvaru s rozměry 
40x40 cm jsou nabízeny v pěti barevných variacích s hladkým povrchem. 
Velkoplošnou dlažbu lze typicky použít pro zpevnění v okolí teras, doplnění 
pochozích ploch na střešní zahrady či ji lze použít jako vhodný doplněk pro 
pochozí chodníky a plochy okolo bazénů. Velký formát je však praktický 
i pro řešení velkých ploch v prostorách zástavby či veřejných ploch města. 

CSB–FORMELA II BE02

hladký šEdá

UživatElSké pohodlí
velkoformátová dlažba FORMELA II je cenově 
i užitkově příznivou alternativou k dražším keramickým 
dlažbám. přirozeně porézní povrch dlažby má 
protiskluzové účinky.

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 hladký
Čistý, lehce porézní povrch dá vyniknout přirozené 
minerální struktuře betonu. 

vaRiaBilita povRChů a BaREv
dlažba FoRMEla ii je vyráběna v hladkém provedení v základní šedé barvě a pěti dalších sytých odstínech.

CSB–FORMELA II BE02

hladký okR

www.csbeton.cz

šEdá ČERvEná hnědá
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CSB–FORMELA II BE02

hladký

pEvnoSt 
a MRazUvzdoRnoSt
Mezi základní vlastnosti kvalitní betonové dlažby 
patří zejména vysoká pevnost, odolnost proti 
otěru, mrazuvzdornost a stálobarevnost. pevnost 
a materiálová stálost je zajištěna vibrolisovanou 
technoligií výroby ve dvou vrstvách.

Snadná pokládka
při dodržení základních pokynů k přípravě podkladních 
vrstev a zejména s použitím plastových terčů je 
pokládka velice jednoduchá. výhodou použití betonové 
dlažby pro zpevnění venkovních ploch je dále zejména 
její snadná oprava a údržba a schopnost rychle odvádět 
srážkovou vodu. 

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

Snadná pokládka
na sucho na zhutněný povrch s přesnými distančníky

záRUka 5 lEt
na všechny výrobky poskytujeme záruku 5 let

Snadná údRžBa
povrch lze dodatečně naimpregnovat

MRazUvzdoRnoSt
vysoká odolnost proti povětrnostním podmínkám

skladebné rozměry mm počet množství

CSB - FORMELA MJ výška délka šířka ks/vrst. ks/m2 m2/paleta

CSB - FoRMEla ii ks 50 400 400 6 6,30 13,44

❄

5 ukázka prvku
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