
Okolí Vašeho rodinného domu, zpevněné plochy teras anebo chodníč-
ky dosud nemohly mít útulnější podobu. Dřevo se hodí všude a ani Vaše 
zahrada nebude vyjímkou.
Betonová dlažba LIGNEO imitující vzhled dřeva skvěle zapadne do Vaší 
zahrady a dodá jí příjemný a teplý ráz.
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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 namát-
ková kontrola denní výroby v podnikové certifikované 
laboratoři. Častá obměna výrobních forem  kombinaci s 
dokonalou údržbou výrobních technologií
umožňují společně docílit vysokou rozměrovou přes-
nost.Kritéria stanovená harmonizovanými evropskými-
normami jsou plněna s velkou rezervou.

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 litým betonovým plochám či napevno 
montovaným keramickým dlažbám je i schopnost 
odvádět povrchové vody.normami jsou plněna s velkou 
rezervou.

www.csbeton.cz



www.csbeton.cz

POVRCH RELIÉFNÍ
Imitace letokruhů na prknech je u dlažby docílena profilací 
nášlapné plochy kamenů. Na vrstvě je vždy několik typů 
profilace, tím je v ploše dosaženo přirozeného vzhledu.

BAREVNÁ PROVEDENÍ WOODLINE
Nová řada barevných kombinací WOODLINE obsahuje kombinaci barevných pigmentů v přírodních dřevitých tónech, 
které spolu s reliéfem, jež napodobuje klasickou kresbu dřeva, dodává  tomuto výrobku opravdu přírodní vzhled.
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PEVNOST 
A RAZUVZDORNOST
Mezi základní vlastnosti kvalitní betonové dlažby 
patří zejména vysoká pevnost, odolnost proti otěru, 
mrazuvzdornost a stálobarevnost. 
Přirozeně abrazivní povrch dlažby zamezuje 
nečekanému uklouznutí či smyku.

SNADNÁ POKLÁDKA
Při pokládce dlažby LIGNEO  je třeba věnovat 
speciální pozornost přípravě podloží. Tenké podlouhlé 
bloky se mohou díky velkému ohybovému momentu 
při nerovném podloží rozlomit. 
Nedoporučujeme tedy dlažbu hutnit vibrační deskou.

MRAZUVZDORNOST
vysoká odolnost proti povětrnostním podmínkám

PORADENSTVÍ
TECHNICKÁ PODPORA

pro váš projekt. Neváhejte nás kontaktovat. Poradíme vám jaký materiál vybrat, jak ho instalovat nebo vám doporučíme 
nejbližšího prodejce.

+420 473 030 400  csbeton@csbeton.cz

CS-BETON s.r.o., Velké Ž www.csbeton.cz

+420 473 030 400

ZÁRUKA LET
na všechny výrobky poskytujeme záruku 5 let

SNADNÁ POKLÁDKA
na sucho na zhutněný povrch s přesnými distančníky
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skladebné rozměry mm počet množství

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

základní kámen m2 60    500     150 12 0,525 6,3

skladba 6 kamenů m2 60 200–500 150–200  9  1,178 10,6
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IMITACE DŘEVA
výrobky imitující strukturu dřeva

WOODLINE
barevné provedení imitující dřevo skladba na paletě
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