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Vážení obchodní přátelé,

je tradicí a povinností výrobní společnosti informovat veřejnost o produktech, které vyrábí, ať 
tradičně nebo je zavádí jako novinky. 

Naše společnost soustavně a systematicky obohacuje svůj sortiment výroby o nové výrobky 
řešící nové estetické kreace barevnosti a tvary, užitné hodnoty i technické vlastnosti. Přinášíme 
nové výrobky, které trh postrádá. Dělá nám potěšení, řešit novými výrobky problémy našich zá-
kazníků.

Naše dlouhodobá zkušenost v oboru jasně orientuje naši činnost na následující priority:
n Vnímáme kvalitu našich výrobků jako soubor vlastností počínajících fyzikálními vlastnost-
mi a končících estetickou úrovní výrobku. Charakteristické kvalitativní vlastnosti, tj. i vzhled 
našich produktů ověřujeme v nezávislých akreditovaných laboratořích, které plní přísná pra-
vidla Českého akreditačního institutu. Nad rámec této povinné frekvence testování soustavně 
zkoušíme naše výrobky ve vlastní akreditované laboratoři, což nám umožňuje trvale udržovat 
výrobky v takových kvalitativních parametrech, které výrazně převyšují ty požadované. 
n Je pro nás samozřejmostí naše produkty vyrábět v systémech řízení výroby tak jak jsou pře-
depsány v přísných harmonizovaných euro normách, na které dohlíží notifikovaná osoba. Po-
kračujeme však i nad rámec těchto požadavků, například ověřováním odolnosti výrobků proti 
povětrnostním vlivům zkušebními metodami A a C podle ČSN 73 1326/Z1, která jsou výrazně 
přísnější než německé normy DIN.

Za standard považujeme to, že naše výrobky jsou schopny odolávat prostředí  XF4.  Což zna-
mená, že na výrobek působí vlivy jako je voda, mráz i sůl v daném stupni a i při takovéto zátěži 
výrobek nijak nedegraduje a neztrácí své kvalitativní vlastnosti.   
n Velmi si považujeme spolupráci s našimi obchodními partnery a zákazníky. Považujeme za 
klíčové vnímat potřeby našich zákazníků, pečovat o ně a v rámci svých možností a dovedností 
jim pomáhat řešit jejich problémy a přání. Je proto přirozené, že nabízíme zdarma k využití 
našim zákazníkům fungující poradenské a projektové služby.
n Trvale zavádíme do výroby nejmodernější výrobní technologie mající zásadní vliv na kvalitu 
výrobku a jeho ekonomickou efektivitu. V dnešní ekonomické situaci ve společnosti je velmi 
důležité pečovat o produktivitu práce a tím ovlivňovat příznivě cenové možnosti našich vý-
robků.
n Trvale pečujeme o své pracovní týmy, neboť vysoká profesionalita veškeré práce je zárukou 
úspěchu. Vycházíme z přesvědčení, že to nejcennější na společnosti máme uloženo ve svých 
lidech.

Všechny naše priority jsou klíčovými cíli v procesech naší výrobní společnosti, které jsou za-
hrnuty v Integrovaném systému řízení. Tento systém obsahuje na prvním místě systém manage-
mentu kvality dle ČSN EN ISO 9001. Splnění našeho požadavku na prokázání dobrého environ-
mentálního profilu řízení dopadů našich činností jsme si ověřili úspěšnou certifikací systému 
environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001. Dále se naše společnost zavázala k pl-
nění požadavků bezpečnosti práce dle ČSN OHSAS 18001. Všechny systémy managementu jsou 
certifikované a pravidelně podrobované dohledům nezávislého certifikačního orgánu.

Předem děkujeme za Váš projevený zájem o naše výrobky, těšíme se na Vaše rady a nové pod-
něty, které nás obohacují, zhodnocují naši práci a posouvají nás vpřed.

S úctou a pozdravem

 jednatel společnosti 
 Ing. Josef Matějka
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CSB - NATURBLOK  EDIT!
Stavební systém CSB-NATURBLOK je elegantním řešením pro tvorbu zahradní ar-
chitektury. Je velmi oblíbený pro tvorbu opěrných zdí, schodišťových stupňů, ale 
i oboustranně pohledových zdí, například při stavbě pergol, plotů apod. Sestavy 
kamenů různých délek se skosenou boční stranou umožňují nespočet možností 
použití. 
Jeho pohledové strany jsou nejen štípány, ale dále opracovávány. Toto opracová-
ní je do určité míry nahodilý proces, proto každý jeden kámen získává jedinečný 
vzhled připomínající přírodní kámen. 

Jednou z vítaných novinek pro tento rok je doplněk stavebního systému  
CSB – NATURBLOK, zdicí prvek CSB – NATURBLOK EDIT.  Tento prvek je princi-
pem použití v podstatě náhradou štípaných tvárnic s daleko vyšší estetickou 
hodnotou. Je určen převážně pro stavbu zdí a plotů. 

Kameny mají rovné strany a dutý vnitřek podobně jako štípa-
né nebo bednicí tvárnice. Umožnují tedy libovolnou výztuž. 
Po zalití se stavba stává pevnou monolitickou konstrukcí spl-
ňující vysoké statické nároky. 

Na obrázku můžete vidět modely kamenů ze skladby. Kame-
ny mají různé délky a stejně jako standardní CSB – NATUR-
BLOK se nabízejí ve dvou výškách a to 75 a 150 mm. Také 
barevné provedení je shodné, a proto lze tyto dvě skupiny 
kamenů libovolně v realizaci kombinovat.
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Skvrny mizí! Jak je to možné?
Betonové dlažby jsou vyráběny vysoce kvalitní technologií, která zaručuje jejich odolnost. Technologie 
výroby dlažeb s ochranou proti znečištění CSB – CLEAN PROTECT začíná již při míchání základní betono-
vé směsi a pokračuje dalšími několika kroky, které zajišťují tuto dokonalou a velmi trvanlivou ochranu.

Dlažby tedy nejsou pouze povrchově impregnovány, ale ochrana je zakomponovaná přímo v nich. Pou-
há impregnace by se totiž po krátké chvíli opotřebovala. Dlažby díky úpravě CSB-CLEAN PROTECT zís-
kávají zcela jiné schopnosti. Látky tvořící skvrny se dovnitř kamene nedostanou, ale zůstanou na jejím 
povrchu, kde je lze lehce odstranit. Dlažbu s ochranou CSB-CLEAN PROTECT si je možné objednat v ně-
kolika podobách. 

CSB – CLEAN PROTECT PLUS
Snažíme se svým zákazníkům nabízet co nejkvalitnější produkty, které přinesou na zahradu ještě větší 
užitek. Proto stále zdokonalujeme účinky ochrany CSB – CLEAN PROTECT.
V letošním roce tedy přinášíme novou podobu této ochrany a to CSB-CLEAN PROTECT PLUS, kte-
rou zavádíme do výroby jako první v Evropě. 
V čem spočívá její zdokonalení? Byla výrazně prodloužena především doba její trvanlivosti.

Výhody ochrany CSB-CLEAN PROTECT PLUS:
- ochrana před špínou a znečištěním
- ochrana před tvorbou fleků
- ochrana před přírodními vlivy okolního prostředí
- jednoduché čištění i v případě znečištění látkami na bázi olejů a dalších tekutin
- vodoodpudivá báze = redukce cemento-vápenného výkvětu
- trvanlivost a snadné čištění
- zvýraznění barev dlažby
- vysoká UV stabilita

Rozdíl okem nepoznáte
Ochranu CSB-CLEAN PROTECT PLUS na dlažbě pouhým okem neuvidíte a to zcela záměrně. Úmyslně 
byla zvolena taková cesta, která splní očekávání zákazníků i co se týká požadovaných vlastností dlažby, 
které nebudou současně hyzdit vzhled dlažby. Je však možné cítit ji i hmatem. 

CSB - CLEAN PROTECT PLUS – ochrana proti znečištění

VYLEPŠENÁ TECHNOLOGIE OCHRANY DLAŽBY

Na obrázcích můžete vidět prostřednictvím 
makro-objektivu patrné rozdíly dlažby bez 
ochrany a s ochranou CSB – CLEAN PROTECT 
PLUS. Shlédnout můžete samozřejmě až 
poslední krok úpravy, a to na vrchní vrstvě 
dlažby. 
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managementu, který udělil TZÚS 
PRAHA pod číslem 361/2011 jako 
certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému managementu 
kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 1955/2011 jako certifikační  
orgán č. 3001

S námi neuděláte chybu! 
Přestože normy na výrobu betonových výrobků díky povaze výrobního procesu a 
vstupních materiálů dovolují určité rozměrové odchylky, my jsme se rozhodli mi-
nimalizovat tento jev a modernizovat výrobní linky. Proto od letošního roku naše 
výrobky KALIBRUJEME, a to dvojím způsobem:

- Laserovým kontrolním systémem
- Broušením zdicích prvků
Laserový kontrolní systém s naprostou neomylností odhalí výškové nepřesnosti, 
a tím v tomto kroku kontroly výrazně ovlivní chybovost způsobenou zásahy lid-
ského faktoru. Tento důmyslný systém výrazně zvýší kvalitu našich výrobků a my 
doufáme, že to při svých realizacích oceníte.

Broušení zdicích prvků je dalším krokem k dokonalejším a přesnějším rozměrům 
těchto prvků, které výrazně ovlivní komfort jejich použití. 

BEZKONKURENČNĚ PŘESNÉ ZDĚNÍ

NOVINKA - KALIBRUJEME VÝROBKY
K

A
LI

B
RU

JE
M

E 
V

ÝR
O

B
KY



Minimální expediční množství - nejmenší množství, které lze odebrat, uvádíme pod cenovou tabulkou. 
Údaj množství m2 na paletě je pouze orientační, v některých případech může být díky zaokrouhlování mírně odlišný. 
Přesný údaj naleznete v pracovním sešitě.
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Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát managementu BOZP, 
který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 144/2010 jako certifikační 
orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému enviromentálního 
managementu, který udělil TZÚS 
PRAHA pod číslem 361/2011 jako 
certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému managementu 
kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 1955/2011 jako certifikační  
orgán č. 3001

Tento symbol označuje výrobky, u kterých držíme skladová minima. 
Platí pro konkrétní označenou barvu a uvedenou výšku. Pokud není 
uvedena výška, platí tento symbol pro všechny rozměrové varianty.

NOVINKA - SILNIčNí zASTáVKOVé BETONOVé PANELY

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK

NÁSTUPNÍ HRANA

ZP
NÁJEZDOVÝ

ZP
VÝJEZDOVÝ

ZP
ZÁ

KL
AD

NÍ

ZP
ZÁ

KL
AD

NÍ

ZP
ZÁ

KL
AD

NÍ

ZP
ZÁ

KL
AD

NÍ

CSB - OBRUBNÍK HK BEZBARIÉROVÝ PŘECHODOVÝ 

CSB - OBRUBNÍK HK BEZBARIÉROVÝ NÁBĚHOVÝ 

CSB - OBRUBNÍK HK BEZBARIÉROVÝ OBLOUK

SI
LN

Ič
Ní

 z
AS

Tá
VK

OV
é P

AN
EL

Y

Naše inovativní technické řešení zaručuje dlouhodobou životnost autobusové 
zastávky v nezměněném stavu a tím nespornou finanční a časovou efektivitu.  

Toto technické řešení dále nabízí:

•	 vysokou odolnost proti působení smykového a bodového zatížení,  
které vyvolává destrukci nájezdové plochy současných zastávek

•	 snížení nároku na únosnost podloží
•	 možnost rychlé montáže i demontáže bez ohledu na klimatické 

podmínky
•	 komplexní řešení včetně vyžadovaných bezbariérových nástupních hran
•	 řešení problematiky přechodu tuhých a netuhých konstrukcí pomocí 

roznášecích desek   

Zastávkové panely jsou určeny k tvorbě 
autobusových a trolejbusových nástupišť s 
bezbariérovou nástupní hranou. Charakteristickým 
vnějším znakem těchto panelů je, že svým 
začleněním do zpevněné plochy vytváří jak 
nástupní hranu zastávky, tak spodní desku 
pojížděnou samotným přepravním prostředkem. 
Tyto panely v kombinaci s nízkopodlažními 
autobusy a trolejbusy zajišťují bezbariérový nástup 
(v souladu s požadavky vyhlášky Ministerstva pro 
místní rozvoj č. 398/2009, o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb, v platném znění).



A - ŠEDÁ    B - standard: ČERVENÁ, HNĚDÁ, OKROVÁ, ČERNÁ, JAVOR    C - nestandard: BÍLÁ, ŽLUTÁ   D - colormix: HARMONY, NOARBLANC, RUSTIKAL, ACERO, DESERTO, ALBA
E - naturcolor: GRES, CAOBA, BASANITA, PLAYA, ROCA, CORAL, SOLETE   
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Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát managementu BOZP, 
který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 144/2010 jako certifikační 
orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému enviromentálního 
managementu, který udělil TZÚS 
PRAHA pod číslem 361/2011 jako 
certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému managementu 
kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 1955/2011 jako certifikační  
orgán č. 3001

Další novinkou pro tento rok je trávníkový lem, který je určen 
pro dělení trávníkových ploch od záhonů, vymezení prostoru 
pro stromy apod. Jeho tvar a malá délka umožňuje tvořit rovné 
lemy ale i oblouky. 

TRÁVNÍKOVÝ LEM

NOVINKA - TRáVNíKOVÝ LEM
TR

áV
N

íK
O

V
Ý 

LE
M



Minimální expediční množství - nejmenší množství, které lze odebrat, uvádíme pod cenovou tabulkou. 
Údaj množství m2 na paletě je pouze orientační, v některých případech může být díky zaokrouhlování mírně odlišný. 
Přesný údaj naleznete v pracovním sešitě.
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Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát managementu BOZP, 
který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 144/2010 jako certifikační 
orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému enviromentálního 
managementu, který udělil TZÚS 
PRAHA pod číslem 361/2011 jako 
certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému managementu 
kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 1955/2011 jako certifikační  
orgán č. 3001

Tento symbol označuje výrobky, u kterých držíme skladová minima. 
Platí pro konkrétní označenou barvu a uvedenou výšku. Pokud není 
uvedena výška, platí tento symbol pro všechny rozměrové varianty.

NEXUS

Jednou z významných inovací u nových typů dlažeb CSB - CORTILA a CSB - VALENCIA 
je spojovací technologie Nexus, která se nabízí u prvků výšky 80 mm. 

Tento systém funguje na principu vertikálních distančních článků, zajišťujících maximální 
stabilitu a perfektní dilatační spáry mezi jednotlivými kameny. Poškození dlažby bývá za-
příčiněno příliš úzkými mezerami mezi kameny, přičemž systém Nexus tento problém vý-
znamně eliminuje. Použití spárovací hmoty není u tohoto revolučního řešení nijak omezeno.

Výhody systému  NEXUS
•	 Inteligentní a ekonomický systém
•	 Vysoce pevné a stabilní spojení
•	 Ideální dilatační spáry

A. Skupina malých distančních 
mezerníků zajistí ideální spáru
B. Skupina větších distančních 
mezerníků zajišťuje pevné spojení
zámků

N
EX

U
S

MODERNÍ SPOjOVACÍ SYSTÉM

A

B

CSB - CORTILA 80 mm



A - ŠEDÁ    B - standard: ČERVENÁ, HNĚDÁ, OKROVÁ, ČERNÁ, JAVOR    C - nestandard: BÍLÁ, ŽLUTÁ   D - colormix: HARMONY, NOARBLANC, RUSTIKAL, ACERO, DESERTO, ALBA
E - naturcolor: GRES, CAOBA, BASANITA, PLAYA, ROCA, CORAL, SOLETE   
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Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát managementu BOZP, 
který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 144/2010 jako certifikační 
orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému enviromentálního 
managementu, který udělil TZÚS 
PRAHA pod číslem 361/2011 jako 
certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému managementu 
kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 1955/2011 jako certifikační  
orgán č. 3001

Technické parametry
skladebné rozměry [mm] počet množství [m²] hmotnost

výška délka šířka vrstev ks/vrstva ks/m² vrstva paleta nákl. 24t kg/paleta

CSB - GRANITO skladba  117 kamenů 60 1095 720 12 117 - 0,80 9,55 160,82 1306

ukázka tří kamenů

60 60 60

BROKOVANÝ, EXCELLENT / A, B -STANDARD, C - NESTANDARD

ŠEDÁ ČERNÁ BÍLÁ

POVRCHOVá ÚPRAVA / BAREVNá PROVEDENí

Betonová dlažba

CSB - GRANITO   AE01

brokovaný
povrch/barva excellent

výška MJ a, b, c
ŠEDÁ, ČErNÁ, bÍLÁ

CSB - GRANITO cena bez Dph cena s Dph

skladba 117 kamenů 60 m2 599,- 725,-

Minimální expediční množství:  vrstva 

1095

72
0

Skladba na paletě

Dlažba je tvořena sestavou 117 nepravidelných kamenů poskládaných do mozaiky.

Pro získání jedinečného vzhledu se doporučuje pokládat kameny nahodile.
Vzniklé klínovité spáry jsou v tomto případě žádoucí s ohledem na charakter dlažby.



Minimální expediční množství - nejmenší množství, které lze odebrat, uvádíme pod cenovou tabulkou. 
Údaj množství m2 na paletě je pouze orientační, v některých případech může být díky zaokrouhlování mírně odlišný. 
Přesný údaj naleznete v pracovním sešitě.
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Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát managementu BOZP, 
který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 144/2010 jako certifikační 
orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému enviromentálního 
managementu, který udělil TZÚS 
PRAHA pod číslem 361/2011 jako 
certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému managementu 
kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 1955/2011 jako certifikační  
orgán č. 3001

Tento symbol označuje výrobky, u kterých držíme skladová minima. 
Platí pro konkrétní označenou barvu a uvedenou výšku. Pokud není 
uvedena výška, platí tento symbol pro všechny rozměrové varianty.

Technické parametry
skladebné rozměry [mm] počet množství [m²] hmotnost

výška délka šířka vrstev ks/vrstva ks/m² vrstva paleta nákl. 24t kg/paleta

CSB - CRETO skladba 17 kamenů 60 - - 12 23 - 0,86 10,32 165,28 1419
CSB - CRETO skladba 17 kamenů 80 - - 10 23 - 0,86 8,60 120,54 1581

ukázka tří kamenů

60
80

60
80

60
80

standard
povrch/barva hladký

výška MJ D
harMoNY, NoarbLaNc

E
coraL

CSB - CRETO cena bez Dph cena s Dph cena bez Dph cena s Dph

skladba 17 kamenů 60 m2 299,- 362,- 359,- 434,-

skladba 17 kamenů 80 m2 369,- 446,- 429,- 519,-

STANDARD, HLADKÝ / D - COLORMIX

HARMONY NOARBLANC

STANDARD, HLADKÝ / E - NATURCOLOR

CORAL

POVRCHOVá ÚPRAVA / BAREVNá PROVEDENí

Příklad správné pokládky pro přerušení nežádoucích dlouhých spár pomocí výměny 
kamenů z palety. Pro skutečně dokonalý vzhled celé plochy a snadnou pokládku 
doporučujeme dodržovat toto pravidlo.

CSB - CRETO   AE02

Minimální expediční množství:  vrstva 

1200

76
0

Skladba na paletě



A - ŠEDÁ    B - standard: ČERVENÁ, HNĚDÁ, OKROVÁ, ČERNÁ, JAVOR    C - nestandard: BÍLÁ, ŽLUTÁ   D - colormix: HARMONY, NOARBLANC, RUSTIKAL, ACERO, DESERTO, ALBA
E - naturcolor: GRES, CAOBA, BASANITA, PLAYA, ROCA, CORAL, SOLETE   
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Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát managementu BOZP, 
který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 144/2010 jako certifikační 
orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému enviromentálního 
managementu, který udělil TZÚS 
PRAHA pod číslem 361/2011 jako 
certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému managementu 
kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 1955/2011 jako certifikační  
orgán č. 3001

Technické parametry

skladebné rozměry [mm] počet množství [m²] hmotnost
výška délka šířka vrstev ks/vrstva ks/m² vrstva paleta nákl. 24t kg/paleta

CSB - HISTORI 40 140/210 140/70 18 39 - 0,86 15,51 248,32 1415
CSB - HISTORI 60 140/210 140/70 12 39 - 0,86 10,34 175,95 1370
CSB - HISTORI 80 140/210 140/70 10 39 - 0,86 8,62 129,30 1537

povrch/barva
standard

hladký
výška MJ a

ŠEDÁ
b

ČErvENÁ, ČErNÁ, oKr, Javor, hNĚDÁ
D

harMoNY, NoarbLaNc, rUSTIKaL, acEro, 
DESErTo, aLba

CSB - HISTORI cena bez Dph cena s Dph cena bez Dph cena s Dph cena bez Dph cena s Dph

skladba tří kamenů  40 m2 229,- 277,- 289,- 350,- 289,- 350,-
skladba tří kamenů 60 m2 279,- 338,- 299,- 362,- 299,- 362,-
skladba tří kamenů 80 m2 319,- 386,- 349,- 422,- 349,- 422,-

kámen č. 1

40
60
80

210

140 kámen č. 2

140

140

40
60
80

kámen č. 3

70

140

40
60
80

STANDARD, HLADKÝ / B - STANDARD

ČERVENÁ HNěDÁ OKR ČERNÁ JAVOR

ŠEDÁ

STANDARD, HLADKÝ / A 

POVRCHOVá ÚPRAVA / BAREVNá PROVEDENí

STANDARD, HLADKÝ / D - COLORMIX

ALBA ACERO HARMONY

STANDARD, HLADKÝ / D - COLORMIX

DESERTO RUSTIKAL

NOARBLANC

Příklad správné pokládky pro přerušení nežádoucích dlou-
hých spár pomocí výměny kamenů z palety. Pro skutečně 
dokonalý vzhled celé plochy a snadnou pokládku doporuču-
jeme dodržovat toto pravidlo.

60 | 80

40 | 60 | 80

CSB - HISTORI   AE03

Minimální expediční množství:  vrstva 

Skladba na paletě

77
0

1120
ukázka kamenů



Minimální expediční množství - nejmenší množství, které lze odebrat, uvádíme pod cenovou tabulkou. 
Údaj množství m2 na paletě je pouze orientační, v některých případech může být díky zaokrouhlování mírně odlišný. 
Přesný údaj naleznete v pracovním sešitě.
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Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát managementu BOZP, 
který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 144/2010 jako certifikační 
orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému enviromentálního 
managementu, který udělil TZÚS 
PRAHA pod číslem 361/2011 jako 
certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému managementu 
kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 1955/2011 jako certifikační  
orgán č. 3001

Tento symbol označuje výrobky, u kterých držíme skladová minima. 
Platí pro konkrétní označenou barvu a uvedenou výšku. Pokud není 
uvedena výška, platí tento symbol pro všechny rozměrové varianty.

CSB - GRAND HISTORI   AE04

Technické parametry
skladebné rozměry [mm] počet množství [m²] hmotnost

výška délka šířka vrstev ks/vrstva ks/m² vrstva paleta nákl. 24t kg/paleta

CSB - GRAND HISTORI 60 330-495 165-330 10 9 - 1,14 11,40 171,45 1471

povrch/barva
standard

reliéfní + ochraNa clean protect pLUS
výška MJ D

NoarbLaNc, DESErTo, aLba 
E

pLaYa

CSB - GRAND HISTORI cena bez Dph cena s Dph cena bez Dph cena s Dph

skladba tří kamenů 60 m2 399,- 483,- 399,- 483,-

60

kámen č. 2

495

330
kámen č. 1

60

330

330

kámen č. 3

60

165

330

Příklad správné pokládky pro přerušení nežádoucích dlouhých spár pomocí výměny kamenů z palety. 
Pro skutečně dokonalý vzhled celé plochy a snadnou pokládku doporučujeme dodržovat toto pravidlo.

STANDARD, RELIÉFNÍ s OCHRANOU CLEAN PROTECT PLUS / D - COLORMIX

ALBA DESERTO NOARBLANC

STANDARD, RELIÉFNÍ s OCHRANOU CLEAN PROTECT PLUS / E - NATURCOLOR

PLAYA

POVRCHOVá ÚPRAVA / BAREVNá PROVEDENí

Skladba na paletě

1155

99
0

Minimální expediční množství:  vrstva 

ukázka kamenů



A - ŠEDÁ    B - standard: ČERVENÁ, HNĚDÁ, OKROVÁ, ČERNÁ, JAVOR    C - nestandard: BÍLÁ, ŽLUTÁ   D - colormix: HARMONY, NOARBLANC, RUSTIKAL, ACERO, DESERTO, ALBA
E - naturcolor: GRES, CAOBA, BASANITA, PLAYA, ROCA, CORAL, SOLETE   
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Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát managementu BOZP, 
který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 144/2010 jako certifikační 
orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému enviromentálního 
managementu, který udělil TZÚS 
PRAHA pod číslem 361/2011 jako 
certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému managementu 
kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 1955/2011 jako certifikační  
orgán č. 3001

Ukázka vzorových skladeb při kombinaci kamenů.

Technické parametry
skladebné rozměry [mm] počet množství [m²] hmotnost

výška délka šířka vrstev ks/vrstva ks/m² vrstva paleta nákl. 24t kg/paleta

CSB - CITY I 60 160 160 12 35 39,06 0,90 10,75 172,00 1421
CSB - CITY II 60 240 160 12 25 26,40 0,96 11,52 172,80 1528
CSB - CITY I 80 160 160 10 35 39,06 0,90 8,96 125,44 1594
CSB - CITY II 80 240 160 10 25 26,04 0,96 9,60 124,80 1714
CSB - CITY III 80 160 80 10 63 78,13 0,81 8,06 128,96 1416

povrch/barva
standard

reliéfní
výška MJ a

ŠEDÁ
b

ČErvENÁ, ČErNÁ, oKr, Javor, hNĚDÁ
D

harMoNY

CSB - CITY cena bez Dph cena s Dph cena bez Dph cena s Dph cena bez Dph cena s Dph

CITY I , CITY II 60 m2 249,- 301,- 309,- 374,- 369,- 446,-
CITY I, CITY II, CITY III 80 m2 299,- 362,- 369,- 446,- 389,- 471,-

CITY I

60
80

160

160
CITY III

80

160

80CITY II

60
80

240

160

CSB-CITY I
160 x 160

CSB-CITY II
240 x 160

CSB-CITY III
160 x 80

kámen - plocha kámen - kraj

počet ks/m² 19,5 19,5 počet ks/bm 3
CSB-CITY I
160 x 160

CSB-CITY II
240 x 160

CSB-CITY III
160 x 80

kámen - plocha

počet ks/m² 19,5 39,1

Skladby na paletě

1200

80
0

1120

72
0

80
0

1120

CITY I CITY II

CITY III

Tento typ dlažby není vázán sestavou kamenů. 
Každý typ kamene je prodáván zvlášť.

CSB-CITY I
160 x 160

CSB-CITY II
240 x 160

CSB-CITY III
160 x 80

kámen - plocha

počet ks/m² 12,5 12,5 14,1 14,1

CSB-CITY I
160 x 160

CSB-CITY II
240 x 160

CSB-CITY III
160 x 80

kámen - plocha fg kámen - kraj

počet ks/m² 19,5 9,8 počet ks/bm 2

STANDARD, RELIÉFNÍ / B - STANDARD

ČERVENÁ HNěDÁ OKR ČERNÁ JAVOR

ŠEDÁ

STANDARD, RELIÉFNÍ / A 

POVRCHOVá ÚPRAVA / BAREVNá PROVEDENí

HARMONY

STANDARD, RELIÉFNÍ / D - COLORMIX

CSB - CITY   AE05

Minimální expediční množství:  vrstva 

ukázka kamenů

1200

80
0

1120

72
0

80
0

1120



Minimální expediční množství - nejmenší množství, které lze odebrat, uvádíme pod cenovou tabulkou. 
Údaj množství m2 na paletě je pouze orientační, v některých případech může být díky zaokrouhlování mírně odlišný. 
Přesný údaj naleznete v pracovním sešitě.

15

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát managementu BOZP, 
který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 144/2010 jako certifikační 
orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému enviromentálního 
managementu, který udělil TZÚS 
PRAHA pod číslem 361/2011 jako 
certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému managementu 
kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 1955/2011 jako certifikační  
orgán č. 3001

Tento symbol označuje výrobky, u kterých držíme skladová minima. 
Platí pro konkrétní označenou barvu a uvedenou výšku. Pokud není 
uvedena výška, platí tento symbol pro všechny rozměrové varianty.

