
STEP je univerzální schodišťový prvek, který umožňuje tvorbu 
schodišťových stupňů. Schod lze díky svému tvaru klást ve dvou 
modifikacích, kdy je vždy na nášlapné straně prvku provedena 
protiskluzová úprava povrchu. Prvek lze využít i pro obložení 
stávajících betonových schodišť. 

Vysoká funkční hodnota
Betonové schodišťové prvky STEP jsou správnou 
volbou pro obklad menších schodišť například 
u vchodových dveří či vstupu na terasu. Mají příznivou 
hmotnost, která zaručuje snadnou ruční manipulaci při 
montáži. nášlapná šířka činí dle způsobu použití 285 
nebo 320 mm.

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–STEP ds05

hLadký jaVoR



VaRIaBILIta PoVRChů a BaReV
schodišťové prvky steP se vyrábějí v šedé a dalších pěti barevných kombinacích.

www.csbeton.cz

PoVRCh hLadký
čistý, lehce porézní povrch dá vyniknout přirozené 
minerální struktuře betonu.

CsB–STEP ds05

hLadký šedá
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PeVnost a 
MRazuVzdoRnost
Mezi základní vlastnosti kvalitních betonových prvků 
patří zejména vysoká pevnost, odolnost proti otěru, 
mrazuvzdornost a stálobarevnost. 

záRuka 5 Let
na všechny výrobky poskytujeme záruku 5 let

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❄
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skladebné rozměry mm počet hmotnost
CSB - STEP Mj výška délka šířka vrstev ks/vrstva kg/ks

schod ks 160/60 300 370 2 18 20,80


