
V dlažbě GRANITO se snoubí tradice a přirozenost. Skladba kamenů 
nepravidelného tvaru s členitým povrchem dokonale imituje žulové dlažební 
kostky. Dlažbu je možné libovolně skládat a barevně kombinovat a vytvářet tak 
prakticky neomezené množství skladebných tvarů. Rovněž je možné ji využít 
pro tvorbu dekorativních prvků u větších ploch jiných typů dlažeb či pro snadné 
obložení studní, ohnišť či jiných nepravidelných prvků bez nutnosti řezání.

Uživatelské pohodlí
Betonová dlažba GRANITO je použitelná pro všechny 
typy venkovních prostor, kterým dodá klasický decentní 
vzhled, který nikde nezestárne. Její použití je praktické 
zejména tam, kde je plocha pro pokládku členitá. 
v kombinaci s jinými dlažbami může ozvláštnit plochu 
vytvořením jakéhokoliv obrazce či lemu. Její drsný 
povrch značně omezuje riziko nebezpečí uklouznutí.

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
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exCellent šedá



povRCh exCellent 
Zrnitý, mramorovaný povrch dokonale napodobuje 
vzhled přírodního kamene.

vaRiaBilita povRChů a BaRev
Betonová dlažba GRanito je nabízena pouze v nadstandardní povrchové úpravě exCellent, jejíž podstata 
spočívá v přidání speciálního barevně kontrastního a hrubozrnného kameniva do nášlapné vrstvy v kombinaci 
s povrchovou úpravou tzv. brokování. dlažba je nabízena ve třech barevných provedeních v přírodních tónech.
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pevnost 
a mRaZUvZdoRnost
mezi základní vlastnosti kvalitní betonové dlažby 
patří zejména vysoká pevnost, odolnost proti otěru, 
mrazuvzdornost a stálobarevnost, které činí z tohoto 
výrobku cenově dostupnou alternativu ke klasické 
žulové dlažbě.

snadná pokládka
skladba celkem 117 tvarově odlišných kamenů působí 
zejména při nahodilé pokládce zcela přirozeným 
dojmem, který je dále umocněn drsnějším povrchem 
s odhalenými hrubšími kameny. při dodržení základních 
pokynů k přípravě podkladních vrstev a zejména 
jejich řádného zhutnění  je pokládka betonové dlažby 
GRanito velice snadná. dlažba je navíc oproti jiným 
povrchům okamžitě využitelná. 

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  +420 416 747 179  csbeton@csbeton.cz

Cs-Beton s.r.o., velké žernoseky 184, 412 01 litoměřice www.csbeton.cz

+420 473 030 400

mRaZUvZdoRnost
vysoká odolnost proti povětrnostním podmínkám

vysoká vaRiaBilita
dlažbu lze skládat do mnoha různých tvarů 

snadná pokládka
na sucho na zhutněný povrch s přesnými distančníky

ZáRUka 5 let
na všechny výrobky poskytujeme záruku 5 let
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skladba na paletě

skladebné rozměry mm počet množství

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

skladba 117 kamenů m2 60 – – 12 0,80 9,55