Technické parametry
skladebné rozměry [mm] počet množství [m²] hmotnost

výška délka šířka vrstev ks/vrstva ks/m² vrstva paleta nákl. 24t kg/paleta

CSB - ALTO EVO čtverec 60 140 140 12 48 51,02 0,941 11,29 169,35 1494
CSB - ALTO EVO obdelník 60 210 140 12 30 34,01 0,882 10,58 179,86 1408
CSB - ALTO EVO čtverec 80 140 140 10 48 51,02 0,941 9,41 131,74 1660
CSB - ALTO EVO obdelník 80 210 140 10 30 34,01 0,882 8,82 141,12 1564

čtverec

60
80

140

140
obdélník

60
80

210

140

Skladby na paletě

1260

70
0

70
0

1260

84
0

1120

84
0

1050

Tento typ dlažby není vázán sestavou kamenů. 
Každý typ kamene je prodáván zvlášť.

POVRCHOVá ÚPRAVA / BAREVNá PROVEDENí

OSTAŘENÝ, ANTICO / D - COLORMIX

HARMONY NOARBLANC RUSTIKAL

CSB - ALTO EVO   AE11

povrch/barva
ostařený

antico
výška MJ D

harMoNY, NoarbLaNc, rUSTIKaL

CSB - ALTO EVO cena bez Dph cena s Dph

čtverec, obdélník 60 m2 399,- 483,-

čtverec, obdélník 80 m2 499,- 604,-

Minimální expediční množství:  vrstva 

ukázka kamenů

CSB-ALTO obdélník
210 x 140

CSB-ALTO čtverec
140 x 140

kámen - plocha

počet ks/m² 17,01 17,01

kámen - plocha

počet ks/m² 20,41 20,41

Ukázka vzorových skladeb při kombinaci kamenů.



A - ŠEDÁ    B - standard: ČERVENÁ, HNĚDÁ, OKROVÁ, ČERNÁ, JAVOR    C - nestandard: BÍLÁ, ŽLUTÁ   D - colormix: HARMONY, NOARBLANC, RUSTIKAL, ACERO, DESERTO, ALBA
E - naturcolor: GRES, CAOBA, BASANITA, PLAYA, ROCA, CORAL, SOLETE   
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Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát managementu BOZP, 
který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 144/2010 jako certifikační 
orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému enviromentálního 
managementu, který udělil TZÚS 
PRAHA pod číslem 361/2011 jako 
certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému managementu 
kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 1955/2011 jako certifikační  
orgán č. 3001

Technické parametry
skladebné rozměry [mm] počet množství [m²] hmotnost

výška délka šířka vrstev ks/vrstva ks/m² vrstva paleta nákl. 24t kg/paleta

CSB - CANTERA kámen č. 1 až 7 80 602,4/300,8 335,8/411,2 8 7 6,4 0,94 7,52 127,5 1334

kámen č. 1 až 5

80

602

411

kámen č. 6

80

301

411

kámen č. 7

80

301

336

Skladba na paletě

1164

96
8

Při pokládce odkládejte půlené kameny a použijte je pro ukončení plochy.

STANDARD, RELIÉFNÍ / E - NATURCOLOR

GRES CAOBA BASANITA

STANDARD, RELIÉFNÍ / B - STANDARD 

POVRCHOVá ÚPRAVA / BAREVNá PROVEDENí

HNěDÁ ČERNÁ

41
1

602

41
1

602

602

41
1

602

41
1

33
6

301

602

41
1

301

41
1

CSB - CANTERA   AE08

povrch/barva
standard

reliéfní
výška MJ b

ČErNÁ, hNĚDÁ
E

GrES, caoba, baSaNITa

CSB - CANTERA cena bez Dph cena s Dph cena bez Dph cena s Dph

skladba sedmi kamenů 80 m2 389,- 471,- 459,- 555,-

Minimální expediční množství:  vrstva 

ukázka kamenů



Minimální expediční množství - nejmenší množství, které lze odebrat, uvádíme pod cenovou tabulkou. 
Údaj množství m2 na paletě je pouze orientační, v některých případech může být díky zaokrouhlování mírně odlišný. 
Přesný údaj naleznete v pracovním sešitě.
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Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát managementu BOZP, 
který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 144/2010 jako certifikační 
orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému enviromentálního 
managementu, který udělil TZÚS 
PRAHA pod číslem 361/2011 jako 
certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému managementu 
kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 1955/2011 jako certifikační  
orgán č. 3001

Tento symbol označuje výrobky, u kterých držíme skladová minima. 
Platí pro konkrétní označenou barvu a uvedenou výšku. Pokud není 
uvedena výška, platí tento symbol pro všechny rozměrové varianty.

standard ostařený
povrch/barva hladký + ochraNa clean protect pLUS antico + ochraNa clean protect pLUS

výška MJ b
ČErNÁ

D
NoarbLaNc, aLba

E
pLaYa, caoba, coraL

b
ČErNÁ

D
NoarbLaNc, aLba

E
pLaYa, caoba, coraL

CSB - VALENCIA
cena 

bez Dph
cena 
s Dph

cena 
bez Dph

cena 
s Dph

cena 
bez Dph

cena 
s Dph

cena 
bez Dph

cena 
s Dph

cena 
bez Dph

cena 
s Dph

cena 
bez Dph

cena 
s Dph

skladba šesti kamenů (hrana) 60 m2 399,- 483,- 399,- 483,- 399,- 483,- - - - - - -
skladba šesti kamenů reliéf  60 m2 - - - - - - 399,- 483,- 399,- 483,- 399,- 483,-

skladba šesti kamenů Nexus (hrana) 80 m2 449,- 543,- 449,- 543,- 449,- 543,- - - - - - -
skladba šesti kamenů reliéf Nexus  80 m2 - - - - - - 449,- 543,- 449,- 543,- 449,- 543,-

STANDARD, HLADKÝ  a OSTAŘENÝ, ANTICO v obou případech s OCHRANOU CLEAN PROTECT PLUS / D - COLORMIX

ALBA NOARBLANC

STANDARD, HLADKÝ  a OSTAŘENÝ, ANTICO v obou případech s OCHRANOU CLEAN PROTECT PLUS / E - NATURCOLOR

CORAL CAOBA PLAYA

POVRCHOVá ÚPRAVA / BAREVNá PROVEDENí

ČERNÁ

STANDARD, HLADKÝ  a OSTAŘENÝ, ANTICO v obou případech s OCHRANOU CLEAN PROTECT PLUS / B -STANDARD

Technické parametry
skladebné rozměry [mm] počet množství [m²] hmotnost

výška délka šířka vrstev ks/vrstva ks/m² vrstva paleta nákl. 24t kg/paleta

CSB - VALENCIA 60 200-500 150-200 9 21 - 1,18 10,60 169,76 1445,71
CSB - VALENCIA reliéf 60 200-500 150-200 9 21 - 1,18 10,60 169,76 1418,46
CSB - VALENCIA Nexus 80 200-500 150-200 7 21 - 1,18 8,25 123,75 1494,45
CSB - VALENCIA reliéf Nexus 80 200-500 150-200 7 21 - 1,18 8,25 132,00 1469,79

Příklad správné pokládky pro přerušení nežádoucích dlouhých spár pomocí výměny 
kamenů z palety. Pro skutečně dokonalý vzhled celé plochy a snadnou pokládku 
doporučujeme dodržovat toto pravidlo.

60
80

250/325/450

200

60
80

200/325/500

150

Dlažba se nabízí v provedení hladkém a reliéfním, ve výšce 80 je opatřena zámky NEXUS.

60

60 60

60 60 60

Minimální expediční množství:  vrstva 

Systém NEXUS zajišťuje inteligentní, vysoce 
pevné a stabilní spojení s ideálními dilatačními 
spárami.

CSB - VALENCIA AE09

ukázka kamenů Skladba na paletě

1140

10
20



A - ŠEDÁ    B - standard: ČERVENÁ, HNĚDÁ, OKROVÁ, ČERNÁ, JAVOR    C - nestandard: BÍLÁ, ŽLUTÁ   D - colormix: HARMONY, NOARBLANC, RUSTIKAL, ACERO, DESERTO, ALBA
E - naturcolor: GRES, CAOBA, BASANITA, PLAYA, ROCA, CORAL, SOLETE   
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Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát managementu BOZP, 
který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 144/2010 jako certifikační 
orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému enviromentálního 
managementu, který udělil TZÚS 
PRAHA pod číslem 361/2011 jako 
certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému managementu 
kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 1955/2011 jako certifikační  
orgán č. 3001

STANDARD, HLADKÝ  a OSTAŘENÝ, ANTICO v obou případech s OCHRANOU CLEAN PROTECT PLUS / D - COLORMIX

ALBA DESERTO NOARBLANC

STANDARD, HLADKÝ  a OSTAŘENÝ, ANTICO v obou případech s OCHRANOU CLEAN PROTECT PLUS / E - NATURCOLOR

CORAL SOLETE PLAYA

POVRCHOVá ÚPRAVA / BAREVNá PROVEDENí

Technické parametry
skladebné rozměry [mm] počet množství [m²] hmotnost

výška délka šířka vrstev ks/vrstva ks/m² vrstva paleta nákl. 24t kg/paleta

CSB - CORTILA 60 200-500 300 9 12 - 1,20 10,80 172,8 1485,21
CSB - CORTILA reliéf 60 200-500 300 9 12 - 1,20 10,80 172,8 1460,12
CSB - CORTILA Nexus 80 200-500 300 7 12 - 1,20 8,40 126,0 1527,60
CSB - CORTILA reliéf Nexus 80 200-500 300 7 12 - 1,20 8,40 126,0 1506,17

Příklad správné pokládky pro přerušení nežádoucích dlouhých spár pomocí výměny kamenů z palety. Pro skutečně 
dokonalý vzhled celé plochy a snadnou pokládku doporučujeme dodržovat toto pravidlo.

60
80

200/300/400/500
300

60
80

200/300/400/500

300

60 60 60

60 60 60

CSB - CORTILA   AE10

povrch/barva
standard ostařený

hladký + ochraNa clean protect pLUS antico + ochraNa clean protect pLUS
výška MJ D

NoarbLaNc, DESErTo, aLba 
E

pLaYa, coraL, SoLETE
D

NoarbLaNc, DESErTo, aLba 
E

pLaYa, coraL, SoLETEE

CSB -CORTILA cena bez Dph cena s Dph cena bez Dph cena s Dph cena bez Dph cena s Dph cena bez Dph cena s Dph

skladba čtyř kamenů 60 m2 399,- 483,- 399,- 483,- - - - -
skladba čtyř kamenů reliéf 60 m2 - - - - 399,- 483,- 399,- 483,-
skladba čtyř kamenů Nexus 80 m2 449,- 543,- 449,- 543,- - - - -
skladba čtyř kamenů reliéf Nexus 80 m2 - - - - 449,- 543,- 449,- 543,-

Skladba na paletě

1200

10
00

ukázka kamenů

Dlažba se nabízí v provedení hladkém a reliéfním, ve výšce 80 je opatřena zámky NEXUS.

Minimální expediční množství:  vrstva 

Systém NEXUS zajišťuje inteligentní, vysoce 
pevné a stabilní spojení s ideálními dilatačními 
spárami.



Minimální expediční množství - nejmenší množství, které lze odebrat, uvádíme pod cenovou tabulkou. 
Údaj množství m2 na paletě je pouze orientační, v některých případech může být díky zaokrouhlování mírně odlišný. 
Přesný údaj naleznete v pracovním sešitě.
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Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát managementu BOZP, 
který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 144/2010 jako certifikační 
orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému enviromentálního 
managementu, který udělil TZÚS 
PRAHA pod číslem 361/2011 jako 
certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému managementu 
kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 1955/2011 jako certifikační  
orgán č. 3001

Tento symbol označuje výrobky, u kterých držíme skladová minima. 
Platí pro konkrétní označenou barvu a uvedenou výšku. Pokud není 
uvedena výška, platí tento symbol pro všechny rozměrové varianty.

Skvrny mizí! Jak je to možné?
Betonové dlažby jsou vyráběny vysoce kvalitní technologií, která zaručuje jejich odolnost. Technologie 
výroby dlažeb s ochranou proti znečištění CSB – CLEAN PROTECT začíná již při míchání základní betono-
vé směsi a pokračuje dalšími několika kroky, které zajišťují tuto dokonalou a velmi trvanlivou ochranu.

Dlažby tedy nejsou pouze povrchově impregnovány, ale ochrana je zakomponovaná přímo v nich. Pou-
há impregnace by se totiž po krátké chvíli opotřebovala. Dlažby díky úpravě CSB-CLEAN PROTECT zís-
kávají zcela jiné schopnosti. Látky tvořící skvrny se dovnitř kamene nedostanou, ale zůstanou na jejím 
povrchu, kde je lze lehce odstranit. Dlažbu s ochranou CSB-CLEAN PROTECT si je možné objednat v ně-
kolika podobách. 

CSB – CLEAN PROTECT PLUS
Snažíme se svým zákazníkům nabízet co nejkvalitnější produkty, které přinesou na zahradu ještě větší 
užitek. Proto stále zdokonalujeme účinky ochrany CSB – CLEAN PROTECT.
V letošním roce tedy přinášíme novou podobu této ochrany a to CSB-CLEAN PROTECT PLUS, kte-
rou zavádíme do výroby jako první v Evropě. 
V čem spočívá její zdokonalení? Byla výrazně prodloužena především doba její trvanlivosti.

Výhody ochrany CSB-CLEAN PROTECT PLUS:
- ochrana před špínou a znečištěním
- ochrana před tvorbou fleků
- ochrana před přírodními vlivy okolního prostředí
- jednoduché čištění i v případě znečištění látkami na bázi olejů a dalších tekutin
- vodoodpudivá báze = redukce cemento-vápenného výkvětu
- trvanlivost a snadné čištění
- zvýraznění barev dlažby
- vysoká UV stabilita

Rozdíl okem nepoznáte
Ochranu CSB-CLEAN PROTECT PLUS na dlažbě pouhým okem neuvidíte a to zcela záměrně. Úmyslně 
byla zvolena taková cesta, která splní očekávání zákazníků i co se týká požadovaných vlastností dlažby, 
které nebudou současně hyzdit vzhled dlažby. Je však možné cítit ji i hmatem. 

CSB - CLEAN PROTECT PLUS – ochrana proti znečištění

VYLEPŠENÁ TECHNOLOGIE OCHRANY DLAŽBY

Na obrázcích můžete vidět prostřednictvím 
makro-objektivu patrné rozdíly dlažby bez 
ochrany a s ochranou CSB – CLEAN PROTECT 
PLUS. Shlédnout můžete samozřejmě až 
poslední krok úpravy, a to na vrchní vrstvě 
dlažby. 

CS
B 
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A - ŠEDÁ    B - standard: ČERVENÁ, HNĚDÁ, OKROVÁ, ČERNÁ, JAVOR    C - nestandard: BÍLÁ, ŽLUTÁ   D - colormix: HARMONY, NOARBLANC, RUSTIKAL, ACERO, DESERTO, ALBA
E - naturcolor: GRES, CAOBA, BASANITA, PLAYA, ROCA, CORAL, SOLETE   
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Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát managementu BOZP, 
který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 144/2010 jako certifikační 
orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému enviromentálního 
managementu, který udělil TZÚS 
PRAHA pod číslem 361/2011 jako 
certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému managementu 
kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 1955/2011 jako certifikační  
orgán č. 3001

Technické parametry
skladebné rozměry [mm] počet množství [m²] hmotnost

výška délka šířka vrstev ks/vrstva ks/m² vrstva paleta nákl. 24t kg/paleta

CSB - KOST (neskladba, skladba) 60 200 165 12 30 35,71 0,84 10,08 181,44 1306
CSB - KOST (neskladba, skladba) 80 200 165 10 30 35,71 0,84 8,40 134,40 1461
CSB - KOST (neskladba, skladba) 100 200 165 8 30 35,71 0,84 6,72 107,52 1466
CSB - KOST (neskladba, skladba) 120 200 165 6 30 35,71 0,84 5,04 85,68 1322
CSB - KOST půlka 60 100 165 12 64 71,68 0,90 10,75 182,07 1377
CSB - KOST půlka 80 100 165 10 64 71,68 0,90 8,96 133,95 1545
CSB - KOST půlka 100 100 165 8 64 71,68 0,90 7,17 107,10 1529
CSB - KOST kraj 60 200 140 12 36 39,52 0,91 10,93 174,88 1445
CSB - KOST kraj 80 200 140 10 36 39,52 0,91 9,11 127,54 1621
CSB - KOST kraj 100 200 140 8 36 39,52 0,91 7,29 102,06 1602

základní kámen
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Skladby na paletě

skladba neskladba půlka kraj
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STANDARD, HLADKÝ / B -STANDARD

ČERVENÁ HNěDÁ OKR ČERNÁ JAVOR

POVRCHOVá ÚPRAVA / BAREVNá PROVEDENí

ŠEDÁ

STANDARD, HLADKÝ / A 

60 | 80 | 100

60 | 80 

CSB - KOST   AS01

povrch/barva
standard

hladký
výška MJ a

ŠEDÁ
b

ČErvENÁ, ČErNÁ, oKr, Javor, hNĚDÁ

CSB - KOST cena bez Dph cena s Dph cena bez Dph cena s Dph

skladba, neskladba 60 m2 149,- 180,- 249,- 301,-
skladba, neskladba 80 m2 209,- 253,- 279,- 338,-
skladba 100 m2 279,- 338,-  339,- 410,-
skladba 120 m2 309,- 374,-  369,- 446,-
půlka, kraj 60 m2 219,- 265,- 279,- 338,-
půlka, kraj 80 m2 249,- 301,- 309,- 374,-
půlka, kraj 100 m2 319,- 386,-  389,- 471,-

Minimální expediční množství:  ŠEDÁ základní kámen 60, 80, 100, 120 - paleta, ostatní provedení - vrstva 

ukázka kamenů



Minimální expediční množství - nejmenší množství, které lze odebrat, uvádíme pod cenovou tabulkou. 
Údaj množství m2 na paletě je pouze orientační, v některých případech může být díky zaokrouhlování mírně odlišný. 
Přesný údaj naleznete v pracovním sešitě.
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Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát managementu BOZP, 
který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 144/2010 jako certifikační 
orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému enviromentálního 
managementu, který udělil TZÚS 
PRAHA pod číslem 361/2011 jako 
certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému managementu 
kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 1955/2011 jako certifikační  
orgán č. 3001

Tento symbol označuje výrobky, u kterých držíme skladová minima. 
Platí pro konkrétní označenou barvu a uvedenou výšku. Pokud není 
uvedena výška, platí tento symbol pro všechny rozměrové varianty.
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Skladby na paletě

skladba půlka kraj

Technické parametry
skladebné rozměry [mm] počet množství [m²] hmotnost

výška délka šířka vrstev ks/vrstva ks/m² vrstva paleta nákl. 24t kg/paleta

CSB - KOST rovné hrany (skladba) 60 200 165 12 28 35,71 0,78 9,41 178,79 1238
CSB - KOST rovné hrany (skladba) 80 200 165 10 28 35,71 0,78 7,84 133,28 1374
CSB - KOST rovné hrany (skladba) 100 200 165 8 28 35,71 0,78 6,27 106,59 1375
CSB - KOST rovné hrany půlka 60 100 165 12 64 71,68 0,90 10,75 182,07 1386
CSB - KOST rovné hrany půlka 80 100 165 10 64 71,68 0,90 8,96 133,95 1553
CSB - KOST rovné hrany půlka 100 100 165 8 64 71,68 0,90 7,17 107,10 1537
CSB - KOST rovné hrany kraj 60 200 140 12 36 39,52 0,91 10,93 174,88 1452
CSB - KOST rovné hrany kraj 80 200 140 10 36 39,52 0,91 9,11 127,54 1627
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povrch/barva
standard

hladký
 výška MJ a

ŠEDÁ
b

ČErvENÁ, ČErNÁ, Javor, oKr

CSB - KOST rovné hrany cena bez Dph cena s Dph cena bez Dph cena s Dph

skladba 60 m2 199,- 241,- 249,- 301,-
skladba 80 m2 219,- 265,- 279,- 338,-
skladba 100 m2 279,- 338,- 349,- 422,-
rovná půlka, kraj 60 m2 239,- 289,- 299,- 362,-
rovná půlka, kraj 80 m2 249,- 301,- 319,- 386,-
rovná půlka 100 m2 299,- 362,- 349,- 422,-

STANDARD, HLADKÝ / B -STANDARD

ČERVENÁ OKRČERNÁ JAVOR

POVRCHOVá ÚPRAVA / BAREVNá PROVEDENí

ŠEDÁ

STANDARD, HLADKÝ / A 

CSB - KOST rovné hrany   AS02

Minimální expediční množství:  ŠEDÁ základní kámen 60, 80, 100 - paleta, ostatní provedení - vrstva

ukázka kamenů



A - ŠEDÁ    B - standard: ČERVENÁ, HNĚDÁ, OKROVÁ, ČERNÁ, JAVOR    C - nestandard: BÍLÁ, ŽLUTÁ   D - colormix: HARMONY, NOARBLANC, RUSTIKAL, ACERO, DESERTO, ALBA
E - naturcolor: GRES, CAOBA, BASANITA, PLAYA, ROCA, CORAL, SOLETE   
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Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát managementu BOZP, 
který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 144/2010 jako certifikační 
orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému enviromentálního 
managementu, který udělil TZÚS 
PRAHA pod číslem 361/2011 jako 
certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému managementu 
kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 1955/2011 jako certifikační  
orgán č. 3001

Technické parametry
skladebné rozměry [mm] počet množství [m²] hmotnost

výška délka šířka vrstev ks/vrstva ks/m² vrstva paleta nákl. 24t kg/paleta

CSB - KOST pro nevidomé (neskladba) 60 200 165 12 30 35,71 0,84 10,08 181,44 1312
CSB - KOST pro nevidomé (neskladba) 80 200 165 10 30 35,71 0,84 8,40 134,40 1468

200 165

60
80

neskladba

Skladba na paletě

1200

72
5

82
5

1200

84
0

1200

80
0

1120

ŠEDÁ ČERVENÁ

STANDARD, HLADKÝ / B - STANDARDSTANDARD, HLADKÝ / A 

CSB-KOST
200 x 165

CSB-KOST půlka
200 x 165

SIGNÁLNÍ PÁS 

VAROVNÝ PÁS 

CSB-KOST PRO NEVIDOMÉ
200 x 165

Schema umístění varovných a signálních pásů u přechodu. CSB-KOST
200 x 165

CSB-KOST půlka
200 x 165

SIGNÁLNÍ PÁS 

VAROVNÝ PÁS 

CSB-KOST PRO NEVIDOMÉ
200 x 165

POVRCHOVá ÚPRAVA / BAREVNá PROVEDENí

CSB - KOST pro nevidomé   AS03

povrch/barva
standard

hladký
výška MJ a

ŠEDÁ
b

ČErvENÁ

CSB - KOST pro nevidomé cena bez Dph cena s Dph cena bez Dph cena s Dph

neskladba 60 m2 459,- 555,- 519,- 628,-
neskladba 80 m2 519,- 628,- 579,- 701,-

Minimální expediční množství: vrstva 

ukázka kamene



Minimální expediční množství - nejmenší množství, které lze odebrat, uvádíme pod cenovou tabulkou. 
Údaj množství m2 na paletě je pouze orientační, v některých případech může být díky zaokrouhlování mírně odlišný. 
Přesný údaj naleznete v pracovním sešitě.
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Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát managementu BOZP, 
který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 144/2010 jako certifikační 
orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému enviromentálního 
managementu, který udělil TZÚS 
PRAHA pod číslem 361/2011 jako 
certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému managementu 
kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 1955/2011 jako certifikační  
orgán č. 3001

Tento symbol označuje výrobky, u kterých držíme skladová minima. 
Platí pro konkrétní označenou barvu a uvedenou výšku. Pokud není 
uvedena výška, platí tento symbol pro všechny rozměrové varianty.

200
100

40
60
80

80
0

1200

80
0

1300

Skladby na paletě

skladbaneskladba

povrch/barva
standard brokovaný vymývaný

hladký excellent aqua
výška MJ a

ŠEDÁ
b

ČErvENÁ, ČErNÁ, oKr, 
Javor, hNĚDÁ

c
bÍLÁ, ŽLUTÁ

D
harMoNY

D
rUSTIKaL

a, b, c
ŠEDÁ, ČErNÁ, bÍLÁ

a, b
ŠEDÁ, oKr, hNĚDÁ

CSB - CIHLA
cena 

bez Dph
cena 
s Dph

cena 
bez Dph

cena 
s Dph

cena 
bez Dph

cena 
s Dph

cena 
bez Dph

cena 
s Dph

cena 
bez Dph

cena 
s Dph

cena 
bez Dph

cena 
s Dph

cena 
bez Dph

cena 
s Dph

neskladba 40 m2 139,- 168,- 239,- 289,- - - 269,- 325,- - - - - - -
neskladba, skladba 60 m2 149,- 180,- 249,- 301,- 349,- 422,- 279,- 338,- 279,- 338,- 499,- 604,- 349,- 422,-
neskladba, skladba 80 m2 209,- 253,- 279,- 338,- 379,- 459,- 309,- 374,- 309,- 374,- 529,- 640,- 379,- 459,-

Technické parametry
skladebné rozměry [mm] počet množství [m²] hmotnost

výška délka šířka vrstev ks/vrstva ks/m² vrstva paleta nákl. 24t kg/paleta

CSB - CIHLA (neskladba) 40 200 100 18 48 50 0,96 17,28 259,20 1512
CSB - CIHLA (neskladba, skladba) 60 200 100 12 48 50 0,96 11,52 184,32 1474
CSB - CIHLA (neskladba, skladba) 80 200 100 10 48 50 0,96 9,60 134,40 1647

STANDARD, HLADKÝ / B -STANDARD

ČERVENÁ HNěDÁ OKR ČERNÁ JAVOR

ŠEDÁ

STANDARD, HLADKÝ / A 

BROKOVANÝ, EXCELLENT / A, B - STANDARD, C - NESTANDARD

VYMÝVANÝ, AQUA / A, B - STANDARD

ŠEDÁ OKR HNěDÁ

POVRCHOVá ÚPRAVA / BAREVNá PROVEDENí

STANDARD, HLADKÝ / D - COLORMIX

HARMONY RUSTIKAL

BÍLÁ ŽLUTÁ

STANDARD, HLADKÝ / C - NESTANDARD

ŠEDÁ ČERNÁ BÍLÁ

60 | 80 60 60 | 80 60 60

CSB - CIHLA   AS04

Minimální expediční množství:  ŠEDÁ - paleta, ostatní provedení - vrstva 

ukázka kamene



A - ŠEDÁ    B - standard: ČERVENÁ, HNĚDÁ, OKROVÁ, ČERNÁ, JAVOR    C - nestandard: BÍLÁ, ŽLUTÁ   D - colormix: HARMONY, NOARBLANC, RUSTIKAL, ACERO, DESERTO, ALBA
E - naturcolor: GRES, CAOBA, BASANITA, PLAYA, ROCA, CORAL, SOLETE   
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Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát managementu BOZP, 
který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 144/2010 jako certifikační 
orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému enviromentálního 
managementu, který udělil TZÚS 
PRAHA pod číslem 361/2011 jako 
certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému managementu 
kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 1955/2011 jako certifikační  
orgán č. 3001

60
80

200
100

80
0

1200

80
0

1300

Skladba na paletě

Technické parametry
skladebné rozměry [mm] počet množství [m²] hmotnost

výška délka šířka vrstev ks/vrstva ks/m² vrstva paleta nákl. 24t kg/paleta

CSB - CIHLA rovné hrany (neskladba) 60 200 100 12 48 50 0,96 11,52 172,80 1513
CSB - CIHLA rovné hrany (neskladba) 80 200 100 10 48 50 0,96 9,60 134,40 1675

povrch/barva
standard

hladký
výška MJ a

ŠEDÁ
b

ČErvENÁ, ČErNÁ

CSB - CIHLA rovné hrany cena bez Dph cena s Dph cena bez Dph cena s Dph

neskladba 60 m2 199,- 241,- 259,- 313,-
neskladba 80 m2 219,- 265,- 279,- 338,-

60
80

200
100

80
0

1200

80
0

1300

Skladba na paletě

Technické parametry
skladebné rozměry [mm] počet množství [m²] hmotnost

výška délka šířka vrstev ks/vrstva ks/m² vrstva paleta nákl. 24t kg/paleta

CSB - CIHLA pro nevidomé (neskladba) 60 200 100 12 48 50 0,96 11,52 172,80 1515
CSB - CIHLA pro nevidomé (neskladba) 80 200 100 10 48 50 0,96 9,60 134,40 1683

povrch/barva
standard

hladký
výška MJ a

ŠEDÁ
b

ČErvENÁ

CSB - CIHLA pro nevidomé cena bez Dph cena s Dph cena bez Dph cena s Dph

neskladba 60 m2 459,- 555,- 519,- 628,-
neskladba 80 m2 519,- 628,- 579,- 701,-

ŠEDÁ ČERVENÁ ČERNÁ

STANDARD, HLADKÝ / B - STANDARDSTANDARD, HLADKÝ / A 

POVRCHOVá ÚPRAVA / BAREVNá PROVEDENí

ŠEDÁ ČERVENÁ

STANDARD, HLADKÝ / B - STANDARDSTANDARD, HLADKÝ / A 

POVRCHOVá ÚPRAVA / BAREVNá PROVEDENí

CSB - CIHLA rovné hrany   AS05

CSB - CIHLA pro nevidomé   AS06

Minimální expediční množství:  ŠEDÁ - paleta, ostatní provedení - vrstva 

Minimální expediční množství: vrstva 

ukázka kamene

ukázka kamene



Minimální expediční množství - nejmenší množství, které lze odebrat, uvádíme pod cenovou tabulkou. 
Údaj množství m2 na paletě je pouze orientační, v některých případech může být díky zaokrouhlování mírně odlišný. 
Přesný údaj naleznete v pracovním sešitě.
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Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát managementu BOZP, 
který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 144/2010 jako certifikační 
orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému enviromentálního 
managementu, který udělil TZÚS 
PRAHA pod číslem 361/2011 jako 
certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému managementu 
kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 1955/2011 jako certifikační  
orgán č. 3001

Tento symbol označuje výrobky, u kterých držíme skladová minima. 
Platí pro konkrétní označenou barvu a uvedenou výšku. Pokud není 
uvedena výška, platí tento symbol pro všechny rozměrové varianty.

