
Systém betonových bloků NATURBLOK EDIT je sestaven ze dvou 
základních výšek, které se vzájemně kombinují. Prvek je principem použití 
v podstatě náhradou štípaných tvárnic s daleko vyšší estetickou hodnotou. 
Je určen převážně pro stavbu rovných zdí a plotů. Štípaný povrch a barevná 
řada Naturcolor dodávají celému stavebnímu systému vzhled 
přírodního kamene.

Vysoká funkční hodnota
kameny jsou nabízeny ve dvou výškách a to 75 
a 150 mm. Mají rovné strany a dutý vnitřek podobně 
jako štípané nebo bednící tvárnice. umožňují tedy 
libovolnou výztuž. Po zalití se stavba stává pevnou 
monolitickou konstrukcí splňující vysoké statické nároky.

kVaLIta PRoduktu
Betonové prvky 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

CsB–NATURBLOK EDIT EE02

tuMBLE BasanIta



VaRIaBILIta PoVRChů a BaREV
natuRBLok EdIt se vyrábí v paletě barev natuRCoLoR.

www.csbeton.cz

PoVRCh tuMBLE
nadstandardní povrchová úprava spočívající 
v sekundárním opracování, které rozruší strukturu hran 
produktů a zahladí pohledové plochy. Výsledný efekt se 
podobá přírodnímu kameni.
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PEVnost a 
MRazuVzdoRnost
Mezi základní vlastnosti kvalitních betonových prvků patří zejména vysoká 
pevnost, odolnost proti otěru, mrazuvzdornost a stálobarevnost. 

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❄

CsB–NATURBLOK EDIT
tuMBLE

skladebné rozměry mm počet
CSB - NATURBLOK EDIT MJ výška šířka vrstv./paleta m2/vrstv. m2/paleta 

skladba 3 kamenů m2 75 250 10 0,253 2,532

skladba 3 kamenů m2 150 250 5 0,506 2,532

skladba 3 koncových prvků m2 75 250 10 0,253 2,532

skladba 3 koncových prvků m2 150 250 5 0,506 2,532
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snadná PokLádka
na sucho na zhutněný povrch s přesnými distančníky

natuRCoLoR
barevné pigmenty se navzájem prolínají

záRuka 5 LEt
na všechny výrobky poskytujeme záruku 5 let

ukázka prvku