60
80

100 100

80
0

80
0

11001200

Skladba na paletě

povrch/barva
standard brokovaný

hladký excellent
výška MJ a

ŠEDÁ
b

ČErvENÁ, ČErNÁ, oKr, 
Javor, hNĚDÁ

c
bÍLÁ, ŽLUTÁ

D
harMoNY, rUSTIKaL

a, b, c
ŠEDÁ, ČErNÁ, bÍLÁ

CSB - KOSTKA cena bez Dph cena s Dph cena bez Dph cena s Dph cena bez Dph cena s Dph cena bez Dph cena s Dph cena bez Dph cena s Dph

základní kámen 60 m2 199,- 241,- 269,- 325,- 349,- 422,- 299,- 362,- 579,- 701,-
základní kámen 80 m2 219,- 265,- 279,- 338,- 369,- 446,- 319,- 386,- 599,- 725,-

Technické parametry
skladebné rozměry [mm] počet množství [m²] hmotnost

výška délka šířka vrstev ks/vrstva ks/m² vrstva paleta nákl. 24t kg/paleta

CSB - KOSTKA 60 100 100 12 88 100 0,88 10,56 179,52 1339
CSB - KOSTKA 80 100 100 10 88 100 0,88 8,80 132,00 1526

STANDARD, HLADKÝ / B -STANDARD

ČERVENÁ HNěDÁ OKR ČERNÁ JAVOR

ŠEDÁ

STANDARD, HLADKÝ / A 

BROKOVANÝ, EXCELLENT / A, B - STANDARD, C - NESTANDARD

POVRCHOVá ÚPRAVA / BAREVNá PROVEDENí

STANDARD, HLADKÝ / D - COLORMIX

HARMONY RUSTIKAL

BÍLÁ ŽLUTÁ

STANDARD, HLADKÝ / C - NESTANDARD

CSB-CIHLA
200 x 100

CSB-KOSTKA
100 x 100

CSB-QUADRO
200 x 200

CSB-CIHLA
200 x 100

CSB-KOSTKA
100 x 100

CSB-QUADRO
200 x 200

CSB-CIHLA
200 x 100

CSB-KOSTKA
100 x 100

CSB-QUADRO
200 x 200

Ukázka kombinací dlažeb CSB - KOSTKA, CSB - CIHLA, CSB - QUADRO:

ŠEDÁ ČERNÁ BÍLÁ

CSB-CIHLA
200 x 100

CSB-KOSTKA
100 x 100

CSB-QUADRO
200 x 200

CSB-CIHLA
200 x 100

CSB-KOSTKA
100 x 100

CSB-QUADRO
200 x 200

CSB-CIHLA
200 x 100

CSB-KOSTKA
100 x 100

CSB-QUADRO
200 x 200

CSB - KOSTKA   AS07

Minimální expediční množství:  ŠEDÁ - paleta, ostatní provedení - vrstva 

ukázka kamene



A - ŠEDÁ    B - standard: ČERVENÁ, HNĚDÁ, OKROVÁ, ČERNÁ, JAVOR    C - nestandard: BÍLÁ, ŽLUTÁ   D - colormix: HARMONY, NOARBLANC, RUSTIKAL, ACERO, DESERTO, ALBA
E - naturcolor: GRES, CAOBA, BASANITA, PLAYA, ROCA, CORAL, SOLETE   
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Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát managementu BOZP, 
který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 144/2010 jako certifikační 
orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému enviromentálního 
managementu, který udělil TZÚS 
PRAHA pod číslem 361/2011 jako 
certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému managementu 
kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 1955/2011 jako certifikační  
orgán č. 3001

80
0

1200

Skladba na paletě

Technické parametry
skladebné rozměry [mm] počet množství [m²] hmotnost

výška délka šířka vrstev ks/vrstva ks/m² vrstva paleta nákl. 24t kg/paleta

CSB - QUADRO 60 200 200 12 24 25 0,96 11,52 172,80 1536
CSB - QUADRO 80 200 200 10 24 25 0,96 9,60 124,80 1715

200 200

60
80

STANDARD, HLADKÝ / B -STANDARD

ČERVENÁ HNěDÁ OKR ČERNÁ JAVOR

ŠEDÁ

STANDARD, HLADKÝ / A 

BROKOVANÝ, EXCELLENT / A, B - STANDARD, C - NESTANDARD

POVRCHOVá ÚPRAVA / BAREVNá PROVEDENí

STANDARD, HLADKÝ / D - COLORMIX

HARMONY RUSTIKAL

BÍLÁ ŽLUTÁ

STANDARD, HLADKÝ / C - NESTANDARD

ŠEDÁ ČERNÁ BÍLÁ

CSB - QUADRO   AS08

povrch/barva
standard brokovaný

hladký excellent
výška MJ a

ŠEDÁ
b

ČErvENÁ, ČErNÁ, oKr, 
Javor, hNĚDÁ

c
bÍLÁ, ŽLUTÁ

D
harMoNY, rUSTIKaL

a, b, c
ŠEDÁ, ČErNÁ, bÍLÁ

CSB - QUADRO cena bez Dph cena s Dph cena bez Dph cena s Dph cena bez Dph cena s Dph cena bez Dph cena s Dph cena bez Dph cena s Dph

základní kámen 60 m2 239,- 289,- 289,- 350,- 379,- 459,- 329,- 398,- 499,- 604,-
základní kámen 80 m2 269,- 325,- 329,- 398,- 449,- 543,- 369,- 446,- 529,- 640,-

Minimální expediční množství:  ŠEDÁ - paleta, ostatní provedení - vrstva 

ukázka kamene



Minimální expediční množství - nejmenší množství, které lze odebrat, uvádíme pod cenovou tabulkou. 
Údaj množství m2 na paletě je pouze orientační, v některých případech může být díky zaokrouhlování mírně odlišný. 
Přesný údaj naleznete v pracovním sešitě.
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Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát managementu BOZP, 
který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 144/2010 jako certifikační 
orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému enviromentálního 
managementu, který udělil TZÚS 
PRAHA pod číslem 361/2011 jako 
certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému managementu 
kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 1955/2011 jako certifikační  
orgán č. 3001

Tento symbol označuje výrobky, u kterých držíme skladová minima. 
Platí pro konkrétní označenou barvu a uvedenou výšku. Pokud není 
uvedena výška, platí tento symbol pro všechny rozměrové varianty.

80
0

1200

Skladba na paletě

povrch/barva
standard

hladký
výška MJ a

ŠEDÁ
b

ČErNÁ, ČErvENÁ

CSB - QUADRO rovné hrany cena bez Dph cena s Dph cena bez Dph cena s Dph

základní kámen 60 m2 249,- 301,- 319,- 386,-
základní kámen 80 m2 269,- 325,- 329,- 398,-
základní kámen 100 m2 359,- 434,- 429,- 519,-

Technické parametry
skladebné rozměry [mm] počet množství [m²] hmotnost

výška délka šířka vrstev ks/vrstva ks/m² vrstva paleta nákl. 24t kg/paleta

CSB - QUADRO rovné hrany 60 200 200 12 24 25 0,96 11,52 172,80 1541
CSB - QUADRO rovné hrany 80 200 200 10 24 25 0,96 9,60 124,80 1720 
CSB - QUADRO rovné hrany 100 200 200 8 24 25 0,96 7,68 99,84 1713

200 200

60
80

100

ŠEDÁ ČERVENÁ ČERNÁ

STANDARD, HLADKÝ / B - STANDARDSTANDARD, HLADKÝ / A 

POVRCHOVá ÚPRAVA / BAREVNá PROVEDENí

78
3

1176
Skladba na paletě

povrch/barva
standard

hladký
výška MJ a

ŠEDÁ
b

ČErvENÁ

CSB - QUADRO s vodící drážkou cena bez Dph cena s Dph cena bez Dph cena s Dph

základní kámen 60 m2 479,- 580,- 549,- 664,-
základní kámen 80 m2 499,- 604,- 569,- 688,-

Technické parametry
skladebné rozměry [mm] počet množství [m²] hmotnost

výška délka šířka vrstev ks/vrstva ks/m² vrstva paleta nákl. 24t kg/paleta

CSB - QUADRO s vodící drážkou 60 200 200 12 24 25 0,96 11,52 172,80 1580
CSB - QUADRO s vodící drážkou 80 200 200 10 24 25 0,96 9,60 124,80 1755 

ŠEDÁ ČERVENÁ

STANDARD, HLADKÝ / B - STANDARDSTANDARD, HLADKÝ / A 

POVRCHOVá ÚPRAVA / BAREVNá PROVEDENí

60
80

200200

CSB - QUADRO rovné hrany   AS09

Minimální expediční množství:  ŠEDÁ - paleta, ostatní provedení - vrstva 

CSB - QUADRO s vodící drážkou   AS13

Minimální expediční množství: vrstva 

ukázka kamene

ukázka kamene



A - ŠEDÁ    B - standard: ČERVENÁ, HNĚDÁ, OKROVÁ, ČERNÁ, JAVOR    C - nestandard: BÍLÁ, ŽLUTÁ   D - colormix: HARMONY, NOARBLANC, RUSTIKAL, ACERO, DESERTO, ALBA
E - naturcolor: GRES, CAOBA, BASANITA, PLAYA, ROCA, CORAL, SOLETE   
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Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát managementu BOZP, 
který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 144/2010 jako certifikační 
orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému enviromentálního 
managementu, který udělil TZÚS 
PRAHA pod číslem 361/2011 jako 
certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému managementu 
kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 1955/2011 jako certifikační  
orgán č. 3001

kraj pravý

230 86

103

60

základní kámen

230 86

115

60
80

kraj levý

230
86

103

60

1165

84
0

1165

84
0

Skladby na paletě

skladba pro 
výšku 60

skladba pro 
výšku 80

ŠEDÁ ČERVENÁ OKR

STANDARD, HLADKÝ / B - STANDARDSTANDARD, HLADKÝ / A 

POVRCHOVá ÚPRAVA / BAREVNá PROVEDENí

Technické parametry
skladebné rozměry [mm] počet množství [m²] hmotnost

výška délka šířka vrstev ks/vrstva ks/m² vrstva paleta nákl. 24t kg/paleta

CSB - PALTICO základní kámen 60 230 115
12

33 37,81
0,92 11,05 176,64 1466CSB - PALTICO kraj levý 60 230 103 1 42,21

CSB - PALTICO kraj pravý 60 230 103 1 42,21
CSB - PALTICO základní kámen 80 230 115 10 35 37,81 0,93 9,28 129,64 1615

CSB - PALTICO   AS10

povrch/barva
standard

hladký
výška MJ a

ŠEDÁ 

b
ČErvENÁ, oKr

CSB - PALTICO cena bez Dph cena s Dph cena bez Dph cena s Dph

skladba tří kamenů 60 m2 219,- 265,- 279,- 338,-
základní kámen 80 m2 249,- 301,- 319,- 386,-

Minimální expediční množství:  ŠEDÁ - paleta, ostatní provedení - vrstva 

ukázka kamenů



Minimální expediční množství - nejmenší množství, které lze odebrat, uvádíme pod cenovou tabulkou. 
Údaj množství m2 na paletě je pouze orientační, v některých případech může být díky zaokrouhlování mírně odlišný. 
Přesný údaj naleznete v pracovním sešitě.
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Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát managementu BOZP, 
který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 144/2010 jako certifikační 
orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému enviromentálního 
managementu, který udělil TZÚS 
PRAHA pod číslem 361/2011 jako 
certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému managementu 
kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 1955/2011 jako certifikační  
orgán č. 3001

Tento symbol označuje výrobky, u kterých držíme skladová minima. 
Platí pro konkrétní označenou barvu a uvedenou výšku. Pokud není 
uvedena výška, platí tento symbol pro všechny rozměrové varianty.

povrch/barva
standard

hladký
výška MJ a

ŠEDÁ
b

ČErvENÁ

CSB - VARIO cena bez Dph cena s Dph cena bez Dph cena s Dph

skladba tří kamenů 60 m2 219,- 265,- 279,- 338,-
skladba tří kamenů 80 m2 239,- 289,- 299,- 362,-
skladba dvou kamenů 100 m2 299,- 362,- 359,- 434,-

půlka kraj

112

112

60
80

půlka

112

112

60
80

100

224

112

60
80

100

základní kámen

Skladby na paletě

78
4

1120

78
4

1120

78
4

1120

78
4

1120

skladba pro 
výšky 60 a 80

skladba pro 
výšku 100

ŠEDÁ ČERVENÁ

STANDARD, HLADKÝ / B - STANDARDSTANDARD, HLADKÝ / A 

POVRCHOVá ÚPRAVA / BAREVNá PROVEDENí

Technické parametry
skladebné rozměry [mm] počet množství [m²] hmotnost

výška délka šířka vrstev ks/vrstva ks/m² vrstva paleta nákl. 24t kg/paleta

CSB - VARIO základní kámen 60 224 112
12

32 38,89
0,85 10,16 183,24 1303CSB - VARIO půlka 60 112 112 1 77,78

CSB - VARIO půlka kraj 60 112 112 1 77,78
CSB - VARIO základní kámen 80 224 112

10
32 38,89

0,85 8,50 135,84 1461CSB - VARIO půlka 80 112 112 1 77,78
CSB - VARIO půlka kraj 80 112 112 1 77,78
CSB - VARIO základní kámen 100 224 112

8
32 38,89

0,83 6,68 109,23 1557
CSB - VARIO půlka 100 112 112 1 77,78

CSB - VARIO   AS11

Minimální expediční množství:  ŠEDÁ - paleta, ostatní provedení - vrstva 

ukázka kamenů



A - ŠEDÁ    B - standard: ČERVENÁ, HNĚDÁ, OKROVÁ, ČERNÁ, JAVOR    C - nestandard: BÍLÁ, ŽLUTÁ   D - colormix: HARMONY, NOARBLANC, RUSTIKAL, ACERO, DESERTO, ALBA
E - naturcolor: GRES, CAOBA, BASANITA, PLAYA, ROCA, CORAL, SOLETE   
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Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát managementu BOZP, 
který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 144/2010 jako certifikační 
orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému enviromentálního 
managementu, který udělil TZÚS 
PRAHA pod číslem 361/2011 jako 
certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému managementu 
kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 1955/2011 jako certifikační  
orgán č. 3001

základní kámen

224

112

60
80

půlka kraj

112

112

60
80

půlka

112

112

60
80

Skladba na paletě

78
4

1120

78
4

1120

Technické parametry
skladebné rozměry [mm] počet množství [m²] hmotnost

výška délka šířka vrstev ks/vrstva ks/m² vrstva paleta nákl. 24t kg/paleta

CSB - VARIO základní kámen 60 224 112
12

32 38,89
0,85 10,16 183,24 1306CSB - VARIO půlka 60 112 112 1 77,78

CSB - VARIO půlka kraj 60 112 112 1 77,78
CSB - VARIO základní kámen 80 224 112

10
32 38,89

0,85 8,50 135,84 1464CSB - VARIO půlka 80 112 112 1 77,78
CSB - VARIO půlka kraj 80 112 112 1 77,78

ŠEDÁ ČERVENÁ

HLADKÝ / B - STANDARDHLADKÝ / A 

POVRCHOVá ÚPRAVA / BAREVNá PROVEDENí

CSB - VARIO rovné hrany   AS12

povrch/barva
standard

hladký
výška MJ a

ŠEDÁ
b

ČErvENÁ

CSB - VARIO rovné hrany cena bez Dph cena s Dph cena bez Dph cena s Dph

skladba tří kamenů 60 m2 229,- 277,- 289,- 350,-
skladba tří kamenů 80 m2 249,- 301,- 309,- 374,-

Minimální expediční množství:  ŠEDÁ - paleta, ostatní - vrstva 

ukázka kamenů



Minimální expediční množství - nejmenší množství, které lze odebrat, uvádíme pod cenovou tabulkou. 
Údaj množství m2 na paletě je pouze orientační, v některých případech může být díky zaokrouhlování mírně odlišný. 
Přesný údaj naleznete v pracovním sešitě.
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Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát managementu BOZP, 
který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 144/2010 jako certifikační 
orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému enviromentálního 
managementu, který udělil TZÚS 
PRAHA pod číslem 361/2011 jako 
certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému managementu 
kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 1955/2011 jako certifikační  
orgán č. 3001

Tento symbol označuje výrobky, u kterých držíme skladová minima. 
Platí pro konkrétní označenou barvu a uvedenou výšku. Pokud není 
uvedena výška, platí tento symbol pro všechny rozměrové varianty.

Skladba na paletě

83
1

1109

Technické parametry
skladebné rozměry [mm] počet množství [m²] hmotnost

výška délka šířka vrstev ks/vrstva ks/m² vrstva paleta kg/vrstva kg/paleta

CSB - KLADENKA 60 140 140 12 48 51,02 0,941 11,29 123,1 1478

CSB - KLADENKA 80 140 140 10 48 51,02 0,941 9,41 164,4 1644

ukázka kamene

povrch/barva
standard

hladký
výška MJ a

ŠEDÁ
b

ČErvENÁ, Javor, ČErNÁ, oKr, hNĚDÁ

CSB - KLADENKA cena bez Dph cena s Dph cena bez Dph cena s Dph

základní kámen 60 m2 229,- 277,- 279,- 338,-
základní kámen 80 m2 269,- 325,- 339,- 410,-

STANDARD, HLADKÝ / B -STANDARD

ČERVENÁ HNěDÁ OKR ČERNÁ JAVOR

POVRCHOVá ÚPRAVA / BAREVNá PROVEDENí

ŠEDÁ

STANDARD, HLADKÝ / A 

CSB - KLADENKA   AS14

Minimální expediční množství: vrstva 

140

140

60
80

POzNáMKY: 
Některé typy dlažeb nepravidelných tvarů jsou již při výrobě formovány do skladby pro strojovou pokládku. 

CSB - KOST CSB - CIHLA

skladba

1300

72
5

82
5

1200

84
0

1200

80
0

1120

80
0

1200

80
0

1300

Skladba na paletěSkladba na paletě

skladba

Strojová pokládka Strojová pokládka



A - ŠEDÁ    B - standard: ČERVENÁ, HNĚDÁ, OKROVÁ, ČERNÁ, JAVOR    C - nestandard: BÍLÁ, ŽLUTÁ   D - colormix: HARMONY, NOARBLANC, RUSTIKAL, ACERO, DESERTO, ALBA
E - naturcolor: GRES, CAOBA, BASANITA, PLAYA, ROCA, CORAL, SOLETE   
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Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát managementu BOZP, 
který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 144/2010 jako certifikační 
orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému enviromentálního 
managementu, který udělil TZÚS 
PRAHA pod číslem 361/2011 jako 
certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému managementu 
kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 1955/2011 jako certifikační  
orgán č. 3001

Pokládka betonové dlažby v provedení COLORMIX 

Při pokládce betonové dlažby v barevném provedení COLORMIX je potřeba dodržovat tato základní pravidla:

Dlažba se klade na řádně zhutněnou a zarovnanou pláň s cca 3-5mm převýšením oproti obrubníkům.
Při kladení je třeba dbát na rovinnost spár a dodržování jednotného rozměru spár. Dlažební kameny nesmějí být ukládány na sraz bez mož-
nosti dilatace.
Při pokládce dlažby v barevném provedení COLORMIX je nutné odebírat a kombinovat dlažební kameny z více palet současně a pokládat je 
zcela náhodně. Tímto způsobem je dosaženo dokonalé barevné kombinace v celé zpevněné ploše (obr. 1). Při nedodržení tohoto pravidla 
dochází k nerovnoměrnému probarvení plochy a tím k estetickému znehodnocení celé plochy (obr. 2).
Při pokládce je nutno dbát na přerušení podélných a příčných průběžných spár u skladebných dlažeb z důvodu zvýšení vodorovné únosnosti 
krytu. Při použití COLORMIXu je nutno posuzovat nikoliv probarvenost jednotlivých kamenů, vrstev, nebo palet, ale probarvenost celé dláždě-
né plochy. Speciální technologií použitou při výrobě této dlažby vzniká vždy originální barevná kombinace.

chybně
chybná pokládka z jedné palety, vznik jednobarevných ploch

chybně obr. 2

správně
správná pokládka z více palet současně, správné rozložení barev

správně obr. 1

POKLáDKA BETONOVé DLAŽBY



Minimální expediční množství - nejmenší množství, které lze odebrat, uvádíme pod cenovou tabulkou. 
Údaj množství m2 na paletě je pouze orientační, v některých případech může být díky zaokrouhlování mírně odlišný. 
Přesný údaj naleznete v pracovním sešitě.
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Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát managementu BOZP, 
který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 144/2010 jako certifikační 
orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému enviromentálního 
managementu, který udělil TZÚS 
PRAHA pod číslem 361/2011 jako 
certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému managementu 
kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 1955/2011 jako certifikační  
orgán č. 3001

Tento symbol označuje výrobky, u kterých držíme skladová minima. 
Platí pro konkrétní označenou barvu a uvedenou výšku. Pokud není 
uvedena výška, platí tento symbol pro všechny rozměrové varianty.

POKLáDKA BETONOVé DLAŽBY
1. Úprava pláně

Plání je v terminologii dopravních staveb chápána 
plocha vytvořená skrývkou či násypem zeminy tvoří-
cí základ pro konstrukci zpevněné plochy. Pro účely 
kladení dlažeb je již pláni třeba věnovat zvýšenou po-
zornost. Kvalita provedení pláně zásadně rozhoduje o 
dlouhodobé kvalitě celé dlážděné zpevněné plochy. 
Nedostatky v kvalitě provedení pláně nedokáže eli-
minovat ani ta nejkvalitnější betonová dlažba. Pláň by 
měla být provedena dle projektové dokumentace při 
respektování geologického podloží. Je důležité, aby 
pláň plnila tyto nejdůležitější funkce:

•	 Schopnost	 buď	 v	 přirozeném	 nebo	 dohutněném	
stavu přenášet vyprojektované zatížení konstrukcí 
zpevněné plochy a odolávat jejím nahodilým zatí-
žením.

•	 Rovnoměrné	zhutnění	a	tím	zajištění	plošné	stabili-
ty konstrukce zpevněné plochy.

•	 Soulad	 s	 projektovou	 dokumentací	 –	 výškově	
srovnána tak, že její rovina bude rovnoběžná  
s rovinou budoucího povrchu zpevněné plochy.

•	 Provedení	 z	materiálu	 propustného	 pro	 vodu	 bez	
nebezpečí sedání s řádným odvodněním pláně.

•	 Zvláštní	pozornost	musí	být	věnována	plochám	plá-
ně tvořeným na hlubokých výkopech pro inženýrské 
sítě. Ty je třeba systematicky hutnit po vrstvách od 
dna výkopu až po vrchní rovinu pláně.

•	 Míra	zhutnění	povrchu	pláně	musí	vycházet	ze	sta-
tického výpočtu napětí na povrchu pláně vyvozené-
ho konstrukcí zpevněné plochy a jejím nahodilým 
zatížením. Za minimální míru zhutnění lze označit 
zhutnění na Edef2 = 45MPa (modul přetvárnosti).

•	 Budování	pláně	s	vyváženou	bilancí	zemních	prací,	
tzn. min. náklady na odvoz a dovoz zeminy.

2.  Materiál podkladních vrstev

Pro konstrukce podkladních vrstev se běžně pou-
žívá:

štěrkopísků frakce 0 - 4 mm
   4 - 8 mm
   8 - 16 mm
drcené kamenivo 0 - 2 mm
   2 - 5 mm
   8 - 16 mm
   16 - 32 mm
   32 - 63 mm

3. Příprava podloží pro kladení dlažeb

Úvodem je třeba předeslat, že skladba podkladních vrstev zpevněné plochy je vždy závislá na 
konkrétních geologických poměrech zeminy pod plání a předpokládaném zatížení budoucí 
zpevněné plochy. Velký důraz musí být kladen na správné hutnění jednotlivých vrstev pod-
kladních ploch. Zpravidla by to mělo být prováděno po vrstvách max. tloušťky 100-150 mm. 
Podkladní vrstvy kopírují spád budoucí zpevněné plochy.
Nejvhodnějším materiálem pro kladecí vrstvu je drcené kamenivo frakce 4-8 mm. Jako alternati-
vu lze využít i frakci 2-5 mm. Není vhodné používat frakce s velkým obsahem prachových částic. 
Kladecí vrstvu navyšujeme o cca 3-5 mm oproti projektu, jelikož finálním hutněním betonové 
dlažby dochází k poklesu vrchní části kladecí vrstvy. 

Při konečné úpravě plochy vytvořené z betonové dlažby

CSB - LEGANTO s výškou 50 mm
CSB - VALENCIA s výškou 60 mm
důrazně nedoporučujeme plochu hutnit vibrační deskou.

Pouze v případě plochy z betonové dlažby csb - valencia o výšce 80 mm je možné 
plochu hutnit vibrační deskou s maximální hmotností do 50 kg.

Betonová dlažba CSB - VALENCIA má specifické moderní tvarové uspořádání 

vyznačující se tenkými podlouhlými bloky. Především v těchto blocích je při zatížení 
vyvolán velký ohybový moment, který může způsobit rozlomení dlažebního bloku 
v pozici blízko středu kolmo na podélnou osu prvku.

CSB - LEGANTO je díky svému rozměru (poměru stran k výšce prvku) namáhána 
stejně a proto může docházet ke stejnému jevu.
Prosíme Vás o důsledné dodržování našeho doporučení. V případě pokládky je 
tedy obzvlášť důležité klást velký důraz na dokonalé zhutnění a rovinatost připra-
veného podkladu krytu. Doufáme, že estetická hodnota díla Vám vyváží nepohodu 
tohoto nestandardního řešení.

4. Doporučené skladby podkladních vrstev

4.1. Chodník pro pěší 4.2. Chodník s občasným pojezdem aut do 3,5 t

Skladba:
vrstva (výška)
dlažba (60 mm)
kladecí vrstva (30-40 mm) 
drcené kamenivo 4-8 mm, popř. 2-5 mm
nosná vrstva (150 mm)
štěrkodrť 0-32 mm
hutněná pláň (Edef2 = 30-45 MPa)

Skladba:
vrstva (výška)
dlažba (60-80 mm)
kladecí vrstva (30-40 mm)
drcené kamenivo 4-8 mm, popř. 2-5 mm
nosná vrstva (100 mm)
štěrkodrť 0-32 mm
roznášecí vrstva (150 mm)
štěrkodrť 0-45 mm 
hutněná pláň (Edef2 = 45 MPa)

1 1
2 2

3 3

4 4

5

1

2

3

4

1

2
3

4

5

Skladba:
vrstva  (výška)
dlažba (80 mm)
kladecí vrstva (30-40 mm)
drcené kamenivo 4-8 mm, popř. 2-5 mm
nosná vrstva (150 mm)
štěrkodrť 0-32 mm
roznášecí vrstva (170 mm)
štěrkodrť 0-63 mm, popř. 32-63 mm
hutněná pláň (Edef2 = 45 MPa)

Skladba:
vrstva  (výška)
dlažba (100 mm)
kladecí vrstva (30-40 mm)
drcené kamenivo 4-8 mm, popř. 2-5 mm
nosná vrstva (150 mm)
štěrkodrť 0-32 mm
roznášecí vrstva (250 mm)
štěrkodrť 32-63 mm 
hutněná pláň (Edef2 = 45 MPa)

4.3. Plocha pro pojezd vozidel do 3,5 t

1
12
2

3
3

4
4

5
5

1

2
3

4

5

4.4. Plocha pro pojezd vozidel nad 3,5 t 

1

2
3

4

5
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Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát managementu BOZP, 
který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 144/2010 jako certifikační 
orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému enviromentálního 
managementu, který udělil TZÚS 
PRAHA pod číslem 361/2011 jako 
certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému managementu 
kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 1955/2011 jako certifikační  
orgán č. 3001

A - ŠEDÁ    B - standard: ČERVENÁ, HNĚDÁ, OKROVÁ, ČERNÁ, JAVOR    C - nestandard: BÍLÁ, ŽLUTÁ   D - colormix: HARMONY, NOARBLANC, RUSTIKAL, ACERO, DESERTO, ALBA
E - naturcolor: GRES, CAOBA, BASANITA, PLAYA, ROCA, CORAL, SOLETE   

Technické parametry
skladebné rozměry [mm] počet množství [m²] hmotnost

výška délka šířka vrstev ks/vrstva ks/paleta ks/m2 vrstva paleta nákl. 24t kg/ks kg/paleta

CSB - FORMELA I 50 300 300 14 8 112 11,10 0,72 10,08 201,6 10,20 1147

1000

50
0

1200

80
0

1200

60
0

1200

80
0

Skladba na paletě

povrch/barva
standard

hladký
výška MJ a

ŠEDÁ
b

ČErvENÁ, ČErNÁ, oKr, Javor, hNĚDÁ

CSB - FORMELA I cena bez Dph cena s Dph cena bez Dph cena s Dph

základní kámen 50 ks 20,- 24,- 26,- 31,-

Velkoplošná dlažba

STANDARD, HLADKÝ / B -STANDARD

ČERVENÁ HNěDÁ OKR ČERNÁ JAVOR

POVRCHOVá ÚPRAVA / BAREVNá PROVEDENí

ŠEDÁ

STANDARD, HLADKÝ / A 

300 300

50

CSB - FORMELA I   BE01

Minimální expediční množství: vrstva 

ukázka kamene
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Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát managementu BOZP, 
který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 144/2010 jako certifikační 
orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému enviromentálního 
managementu, který udělil TZÚS 
PRAHA pod číslem 361/2011 jako 
certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému managementu 
kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 1955/2011 jako certifikační  
orgán č. 3001

Tento symbol označuje výrobky, u kterých držíme skladová minima. 
Platí pro konkrétní označenou barvu a uvedenou výšku. Pokud není 
uvedena výška, platí tento symbol pro všechny rozměrové varianty.

Minimální expediční množství - nejmenší množství, které lze odebrat, uvádíme pod cenovou tabulkou. 
Údaj množství m2 na paletě je pouze orientační, v některých případech může být díky zaokrouhlování mírně odlišný. 
Přesný údaj naleznete v pracovním sešitě.
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Technické parametry
skladebné rozměry [mm] počet množství [m²] hmotnost

výška délka šířka vrstev ks/vrstva ks/paleta ks/m2 vrstva paleta nákl. 24t kg/ks kg/paleta

CSB - FORMELA II 50 400 400 14 6 84 6,30 0,96 13,44 201,6 18,30 1535

Skladba na paletě

Skladba na paletě

400
400

50

STANDARD, HLADKÝ / B -STANDARD

ČERVENÁ HNěDÁ OKR ČERNÁ JAVOR

ŠEDÁ

STANDARD, HLADKÝ / A 

POVRCHOVá ÚPRAVA / BAREVNá PROVEDENí

BROKOVANÝ, EXCELLENT / A, B - STANDARD, C - NESTANDARD

ŠEDÁ ČERNÁ BÍLÁ

CSB - FORMELA II   BE02

povrch/barva
standard brokovaný

hladký excellent
výška MJ a

ŠEDÁ
b

ČErvENÁ, ČErNÁ, oKr,  Javor,  hNĚDÁ
a, b, c

ŠEDÁ, ČErNÁ, bÍLÁ

CSB - FORMELA II cena bez Dph cena s Dph cena bez Dph cena s Dph cena bez Dph cena s Dph

základní kámen 50 ks 43,- 52,- 55,- 67,- 79,- 96,-

Minimální expediční množství: vrstva 

ukázka kamene
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Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát managementu BOZP, 
který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 144/2010 jako certifikační 
orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému enviromentálního 
managementu, který udělil TZÚS 
PRAHA pod číslem 361/2011 jako 
certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému managementu 
kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 1955/2011 jako certifikační  
orgán č. 3001

A - ŠEDÁ    B - standard: ČERVENÁ, HNĚDÁ, OKROVÁ, ČERNÁ, JAVOR    C - nestandard: BÍLÁ, ŽLUTÁ   D - colormix: HARMONY, NOARBLANC, RUSTIKAL, ACERO, DESERTO, ALBA
E - naturcolor: GRES, CAOBA, BASANITA, PLAYA, ROCA, CORAL, SOLETE   

Technické parametry
skladebné rozměry [mm] počet množství [m²] hmotnost

výška délka šířka vrstev ks/vrstva ks/paleta ks/m2 vrstva paleta nákl. 24t kg/ks kg/paleta

CSB - FORMELA III 50 500 500 14 2 28 4,00 0,50 7,00 196 28,60 801
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1200
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Skladba na paletě

STANDARD, HLADKÝ / B - STANDARD

ČERVENÁ HNěDÁ OKR ČERNÁ JAVOR

ŠEDÁ

STANDARD, HLADKÝ / A 

POVRCHOVá ÚPRAVA / BAREVNá PROVEDENí

BROKOVANÝ, EXCELLENT / A, B - STANDARD, C - NESTANDARD

ŠEDÁ ČERNÁ BÍLÁ

500 500

50

CSB - FORMELA III   BE03

povrch/barva
standard brokovaný

hladký excellent
výška MJ a

ŠEDÁ
b

ČErvENÁ, ČErNÁ, oKr, Javor, hNĚDÁ
a, b, c

ŠEDÁ, ČErNÁ, bÍLÁ

CSB - FORMELA III cena bez Dph cena s Dph cena bez Dph cena s Dph cena bez Dph cena s Dph

základní kámen 50 ks 74,- 90,- 84,- 102,- 129,- 156,-

Minimální expediční množství: vrstva 

ukázka kamene
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Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát managementu BOZP, 
který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 144/2010 jako certifikační 
orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému enviromentálního 
managementu, který udělil TZÚS 
PRAHA pod číslem 361/2011 jako 
certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému managementu 
kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 1955/2011 jako certifikační  
orgán č. 3001

Tento symbol označuje výrobky, u kterých držíme skladová minima. 
Platí pro konkrétní označenou barvu a uvedenou výšku. Pokud není 
uvedena výška, platí tento symbol pro všechny rozměrové varianty.

Minimální expediční množství - nejmenší množství, které lze odebrat, uvádíme pod cenovou tabulkou. 
Údaj množství m2 na paletě je pouze orientační, v některých případech může být díky zaokrouhlování mírně odlišný. 
Přesný údaj naleznete v pracovním sešitě.

1000

50
0

1200

80
0

1200

60
0

1200

80
0

Skladba na paletě

povrch/barva
standard brokovaný

hladký excellent
výška MJ a

ŠEDÁ
b

ČErNÁ
a, b, c

ŠEDÁ, ČErNÁ, bÍLÁ

CSB - FORMELA IV cena bez Dph cena s Dph cena bez Dph cena s Dph cena bez Dph cena s Dph

základní kámen 50 ks 74,- 90,- 84,- 102,- 129,- 156,-
základní kámen 80 ks 99,- 120,- 103,- 125,- 139,- 168,-

Technické parametry
skladebné rozměry [mm] počet množství [m²] hmotnost

výška délka šířka vrstev ks/vrstva ks/paleta ks/m2 vrstva paleta nákl. 24t kg/ks kg/paleta

CSB - FORMELA IV 50 600 400 14 4 56 4,20 0,96 13,44 201,6 27,50 1538
CSB - FORMELA IV 80 600 400 8 4 32 4,20 0,96 7,68 122,8 44,00 1407

ŠEDÁ

STANDARD, HLADKÝ / A 

BROKOVANÝ, EXCELLENT / A, B, C

POVRCHOVá ÚPRAVA / BAREVNá PROVEDENí

ČERNÁ

STANDARD, HLADKÝ / B -STANDARD

ŠEDÁ ČERNÁ BÍLÁ

600 400

50
80

50

CSB - FORMELA IV   BE04

Minimální expediční množství: vrstva 

ukázka kamene



38

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát managementu BOZP, 
který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 144/2010 jako certifikační 
orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému enviromentálního 
managementu, který udělil TZÚS 
PRAHA pod číslem 361/2011 jako 
certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému managementu 
kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 1955/2011 jako certifikační  
orgán č. 3001

A - ŠEDÁ    B - standard: ČERVENÁ, HNĚDÁ, OKROVÁ, ČERNÁ, JAVOR    C - nestandard: BÍLÁ, ŽLUTÁ   D - colormix: HARMONY, NOARBLANC, RUSTIKAL, ACERO, DESERTO, ALBA
E - naturcolor: GRES, CAOBA, BASANITA, PLAYA, ROCA, CORAL, SOLETE   

Technické parametry
skladebné rozměry [mm] počet množství [m²] hmotnost

výška délka šířka vrstev ks/vrstva ks/paleta ks/m2 vrstva paleta nákl. 24t kg/ks kg/paleta

CSB - LEGANTO 50 700 350 14 3 42 4,08 0,735 10,29 205,8 28,40 1192,44

70
0

1050

Skladba na paletě

STANDARD, HLADKÝ + OCHRANA CLEAN PROTECT PLUS / E - NATURCOLOR

POVRCHOVá ÚPRAVA / BAREVNá PROVEDENí

ČERNÁ

STANDARD, HLADKÝ  + OCHRANA CLEAN PROTECT / B - STANDARD

SOLETE

NOARBLANC

STANDARD, HLADKÝ + OCHRANA CLEAN PROTECT PLUS / D - COLORMIX

CORAL PLAYA

ALBA 

CSB - LEGANTO   BE05

povrch/barva
standard

hladký + ochraNa clean protect pLUS
výška MJ b

ČErNÁ
D

NoarbLaNc, aLba
E 

pLaYa, coraL, SoLETE

CSB - LEGANTO cena bez Dph cena s Dph cena bez Dph cena s Dph cena bez Dph cena s Dph

základní kámen 50 ks 99,- 120,- 99,- 120,- 99,- 120,-

Minimální expediční množství: vrstva 

700

350

50

Příslušenství
Příslušenství materiál MJ tloušťka [mm] rozměry [mm] poznámky cena [Kč bez Dph] cena [Kč s Dph]

Plastový terč plast ks 12 ø 150 Terče lze rozřezáním rozdělit na 
poloviny i čtvrtiny.

11,- 13,-
Vyrovnávací plastová podložka plast ks 3 ø 150 8,- 10,-

ukázka kamene

Ø147

3,5

14

45°

45°

10

24

Ø147

Ø147

45°

45°

Ø147

3

Plastový terč Vyrovnávací plastová 
podložka

půdorys: půdorys:

pohled boční: pohled boční:

typ dlažby 300 x 300 400 x 400 500 x 500 400 x 600

počet terčů na m² - dle typu 11 - 12 6 - 7 4 - 5 4 - 6

Orientační spotřeba terčů na m2

Pro dlažbu větší než 500 x 500 mm se doporučuje vložit do 
jejího středu jeden terč s hlavou bez křidélek. 

Výhody pokládky dlažby na plastové terče

•	  lepší tepelná izolace
•	 rychlý odtok vody
•	 dokonale rovný povrch
•	 absorpce pohybů
•	 významně nižší hmotnost

•	 uschování trubek a jiného zařízení
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Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát managementu BOZP, 
který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 144/2010 jako certifikační 
orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému enviromentálního 
managementu, který udělil TZÚS 
PRAHA pod číslem 361/2011 jako 
certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému managementu 
kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 1955/2011 jako certifikační  
orgán č. 3001

Tento symbol označuje výrobky, u kterých držíme skladová minima. 
Platí pro konkrétní označenou barvu a uvedenou výšku. Pokud není 
uvedena výška, platí tento symbol pro všechny rozměrové varianty.

Minimální expediční množství - nejmenší množství, které lze odebrat, uvádíme pod cenovou tabulkou. 
Údaj množství m2 na paletě je pouze orientační, v některých případech může být díky zaokrouhlování mírně odlišný. 
Přesný údaj naleznete v pracovním sešitě.

POKLáDKA VELKOPLOŠNé DLAŽBY

1. Úprava pláně

Plání je v terminologii dopravních staveb chápána plocha vytvořená skrývkou či násypem zeminy tvořící základ pro konstrukci zpevněné plo-
chy. Pro účely kladení dlažeb je již pláni třeba věnovat zvýšenou pozornost. Kvalita provedení pláně zásadně rozhoduje o dlouhodobé kvalitě 
celé dlážděné zpevněné plochy. Nedostatky v kvalitě provedení pláně nedokáže eliminovat ani ta nejkvalitnější betonová dlažba. Pláň by měla 
být provedena dle projektové dokumentace při respektování geologického podloží. Je důležité, aby pláň plnila tyto nejdůležitější funkce:

•	 Schopnost	buď	v	přirozeném	nebo	dohutněném	stavu	přenášet	vyprojektované	zatížení	konstrukcí	zpevněné	plochy	a	odolávat	jejím	naho-
dilým zatížením.

•	 Rovnoměrné zhutnění a tím zajištění plošné stability konstrukce zpevněné plochy.
•	 Soulad s projektovou dokumentací – výškově srovnána tak, že její rovina bude rovnoběžná s rovinou budoucího povrchu zpevněné plochy.
•	 Provedení z materiálu propustného pro vodu bez nebezpečí sedání s řádným odvodněním pláně.
•	 Zvláštní pozornost musí být věnována plochám pláně tvořeným na hlubokých výkopech pro inženýrské sítě. Ty je třeba systematicky hutnit 

po vrstvách od dna výkopu až po vrchní rovinu pláně.
•	 Míra zhutnění povrchu pláně musí vycházet ze statického výpočtu napětí na povrchu pláně vyvozeného konstrukcí zpevněné plochy a jejím 

nahodilým zatížením. Za minimální míru zhutnění lze označit zhutnění na Edef2 = 45 MPa (modul přetvárnosti).
•	 Budování pláně s vyváženou bilancí zemních prací, tzn. min. náklady na odvoz a dovoz zeminy.

2.  Materiál podkladních vrstev

Pro konstrukce podkladních vrstev se běžně používá:

štěrkopísků frakce 0 - 4 mm
   4 - 8 mm
   8 - 16 mm
drcené kamenivo 0 - 2 mm
   2 - 5 mm
   8 - 16 mm
   16 - 32 mm
   32 - 63 mm

3. Příprava podloží pro kladení dlažeb

Úvodem je třeba předeslat, že skladba podkladních vrstev zpevně-
né plochy je vždy závislá na konkrétních geologických poměrech 
zeminy pod plání a předpokládaném zatížení budoucí zpevněné 
plochy. Velký důraz musí být kladen na správné hutnění jednotli-
vých vrstev podkladních ploch. Zpravidla by to mělo být prováděno 
po vrstvách max. tloušťky 100-150 mm. Podkladní vrstvy kopírují 
spád budoucí zpevněné plochy.
Nejvhodnějším materiálem pro kladecí vrstvu je drcené kameni-
vo frakce 4-8 mm. Jako alternativu lze využít i frakci 2-5 mm. Není 
vhodné používat frakce s velkým obsahem prachových částic. 

4. Doporučené skladby podkladních vrstevDLAŽBA
KLADECÍ VRSTVA, DRCENÉ KAMENIVO
DK 4-8 mm, popř. 2-5 mm

NOSNÁ VRSTVA, ŠTĚRKODRŤ
ŠD 0-32 mm

50-80 mm
50 mm

200 mm

TLOUŠŤKA VRSTVY

Chodník pro pěší

NOSNÁ VRSTVA, PODKLADNÍ BETON

50-80 mm

50 mm

100 mm

TLOUŠŤKA VRSTVY

ROZNÁŠECÍ VRSTVA, ŠTĚRKODRŤ
ŠD 0-45 mm

150 mm

Chodník s občasným pojezdem aut do 3,5 t

DLAŽBA

KLADECÍ VRSTVA, DRCENÉ KAMENIVO
DK 4-8 mm, popř. 2-5 mm

HUTNĚNÁ PLÁŇ 
Edef2 = 30-45 MPa

Edef2 = 45 MPa
HUTNĚNÁ PLÁŇ 

Plocha v interiéru

BETONOVÁ KONSTRUKCE PODLAHY

50-80 mm
50 mm

TLOUŠŤKA VRSTVY
DLAŽBA
STAVEBNÍ LEPIDLO

Plocha na terasách, lodžiích a střechách

BETONOVÁ KONSTRUKCE PODLAHY

50-80 mm
TLOUŠŤKA VRSTVY

DLAŽBA
PLASTOVÝ TERČ

Skladba na paletě

DLAŽBA
KLADECÍ VRSTVA, DRCENÉ KAMENIVO
DK 4-8 mm, popř. 2-5 mm

NOSNÁ VRSTVA, ŠTĚRKODRŤ
ŠD 0-32 mm

50-80 mm
50 mm

200 mm

TLOUŠŤKA VRSTVY

Chodník pro pěší

NOSNÁ VRSTVA, PODKLADNÍ BETON

50-80 mm

50 mm

100 mm

TLOUŠŤKA VRSTVY

ROZNÁŠECÍ VRSTVA, ŠTĚRKODRŤ
ŠD 0-45 mm

150 mm

Chodník s občasným pojezdem aut do 3,5 t

DLAŽBA

KLADECÍ VRSTVA, DRCENÉ KAMENIVO
DK 4-8 mm, popř. 2-5 mm

HUTNĚNÁ PLÁŇ 
Edef2 = 30-45 MPa

Edef2 = 45 MPa
HUTNĚNÁ PLÁŇ 

Plocha v interiéru

BETONOVÁ KONSTRUKCE PODLAHY

50-80 mm
50 mm

TLOUŠŤKA VRSTVY
DLAŽBA
STAVEBNÍ LEPIDLO

Plocha na terasách, lodžiích a střechách

BETONOVÁ KONSTRUKCE PODLAHY

50-80 mm
TLOUŠŤKA VRSTVY

DLAŽBA
PLASTOVÝ TERČ

Při konečné úpravě plochy vytvořené z betonové dlažby

CSB - LEGANTO s výškou 50 mm
CSB - VALENCIA s výškou 60 mm
důrazně nedoporučujeme plochu hutnit vibrační deskou.

Pouze v případě plochy z betonové dlažby csb - valencia o výšce 80 
mm je možné plochu hutnit vibrační deskou s maximální hmotností 
do 50 kg.

Betonová dlažba CSB - VALENCIA má specifické moderní tvarové 
uspořádání vyznačující se tenkými podlouhlými bloky. Především 

v těchto blocích je při zatížení vyvolán velký ohybový moment, který 
může způsobit rozlomení dlažebního bloku v pozici blízko středu 
kolmo na podélnou osu prvku.

CSB - LEGANTO je díky svému rozměru (poměru stran k výšce prvku) 
namáhána stejně a proto může docházet ke stejnému jevu.
Prosíme Vás o důsledné dodržování našeho doporučení. V případě 
pokládky je tedy obzvlášť důležité klást velký důraz na dokonalé 
zhutnění a rovinatost připraveného podkladu krytu. Doufáme, že es-
tetická hodnota díla Vám vyváží nepohodu tohoto nestandardního 
řešení.
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Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát managementu BOZP, 
který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 144/2010 jako certifikační 
orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému enviromentálního 
managementu, který udělil TZÚS 
PRAHA pod číslem 361/2011 jako 
certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému managementu 
kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 1955/2011 jako certifikační  
orgán č. 3001

A - ŠEDÁ    B - standard: ČERVENÁ, HNĚDÁ, OKROVÁ, ČERNÁ, JAVOR    C - nestandard: BÍLÁ, ŽLUTÁ   D - colormix: HARMONY, NOARBLANC, RUSTIKAL, ACERO, DESERTO, ALBA
E - naturcolor: GRES, CAOBA, BASANITA, PLAYA, ROCA, CORAL, SOLETE   

Technické parametry
skladebné rozměry [mm] počet množství [m²] hmotnost

výška délka šířka vrstev ks/vrstva ks/paleta ks/m² vrstva paleta nakl. 24t kg/paleta

CSB - VEGETAČNÍ TVÁRNICE VELKÁ 80 80 600 400 11 4 44 4,17 0,96 10,56 211,2 1150 
CSB - VEGETAČNÍ TVÁRNICE VELKÁ 100 100 600 400 9 4 36 4,17 0,96 8,64 172,8 1162

Technické parametry
skladebné rozměry [mm] počet množství [m²] hmotnost

výška délka šířka vrstev ks/vrstva ks/paleta ks/m² vrstva paleta nakl. 24t kg/paleta

CSB - VEGETAČNÍ TVÁRNICE MALÁ 80 450 300 11 8 88 7,41 1,18 11,88 213,84 1301 

1200

90
0

1200

80
0

Skladba na paletě

Skladba na paletě

Vegetační dlažba

300

450

80

STANDARD, HLADKÝ / B -STANDARD

ČERVENÁ HNěDÁ oKR ČERNÁ jAVoR

POVRCHOVÁ ÚPRAVA / BAREVNÁ PROVEDENÍ

šEDÁ

STANDARD, HLADKÝ / A 

POVRCHOVÁ ÚPRAVA / BAREVNÁ PROVEDENÍ

šEDÁ

STANDARD, HLADKÝ / A 

CSB - VEGETAČNÍ TVÁRNICE MALÁ   CS01

povrch/barva
standard

hladký
 výška MJ a

ŠEDÁ

CSB - VEGETAČNÍ TVÁRNICE MALÁ cena bez Dph cena s Dph

základní kámen 80 ks 34,- 41,-

Minimální expediční množství:  vrstva 

CSB - VEGETAČNÍ TVÁRNICE VELkÁ   CS02

povrch/barva
standard

hladký
výška MJ a

ŠEDÁ
b

ČErvENÁ, ČErNÁ, Javor, hNĚDÁ, oKr

CSB - VEGETAČNÍ TVÁRNICE VELkÁ cena bez Dph cena s Dph cena bez Dph cena s Dph

základní kámen 80 ks 61,- 74,- 81,- 98,-
základní kámen 100 ks 70,- 85,- 109,- 132,-

Minimální expediční množství:  vrstva 

400

600

  80
100

ukázka kamene

ukázka kamene
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Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát managementu BOZP, 
který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 144/2010 jako certifikační 
orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému enviromentálního 
managementu, který udělil TZÚS 
PRAHA pod číslem 361/2011 jako 
certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému managementu 
kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 1955/2011 jako certifikační  
orgán č. 3001

Minimální expediční množství - nejmenší množství, které lze odebrat, uvádíme pod cenovou tabulkou. 
Údaj množství m2 na paletě je pouze orientační, v některých případech může být díky zaokrouhlování mírně odlišný. 
Přesný údaj naleznete v pracovním sešitě.

Tento symbol označuje výrobky, u kterých držíme skladová minima. 
Platí pro konkrétní označenou barvu a uvedenou výšku. Pokud není 
uvedena výška, platí tento symbol pro všechny rozměrové varianty.

Technické parametry
skladebné rozměry [mm] počet množství [m²] hmotnost

výška délka šířka vrstev ks/vrstva ks/m² vrstva paleta nákl. 24t kg/paleta

CSB - ERBo 80 240 170 10 25 24,5 1,02 10,20 153,00 1490

1200

85
0

Skladba na paletě

Technické parametry
skladebné rozměry [mm] počet množství [m²] hmotnost

výška délka šířka vrstev ks/vrstva ks/paleta ks/m² vrstva paleta nakl. 24t kg/paleta

CSB - VEGETAČNÍ TVÁRNICE 20 200 800 600 4 2 8 2,08 0,96 3,84 69,12 1320 

1200

80
0

Skladba na paletě
600

800

200

POVRCHOVÁ ÚPRAVA / BAREVNÁ PROVEDENÍ

šEDÁ

STANDARD, HLADKÝ / A 

STANDARD, HLADKÝ / B -STANDARD

ČERVENÁ HNěDÁ oKR ČERNÁ jAVoR

POVRCHOVÁ ÚPRAVA / BAREVNÁ PROVEDENÍ

šEDÁ

STANDARD, HLADKÝ / A 

CSB - ERBO   CS03

povrch/barva
standard

reliéfní
výška MJ a

ŠEDÁ
b

ČErvENÁ, ČErNÁ, Javor, hNĚDÁ, oKr

CSB - ERBO cena bez Dph cena s Dph cena bez Dph cena s Dph

základní kámen 80 m2 339,- 410,- 399,- 483,-

Minimální expediční množství:  vrstva 

170

140240

80

CSB - VEGETAČNÍ TVÁRNICE 20   CS04

povrch/barva
standard

hladký
výška MJ a

ŠEDÁ

CSB - VEGETAČNÍ TVÁRNICE 20 cena bez Dph cena s Dph

základní kámen 200 ks 289,- 350,-

Minimální expediční množství:  paleta 

ukázka kamene

ukázka kamene



A A

půdorys: řez A-A:

BETONOVÁ DLAŽBA 

NOSNÁ VRSTVA 
KLADECÍ VRSTVA TL. 30 mm

HUTNĚNÁ DOSYPÁVKA ZEMINOU 
ROSTLÝ TERÉN

±0,000

+0,160

+0,320

A A

půdorys: řez A-A:

BETONOVÁ DLAŽBA 

NOSNÁ VRSTVA 
KLADECÍ VRSTVA TL. 30 mm

HUTNĚNÁ DOSYPÁVKA ZEMINOU 
ROSTLÝ TERÉN

±0,000

+0,500

půdorys: řez A-A:
BETONOVÁ DLAŽBA 

NOSNÁ VRSTVA 
KLADECÍ VRSTVA TL. 30 mm

HUTNĚNÁ DOSYPÁVKA ZEMINOU 
ROSTLÝ TERÉN

±0,000

+1,000

půdorys: řez A-A:

A A

-0,320

-0,160

±0,000

ZÁMKOVÁ DLAŽBA 

NOSNÁ VRSTVA 
KLADECÍ VRSTVA TL. 30 mm

HUTNĚNÁ DOSYPÁVKA ZEMINOU 
ROSTLÝ TERÉN

A A
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Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát managementu BOZP, 
který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 144/2010 jako certifikační 
orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému enviromentálního 
managementu, který udělil TZÚS 
PRAHA pod číslem 361/2011 jako 
certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému managementu 
kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 1955/2011 jako certifikační  
orgán č. 3001

A - ŠEDÁ    B - standard: ČERVENÁ, HNĚDÁ, OKROVÁ, ČERNÁ, JAVOR    C - nestandard: BÍLÁ, ŽLUTÁ   D - colormix: HARMONY, NOARBLANC, RUSTIKAL, ACERO, DESERTO, ALBA
E - naturcolor: GRES, CAOBA, BASANITA, PLAYA, ROCA, CORAL, SOLETE   

Technické parametry
skladebné rozměry [mm] počet hmotnost

výška délka šířka ks/paket ks/paleta ks/bm bm/paleta kg/ks kg/paleta

CSB - PALISÁDA VERA 40  400 110 110 30 60 9,1 6,6 10 599
CSB - PALISÁDA VERA 60 600 110 110 84 84 9,1 9,24 15,8 1327

Palisády a schody

PřÍkLAD užITÍ CSB - PALISÁD

STANDARD, HLADKÝ / B -STANDARD

ČERVENÁ HNěDÁ oKR ČERNÁ jAVoR

POVRCHOVÁ ÚPRAVA / BAREVNÁ PROVEDENÍ

šEDÁ

STANDARD, HLADKÝ / A 

CSB - PALISÁDA VERA   DS01

povrch/barva
standard

hladký
výška MJ a

ŠEDÁ
b

ČErvENÁ, ČErNÁ, Javor, hNĚDÁ, oKr

CSB - PALISÁDA VERA cena bez Dph cena s Dph cena bez Dph cena s Dph

CSB - PALISÁDA VERA 40 400 ks 35,- 42,- 41,- 50,-
CSB - PALISÁDA VERA 60 600 ks 73,- 88,- 89,- 108,-

Minimální expediční množství:  kus 

110

110

400
600

ukázka prvku
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Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát managementu BOZP, 
který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 144/2010 jako certifikační 
orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému enviromentálního 
managementu, který udělil TZÚS 
PRAHA pod číslem 361/2011 jako 
certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému managementu 
kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 1955/2011 jako certifikační  
orgán č. 3001

Minimální expediční množství - nejmenší množství, které lze odebrat, uvádíme pod cenovou tabulkou. 
Údaj množství m2 na paletě je pouze orientační, v některých případech může být díky zaokrouhlování mírně odlišný. 
Přesný údaj naleznete v pracovním sešitě.

Tento symbol označuje výrobky, u kterých držíme skladová minima. 
Platí pro konkrétní označenou barvu a uvedenou výšku. Pokud není 
uvedena výška, platí tento symbol pro všechny rozměrové varianty.

Technické parametry
skladebné rozměry [mm] počet hmotnost

výška délka šířka ks/paket ks/paleta ks/bm bm/paleta kg/ks kg/paleta

CSB - PALISÁDA LENA 40 400 180 120 21 42 5,6/8,3 7,3/5,1 19,8 831
CSB - PALISÁDA LENA 60 600 180 120 40 40 5,6/8,3 7,3/5,1 30,8 1232
CSB - PALISÁDA LENA 80 800 180 120 30 30 5,6/8,3 7,3/5,1 41,1 1232
CSB - PALISÁDA LENA 120 1200 180 120 20 20 5,6/8,3 7,3/5,1 61,6 1232

124

184

400
600
800

1200

povrch/barva
standard

hladký
výška MJ a

ŠEDÁ
b

ČErvENÁ, ČErNÁ, Javor, hNĚDÁ, oKr

CSB - PALISÁDA LENA cena bez Dph cena s Dph cena bez Dph cena s Dph

CSB - PALISÁDA LENA 40 400 ks 49,- 59,- 55,- 67,-
CSB - PALISÁDA LENA 60 600 ks 99,- 120,- 122,- 148,-
CSB - PALISÁDA LENA 80 800 ks 165,- 200,- 212,- 257,-
CSB - PALISÁDA LENA 120 1200 ks 234,- 283,- 277,- 335,-

Technické parametry
skladebné rozměry [mm]** počet hmotnost

výška délka šířka ks/paket ks/paleta ks/bm bm/paleta kg/ks kg/paleta

CSB - PALISÁDA YVETTE 60 600 175 200 - 30 5,7 5,25 42,5 1275
CSB - PALISÁDA YVETTE 80 800 175 200 - 25 5,7 4,38 56,7 1417
CSB - PALISÁDA YVETTE 100 1000 175 200 - 20 5,7 3,50 70,9 1417
CSB - PALISÁDA YVETTE 120 1200 175 200 - 15 5,7 2,63 85,1 1276
CSB - PALISÁDA YVETTE 150 1500 175 200 - 10 5,7 1,75 106,3 1063

187

200
600
800

1000
1200
1500

povrch/barva
standard

hladký
výška MJ a

ŠEDÁ
b

ČErvENÁ, ČErNÁ, Javor, hNĚDÁ, oKr

CSB - PALISÁDA YVETTE cena bez Dph cena s Dph cena bez Dph cena s Dph

CSB - PALISÁDA YVETTE 60 600 ks 123,- 149,- 144,- 174,-
CSB - PALISÁDA YVETTE 80 800 ks 180,- 218,- 223,- 270,-

CSB - PALISÁDA YVETTE 100 1000 ks 223,- 270,- 266,- 322,-
CSB - PALISÁDA YVETTE 120 1200 ks 277,- 335,- 341,- 413,-
CSB - PALISÁDA YVETTE 150 1500 ks 534,- 646,- 639,- 773,-

STANDARD, HLADKÝ / B -STANDARD

ČERVENÁ HNěDÁ oKR ČERNÁ jAVoR

POVRCHOVÁ ÚPRAVA / BAREVNÁ PROVEDENÍ

šEDÁ

STANDARD, HLADKÝ / A 

STANDARD, HLADKÝ / B -STANDARD

ČERVENÁ HNěDÁ oKR ČERNÁ jAVoR

POVRCHOVÁ ÚPRAVA / BAREVNÁ PROVEDENÍ

šEDÁ

STANDARD, HLADKÝ / A 

Minimální expediční množství:  kus 

CSB - PALISÁDA LENA   DS02

CSB - PALISÁDA YVETTE   DS03

Minimální expediční množství:  kus 

ukázka prvku

ukázka prvku
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Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát managementu BOZP, 
který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 144/2010 jako certifikační 
orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému enviromentálního 
managementu, který udělil TZÚS 
PRAHA pod číslem 361/2011 jako 
certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému managementu 
kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 1955/2011 jako certifikační  
orgán č. 3001

A - ŠEDÁ    B - standard: ČERVENÁ, HNĚDÁ, OKROVÁ, ČERNÁ, JAVOR    C - nestandard: BÍLÁ, ŽLUTÁ   D - colormix: HARMONY, NOARBLANC, RUSTIKAL, ACERO, DESERTO, ALBA
E - naturcolor: GRES, CAOBA, BASANITA, PLAYA, ROCA, CORAL, SOLETE   

Technické parametry
skladebné rozměry [mm] počet hmotnost

výška délka šířka ks/paket ks/paleta ks/bm bm/paleta kg/ks kg/paleta

CSB - PALISÁDA CITY 40 400 160 160 - 42 6,3 6,72 23,7 995
CSB - PALISÁDA CITY 60 600 160 160 - 40 6,3 6,40 35,5 1421
CSB - PALISÁDA CITY 100 1000 160 160 - 25 6,3 4,00 59,2 1481
CSB - PALISÁDA CITY 120 1200 160 160 - 20 6,3 3,20 71,1 1422

Technické parametry
skladebné rozměry [mm]** počet hmotnost

výška délka šířka nášlapné šířky vrstev ks/vrstva ks/paleta kg/ks kg/paleta

CSB - STEP 160/60 370 300 285/320 2 18 36 20,8 748

160

160

400
600

1000
1200

300

285

320

170

70

povrch/barva
standard

reliéfní
výška MJ a

ŠEDÁ
b

ČErvENÁ, ČErNÁ, Javor, hNĚDÁ, oKr

CSB - PALISÁDA CITY cena bez Dph cena s Dph cena bez Dph cena s Dph

CSB - PALISÁDA CITY 40 400 ks 62,- 75,- 77,- 93,-
CSB - PALISÁDA CITY 60 600 ks 110,- 133,- 132,- 160,-
CSB - PALISÁDA CITY 100 1000 ks 155,- 188,- 188,- 227,-
CSB - PALISÁDA CITY 120 1200 ks 202,- 244,- 234,- 283,-

STANDARD, HLADKÝ / B -STANDARD

ČERVENÁ HNěDÁ oKR ČERNÁ jAVoR

POVRCHOVÁ ÚPRAVA / BAREVNÁ PROVEDENÍ

šEDÁ

STANDARD, HLADKÝ / A 

STANDARD, HLADKÝ / B -STANDARD

ČERVENÁ HNěDÁ oKR ČERNÁ jAVoR

POVRCHOVÁ ÚPRAVA / BAREVNÁ PROVEDENÍ

šEDÁ

STANDARD, HLADKÝ / A 

CSB - PALISÁDA CITY   DS04

Minimální expediční množství:  kus 

CSB - STEP   DS05

povrch/barva
standard

hladký

výška MJ a
ŠEDÁ

b
ČErvENÁ, ČErNÁ, Javor, hNĚDÁ, oKr

CSB - STEP cena bez Dph cena s Dph cena bez Dph cena s Dph

CSB - STEP 170/70 ks 119,- 144,- 159,- 192,-

Minimální expediční množství:  kus 

ukázka prvku

ukázka prvku



Měrná jednotka CSB - DUo STEP zahrnuje oba kusy schodnice,  
je možné dodávat pouze v páru. 
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Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát managementu BOZP, 
který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 144/2010 jako certifikační 
orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému enviromentálního 
managementu, který udělil TZÚS 
PRAHA pod číslem 361/2011 jako 
certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému managementu 
kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 1955/2011 jako certifikační  
orgán č. 3001

Minimální expediční množství - nejmenší množství, které lze odebrat, uvádíme pod cenovou tabulkou. 
Údaj množství m2 na paletě je pouze orientační, v některých případech může být díky zaokrouhlování mírně odlišný. 
Přesný údaj naleznete v pracovním sešitě.

Tento symbol označuje výrobky, u kterých držíme skladová minima. 
Platí pro konkrétní označenou barvu a uvedenou výšku. Pokud není 
uvedena výška, platí tento symbol pro všechny rozměrové varianty.

BRoKoVANÝ, EXCELLENT / A, B -STANDARD, C - NESTANDARD

STANDARD, HLADKÝ / B -STANDARD

ČERVENÁ HNěDÁ oKR ČERNÁ jAVoR

POVRCHOVÁ ÚPRAVA / BAREVNÁ PROVEDENÍ

šEDÁ

STANDARD, HLADKÝ / A 

Technické parametry
skladebné rozměry [mm]** počet hmotnost

výška délka šířka vrstev ks/vrstva ks/paleta bm/vrstva bm/paleta kg/ks kg/paleta

CSB - DUo STEP 150 990 350 4 3 12 3 12 120,51 1446,16

Technické parametry
skladebné rozměry [mm]** počet hmotnost

výška délka šířka vrstev ks/vrstva ks/paleta bm/vrstva bm/paleta kg/ks kg/paleta

CSB - NATURBLoK SCHoD 150 1000 310 4 4 16 4 16 105,96 1695,30

šTÍPANÝ, TUMBLE / E - NATURCoLoR

GRES RoCA CAoBA PLAYA BASANITA

POVRCHOVÁ ÚPRAVA / BAREVNÁ PROVEDENÍ

šEDÁ ČERNÁ BÍLÁ

660

350

150

150

350

1000

310

150

330

CSB - DuO STEP   DS06

povrch/barva
standard brokovaný

hladký excellent
výška MJ a

ŠEDÁ
b

ČErvENÁ, ČErNÁ, Javor, 
hNĚDÁ, oKr

a, b, c
ŠEDÁ, ČErNÁ, bÍLÁ

CSB - DuO STEP cena bez Dph cena s Dph cena bez Dph cena s Dph cena bez Dph cena s Dph

CSB - DUo STEP 150 ks 399,- 483,- 399,- 483,- 599,- 725,-

Minimální expediční množství:  kus 

CSB - NATuRBLOk SCHOD   DE01

povrch/barva
ostařený

tumble
výška MJ E

caoba, baSaNITa, roca, GrES
E

pLaYa

CSB - NATuRBLOk SCHOD cena bez Dph cena s Dph cena bez Dph cena s Dph

CSB - NATURBLoK SCHoD 150 ks 299,- 362,- 299,- 362,-

Minimální expediční množství:  kus 

ukázka prvku

ukázka prvku
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Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát managementu BOZP, 
který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 144/2010 jako certifikační 
orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému enviromentálního 
managementu, který udělil TZÚS 
PRAHA pod číslem 361/2011 jako 
certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému managementu 
kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 1955/2011 jako certifikační  
orgán č. 3001

A - ŠEDÁ    B - standard: ČERVENÁ, HNĚDÁ, OKROVÁ, ČERNÁ, JAVOR    C - nestandard: BÍLÁ, ŽLUTÁ   D - colormix: HARMONY, NOARBLANC, RUSTIKAL, ACERO, DESERTO, ALBA
E - naturcolor: GRES, CAOBA, BASANITA, PLAYA, ROCA, CORAL, SOLETE   

Ploty a opěrné zdi

Technické parametry
skladebné rozměry [mm]** počet hmotnost

kámen výška délka šířka vrstev ks/vrstva ks/paleta m²/paleta bm/vrstva kg/ks kg/paleta

CSB - NATURBLOK 75 A

75

205

250 10

4 40

2,53 -

8,0

1328

CSB - NATURBLOK 75 B 275 3 30 10,8
CSB - NATURBLOK 75 B* 300 1 10 11,7
CSB - NATURBLOK 75 C 350 2 20 13,7
CSB - NATURBLOK 75 D 362,5 1 10 14,7
CSB - NATURBLOK 75 D 362,5 1 10 14,7
CSB - NATURBLOK 150 A

150

205

250 5

4 20

2,53 -

16,8

1384

CSB - NATURBLOK 150 B 275 3 15 22,5
CSB - NATURBLOK 150 B* 300 1 5 24,5
CSB - NATURBLOK 150 C 350 2 10 28,6
CSB - NATURBLOK 150 D 362,5 1 5 30,2
CSB - NATURBLOK 150 D 362,5 1 5 30,2
CSB - NATURBLOK STŘÍŠKA A

75

195

320 10

2 20

- 2,44

10,5

1369
CSB - NATURBLOK STŘÍŠKA B 292 3 30 15,7
CSB - NATURBLOK STŘÍŠKA C 320 2 20 18,6
CSB - NATURBLOK STŘÍŠKA C* 320 1 10 18,6
CSB - NATURBLOK STŘÍŠKA D 210 1 10 11,3
CSB - NATURBLOK STŘÍŠKA rovná A 75 285 320 10 3 30 - 2,57 15,5 1395CSB - NATURBLOK STŘÍŠKA rovná B 570 3 30 31,0
CSB - NATURBLOK SLOUPEK 75 A 75 500 250 10 3 30 - 0,375 20,6 921CSB - NATURBLOK SLOUPEK 75 - PŮLKA B 250 3 30 10,1
CSB - NATURBLOK SLOUPEK 150 A 150 500 250 5 3 15 - 0,675 40,4 903CSB - NATURBLOK SLOUPEK 150 - PŮLKA B 250 3 15 19,8
CSB - NATURBLOK ROH 75 E 75 327,5 250 10 8 80 - 0,60 13,3 1 086,90
CSB - NATURBLOK ROH 150 E 150 292,5 250 5 8 40 - 1,20 24,2 967,20

povrch/barva
štípaný

tumble
výška MJ E

grEs, basanita, 
caoba, roca

E
playa

Minimální 
expediční 
množství

CSB - naTurBlok cena bez Dph cena s Dph cena bez Dph cena s Dph

kámen A,B,C,D 75 75 m2 1290,- 1561,- 1599,- 1935,- vrstva
kámen A,B,C,D 150 150 m2 1290,- 1561,- 1599,- 1935,- vrstva
stříška kámen A,B,C,D 75 bm   269,- 325,-    319,- 386,- vrstva
stříška rovná 

75 ks
    159,- 192,-     189,- 229,-

vrstva
stříška rovná půlka    79,- 96,-    95,- 115,-
sloupek 75 

75 ks
    62,- 75,-     74,- 90,- kus

sloupek 75 půlka    31,- 38,-    37,- 45,- kus
sloupek 150 

150 ks
124,- 150,- 148,- 179,- kus

sloupek 150 půlka        62,- 75,-   74,- 90,- kus
kámen E roh 75  75 ks   62,- 75,-   74,- 90,- kus

kámen E roh 150  150 ks 124,- 150,- 148,- 179,- kus

ukázka rohového kamene 150

ŠTÍPANÝ, TUMBLE / E - NATURCOLOR

GRES ROCA CAOBA PLAYA BASANITA

PoVrCHoVÁ ÚPraVa / BarEVnÁ ProVEDEnÍ

ukázka základního kamene A 150

ukázka sloupového kamene 75 půlka

ukázka stříšky kámen A

CSB - naTurBlok   EE01
ukázka kamenů

Plastové spojky jsou součástí dodávky. Je vždy počítáno 
s jedním kusem spojky na jeden kus kamene.

uPoZornĚnÍ: 
Při objednání stříšky rovné a sloupkových prvků je nutné 
objednávat tyto kameny vždy v páru, tzn. stříška rovná celý 
kámen + půlka , sloupek celý kámen + půlka. 

ukázka stříšky rovné
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Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát managementu BOZP, 
který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 144/2010 jako certifikační 
orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému enviromentálního 
managementu, který udělil TZÚS 
PRAHA pod číslem 361/2011 jako 
certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému managementu 
kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 1955/2011 jako certifikační  
orgán č. 3001

Minimální expediční množství - nejmenší množství, které lze odebrat, uvádíme pod cenovou tabulkou. 
Údaj množství m2 na paletě je pouze orientační, v některých případech může být díky zaokrouhlování mírně odlišný. 
Přesný údaj naleznete v pracovním sešitě.

Tento symbol označuje výrobky, u kterých držíme skladová minima. 
Platí pro konkrétní označenou barvu a uvedenou výšku. Pokud není 
uvedena výška, platí tento symbol pro všechny rozměrové varianty.

kámen E roh 150

CSB - naTurBlok je moderní architektonický systém urče-
ný k  tvorbě plotů, gravitačních opěrných zdí a  zpevněných 
terénních zlomů. Systém je díky svému jedinečnému tvaro-
vému řešení jednotlivých prvků schopen flexibilně vytvo-
řit téměř libovolné architektonické řešení. Pokud se prvky  
CSB - NATURBLOK používají jako systémové gravitační opěrné zdi, 
potom nabízejí možnost vybudovat svislé nebo šikmé zdi s inkli-
nací 5°. Tento moderní systém přináší výhody v oblasti:

•	 suché	montáže
•	 jednoduchosti	a	rychlosti	montáže
•	 komplexnosti	a ucelenosti	celkového	řešení	systému
•	 flexibility	architektonického	řešení
•	 originálního	estetického	ztvárnění

Montáž systému
Níže uvedený postup řeší pouze základní způsob montáže systé-
mu v jednoduchých základových a geologických podmínkách a to 
pouze do výšky stěny 90 cm. V jakémkoliv jiném případě je nutno 
postupovat podle předem zpracovaného projektového řešení, vy-
pracovaného autorizovanou osobou. Pouze tímto způsobem lze 
zohlednit specifika jednotlivých možných dispozičních řešení, kte-
rá tento zjednodušený postup není schopen popsat.

Přípravné práce
•	 Zpracování	projektové	dokumentace	autorizovanou	

osobou 

Popis přípravných prací, doporučení pro různé typy pokládky  jsou popsány v Technickém katalogu, díl 2 a také v doporučení 
pro pokládku pro CSB - naTurBlok, které ůze získat na www.csbeton.cz.

ZDarMa poskytujeme technickou pomoc v rámci projekčních příprav a také při samotné realizaci.

PouŽITÍ STaVEBnÍHo SySTéMu CSB - naTurBlok

Stavební systém CSB - naTurBlok

kámen B 150

kámen B 75

sloupek 75 půlka

kámen B* 150

kámen D 150

sloupek 150 půlka
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CSB - NATURBLOK kámen

CSB - NATURBLOK STŘÍŠKA

stříška rovná A 75

Příslušenství MJ materiál cena [Kč bez Dph] cena [Kč s Dph]

CSB - NATURFIX ks 750 obsah [ml] Polyuretanové lepidlo 170,00 208,00

Držák plotových konstrukcí ks 640 x 50 mm Pozinková ocel 270,00 327,00

Plastová spojka ks Plast    2,50 3,00
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CSB - NATURBLOK SLOUPEK
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CSB - NATURBLOK STŘÍŠKA rovná

CSB - NATURBLOK ROH
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Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát managementu BOZP, 
který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 144/2010 jako certifikační 
orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému enviromentálního 
managementu, který udělil TZÚS 
PRAHA pod číslem 361/2011 jako 
certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému managementu 
kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 1955/2011 jako certifikační  
orgán č. 3001

A - ŠEDÁ    B - standard: ČERVENÁ, HNĚDÁ, OKROVÁ, ČERNÁ, JAVOR    C - nestandard: BÍLÁ, ŽLUTÁ   D - colormix: HARMONY, NOARBLANC, RUSTIKAL, ACERO, DESERTO, ALBA
E - naturcolor: GRES, CAOBA, BASANITA, PLAYA, ROCA, CORAL, SOLETE   

Technické parametry
skladebné rozměry [mm]** počet hmotnost

kámen výška délka šířka vrstev ks/vrstva ks/paleta m²/vrstva m²/paleta kg/ks kg/paleta

CSB - NATURBLOK 75 A A

75

187

250 10

4 40

0,253 2,532

5,81

945,66CSB - NATURBLOK 75 B B 281 4 40 7,94

CSB - NATURBLOK 75 C C 375 4 40 9,89

CSB - NATURBLOK 150 A A

150

187

250 5

4 20

0,506 2,532

11,65

948,15CSB - NATURBLOK 150 B B 281 4 20 15,92

CSB - NATURBLOK 150 C C 375 4 20 19,84

ukázka kamenů povrch/barva
štípaný

tumble
výška MJ E

grEs, basanita, caoba, roca
E

playa 

CSB - naTurBlok EDIT       NOVINKA! cena bez Dph cena s Dph cena bez Dph cena s Dph

kámen A,B,C 75                 Zaváděcí ceny! 75 m2 999,- 1209,- 1299,- 1572,-
kámen A,B,C 150              Zaváděcí ceny! 150 m2 999,- 1209,- 1299,- 1572,-

ŠTÍPANÝ, TUMBLE / E - NATURCOLOR

GRES ROCA CAOBA PLAYA BASANITA

PoVrCHoVÁ ÚPraVa / BarEVnÁ ProVEDEnÍ

CSB - naTurBlok EDIT   EE02                      

Minimální expediční množství:  vrstva
18

7

250 250 250 250

28
1

37
5

A A A A

B B B B

C C C C

187

250

150

375

250

150

281

250

75

250

281

75

Skladba na paletě

CSB – naTurBlok EDIT je systém betonových bloků různých délek. Dva výškové systémy umožňují 
vzájemnou kombinaci kamenů. prvek je principem použití v podstatě náhradou štípaných tvárnic s daleko 
vyšší estetickou hodnotou. Je určen převážně pro stavbu zdí a plotů. Kameny mají rovné strany a dutý 
vnitřek podobně jako štípané nebo bednicí tvárnice. Umožňují tedy libovolnou výztuž. Po zalití se stavba 
stává pevnou monolitickou konstrukcí splňující vysoké statické nároky.

kámen A 150 mm

kámen C 150 mm

kámen C 75 mm

kámen B 75 mm
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Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát managementu BOZP, 
který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 144/2010 jako certifikační 
orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému enviromentálního 
managementu, který udělil TZÚS 
PRAHA pod číslem 361/2011 jako 
certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému managementu 
kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 1955/2011 jako certifikační  
orgán č. 3001

Minimální expediční množství - nejmenší množství, které lze odebrat, uvádíme pod cenovou tabulkou. 
Údaj množství m2 na paletě je pouze orientační, v některých případech může být díky zaokrouhlování mírně odlišný. 
Přesný údaj naleznete v pracovním sešitě.

Tento symbol označuje výrobky, u kterých držíme skladová minima. 
Platí pro konkrétní označenou barvu a uvedenou výšku. Pokud není 
uvedena výška, platí tento symbol pro všechny rozměrové varianty.

CSB - NATURBLOK  EDIT!
Stavební systém CSB-NATURBLOK je elegantním řešením pro tvorbu zahradní ar-
chitektury. Je velmi oblíbený pro tvorbu opěrných zdí, schodišťových stupňů, ale 
i oboustranně pohledových zdí, například při stavbě pergol, plotů apod. Sestavy 
kamenů různých délek se skosenou boční stranou umožňují nespočet možností 
použití. 
Jeho pohledové strany jsou nejen štípány, ale dále opracovávány. Toto opracová-
ní je do určité míry nahodilý proces, proto každý jeden kámen získává jedinečný 
vzhled připomínající přírodní kámen. 

Jednou z vítaných novinek pro tento rok je doplněk stavebního systému CSB 
– naTurBlok, zdicí prvek CSB – naTurBlok EDIT.  Tento prvek je principem 
použití v podstatě náhradou štípaných tvárnic s daleko vyšší estetickou hod-
notou. Je určen převážně pro stavbu zdí a plotů. 

Kameny mají rovné strany a dutý vnitřek podobně jako štípané 
nebo bednicí tvárnice. Umožnují tedy libovolnou výztuž. Po zalití se 
stavba stává pevnou monolitickou konstrukcí splňující vysoké sta-
tické nároky. 

Na obrázku můžete vidět modely kamenů ze skladby. Kameny mají 
různé délky a stejně jako standardní CSB – NATURBLOK se nabízejí 
ve dvou výškách a to 75 a 150 mm. Také barevné provedení je shod-
né, a proto lze tyto dvě skupiny kamenů libovolně v realizaci kom-
binovat.

PLOTOVÝ SYSTÉM CSB - NATURBLOK EDIT

noVInka - CSB - naTurBlok EDIT

CS
B 

- n
aT

u
rB

lo
k

 E
D

IT
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Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát managementu BOZP, 
který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 144/2010 jako certifikační 
orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému enviromentálního 
managementu, který udělil TZÚS 
PRAHA pod číslem 361/2011 jako 
certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému managementu 
kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 1955/2011 jako certifikační  
orgán č. 3001

A - ŠEDÁ    B - standard: ČERVENÁ, HNĚDÁ, OKROVÁ, ČERNÁ, JAVOR    C - nestandard: BÍLÁ, ŽLUTÁ   D - colormix: HARMONY, NOARBLANC, RUSTIKAL, ACERO, DESERTO, ALBA
E - naturcolor: GRES, CAOBA, BASANITA, PLAYA, ROCA, CORAL, SOLETE   

500
200, 300, 

400, 500

250

Technické parametry
skladebné rozměry [mm] počet hmotnost spotřeba betonu 

na ks [m3]výška délka šířka vrstev ks/vrstva ks/paleta ks/m² m²/paleta kg/ks kg/paleta

CSB - TVÁRNICE BEDNICÍ 15 250 500 150 4 16 64 8 8,00 21,4 1369 0,0089
CSB - TVÁRNICE BEDNICÍ 20 250 500 200 4 12 48 8 6,00 27,0 1295 0,0137
CSB - TVÁRNICE BEDNICÍ 25 250 500 250 5 8 40 8 5,00 28,7 1147 0,0190
CSB - TVÁRNICE BEDNICÍ 30 250 500 300 5 8 40 8 5,00 31,0 1238 0,0240
CSB - TVÁRNICE BEDNICÍ 40 250 500 400 5 6 30 8 3,75 35,2 1057 0,0347
CSB - TVÁRNICE BEDNICÍ 50 250 500 500 5 4 20 8 2,50 46,1 922 0,0433

Technické parametry
skladebné rozměry [mm] počet hmotnost spotřeba betonu 

na ks [m3]výška délka šířka vrstev ks/vrstva ks/paleta ks/m² m²/paleta kg/ks kg/paleta

CSB	-	ZÁKLADOVÁ	TVÁRNICE	20	hrubá 250 500 200 4 12 48 8 6,0 24,15 1159 0,0137
CSB	-	ZÁKLADOVÁ	TVÁRNICE	30	hrubá 250 500 300 5 8 40 8 5,0 27,70 1109 0,0240
CSB	-	ZÁKLADOVÁ	TVÁRNICE	40	hrubá 250 500 400 5 6 30 8 3,8 31,53 946 0,0347
CSB	-	ZÁKLADOVÁ	TVÁRNICE	50	hrubá 250 500 500 5 4 20 8 2,5 41,25 825 0,0433

povrch/barva
standard

hladký
výška MJ a

ŠEDÁ

CSB - BEDnICÍ TVÁrnICE cena bez Dph cena s Dph

CSB - TVÁRNICE BEDNICÍ 15 250 ks 27,90 34,-
CSB - TVÁRNICE BEDNICÍ 20 250 ks 29,90 36,-
CSB - TVÁRNICE BEDNICÍ 25 250 ks 35,00 42,-
CSB - TVÁRNICE BEDNICÍ 30 250 ks 35,90 43,-
CSB - TVÁRNICE BEDNICÍ 40 250 ks 42,90 52,-
CSB - TVÁRNICE BEDNICÍ 50 250 ks 55,00 67,-

povrch/barva
standard

hladký
výška MJ a

ŠEDÁ

CSB - ZÁklaDoVÁ TVÁrnICE HruBÁ cena bez Dph cena s Dph

CSB	-	ZÁKLADOVÁ	TVÁRNICE	20	hrubá 250 ks 26,- 31,-
CSB	-	ZÁKLADOVÁ	TVÁRNICE	30	hrubá 250 ks 30,- 36,-
CSB	-	ZÁKLADOVÁ	TVÁRNICE	40	hrubá 250 ks 36,- 44,-
CSB	-	ZÁKLADOVÁ	TVÁRNICE	50	hrubá 250 ks 45,- 54,-

500
150, 200,

250, 300,
400, 500

250

PoVrCHoVÁ ÚPraVa / BarEVnÁ ProVEDEnÍ

ŠEDÁ

STANDARD, HLADKÝ / A 

PoVrCHoVÁ ÚPraVa / BarEVnÁ ProVEDEnÍ

ŠEDÁ

STANDARD, HLADKÝ / A 

CSB - BEDnICÍ TVÁrnICE   ES01

ukázka prvku

ukázka prvku

Minimální expediční množství:  paleta 

Minimální expediční množství:  paleta 

CSB - ZÁklaDoVÁ TVÁrnICE HruBÁ   ES06
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Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát managementu BOZP, 
který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 144/2010 jako certifikační 
orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému enviromentálního 
managementu, který udělil TZÚS 
PRAHA pod číslem 361/2011 jako 
certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému managementu 
kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 1955/2011 jako certifikační  
orgán č. 3001

Minimální expediční množství - nejmenší množství, které lze odebrat, uvádíme pod cenovou tabulkou. 
Údaj množství m2 na paletě je pouze orientační, v některých případech může být díky zaokrouhlování mírně odlišný. 
Přesný údaj naleznete v pracovním sešitě.

Tento symbol označuje výrobky, u kterých držíme skladová minima. 
Platí pro konkrétní označenou barvu a uvedenou výšku. Pokud není 
uvedena výška, platí tento symbol pro všechny rozměrové varianty.

Technické parametry
skladebné rozměry [mm] počet hmotnost

výška délka šířka ks/paleta kg/paleta

CSB - PLOTOVÁ STŘÍŠKA 55 55 390 270 80 800
CSB - PLOTOVÁ STŘÍŠKA 70 70 390 350 60 900

CSB - PLOTOVÁ STŘÍŠKA ROVNÁ 40 40 390 270 120 1104
CSB - PLOTOVÁ HLAVICE ROVNÁ 50 50 490 490 48 1296
CSB - PLOTOVÁ HLAVICE 85 85 490 490 40 1120
CSB - PLOTOVÁ HLAVICE 60 60 500 300 80 1040

plotová stříška 55

390
270

55

490

490

85

plotová hlavice 85

povrch/barva
vibrolitý

strukturovaný
rozměr
(š/d/v)

MJ a
ŠEDÁ

b
ČErvEnÁ, ČErnÁ, hnĚDÁ, Javor, oKr

CSB - PloToVé STŘÍŠky S okaPnIČkou cena bez Dph cena s Dph cena bez Dph cena s Dph

CSB - PLOTOVÁ STŘÍŠKA 55 270/390/55 ks 78,- 94,- 90,-                109,-
CSB - PLOTOVÁ STŘÍŠKA 70 350/390/70 ks 95,- 115,- 110,- 133,-
CSB - PLOTOVÁ STŘÍŠKA ROVNÁ 40 270/390/40 ks 78,- 94,- 90,- 109,-
CSB - PLOTOVÁ HLAVICE ROVNÁ 50 490/490/50 ks 144,- 174,- 168,- 203,-
CSB - PLOTOVÁ HLAVICE 85 490/490/85 ks 131,- 159,- 156,- 189,-
CSB - PLOTOVÁ HLAVICE 60 300/500/60 ks 103,- 125,- 119,- 144,-

VIBROLITÝ, STRUKTUROVANÝ / B -STANDARD

čERVENÁ HNěDÁ OKR čERNÁ JAVOR

PoVrCHoVÁ ÚPraVa / BarEVnÁ ProVEDEnÍ

ŠEDÁ

VIBROLITÝ, STRUKTUROVANÝ / A 

CSB - PloToVé STŘÍŠky S okaPnIČkou   ES02

ukázka kamenů

Minimální expediční množství:  kus 
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Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát managementu BOZP, 
který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 144/2010 jako certifikační 
orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému enviromentálního 
managementu, který udělil TZÚS 
PRAHA pod číslem 361/2011 jako 
certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému managementu 
kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 1955/2011 jako certifikační  
orgán č. 3001

A - ŠEDÁ    B - standard: ČERVENÁ, HNĚDÁ, OKROVÁ, ČERNÁ, JAVOR    C - nestandard: BÍLÁ, ŽLUTÁ   D - colormix: HARMONY, NOARBLANC, RUSTIKAL, ACERO, DESERTO, ALBA
E - naturcolor: GRES, CAOBA, BASANITA, PLAYA, ROCA, CORAL, SOLETE   

Technické parametry
skladebné rozměry [mm] počet hmotnost spotřeba betonu 

na ks [m3]výška délka šířka vrstev ks/vrstva ks/paleta ks/m² m²/paleta kg/ks kg/paleta

CSB - CSBLOK 20 hladký 200 400 200 5 12 60 12,5 4,80 20,1 1209 0,0079
CSB - CSBLOK 20 jednostranně štípaný 200 400 200 5 12 60 12,5 4,80 22,1 1327 0,0063
CSB - CSBLOK 30 jednostranně štípaný 200 400 300 5 8 40 12,5 3,20 26,1 1042 0,0125
CSB - CSBLOK 20 protistranně štípaný 200 400 200 5 10 50 12,5 4,00 25,7 1286 0,0053
CSB - CSBLOK 20 roh 200 400 200 5 10 50 12,5 4,00 24,9 1246 0,0051
CSB - CSBLOK 20 sloupek 200 400 200 5 10 50 12,5 4,00 24,9 1246 0,0051
CSB - CSBLOK 20 koncový 200 400 200 5 10 50 12,5 4,00 25,8 1288 0,0051
CSB - CSBLOK 20 čtyřstranně štípaný 200 400 200 5 10 50 12,5 4,00 24,9 1246 0,0051
CSB - CSBLOK  VĚNCOVKA 200 400 200 5 12 60 12,5 4,80 22,8 1368 0,0053
CSB - CSBLOK StříšKA 20 štípaná 70 300 230 1 44 44 - - 7,7 338 -
CSB - CSBLOK StříšKA 40 štípaná 84 500 230 1 28 28 - - 13,9 389 -

jednostranně štípaný

400
200

200

jednostranně štípaná k půlení 
s prolisem na výztuž

400
200300

200

U všech typů výrobku CSB - CSBLOK je na každé vrstvě minimálně jeden kus připraven k půlení.

CSB - CSBLOK StříšKA - slouží pouze jako zákrytný prvek okrasný!     

500230

84

stříška 40 štípaná

povrch/barva
štípaný

standard
výška MJ a

ŠEDÁ Minimální  
expediční množství

b
oKr, Javor, ČErvENÁ, ČErNÁ, hNĚDÁ Minimální  

expediční množství
CSB - CSBLOK cena bez Dph cena s Dph cena bez Dph cena s Dph

20 hladký 200 ks 49,- 59,- vrstva 54,- 65,- kus
20 jednostranně štípaný 200 ks 53,- 64,- vrstva 59,- 71,- kus
30 jednostranně štípaný 200 ks 77,- 93,- vrstva 85,- 103,- kus
20 protistranně štípaný 200 ks 68,- 82,- vrstva 76,- 92,- kus
20 roh 200 ks 66,- 80,- kus 74,- 90,- kus
20 sloupek 200 ks 94,- 114,- kus 100,- 121,- kus
20 koncový 200 ks 113,- 137,- kus 122,- 148,- kus
20 čtyřstranně štípaný 200 ks 131,- 159,- kus 139,- 168,- kus
20 věncovka 200 ks 95,- 115,- kus 105,- 127,- kus
stříška 20 70 ks 51,- 62,- kus 56,- 68,- kus
stříška 40 84 ks 79,- 96,- kus 85,- 103,- kus

400200

200

štíPANÝ, StANDARD / B -StANDARD

čeRVeNá hNĚDá OKR čeRNá jAVOR

POVRCHOVÁ ÚPRAVA / BAREVNÁ PROVEDENÍ

šeDá

štíPANÝ, StANDARD / A 

300
230

70

stříška 20 štípaná

CSB - CSBLOK   ES03

ukázka kamenů

CSB - CSBLOK  VĚNCOVKA 20 jednostran-
ně štípaná - doplňkový prvek pro tvorbu 
ztužujících věnců budov.
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Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát managementu BOZP, 
který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 144/2010 jako certifikační 
orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému enviromentálního 
managementu, který udělil TZÚS 
PRAHA pod číslem 361/2011 jako 
certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému managementu 
kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 1955/2011 jako certifikační  
orgán č. 3001

Minimální expediční množství - nejmenší množství, které lze odebrat, uvádíme pod cenovou tabulkou. 
Údaj množství m2 na paletě je pouze orientační, v některých případech může být díky zaokrouhlování mírně odlišný. 
Přesný údaj naleznete v pracovním sešitě.

Tento symbol označuje výrobky, u kterých držíme skladová minima. 
Platí pro konkrétní označenou barvu a uvedenou výšku. Pokud není 
uvedena výška, platí tento symbol pro všechny rozměrové varianty.

Půdorys
- označení štípaných stran

20 jednostranně štípaný 20 protistranně štípaný 20 koncová

20 roh 20 sloupek 20 čtyřstranně štípaný

20 jednostranně štípaný 20 protistranně štípaný 20 koncová

20 roh 20 sloupek 20 čtyřstranně štípaný

20 jednostranně štípaný 20 protistranně štípaný 20 koncová

20 roh 20 sloupek 20 čtyřstranně štípaný

20 jednostranně štípaný 20 protistranně štípaný 20 koncová

20 roh 20 sloupek 20 čtyřstranně štípaný

Technické parametry
skladebné rozměry [mm] ** počet hmotnost

výška délka šířka vrstev ks/vrstva ks/paleta m²/paleta kg/ks kg/paleta

CSB - BETONKA 75 300 140 5 48 240 5,4 6,1 1457

povrch/barva
standard

hladký
výška MJ a

ŠEDÁ

CSB - BETonka cena bez Dph cena s Dph

CSB - BETONKA 65 ks 10,- 12,-

290
140

65

Spotřeba: 22,2 ks/m2

Použití:
•	  vyzdívky revizních 

šachet (vodovody, 
kanalizace)

Spotřeba: 44,4 ks/m2

Použití:
•	  zdicí prvek - náhražka  

pálených cihel (vyšší pev-
nost a menší nasákavost)

PoVrCHoVÁ ÚPraVa / BarEVnÁ ProVEDEnÍ

ŠEDÁ

STANDARD, HLADKÝ / A 

CSB - BETonka   ES04

ukázka prvku

Minimální expediční množství:  paleta

** Skladebné rozměry počítají s mírami po uložení prvku popřípadě s minimální spárou.



Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát managementu BOZP, 
který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 144/2010 jako certifikační 
orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému enviromentálního 
managementu, který udělil TZÚS 
PRAHA pod číslem 361/2011 jako 
certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému managementu 
kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 1955/2011 jako certifikační  
orgán č. 300154

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát managementu BOZP, 
který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 144/2010 jako certifikační 
orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému enviromentálního 
managementu, který udělil TZÚS 
PRAHA pod číslem 361/2011 jako 
certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému managementu 
kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 1955/2011 jako certifikační  
orgán č. 3001

A - ŠEDÁ    B - standard: ČERVENÁ, HNĚDÁ, OKROVÁ, ČERNÁ, JAVOR    C - nestandard: BÍLÁ, ŽLUTÁ   D - colormix: HARMONY, NOARBLANC, RUSTIKAL, ACERO, DESERTO, ALBA
E - naturcolor: GRES, CAOBA, BASANITA, PLAYA, ROCA, CORAL, SOLETE   

Technické parametry
skladebné rozměry [mm] počet hmotnost

výška hloubka šířka ks/paleta kg/ks

CSB	-	OPĚRNÁ	ZEĎ	ÚHLOVÁ	přímá	60 600 600 500 4 132
CSB	-	OPĚRNÁ	ZEĎ	ÚHLOVÁ	přímá	80 800 600 500 4 156
CSB	-	OPĚRNÁ	ZEĎ	ÚHLOVÁ	přímá	100 1000 600 500 4 180
CSB	-	OPĚRNÁ	ZEĎ	ÚHLOVÁ	přímá	120 1200 600 500 4 204
CSB	-	OPĚRNÁ	ZEĎ	ÚHLOVÁ	rohová	60 600 600 600 4 218
CSB	-	OPĚRNÁ	ZEĎ	ÚHLOVÁ	rohová	80 800 600 600 4 271
CSB	-	OPĚRNÁ	ZEĎ	ÚHLOVÁ	rohová	100 1000 600 600 4 324
CSB	-	OPĚRNÁ	ZEĎ	ÚHLOVÁ	rohová	120 1200 600 600 4 377

povrch/barva vibrolitý

bez úpravy - standard
výška MJ a

ŠEDÁ

CSB - oPĚrné ZDI ÚHloVé cena bez Dph cena s Dph

přímá 60 600 ks    789,- 955,-
přímá 80 800 ks   919,- 1112,-
přímá 100 1000 ks 1049,- 1269,-
přímá 120 1200 ks 1179,- 1427,-
rohová 60 600 ks 1179,- 1427,-
rohová 80 800 ks 1419,- 1717,-
rohová 100 1000 ks 1679,- 2032,-
rohová 120 1200 ks 1909,- 2310,-

600
500

100

600
800

1000
1200

přímá

600
600

100

600
800

1000
1200

rohová

PoVrCHoVÁ ÚPraVa / BarEVnÁ ProVEDEnÍ

ŠEDÁ

VIBROLITÝ	BEZ	ÚPRAV	/	A	

570

Minimální expediční množství:  kus

CSB - oPĚrné ZDI ÚHloVé   ES05                  

ukázka prvků
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Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát managementu BOZP, 
který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 144/2010 jako certifikační 
orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému enviromentálního 
managementu, který udělil TZÚS 
PRAHA pod číslem 361/2011 jako 
certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému managementu 
kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 1955/2011 jako certifikační  
orgán č. 3001

Minimální expediční množství - nejmenší množství, které lze odebrat, uvádíme pod cenovou tabulkou. 
Údaj množství m2 na paletě je pouze orientační, v některých případech může být díky zaokrouhlování mírně odlišný. 
Přesný údaj naleznete v pracovním sešitě.

Tento symbol označuje výrobky, u kterých držíme skladová minima. 
Platí pro konkrétní označenou barvu a uvedenou výšku. Pokud není 
uvedena výška, platí tento symbol pro všechny rozměrové varianty.

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát managementu BoZP, 
který	udělil	TZÚS	PRAHA	pod	
číslem 144/2010 jako certifikační 
orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému enviromentálního 
managementu, který	udělil	TZÚS	
PRAHA pod číslem 361/2011 jako 
certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému managementu 
kvality, který	udělil	TZÚS	PRAHA	pod	
číslem 1955/2011 jako certifikační  
orgán č. 3001

VlaSTnoSTI a CHarakTErISTIka

CSB – naTurBlok je systém betonových bloků, z kterých lze zděním na sucho stavět terasové opěrné zdi, okrasné gravitační stěny, schodišťové stupně a ploty. 
Jednotlivé prvky systému jsou spojovány speciálním elementem do drážky. Dva výškové systémy umožňují vzájemnou kombinaci jinak vysokých kamenů. 
Jednotlivé kameny jsou vyráběny pod velkým tlakem na vibrolisech, po vyzrání betonu jsou oštípány jeho hrany a ve finálním specifickém procesu podrobeny 
ostařování metodou tumblování. Doporučená pokládka tohoto produktu je podrobněji řešena dále v textu.

CSB – naTurBlok EDIT je systém betonových bloků různých délek.  Dva výškové systémy umožňují vzájemnou kombinaci kamenů. Jednotlivé kameny jsou 
vyráběny pod velkým tlakem na vibrolisech, po vyzrání betonu jsou oštípány jeho hrany a ve finálním specifickém procesu podrobeny ostařování metodou 
tumblování. Tento prvek je principem použití v podstatě náhradou štípaných tvárnic s daleko vyšší estetickou hodnotou. Je určen převážně pro stavbu zdí a 
plotů. Kameny mají rovné strany a dutý vnitřek podobně jako štípané nebo bednicí tvárnice. Umožňují tedy libovolnou výztuž. Po zalití se stavba stává pevnou 
monolitickou konstrukcí splňující vysoké statické nároky.

CSB – TVÁrnICE BEDnÍCÍ jsou určeny pro výrobu ztraceného bednění, které je určeno pro všechny stavby základových pásů různých druhů staveb bez použití 
klasického bednění. Tento postup přináší nejen časovou a finanční úsporu, ale i odpadá nutnost po betonáži základy pracně odbedňovat. Vlastní zdění se 
provádí převazbou s použitím maltovin. Na méně náročné objekty je možno zdít i na sucho. Profily tvarovek jsou uzpůsobeny pro vkládání vodorovné výztuže. 
Vlastní zalévání provádíme opatrně a plynule přiměřeně řídkou betonovou směsí po vrstvách. Tvárnice jsou vyráběny v šířkách 500, 400, 300, 250, 200 a 150 mm. 
Délka je jednotná pro všechny bednící tvárnice, a to 500 mm.

CSB - ZÁklaDoVé TVÁrnICE jsou určeny pro výrobu ztraceného bednění, které je určeno pro všechny stavby základových pásů různých druhů staveb bez 
použití klasického bednění stejně jako CSB – Tvárnice bednicí. Profily tvarovek jsou uzpůsobeny pro vkládání vodorovné výztuže. Vlastní zalévání provádíme 
opatrně a plynule přiměřeně řídkou betonovou směsí po vrstvách. Tvárnice jsou vyráběny v šířkách 500, 400, 300, 200 mm. Délka je jednotná pro všechny 
bednící tvárnice, a to 500 mm.

CSB – CSBlok jsou určeny především na konstrukce plotů a  plotových zdí, dělících stěn, okrasných zdí, podezdívek a  soklů budov. Prvky jsou upraveny 
dodatečnou povrchovou úpravou – štípáním, které dává prvku zajímavý atraktivní vzhled napodobující přírodní kámen. Společnost CS – BETON s.r.o. vyrábí 
tyto tvárnice v bohatém sortimentu a několika barevných odstínech. Tvárnice jsou vyráběny v rozměrech 400 x 200 x 200 mm a nově 400 x 300 x 200 mm.

CSB – BETonka je výrobek rozměrů klasické pálené cihly vhodný k  vyzdívání revizních šachet, obezdívek komínů, zídek i  plotů. Je možné ji taktéž klást 
podobně jako betonovou dlažbu a využít ji ke zpevnění podlah sklepů či jiných technických prostor. CSB - BETONKA je téměř nenasákavá, což oproti klasické 
cihle zaručuje delší životnost. Prvky se spojují zdící a spárovací maltou a neomítají se. Lze ji vyrábět i v různých barevných provedeních.

CSB – oPĚrné ZDI ÚHloVé	jsou	architektonicky	velmi	působivý	prvek,	který	je	vhodným	doplňkem	všech	extravilánů.	Úkolem	těchto	prvků	je	oddělit	různé	
výškové úrovně terénu. CSB – OPĚRNé	ZDI	ÚHLOVé je možno využít k tvorbě výškových terénních stupňů a opěrných zdí do výšky 120 cm.

Jako jediný prvek z této kategorie výrobků jsou CSB – OPĚRNé	ZDI	ÚHLOVé vyráběny metodou vibrolitého betonu.  Použitá technologie výroby opěrných 
zdí umožňuje vyrábět prvky vynikajících vlastností, s  hladkým povrchem, vysokými pevnostmi a  extrémní odolností proti působení vody a  chemických 
rozmrazovacích látkek. Opěrné zdi jsou vyráběny z  vysokopevnostního provzdušněného betonu pevnostní třídy C45/55 a  vyhovují požadavkům stupně 
agresivity prostředí XF4, XD3 dle normy čSN EN 206-1. V čerstvé betonové směsi je zaručen minimální obsah vzduchu ve výši 5 %. Použitím vysokohodnotného 
betonu je dosaženo:

•			vysoké	pevnosti	betonu	v tlaku
•			neobvykle	vysoké	pevnosti	v tahu	za	ohybu
•			extrémní	odolnosti	proti	působení	vody	a chemických	rozmrazovacích	látkek
•			minimální	nasákavosti
•			vysoké	estetické	kvality	povrchů	výrobků
•	 mrazuvzdornost
•	 požární	odolnost
•	 optimální	drsnost	povrchu
•	 vysokou	přesnost

Společnost CS-BETON s.r.o. vyrábí železobetonové opěrné zdi ve výškách 600, 800, 1000 a 1200 mm. Opěrné zdi jsou vyráběny ve variantě přímé, její šířka je 
500 mm a nebo ve variantě rohové o šířce 600 mm. Pohledová strana výrobku je opatřena profilovanou úpravou, která imituje povrch dřeva. Prvky jsou vyráběny 
v přírodní šedé barvě betonu.

CSB - OPĚRNé	ZDI	ÚHLOVé jsou navrženy jako zdi úhlové, eliminace a přenos vodorovných sil je zajišťována vahou zeminy dosypané na patu opěrné zdi, 
konstrukce je samonosná, není třeba zajišťovat dodatečné kotvení do svahu. Jednotlivé prvky se kladou na urovnaný zpevněný podklad. Opěrné zdi se kladou 
na sraz a spojují se vzájemně pomocí hmoždinek, které jsou v prvku zabudovány. V zadní stěně prvku jsou zabetonovány dvě hmoždinky s vnitřním závitem Rd 8, 
které slouží k manipulaci s prvkem. K těmto otvorům je pomocí šroubů upevněno montážní lanové oko, které slouží k uchycení montážních háků manipulačního 
prostředku. Systém je jednoduchý a  velmi rychlý. Díky tomuto systému je možné osazovat opěrné zdi přímo z  dopravního prostředku pomocí vhodného 
manipulačního prostředku, který osazuje prvky rovnou do požadované polohy.

Samozřejmostí se pro nás stalo vyrábět produkty v systémech řízení výroby, jak jsou předepsány v přísných harmonizovaných euro normách, nad kterými dohlíží 
notifikovaná osoba. Pokračuje však i nad rámec těchto požadavků, například ověřováním odolnosti výrobků proti povětrnostním vlivům zkušebními metodami 
A	a	C	podle	ČSN	73	1326/Z1.		

Všechny naše priority jsou klíčovými cíli v procesech naší výrobní společnosti, které jsou zahrnuty v Integrovaném systému řízení. Tento systém obsahuje na 
prvním místě systém managementu kvality dle čSN EN ISO 9001. Splnění našeho požadavku na prokázání dobrého environmentálního profilu řízení dopadů 
našich činností jsme si ověřili úspěšnou certifikací systému environmentálního managementu dle čSN EN ISO 14001. Dále se naše společnost zavázala k plnění 
požadavků na bezpečnost práce dle čSN OHSAS 18001. Všechny systémy managementu jsou certifikované a pravidelně podrobované dohledům nezávislého 
certifikačního orgánu.
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Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát managementu BOZP, 
který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 144/2010 jako certifikační 
orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému enviromentálního 
managementu, který udělil TZÚS 
PRAHA pod číslem 361/2011 jako 
certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému managementu 
kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 1955/2011 jako certifikační  
orgán č. 3001

A - ŠEDÁ    B - standard: ČERVENÁ, HNĚDÁ, OKROVÁ, ČERNÁ, JAVOR    C - nestandard: BÍLÁ, ŽLUTÁ   D - colormix: HARMONY, NOARBLANC, RUSTIKAL, ACERO, DESERTO, ALBA
E - naturcolor: GRES, CAOBA, BASANITA, PLAYA, ROCA, CORAL, SOLETE   

Technické parametry
skladebné rozměry [mm] počet hmotnost

výška kamenů výška ohniště průměr MJ/paleta ks/vrstva vrstev kg/paleta

CSB - NATURBLOK OHNIŠTě - sestava kamenů 75 600 1316 1 16 8 1090,15

povrch/barva
štípaný

tumble
 výška 

kamenů
MJ E

caoba, basanita, roca
E

playa

CSB - naTurBlok oHnIŠTĚ cena bez Dph cena s Dph cena bez Dph cena s Dph

CSB - NATURBLOK OHNIŠTě 75 ks 3 999,- 4 839,- 4 390,- 5 312,-

1316

35 35

35

52

250 250746
1246
1350

35

GEOTEXTÍLIE PÍSEK
DOSYPÁVKA DOSYPÁVKA

75
52

5

15
0

50
30

0

60
0

ŠTÍPANÝ, TUMBLE / E - NATURCOLOR

ROCA CAOBA PLAYA BASANITA

PoVrCHoVÁ ÚPraVa / BarEVnÁ ProVEDEnÍ

ohniště 
základní kámen

ohniště stříška

250

148

250

247

162

261

75

75

Příslušenství
název produktu MJ popis cena [Kč bez Dph] cena [Kč s Dph]

CSB - NATURBLOK OHNIŠTě - příslušenství ks popelník, grilovací rošt z ušlechtilé oceli ø 57 cm, okrasný kryt 7 399,- 8 953,-

V ohništi doporučujeme jako otop dřevěné uhlí. Okrasný poklop nesmí být 
vystaven prudkému žáru a přímému ohni. 

Zahradní	doplňky

Minimální expediční množství:  kus
Příslušenství obsahuje: popelník, grilovací rošt, okrasný poklop.

CSB - naTurBlok oHnIŠTĚ   FE01                  
ukázka kamenů

V každé vrstvě je 14 základních kamenů 247 x 148 mm a 2 stříšky 261 x 162 mm.

1000

10
02

Skladba na paletě
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Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát managementu BOZP, 
který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 144/2010 jako certifikační 
orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému enviromentálního 
managementu, který udělil TZÚS 
PRAHA pod číslem 361/2011 jako 
certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému managementu 
kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 1955/2011 jako certifikační  
orgán č. 3001

Minimální expediční množství - nejmenší množství, které lze odebrat, uvádíme pod cenovou tabulkou. 
Údaj množství m2 na paletě je pouze orientační, v některých případech může být díky zaokrouhlování mírně odlišný. 
Přesný údaj naleznete v pracovním sešitě.

Tento symbol označuje výrobky, u kterých držíme skladová minima. 
Platí pro konkrétní označenou barvu a uvedenou výšku. Pokud není 
uvedena výška, platí tento symbol pro všechny rozměrové varianty.

Kruh je dodáván na 1 paletě jako jeden kus.

Vzhledem k technologii výroby po pokládce 
kruhu vždy několik kamenů přebývá.

 povrch/barva 
ostařený

antico
výška

kamenů
MJ D

harMony, noarblanc, 
rUstiKal

E
playa, caoba

CSB - alTo kruH cena bez Dph cena s Dph cena bez Dph cena s Dph

CSB - ALTO KRUH 60 ks 3 220,- 3 896,- 3 990,- 4 828,-

1105

68
9

Skladba na paletě

140 210 135 126 140

45 77

14
0

14
0

14
0

14
0

Kámen
ALTO čtverec

Kámen
ALTO obdélník

Kámen
ALTO klín

malý

Kámen
ALTO klín

velký

Kámen
ALTO kruh

čtverec

140

140

obdélník

60

210

140

klín malý

60

klín velký

60

140

PoVrCHoVÁ ÚPraVa / BarEVnÁ ProVEDEnÍ

OSTAŘENÝ, ANTICO / D - COLORMIX

HARMONY NOARBLANC RUSTIKAL

OSTAŘENÝ, ANTICO / E - NATURCOLOR

CAOBA PLAYA

ukázka kamenů

CSB - alTo kruH    FE02            

Minimální expediční množství:  kus

Technické parametry
skladebné rozměry [mm] počet hmotnost

výška kamenů průměr kruhu m2/MJ MJ/paleta ks/vrstva vrstev kg/paleta

CSB - ALTO KRUH 60 3200 8,0 1 36 12 1341,74

60

60

kruh

126

77
140

45

135

140
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Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát managementu BOZP, 
který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 144/2010 jako certifikační 
orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému enviromentálního 
managementu, který udělil TZÚS 
PRAHA pod číslem 361/2011 jako 
certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému managementu 
kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 1955/2011 jako certifikační  
orgán č. 3001

A - ŠEDÁ    B - standard: ČERVENÁ, HNĚDÁ, OKROVÁ, ČERNÁ, JAVOR    C - nestandard: BÍLÁ, ŽLUTÁ   D - colormix: HARMONY, NOARBLANC, RUSTIKAL, ACERO, DESERTO, ALBA
E - naturcolor: GRES, CAOBA, BASANITA, PLAYA, ROCA, CORAL, SOLETE   

Technické parametry
skladebné rozměry [mm]** počet hmotnost

výška délka šířka vrstev ks/vrstva ks/paleta ks/m² m²/paleta kg/ks kg/paleta

CSB - FLORIA 130 370 320 4 6 24 13,7 1,79 13 312

370
320

140
130

425

357

500

300

Technické parametry
skladebné rozměry [mm]** počet hmotnost

výška délka šířka vrstev ks/vrstva ks/paleta ks/m² m²/paleta ks paleta

CSB - TIESTO 300 357 500 3 4 12 9,35 1,28 46,8 561

 povrch/barva 
standard

hladký
 výška MJ a

ŠEDÁ
b

ČErvEnÁ, ČErnÁ, hnĚDÁ, Javor, oKr

CSB - FlorIa cena bez Dph cena s Dph cena bez Dph cena s Dph

CSB - FLORIA 130/140 ks 49,- 59,- 55,- 67,-

 povrch/barva 
standard

hladký
výška MJ a

ŠEDÁ
b

ČErvEnÁ, ČErnÁ, hnĚDÁ, Javor, oKr

CSB - TIESTo cena bez Dph cena s Dph cena bez Dph cena s Dph

CSB - TIESTO 300 ks 89,- 108,- 109,- 132,-

STANDARD, HLADKÝ / B -STANDARD

čERVENÁ HNěDÁ OKR čERNÁ JAVOR

PoVrCHoVÁ ÚPraVa / BarEVnÁ ProVEDEnÍ

ŠEDÁ

STANDARD, HLADKÝ / A 

STANDARD, HLADKÝ / B -STANDARD

čERVENÁ HNěDÁ OKR čERNÁ JAVOR

PoVrCHoVÁ ÚPraVa / BarEVnÁ ProVEDEnÍ

ŠEDÁ

STANDARD, HLADKÝ / A 

CSB - FlorIa   FS01                  

ukázka prvku

Minimální expediční množství:  kus

Minimální expediční množství:  kus

CSB - TIESTo   FS02           

ukázka prvku
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Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát managementu BOZP, 
který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 144/2010 jako certifikační 
orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému enviromentálního 
managementu, který udělil TZÚS 
PRAHA pod číslem 361/2011 jako 
certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému managementu 
kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 1955/2011 jako certifikační  
orgán č. 3001

Minimální expediční množství - nejmenší množství, které lze odebrat, uvádíme pod cenovou tabulkou. 
Údaj množství m2 na paletě je pouze orientační, v některých případech může být díky zaokrouhlování mírně odlišný. 
Přesný údaj naleznete v pracovním sešitě.

Tento symbol označuje výrobky, u kterých držíme skladová minima. 
Platí pro konkrétní označenou barvu a uvedenou výšku. Pokud není 
uvedena výška, platí tento symbol pro všechny rozměrové varianty.

Technické parametry
skladebné rozměry [mm] počet hmotnost

výška délka šířka vrstev ks/vrstva ks/paleta ks/m² m²/paleta ks paleta

CSB - FLORETA 300 500 209 3 4 12 9,35 1,28 45,3 543

500
350

209

300

Příslušenství
název produktu MJ rozměry [mm] materiál cena [Kč bez Dph] cena [Kč s Dph]

CSB - TIESTO plastové dno ks 386/281 plast 45,- 54,-
CSB - FLORETA plastové dno ks 386/177 plast 35,- 42,-

 povrch/barva 
standard

hladký
výška MJ a

ŠEDÁ
b

ČErvEnÁ, ČErnÁ, hnĚDÁ, Javor, oKr

CSB - FlorETa cena bez Dph cena s Dph cena bez Dph cena s Dph

CSB - FLORETA 300 ks 99,- 120,- 129,- 156,-

Plastové dno ke svahovému prvku CSB - FLORETAPlastové dno ke svahovému prvku CSB - TIESTO

STANDARD, HLADKÝ / B -STANDARD

čERVENÁ HNěDÁ OKR čERNÁ JAVOR

PoVrCHoVÁ ÚPraVa / BarEVnÁ ProVEDEnÍ

ŠEDÁ

STANDARD, HLADKÝ / A 

CSB - FlorETa   FS03               

ukázka prvku

Minimální expediční množství:  kus
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Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát managementu BOZP, 
který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 144/2010 jako certifikační 
orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému enviromentálního 
managementu, který udělil TZÚS 
PRAHA pod číslem 361/2011 jako 
certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému managementu 
kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 1955/2011 jako certifikační  
orgán č. 3001

A - ŠEDÁ    B - standard: ČERVENÁ, HNĚDÁ, OKROVÁ, ČERNÁ, JAVOR    C - nestandard: BÍLÁ, ŽLUTÁ   D - colormix: HARMONY, NOARBLANC, RUSTIKAL, ACERO, DESERTO, ALBA
E - naturcolor: GRES, CAOBA, BASANITA, PLAYA, ROCA, CORAL, SOLETE   

Technické parametry
skladebné rozměry [mm] počet hmotnost

výška délka šířka vrstev ks/vrstva ks/paleta ks/bm bm/paleta kg/ks kg/paleta

CSB - OBRUBNÍK SILNIČNÍ H 30 300 1000 150 3 5 15 1 15 98,90 1484,00
CSB - OBRUBNÍK SILNIČNÍ H 25 250 1000 150 3 6 18 1 18 80,60 1451,00
CSB - OBRUBNÍK SILNIČNÍ H 25 půlka 250 500 150 3 12 36 2 15 40,30 1451,00
CSB - OBRUBNÍK SILNIČNÍ H 25 R 0,5 vnitřní 250 780 150 3 5 15 - - 60,80 912,00
CSB - OBRUBNÍK SILNIČNÍ H 25 R 1 vnitřní 250 780 150 3 5 15 - - 72,00 1080,00
CSB - OBRUBNÍK SILNIČNÍ H 25 R 0,5 vnější 250 780 150 3 5 15 - - 53,90 809,00
CSB - OBRUBNÍK SILNIČNÍ H 25 R 1 vnější 250 780 150 3 5 15 - - 58,60 879,00
CSB - OBRUBNÍK SILNIČNÍ H 25 R 2 vnější 250 780 150 3 5 15 - - 61,10 916,00
CSB - OBRUBNÍK SILNIČNÍ H 25 roh 90° vnitřní 250 400/400 150 3 8 24 - - 52,50 1260,00
CSB - OBRUBNÍK SILNIČNÍ H 25 roh 90° vnější 250 250/250 150 2 8 16 - - 27,50 990,00
CSB - OBRUBNÍK SILNIČNÍ H 25 S roh 90° vnitřní 250 150 150 2 35 70 - - 12,40 870,07
CSB - OBRUBNÍK SILNIČNÍ H 25 S roh 90° vnější 250 150 150 2 35 70 - - 11,10 778,96
CSB - OBRUBNÍK SILNIČNÍ H 15 nájezdový 150 1000 150 4 5 20 1 25 50,00 1000,00
CSB - OBRUBNÍK SILNIČNÍ H 15/25 náběhový levý 150/250 1000 150 2 4 8 1 10 66,00 528,00
CSB - OBRUBNÍK SILNIČNÍ H 25/15 náběhový pravý 250/150 1000 150 2 4 8 1 10 66,00 528,00

 povrch/barva 
standard

hladký
výška MJ a

ŠEDÁ

CSB - oBruBník Silniční H cena bez Dph cena s Dph

H 30 300 ks 145,- 175,-
H 25 250 ks 105,- 127,-
H 25 půlka 250 ks 85,- 103,-
H 25 R 0,5 vnitřní 250 ks 277,- 335,-
H 25 R 1 vnitřní 250 ks 277,- 335,-
H 25 R 0,5 vnější 250 ks 277,- 335,-
H 25 R 1 vnější 250 ks 277,- 335,-
H 25 R 2 vnější 250 ks 277,- 335,-
H 25 roh 90° vnitřní 250 ks 427,- 517,-
H 25 roh 90° vnější 250 ks 341,- 413,-
H 25 S roh 90° vnitřní   NOVINKA! 250 ks 299,- 362,-
H 25 S roh 90° vnější    NOVINKA! 250 ks 299,- 362,-
H 15 nájezdový 150 ks 99,- 120,-
H 15/25 naběhový levý 150/250 ks 279,- 338,-
H 25/15 náběhový pravý 250/150 ks 279,- 338,-

150

490, 1000

250
300

Obrubníky

ukázka základních prvků

PoVrCHoVÁ ÚPrAVA / BArEVnÁ ProVEDEní

šedá

STANdARd, HLAdKÝ / A 

CSB - oBruBník Silniční H   GS01                  

Minimální expediční množství:  H 25, H 30 - vrstva, ostatní provedení - kus

150 150

250

150 150

250

NOVINKA!
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Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát managementu BOZP, 
který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 144/2010 jako certifikační 
orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému enviromentálního 
managementu, který udělil TZÚS 
PRAHA pod číslem 361/2011 jako 
certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému managementu 
kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 1955/2011 jako certifikační  
orgán č. 3001

Minimální expediční množství - nejmenší množství, které lze odebrat, uvádíme pod cenovou tabulkou. 
Údaj množství m2 na paletě je pouze orientační, v některých případech může být díky zaokrouhlování mírně odlišný. 
Přesný údaj naleznete v pracovním sešitě.

Tento symbol označuje výrobky, u kterých držíme skladová minima. 
Platí pro konkrétní označenou barvu a uvedenou výšku. Pokud není 
uvedena výška, platí tento symbol pro všechny rozměrové varianty.

Technické parametry
skladebné rozměry [mm] počet hmotnost

výška délka šířka vrstev ks/vrstva ks/paleta ks/bm bm/paleta kg/ks kg/paleta

CSB - OBRUBNÍK SILNIČNÍ  T 10 250 1000 100 3 9 27 1 27 58,3 1574,1
CSB - OBRUBNÍK SILNIČNÍ  T 8 250 1000 80 3 10 30 1 30 46,7 1401,0
CSB - OBRUBNÍK SILNIČNÍ  T 8 půlka 250 500 80 3 20 60 2 30 23,3 1398,0
CSB - OBRUBNÍK SILNIČNÍ  T 6 200 1000 60 3 13 39 1 39 27,7 1080,3

Technické parametry
skladebné rozměry [mm] počet hmotnost

výška délka šířka vrstev ks/vrstva ks/paleta ks/bm bm/vrstva bm/paleta kg/ks kg/vrstva kg/paleta

CSB - TRáVNÍKOVÝ LeM 50 240 120 12 35 420 4,54 7,70 92,40 3,00 105,1 1261

 povrch/barva 
standard

hladký
výška MJ a

ŠEDa
b

ČErvENÁ, ČErNÁ, hNĚDÁ,
Javor, oKr

CSB - oBruBník Silniční T cena bez Dph cena s Dph cena bez Dph cena s Dph

T 10 250 ks 89,- 108,- - -
T 8 250 ks 85,- 103,- 120,- 145,-

T 8 půlka 250 ks 55,- 67,- 75,- 91,-
T 6 200 ks 69,- 83,- - -

60
80

100

500, 1
000

200 
250

STANdARd, HLAdKÝ / B -STANdARd

ČeRVeNá HNědá OKR ČeRNá jAVOR

PoVrCHoVÁ ÚPrAVA / BArEVnÁ ProVEDEní

šedá

STANdARd, HLAdKÝ / A 

ukázka základního prvku

CSB - oBruBník Silniční T   GS02           

Minimální expediční množství:  vrstva

Minimální expediční množství: vrstva

 povrch/barva 
hladký

bez úpravy - standard

výška MJ a
ŠEDÁ

b
ČErvENÁ, oKr

CSB - TrÁVníkoVÝ lEM cena bez Dph cena s Dph cena bez Dph cena s Dph

trávníkový lem 50 ks 8,- 10,- 16,- 19,-

ukázka základního prvku

CSB - TrÁVníkoVÝ lEM   GS08  

šedá ČeRVeNá OKR

STANdARd, HLAdKÝ / B - STANdARdSTANdARd, HLAdKÝ / A 

PoVrCHoVÁ ÚPrAVA / BArEVnÁ ProVEDEní

50

120

240
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Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát managementu BOZP, 
který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 144/2010 jako certifikační 
orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému enviromentálního 
managementu, který udělil TZÚS 
PRAHA pod číslem 361/2011 jako 
certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému managementu 
kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 1955/2011 jako certifikační  
orgán č. 3001

A - ŠEDÁ    B - standard: ČERVENÁ, HNĚDÁ, OKROVÁ, ČERNÁ, JAVOR    C - nestandard: BÍLÁ, ŽLUTÁ   D - colormix: HARMONY, NOARBLANC, RUSTIKAL, ACERO, DESERTO, ALBA
E - naturcolor: GRES, CAOBA, BASANITA, PLAYA, ROCA, CORAL, SOLETE   

Technické parametry
skladebné rozměry [mm] počet hmotnost

výška délka šířka vrstev ks/vrstva ks/paleta ks/bm bm/paleta kg/ks kg/paleta

CSB - SILNIČNÍ KRAjNÍK 80 500 250 10 6 60 2 30 22,4 1344

 povrch/barva 
standard

hladký
výška MJ a

ŠEDÁ
c

bÍLÁ

CSB - Silniční krAJník cena bez Dph cena s Dph cena bez Dph cena s Dph

CSB - SILNIČNÍ KRAjNÍK 80 ks 49,- 59,- 69,- 83,-

500

250

80

Technické parametry
skladebné rozměry [mm] počet hmotnost

výška délka šířka vrstev ks/vrstva ks/paleta ks/bm bm/paleta kg/ks kg/paleta

CSB - OBRUBNÍK ZAHRAdNÍ R 15 půlka 150 500 50 3 40 120 2 60 8,1 972

CSB - OBRUBNÍK ZAHRAdNÍ R 20  200 1000 50 3 20 60 1 60 21,8 1308

CSB - OBRUBNÍK ZAHRAdNÍ R 20  půlka  200 500 50 3 40 120 2 60 10,9 1308
CSB - OBRUBNÍK ZAHRAdNÍ R 25 250 1000 50 2 20 40 1 40 28,0 1120
CSB - OBRUBNÍK ZAHRAdNÍ R 25 půlka 250 500 50 2 40 80 2 40 14,0 1120
CSB - OBRUBNÍK ZAHRAdNÍ R 30 300 1000 50 2 16 32 1 28 34,3 1096

 povrch/barva 
standard

hladký
výška MJ a

ŠEDÁ
b

ČErvENÁ, ČErNÁ, hNĚDÁ,  
Javor, oKr

CSB - oBruBník zAHrADní r cena bez Dph cena s Dph cena bez Dph cena s Dph

R 15 půlka 150 ks 29,- 35,- - -
R 20  200 ks 55,- 67,- 75,- 91,-
R 20 půlka  200 ks 29,- 35,- 42,- 51,-
R 25 250 ks 57,- 69,- 77,- 93,-
R 25 půlka 250 ks 31,- 38,- 44,- 53,-
R 30 300 ks 59,- 71,- 79,- 96,-

50

500, 1
000

300
250
200
150

STANdARd, HLAdKÝ / B -STANdARd

ČeRVeNá HNědá OKR ČeRNá jAVOR

PoVrCHoVÁ ÚPrAVA / BArEVnÁ ProVEDEní

šedá

STANdARd, HLAdKÝ / A 

šedá

STANdARd, HLAdKÝ / A 

PoVrCHoVÁ ÚPrAVA / BArEVnÁ ProVEDEní

BÍLá

STANdARd, HLAdKÝ / C - NeSTANdARd

ukázka základního prvku

CSB - oBruBník zAHrADní r   GS03           

Minimální expediční množství:  provedení A - šedá: R 15 půlka - kus, ostatní provedení - vrstva;  
provedení B - ČeRVeNá, ČeRNá, HNědá, jAVOR, OKR - R 20, R 20 půlka - vrstva, ostatní - kus.

Minimální expediční množství: kus

R 20 | R 20 půlka R 20 | R 20 půlka R 20 | R 20 půlka R 20 | R 20 půlka R 20 | R 20 půlka

ukázka základního prvku

CSB - Silniční krAJník   GS04           
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Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát managementu BOZP, 
který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 144/2010 jako certifikační 
orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému enviromentálního 
managementu, který udělil TZÚS 
PRAHA pod číslem 361/2011 jako 
certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému managementu 
kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 1955/2011 jako certifikační  
orgán č. 3001

Minimální expediční množství - nejmenší množství, které lze odebrat, uvádíme pod cenovou tabulkou. 
Údaj množství m2 na paletě je pouze orientační, v některých případech může být díky zaokrouhlování mírně odlišný. 
Přesný údaj naleznete v pracovním sešitě.

Tento symbol označuje výrobky, u kterých držíme skladová minima. 
Platí pro konkrétní označenou barvu a uvedenou výšku. Pokud není 
uvedena výška, platí tento symbol pro všechny rozměrové varianty.

Technické parametry
skladebné rozměry [mm] počet hmotnost

výška délka šířka vrstev ks/vrstva ks/paleta ks/bm bm/paleta kg/ks kg/paleta

CSB - ŽLABOVKA 20 100 250 200 3 44 132 4 33 8,9 1180
CSB - ŽLABOVKA 60 140 330 570/607 2 16 32 3 10,7 37,1 1188
CSB - ŽLABOVKA 75 155 330 750/800 3 8 24 3 8 48,2 1157
CSB - ŽLABOVKA SVAHOVá  85-155 500 600 1 6 6 2 3 94 564

 povrch/barva 
standard vibrolitý

hladký bez úpravy - standard
výška MJ a

ŠEDÁ
a

ŠEDÁ

CSB - ŽlABoVkY cena bez Dph cena s Dph cena bez Dph cena s Dph

CSB - ŽLABOVKA 20 100 ks 44,- 53,- - -
CSB - ŽLABOVKA 60 140 ks 61,- 74,- - -
CSB - ŽLABOVKA 75 155 ks 95,- 115,- - -

CSB - ŽLABOVKA SVAHOVá 85-155 ks - - 199,- 241,-

200

570

607

750

800

330

250

330

100

51,7

70

žlabovka 20

žlabovka 60

žlabovka 75

490
710

155

85
žlabovka svahová  

PoVrCHoVÁ ÚPrAVA / BArEVnÁ ProVEDEní

šedá

STANdARd, HLAdKÝ / A 

Příklad použití CSB - ŽlABoVkY SVAHoVé:

šedá

VIBROLITÝ, STANdARd / A 

CSB - ŽLABOVKA SVAHOVá
BeTONOVÉ LOŽe Z BeTONU C30/37 XF3
SVAH TěLeSA

ukázka základních prvků

CSB - ŽlABoVkY   GS05

Minimální expediční množství: kus



Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát managementu BOZP, 
který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 144/2010 jako certifikační 
orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému enviromentálního 
managementu, který udělil TZÚS 
PRAHA pod číslem 361/2011 jako 
certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému managementu 
kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 1955/2011 jako certifikační  
orgán č. 300164

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát managementu BOZP, 
který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 144/2010 jako certifikační 
orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému enviromentálního 
managementu, který udělil TZÚS 
PRAHA pod číslem 361/2011 jako 
certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému managementu 
kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 1955/2011 jako certifikační  
orgán č. 3001

A - ŠEDÁ    B - standard: ČERVENÁ, HNĚDÁ, OKROVÁ, ČERNÁ, JAVOR    C - nestandard: BÍLÁ, ŽLUTÁ   D - colormix: HARMONY, NOARBLANC, RUSTIKAL, ACERO, DESERTO, ALBA
E - naturcolor: GRES, CAOBA, BASANITA, PLAYA, ROCA, CORAL, SOLETE   

 povrch/barva 
vibrolitý

bez úpravy - standard

CSB - Silniční oBruBník ko  
- kE kruHoVÝM oBJEzDŮM

rozměr š/h/l MJ a
ŠEDÁ

cena bez Dph cena s Dph

KO přímý 300/195/600 ks 274,- 332,-
KO přímý půlka 300/195/300 ks 164,- 198,-
KO vnější oblouk R 0,5 300/195/262 ks 142,- 172,-
KO vnější oblouk R 1 300/195/514 ks 219,- 265,-
KO vnitřní oblouk R 0,5 300/195/262 ks 219,- 265,-
KO vnitřní oblouk R 1 300/195/524 ks 219,- 265,-
KO koncový oblouk R 0,6 600/195/942 ks 405,- 490,-
KO koncový oblouk R 0,75 750/195/1178 ks 405,- 490,-
KO přechodový 10 150-312/195-250/600 ks 399,- 483,-
KO přechodový 15 150-300/195-250/600 ks 399,- 483,-

Technické parametry
skladebné rozměry [mm] počet hmotnost

výška délka šířka vrstev ks/vrstva ks/paleta kg/ks

CSB - OBRUBNÍK KO přímý 195 600 300 2 8 16 67
CSB - OBRUBNÍK KO přímý půlka 195 300 300 1 16 16 34
CSB - OBRUBNÍK KO vnější oblouk R 0,5 195 262 300 3 10 30 20
CSB - OBRUBNÍK KO vnější oblouk R 1 195 514 300 3 6 18 49
CSB - OBRUBNÍK KO vnitřní oblouk R 0,5 195 262 300 3 6 18 39
CSB - OBRUBNÍK KO vnitřní oblouk R 1 195 524 300 3 3 9 69
CSB - OBRUBNÍK KO koncový oblouk R 0,6 195 942 600 2 2 4 108
CSB - OBRUBNÍK KO koncový oblouk R 0,75 195 1178 750 2 2 4 175
CSB - OBRUBNÍK KO přechodový 10 195-250 600 150-312 - - - 73
CSB - OBRUBNÍK KO přechodový 15 195-250 600 150-300 - - - 63

ukázka základních prvků

obrubník přímý

vnitřní oblouk R1

300, 600

300

195

100

PoVrCHoVÁ ÚPrAVA / BArEVnÁ ProVEDEní

šedá

VIBROLITÝ, STANdARd / A 

CSB - oBruBník ko - kE kruHoVÝM oBJEzDŮM   GS06  

Minimální expediční množství: kus
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Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát managementu BOZP, 
který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 144/2010 jako certifikační 
orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému enviromentálního 
managementu, který udělil TZÚS 
PRAHA pod číslem 361/2011 jako 
certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému managementu 
kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 1955/2011 jako certifikační  
orgán č. 3001

Minimální expediční množství - nejmenší množství, které lze odebrat, uvádíme pod cenovou tabulkou. 
Údaj množství m2 na paletě je pouze orientační, v některých případech může být díky zaokrouhlování mírně odlišný. 
Přesný údaj naleznete v pracovním sešitě.

Tento symbol označuje výrobky, u kterých držíme skladová minima. 
Platí pro konkrétní označenou barvu a uvedenou výšku. Pokud není 
uvedena výška, platí tento symbol pro všechny rozměrové varianty.

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát managementu BozP, 
který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 144/2010 jako certifikační 
orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému enviromentálního 
managementu, který udělil TZÚS 
PRAHA pod číslem 361/2011 jako 
certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému managementu 
kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 1955/2011 jako certifikační  
orgán č. 3001

 povrch/barva 
vibrolitý

bez úpravy - standard

CSB - oBruBník Hk - BEzBAriéroVÝ  
k zASTÁVkÁM A nÁSTuPiŠTíM MHD

rozměr š/h/l MJ a
ŠEDÁ

cena bez Dph cena s Dph

HK přímý 400/370/1003 ks 1870,- 2263,-
HK náběhový pravý 400/370-310/1003 ks 1870,- 2263,-
HK náběhový levý 400/310-370/1003 ks 1870,- 2263,-
HK náběhový pravý 400/310-250/1003 ks 1870,- 2263,-
HK náběhový levý 400/250-310/1003 ks 1870,- 2263,-
HK náběhový pravý 400/250-190/1003 ks 1870,- 2263,-
HK náběhový levý 400/190-250/1003 ks 1870,- 2263,-
HK náběhový pravý 400/190-130/1003 ks 1870,- 2263,-
HK náběhový levý 400/130-190/1003 ks 1870,- 2263,-
HK přechodový pravý 400/310-H25/1003 ks 1870,- 2263,-
HK přechodový levý 400/H25-310/1003 ks 1870,- 2263,-
HK přímý 400/330/1003 ks 1870,- 2263,-
HK náběhový pravý 400/330-310/1003 ks 1870,- 2263,-
HK náběhový levý 400/310-330/1003 ks 1870,- 2263,-
HK přímý 400/290/1003 ks 1870,- 2263,-
HK přechodový pravý 400/290-H25/1003 ks 1870,- 2263,-
HK přechodový levý 400/H25-290/1003 ks 1870,- 2263,-

Technické parametry
skladebné rozměry [mm] počet hmotnost

výška délka šířka vrstev ks/vrstva ks/paleta kg/ks

CSB - OBRUBNÍK HK přímý 370 1003 400 2 3 6 259 
CSB - OBRUBNÍK HK náběhový pravý 370-310 1003 400 

2
3

6
245 

CSB - OBRUBNÍK HK náběhový levý 310-370 1003 400 3 245 
CSB - OBRUBNÍK HK náběhový pravý 310-250  1003 400 

2
3

6
227 

CSB - OBRUBNÍK HK náběhový levý 250-310 1003 400 3 227 
CSB - OBRUBNÍK HK náběhový pravý 250-190 1003 400 

2
3

6
192 

CSB - OBRUBNÍK HK náběhový levý 190-250 1003 400 3 192 
CSB - OBRUBNÍK HK náběhový pravý 190-130 1003 400 

2
3

6
150 

CSB - OBRUBNÍK HK náběhový levý 130-190 1003 400 3 150 
CSB - OBRUBNÍK HK přechodový pravý 310-H25 1003 400-150 

2
2

4
164 

CSB - OBRUBNÍK HK přechodový levý H25-310 1003 150-400 2 164 
CSB - OBRUBNÍK HK přímý 330 1003 400 2 3 6 248 
CSB - OBRUBNÍK HK náběhový pravý 330-310  1003 400 

2
3

6
244 

CSB - OBRUBNÍK HK náběhový levý 310-330 1003 400 3 244 
CSB - OBRUBNÍK HK přímý 290 1003 400 2 3 6 225 
CSB - OBRUBNÍK HK přechodový pravý 290-H25 1003 400-150 

2
2

4
151 

CSB - OBRUBNÍK HK přechodový levý H25-290 1003 150-400 2 151 

ukázka základních prvků

obrubník HK přechodový

obrubník HK náběhový

obrubník HK přímý

PoVrCHoVÁ ÚPrAVA / BArEVnÁ ProVEDEní

šedá

VIBROLITÝ, STANdARd / A 

CSB - oBruBník Hk - BEzBAriéroVÝ   GS07

Minimální expediční množství: kus



66

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát managementu BOZP, 
který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 144/2010 jako certifikační 
orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému enviromentálního 
managementu, který udělil TZÚS 
PRAHA pod číslem 361/2011 jako 
certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému managementu 
kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 1955/2011 jako certifikační  
orgán č. 3001

Tento symbol označuje výrobky, u kterých držíme skladová minima. Platí pro konkrétní označenou barvu a uvedenou výšku. 
Pokud není uvedena výška, platí tento symbol pro všechny rozměrové varianty.

 povrch/barva 
vibrolitý

bez úpravy - standard
rozměr 

š/h/l
MJ a

ŠEDÁ

CSB - SVoDiDlo 50 - VoDíCí STĚnA cena bez Dph cena s Dph

50 základní 440/500/1990 ks 2200,- 2662,-
50 zkrácené 440/500/990 ks 1700,- 2057,-

50 koncové 440/500/1990 ks 2300,- 2783,-

50 roh 90° vnější 440/500/490 ks 1900,- 2299,-

50 oblouk R 0,5 - 90° 440/500/785 ks 1700,- 2057,-

50 oblouk R 1,0 - 90° 440/500/1570 ks 2000,- 2420,-

Technické parametry
rozměry prvku [mm] počet hmotnost

výška délka šířka ks/paleta kg/ks

CSB - SVOdIdLO 50 - VOdÍCÍ STěNA základní 500 1990 440 4 525
CSB - SVOdIdLO 50 - VOdÍCÍ STěNA zkrácené 500 990 440 4 260
CSB - SVOdIdLO 50 - VOdÍCÍ STěNA koncové 500 1990 440 4 443
CSB - SVOdIdLO 50 - VOdÍCÍ STěNA roh 90° vnější 500 490 440 4 145
CSB - SVOdIdLO 50 - VOdÍCÍ STěNA oblouk R 0,5 - 90° 500 785 440 4 119
CSB - SVOdIdLO 50 - VOdÍCÍ STěNA oblouk R 1,0 - 90° 500 1570 440 4 330

ukázka prvků

svodidlo oblouk

svodidlo základní svodidlo zkrácené

svodidlo koncové

Svodidla

ukázka tvarů svodidel 
bokorys - svodidla jednostranného bokorys - svodidla oboustranného 

PoVrCHoVÁ ÚPrAVA / BArEVnÁ ProVEDEní

šedá

VIBROLITÝ, STANdARd / A 

CSB - SVoDiDlo 50 - MAlÁ STĚnA VoDíCí   HS01                  

Minimální expediční množství: kus
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Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát managementu BOZP, 
který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 144/2010 jako certifikační 
orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému enviromentálního 
managementu, který udělil TZÚS 
PRAHA pod číslem 361/2011 jako 
certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému managementu 
kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 1955/2011 jako certifikační  
orgán č. 3001

Vibrolitý - Vibrolité výrobky jsou vyráběny pouze v přírodní šedé barvě.  Povrch výrobků je uzavřený, hladký a velmi málo nasákavý.    * - cena podléhá individuální cenové nabídce

svodidlo koncové

povrch/barva 
vibrolitý

bez úpravy - standard

rozměr 
š/h/l

MJ a
ŠEDÁ

CSB - SVoDiDlo 120 oBouSTrAnné
cena s Dph

podléhá individuální cenové nabídce

120 základní 695/1200/3995 ks *

120 doplněk - zkrácené 695/1200/1995 ks *
120 koncové 695/1200/3995 ks *
120 přechodové (beton/ocel) 695/1200/3995 ks *
120 přechodové (výškové) 695/1200-1000/3995 ks *

ukázka prvků

Technické parametry
rozměry prvku [mm] hmotnost

výška délka šířka kg/ks

CSB - SVOdIdLO 120 OBOUSTRANNÉ základní 1200 3995 695 3587
CSB - SVOdIdLO 120  doplněk  - OBOUSTRANNÉ zkrácené 1200 1995 695 1790
CSB - SVOdIdLO 120 OBOUSTRANNÉ koncové 1200 3995 695 2707
CSB - SVOdIdLO 120 OBOUSTRANNÉ přechodové (beton/ocel) 1200 3995 695 3520
CSB - SVOdIdLO 120 OBOUSTRANNÉ přechodové (výškové) 1200 - 1000 3995 695 3380

svodidlo základní

* doplněk svodidel „Svodidlo zkrácené“ o délce 2 m, 
nelze použít jako plnohodnotný, samostatný prvek. 
Používá se pouze vždy max. 1 kus v celé sestavě, a to 
jen v případě potřeby kratší vzdálenosti. Umisťuje 
se vždy na konec sestavy. 

ukázka tvarů svodidel 
jednostranné svodidlo - koncový prvek (levý)

PoVrCHoVÁ ÚPrAVA / BArEVnÁ ProVEDEní

šedá

VIBROLITÝ, STANdARd / A 

půdorys

Prvek koncový levý

pohled čelní

bokorys

800 400

3995

1595 400 800

10552940

87
0

25
0

80

12
00

bokorys

45

549

87
0

25
0

80
12

00

126.2

549

150 272.5

87
0

25
0

80

12
00

549

272.5

549

150 126.2

800 400

3995

1595 400 800
54

9

12
1.

5
26

7.
5

16
0

CSB - SVoDiDlo 120   Silniční zÁCHYTnÝ SYSTéM    HS02 - oboustranné

Minimální expediční množství: kus
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Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát managementu BOZP, 
který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 144/2010 jako certifikační 
orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému enviromentálního 
managementu, který udělil TZÚS 
PRAHA pod číslem 361/2011 jako 
certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému managementu 
kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 1955/2011 jako certifikační  
orgán č. 3001

Tento symbol označuje výrobky, u kterých držíme skladová minima. Platí pro konkrétní označenou barvu a uvedenou výšku. 
Pokud není uvedena výška, platí tento symbol pro všechny rozměrové varianty.

povrch/barva 
vibrolitý

bez úpravy - standard
rozměr 

š/h/l
MJ a

ŠEDÁ

CSB - SVoDiDlo 120 JEDnoSTrAnné
cena s Dph

podléhá individuální cenové nabídce

120 základní 549/1200/3995 ks *

120 doplněk - zkrácené 549/1200/1995 ks *
120 koncové 549/1200/3995 ks *
120 přechodové (beton/ocel) 549/1200/3995 ks *
120 přechodové (výškové) 549/1200-1000/3995 ks *

Technické parametry
rozměry prvku [mm] hmotnost

výška délka šířka kg/ks

CSB - SVOdIdLO 120 jedNOSTRANNÉ základní 1200 3995 549 3350
CSB - SVOdIdLO 120 jedNOSTRANNÉ doplněk - zkrácené 1200 1995 549 1672
CSB - SVOdIdLO 120 jedNOSTRANNÉ koncové 1200 3995 549 2477
CSB - SVOdIdLO 120 jedNOSTRANNÉ přechodové (beton/ocel) 1200 3995 549 3280
CSB - SVOdIdLO 120 jedNOSTRANNÉ přechodové (výškové) 1200 - 1000 3995 549 3143

svodidlo koncové

svodidlo základní

PoVrCHoVÁ ÚPrAVA / BArEVnÁ ProVEDEní

šedá

VIBROLITÝ, STANdARd / A 

ukázka tvarů svodidel 

Svodidlo přechodové (beton/ocel)

•	 CSB - SVOdIdLA 120
•	 CSB - SVOdIdLA 100

 

Svodidlo přechodové (beton/ocel)

•	 CSB - SVOdIdLA 80
 

ukázka prvků

CSB - SVoDiDlo 120   Silniční zÁCHYTnÝ SYSTéM    HS03 - jednostranné

Minimální expediční množství: kus

* doplněk svodidel „Svodidlo zkrácené“ o délce 2 m, 
nelze použít jako plnohodnotný, samostatný prvek. 
Používá se pouze vždy max. 1 kus v celé sestavě, a to 
jen v případě potřeby kratší vzdálenosti. Umisťuje 
se vždy na konec sestavy. 
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Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát managementu BOZP, 
který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 144/2010 jako certifikační 
orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému enviromentálního 
managementu, který udělil TZÚS 
PRAHA pod číslem 361/2011 jako 
certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému managementu 
kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 1955/2011 jako certifikační  
orgán č. 3001

Vibrolitý - Vibrolité výrobky jsou vyráběny pouze v přírodní šedé barvě.  Povrch výrobků je uzavřený, hladký a velmi málo nasákavý.    * - cena podléhá individuální cenové nabídce

svodidlo koncové

Technické parametry
rozměry prvku [mm] hmotnost

výška délka šířka kg/ks

CSB - SVOdIdLO 100 OBOUSTRANNÉ základní 1000 3995 695 3158
CSB - SVOdIdLO 100 OBOUSTRANNÉ doplněk - zkrácené 1000 1995 695 1575
CSB - SVOdIdLO 100 OBOUSTRANNÉ koncové 1000 3995 695 2576
CSB - SVOdIdLO 100 OBOUSTRANNÉ přechodové (beton/ocel) 1000 3995 695 3140
CSB - SVOdIdLO 100 OBOUSTRANNÉ přechodové (výškové) 1000-800 3995 695 2954

povrch/barva 
vibrolitý

   bez úpravy - standard

rozměr 
š/h/l

MJ a
ŠEDÁ

CSB - SVoDiDlo 100 oBouSTrAnné
cena s Dph

podléhá individuální cenové nabídce

100 základní 695/1000/3995 ks *
100 doplněk - zkrácené 695/1000/1995 ks *
100 koncové 695/1000/3995 ks *
100 přechodové (beton/ocel) 695/1000/3995 ks *

100 přechodové (výškové) 695/1000-800/3995 ks *

ukázka tvarů svodidel 

svodidlo základní

Svodidlo přechodové (výškové)

•	 CSB - SVOdIdLA 120
•	 CSB - SVOdIdLA 100

PoVrCHoVÁ ÚPrAVA / BArEVnÁ ProVEDEní

šedá

VIBROLITÝ, STANdARd / A 

Minimální expediční množství: kus

ukázka prvků

CSB - SVoDiDlo 100   Silniční zÁCHYTnÝ SYSTéM    HS04 - oboustranné

* doplněk svodidel „Svodidlo zkrácené“ o délce 2 m, 
nelze použít jako plnohodnotný, samostatný prvek. 
Používá se pouze vždy max. 1 kus v celé sestavě, a to 
jen v případě potřeby kratší vzdálenosti. Umisťuje 
se vždy na konec sestavy. 



70

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát managementu BOZP, 
který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 144/2010 jako certifikační 
orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému enviromentálního 
managementu, který udělil TZÚS 
PRAHA pod číslem 361/2011 jako 
certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému managementu 
kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 1955/2011 jako certifikační  
orgán č. 3001

Tento symbol označuje výrobky, u kterých držíme skladová minima. Platí pro konkrétní označenou barvu a uvedenou výšku. 
Pokud není uvedena výška, platí tento symbol pro všechny rozměrové varianty.

svodidlo koncové

Technické parametry
rozměry prvku [mm] hmotnost

výška délka šířka kg/ks

CSB - SVOdIdLO 100 jedNOSTRANNÉ základní 1000 3995 549 2920
CSB - SVOdIdLO 100 jedNOSTRANNÉ doplněk - zkrácené 1000 1995 549 1457
CSB - SVOdIdLO 100 jedNOSTRANNÉ koncové 1000 3995 549 2343
CSB - SVOdIdLO 100 jedNOSTRANNÉ přechodové (beton/ocel) 1000 3995 549 2885
CSB - SVOdIdLO 100 jedNOSTRANNÉ přechodové (výškové) 1000-800 3995 549 2716

povrch/barva 
vibrolitý

bez úpravy - standard
rozměr 

š/h/l
MJ a

ŠEDÁ

CSB - SVoDiDlo 100 JEDnoSTrAnné
cena s Dph

podléhá individuální cenové nabídce

100 základní 549/1000/3995 ks *
100 doplněk - zkrácené 549/1000/1995 ks *
100 koncové 549/1000/3995 ks *
100 přechodové (beton/ocel) 549/1000/3995 ks *

100 přechodové (výškové) 549/1000-800/3995 ks *
svodidlo základní

svodidlo koncové

Technické parametry
rozměry prvku [mm] hmotnost

výška délka šířka kg/ks

CSB - SVOdIdLO 80 OBOUSTRANNÉ základní 800 3995 695 2705
CSB - SVOdIdLO 80 OBOUSTRANNÉ doplněk - zkrácené 800 1995 695 1350
CSB - SVOdIdLO 80 OBOUSTRANNÉ koncové 800 3995 695 2330
CSB - SVOdIdLO 80 OBOUSTRANNÉ přechodové (beton/ocel) 800 3995 695 2712

povrch/barva 
vibrolitý

bez úpravy - standard
rozměr 

š/h/l
MJ a

ŠEDÁ

CSB - SVoDiDlo 80 oBouSTrAnné
cena s Dph

podléhá individuální cenové nabídce

80 základní 695/800/3995 ks *
80 doplněk - zkrácené 695/800/1995 ks *
80 koncové 695/800/3995 ks *
80 přechodové (beton/ocel) 695/800/3995 ks *svodidlo základní

PoVrCHoVÁ ÚPrAVA / BArEVnÁ ProVEDEní

šedá

VIBROLITÝ, STANdARd / A 

PoVrCHoVÁ ÚPrAVA / BArEVnÁ ProVEDEní

šedá

VIBROLITÝ, STANdARd / A 

ukázka prvků

CSB - SVoDiDlo 100   Silniční zÁCHYTnÝ SYSTéM    HS05 - jednostranné

Minimální expediční množství: kus

ukázka prvků

CSB - SVoDiDlo 80   Silniční zÁCHYTnÝ SYSTéM    HS06 - oboustranné

* doplněk svodidel „Svodidlo zkrácené“ 
o délce 2 m, nelze použít jako plnohodnotný, 
samostatný prvek. Používá se pouze vždy max. 
1 kus v celé sestavě, a to jen v případě potřeby 
kratší vzdálenosti. Umisťuje se vždy na konec 
sestavy. 

* doplněk svodidel „Svodidlo zkrácené“ 
o délce 2 m, nelze použít jako plnohodnotný, 
samostatný prvek. Používá se pouze vždy max. 
1 kus v celé sestavě, a to jen v případě potřeby 
kratší vzdálenosti. Umisťuje se vždy na konec 
sestavy. 

Minimální expediční množství: kus
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Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát managementu BOZP, 
který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 144/2010 jako certifikační 
orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému enviromentálního 
managementu, který udělil TZÚS 
PRAHA pod číslem 361/2011 jako 
certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému managementu 
kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 1955/2011 jako certifikační  
orgán č. 3001

Vibrolitý - Vibrolité výrobky jsou vyráběny pouze v přírodní šedé barvě.  Povrch výrobků je uzavřený, hladký a velmi málo nasákavý.    * - cena podléhá individuální cenové nabídce

Příslušenství

název produktu
MJ rozměr [mm] hmotnost [kg] norma pevnost povrchová 

úprava 
materiál cena bez Dph cena s Dph

šroub (pro svodidlo 50) ks M16 x 35 0,008 - G8,8 Zn ocel 12,90 16,00
Spona (pro svodidlo 50) ks 300 x 70  x 5 0,850 - - Zn ocel 120,00 145,00
Kryt spoje (pro svodidla 80 - 120) plast ks 180 x 284 - - - ePP 30 g/l 500,00 605,00
Kryt spoje (pro svodidlo 120) ocel - pozink ks - - Zn - 250,00 303,00
Spoj (pro svodidla 80 - 120) ks - - Zn ocel 1500,00 1815,00

svodidlo koncové

svodidlo základní

Technické parametry
rozměry prvku [mm] hmotnost

výška délka šířka kg/ks

CSB - SVOdIdLO 80 jedNOSTRANNÉ základní 800 3995 549 2465
CSB - SVOdIdLO 80 jedNOSTRANNÉ doplněk - zkrácené 800 1995 549 1230
CSB - SVOdIdLO 80 jedNOSTRANNÉ koncové 800 3995 549 2088
CSB - SVOdIdLO 80 jedNOSTRANNÉ přechodové (beton/ocel) 800 3995 549 2474

povrch/barva 
vibrolitý

bez úpravy - standard
rozměr 

š/h/l
MJ a

ŠEDÁ

CSB - SVoDiDlo 80 JEDnoSTrAnné
 cena s Dph

podléhá individuální cenové nabídce

80 základní 549/800/3995 ks *
80 doplněk - zkrácené 549/800/1995 ks *
80 koncové 549/800/3995 ks *
80 přechodové (beton/ocel) 549/800/3995 ks *

PoVrCHoVÁ ÚPrAVA / BArEVnÁ ProVEDEní

šedá

VIBROLITÝ, STANdARd / A 

ukázka příslušenství
Montážní spoj složený pro Svodidla 80-120! 
Spoj a kryt spoje nejsou součástí dodávky.

Minimální expediční množství: kus

ukázka prvků

CSB - SVoDiDlo 80   Silniční zÁCHYTnÝ SYSTéM    HS07 - jednostranné

* doplněk svodidel „Svodidlo zkrácené“ 
o délce 2 m, nelze použít jako plnohodnotný, 
samostatný prvek. Používá se pouze vždy max. 
1 kus v celé sestavě, a to jen v případě potřeby 
kratší vzdálenosti. Umisťuje se vždy na konec 
sestavy. 



72

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát managementu BOZP, 
který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 144/2010 jako certifikační 
orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému enviromentálního 
managementu, který udělil TZÚS 
PRAHA pod číslem 361/2011 jako 
certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému managementu 
kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 1955/2011 jako certifikační  
orgán č. 3001

TYP M

ukázka základního prvku

Odvodňovací systémy

 CENÍK/TECHNICKÉ PARAMETRY  

vibrolitý

bez úprav - standard

A
ŠEDÁ

MJ označení rozměr š/h/l 
(mm)

hmotnost 
(kg/ks)

zatížení D400 kN

CSB - mikroštěrbinová trouba - profil M Cena bez DPH Cena s DPH

CSB - mikroštěrbinová trouba s přer. štěrbinou, bez vnitřího spádu ks M-T 220/260/1000 103 1099,- 1330,-
CSB - mikroštěrbinová trouba s přerušenou štěrbinou, spád dna 0,5% ks M-G 220/260/1000 103 - 113 1199,- 1451,-

CSB - mikroštěrbinová trouba s perušenou štěrbinou, rohová ks M-roh 400/260/400 67 1609,- 1947,-

CSB - vpusťový komplet základní (pero, drážka) ks M-VO 220/260/1000 238 1829,- 2213,-

CSB - vpusťový komplet úžlabí (drážka, drážka) ks M-VU 220/260/1000 236 1829,- 2213,-

CSB - čistící kus základní (pero, drážka) ks M-CO 220/260/1000 114 1199,- 1451,-

CSB - čistící kus vrcholový (pero, pero) ks M-CS 220/260/1000 125 1199,- 1451,-

CSB - záslepka pero ks M-ZU 220/260/120 15 129,- 156,-

CSB - záslepka drážka ks M-ZZ 220/260/120 11 129,- 156,-

POVRCHOVÁ ÚPRAVA / BAREVNÁ PROVEDENÍ

šedá

VIBROLITÝ, HLAdKÝ / A 

Vzorový příčný řez - profil M

CSB - MIKROŠTĚRBINOVÁ TROUBA - PROFIL M   IS01                  

Minimální expediční množství: kus
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Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát managementu BOZP, 
který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 144/2010 jako certifikační 
orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému enviromentálního 
managementu, který udělil TZÚS 
PRAHA pod číslem 361/2011 jako 
certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému managementu 
kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 1955/2011 jako certifikační  
orgán č. 3001

Vibrolitý - Vibrolité výrobky jsou vyráběny pouze v přírodní šedé barvě.  Povrch výrobků je uzavřený, hladký a velmi málo nasákavý.    * - cena podléhá individuální cenové nabídce

TYP T-0

ukázka základních prvků

TYP T-3  CENÍK/TECHNICKÉ PARAMETRY  

vibrolitý

 bez úprav - standard

A
ŠEDÁ

MJ označení rozměr š/h/l 
(mm)

hmotnost 
(kg/ks)

zatížení D400 kN

CSB - mikroštěrbinová trouba - profil T Cena bez DPH Cena s DPH

CSB - trouba s průběžnou štěrbinou ks T-0 400/310/4000 945 6149,- 7440,-

CSB - trouba s přerušovanou štěrbinou ks T-1 400/310/4000 995 6259,- 7573,-

CSB - vpusťový komplet základní (pero, drážka) ks T-V0 400/310/1000 233 6269,- 7585,-

CSB - vpusťový komplet úžlabí (drážka, drážka) ks T-VU 400/310/1000 225 6269,- 7585,-

CSB - čistící kus základní (pero, drážka) ks T-C0 400/310/1000 232 6210,- 7514,-

CSB - čistící kus vrcholový (pero, pero) ks T-CS 400/310/1000 240 6210,- 7514,-

CSB - bezpečnostní protipožární úzávěra ks T-0-PP 400/600/1000 511 * *

CSB - záslepka pero ks T-ZU 400/310/120 39 219,- 265,-

CSB - záslepka drážka ks T-ZZ 400/310/120 27 219,- 265,-

CSB - trouba s průběžnou štěrbinou s obrubníkem 12 cm ks T-3 400/310/4000 1061 6379,- 7719,-

CSB - vpusťový komplet základní s obrubníkem 12 cm (pero, drážka) ks T-3-V0 400/310/1000 266 6480,- 7841,-

CSB - vpusťový komplet úžlabí s obrubníkem 12 cm (drážka, drážka) ks T-3-VU 400/310/1000 257 6480,- 7841,-

CSB - čistící kus základní s obrubníkem 12 cm (pero, drážka) ks T-3-C0 400/310/1000 264 6369,- 7706,-

CSB - čistící kus vrcholový s obrubníkem 12 cm (pero, pero) ks T-3-CS 400/310/1000 272 6369,- 7706,-

CSB - bezpečnostní protipožární úzávěra s obrubníkem 12 cm  
a tlamovým profilem

ks T-3-PP 410/600/1000 543 * *

CSB - trouba s průběžnou štěrbinou a obrubníkem 0-12 cm, náběhová ks T-0-3 400/310/1000 277 * *

CSB - trouba s průběžnou štěrbinou a obrubníkem 12-0 cm, náběhová ks T-3-0 400/310/1000 277 * *

CSB - speciální obrubník ks T-3-O 370/150/2000 310 * *

CSB - speciální obrubník náběhový 12-0 cm ks T-3-0-NL 370/150/1000 142 * *

CSB - speciální obrubník náběhový 0-12 cm ks T-3-N 370/150/1000 142 * *

CSB - záslepka pero s obrubníkem 12 cm ks T-3-ZU 400/310/120 42 250,- 303,-

CSB - záslepka drážka s obrubníkem 12 cm ks T-3-ZZ 400/310/120 30 250,- 303,-

PROFIL T
montážní 
zařízení

PROFIL I
montážní 

zařízení velké
montážní 

zařízení malé

MANIPULAČNÍ ZAŘÍZENÍ

CSB - ŠTĚRBINOVÁ TROUBA PROFIL T   IS02                 

Minimální expediční množství: kus * podléhá individuální cenové nabídce
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Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát managementu BOZP, 
který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 144/2010 jako certifikační 
orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému enviromentálního 
managementu, který udělil TZÚS 
PRAHA pod číslem 361/2011 jako 
certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému managementu 
kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 1955/2011 jako certifikační  
orgán č. 3001

ukázka základních prvků

 TYP I-0                           TYP I-1                            TYP I-3                           TYP I-4                          TYP I-5                             TYP I-6

 CENÍK/TECHNICKÉ PARAMETRY  

vibrolitý

bez úprav - standard

A
ŠEDÁ

MJ označení rozměr š/h/l 
(mm)

hmotnost 
(kg/ks)

zatížení 
D400 kN

zatížení  
E600 kN

zatížení 
F900 kN

CSB - štěrbinová trouba - profil I
Cena 

bez DPH
Cena 
s DPH

Cena 
bez DPH

Cena 
s DPH

podléhá individuální cenové 
nabídce

CSB - trouba s průběžnou štěrbinou ks I-0 450/500/4000 1496 8 200,00 9922,00 - -  -
CSB - trouba s průběžnou štěrbinou, spád dna 0,5% ks I-0-G 450/500/4000 1515-1688 8 300,00 10043,00 - - - 
CSB - trouba s přerušovanou štěrbinou ks I-1 450/500/4000 1510 - - 8 300,00 10043,00 *
CSB - trouba s přerušovanou štěrbinou, spád dna 0,5% ks I-1-G 450/500/4000 1529-1702 - - 8 500,00 10285,00 *
CSB - vpusťový komplet základní (pero, drážka) ks I-V0 450/500/1000 347 8 250,00 9983,00 9 250,00 11193,00 *
CSB - vpusťový komplet úžlabí (drážka, drážka) ks I-VU 450/500/1000 338 8 250,00 9983,00 9 250,00 11193,00 *
CSB - čistící kus základní (pero, drážka) ks I-C0 450/500/1000 394 7 950,00 9620,00 8 950,00 10830,00 *
CSB - čistící kus vrcholový (pero, pero) ks I-CS 450/500/1000 442 7 950,00 9620,00 8 950,00 10830,00 *
CSB - bezpečnostní protipožární uzávěra ks I-0-PP 495/950/2000 1540 * * - - - 
CSB - trouba s průběžnou štěrbinou - vyměnitelný kus ks I-0-V 450/500/4000 823-1688 * * - - - 
CSB - trouba s průběžnou štěrbinou a obrubníkem 7 cm ks I-2 450/500/4000 1584 8 600,00 10406,00 - - - 
CSB - trouba s průb. štěrbinou a obrubníkem 7 cm, spád dna 0,5% ks I-2-G 450/500/4000 1603-1771 8 600,00 10406,00 - - - 
CSB - vpusťový komplet s obrubníkem 7 cm - základní (pero, drážka) ks I-2-V0 450/500/1000 295 9 500,00 11495,00 - - - 
CSB - vpusťový komplet s obrubníkem 7 cm - úžlabí (drážka, drážka) ks I-2VU 450/500/1000 285 9 500,00 11495,00 - - - 
CSB - čistící kus základní s obrubníkem 7 cm (pero, drážka) ks I-2-C0 450/500/1000 347 9 100,00 11011,00 - - - 
CSB - čistící kus vrcholový s obrubníkem 7 cm (pero, pero) ks I-2-CS 450/500/1000 404 9 100,00 11011,00 - - - 
CSB - trouba s průběžnou štěrbinou a obrubníkem 12 cm ks I-3 450/500/4000 1704 8 800,00 10648,00 - - - 
CSB - trouba s průb. štěrbinou a obrubníkem 12 cm, spád dna 0,5% ks I-3-G 450/500/4000 1723-1877 8 500,00 10285,00 - - - 
CSB - trouba s průběžnou štěrbinou a obrubníkem 0-12 cm, náběhová ks I-0-3 450/500/1000 400 * * - - - 
CSB - vpusťový komplet s obrubníkem 12 cm - základní (pero, drážka) ks I-3-V0 450/500/1000 373 9 800,00 11858,00 - - - 
CSB - vpusťový komplet s obrubníkem 12 cm - úžlabí (drážka, drážka) ks I-3-VU 450/500/1000 364 9 800,00 11858,00 - - - 
CSB - čistící kus s obrubníkem 12 cm (pero, drážka) ks I-3C0 450/500/1000 420 9 200,00 11132,00 - - - 
CSB - čistící kus vrcholový s obrubníkem 12 cm (pero, pero) ks I-3-CS 450/500/1000 468 9 200,00 11132,00 - - - 
CSB - bezpečnostní protipožární uzávěra s obrubníkem 12 cm ks I-3-PP 495/950/2000 1739 * * - - - 
CSB - trouba s průběžnou stěrbinou a obrubníkem 15 cm ks I-4 450/500/4000 1710 9 500,00 11495,00 - - - 
CSB - trouba s průb. štěrbinou a obubníkem 15 cm, spád dna 0,5% ks I-4-G 450/500/4000 1730-1898 9 500,00 11495,00 - - - 
CSB - trouba s průběžnou štěrbinou a obrubníkem 0-15 cm, nespádová náběhová ks I-0-4 450/500/1000 401 * * - - - 
CSB - vpusťový komplet s obrubníkem 15 cm - základní (pero, drážka) ks I-4-V0 450/500/1000 385 9 900,00 11979,00 - - - 
CSB - vpusťový komplet s obrubníkem 15 cm - úžlabí (drážka, drážka) ks I-4-VU 450/500/1000 377 9 900,00 11979,00 - - - 
CSB - čistící kus základní s obrubníkem 15 cm (pero, drážka) ks I-4-C0 450/500/1000 432 9 600,00 11616,00 - - - 
CSB - čistící kus vrcholový s obrubníkem 15 cm (pero, pero) ks I-4-CS 450/500/1000 514 9 600,00 11616,00 - - - 
CSB - bezpečnostní protipožární uzávěra s obrubníkem 15 cm ks I-4-PP 495/950/2000 1728 * * - - - 
CSB - trouba s překrytou štěrbinou a obrubníkem 12 cm ks I-5 450/500/4000 1681 9 750,00 11798,00 - - - 
CSB - trouba s překr. štěrbinou a obrubníkem 12 cm, spád dna 0,5% ks I-5-G 450/500/4000 1700-1849 9 750,00 11798,00 - - - 
CSB - trouba s překr. štěrbinou a obrubníkem 0-12 cm, náběhová ks I-0-5 450/500/1000 404 * * - - - 
CSB - vpusť. komplet s obr. 12 cm a překr. štěrb. - základní (pero, drážka) ks I-5-V0 450/500/1000 378 9 750,00 11798,00 - - - 
CSB - vpusť. komplet s obr. 12 cm a překr. štěrb. - úžlabí (drážka, drážka) ks I-5-VU 450/500/1000 369 9 750,00 11798,00 - - - 
CSB - čistící kus základní s obr. 12 cm a překr. štěrb. (pero, drážka) ks I-5-C0 450/500/1000 425 8 900,00 10769,00 - - - 
CSB - čistící kus vrchol ový s obr, 12 cm a přek. štěrb. (pero, pero) ks I-5-CS 450/500/1000 473 8 900,00 10769,00 - - - 
CSB - záslepka pero ks I-ZU 450/500/120 76 229,00 277,00 - - -
CSB - záslepka drážka ks I-ZZ 450/500/120 51 229,00 277,00 - - -
CSB - trouba s překrytou štěrbinou a obrubníkem 15 cm ks I-6 450/650/4000 1738 * * - - -
CSB - trouba s překrytou štěrbinou a obrubníkem 15 cm, spád dna 0,5% ks I-6-G 450/650/4000 1757-1907 * * - - -
CSB - vpusť. komplet s obr. 15 cm a překr. štěrb. - základní ks I-6-VO 450/650/4000 383 * * - - -
CSB - vpusť. komplet s obr. 15 cm a překr. štěrb. - úžlabí ks I-6-VU 450/650/4000 374 * * - - -
CSB - čistící kus základní s obr. 15 cm a překr. štěrb. - základní ks I-6-CO 450/650/4000 430 * * - - -
CSB - čistící kus základní s obr. 15 cm a překr. štěrb. - vrcholový ks I-6-CS 450/650/4000 478 * * - - -

CSB - ŠTĚRBINOVÁ TROUBA PROFIL I   IS03 

Minimální expediční množství: kus * podléhá individuální cenové nabídce
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Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát managementu BOZP, 
který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 144/2010 jako certifikační 
orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému enviromentálního 
managementu, který udělil TZÚS 
PRAHA pod číslem 361/2011 jako 
certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému managementu 
kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 1955/2011 jako certifikační  
orgán č. 3001

Vibrolitý - Vibrolité výrobky jsou vyráběny pouze v přírodní šedé barvě.  Povrch výrobků je uzavřený, hladký a velmi málo nasákavý.    * - cena podléhá individuální cenové nabídce

TYP II-0

ukázka základního prvku

 CENÍK/TECHNICKÉ PARAMETRY  

vibrolitý

bez úprav - standard

A
ŠEDÁ

MJ označení rozměr š/h/l 
(mm)

hmotnost 
(kg/ks)

zatížení D400 kN zatížení E600 kN zatížení F900 kN

CSB - štěrbinová trouba - profil II
podléhá individuální 

cenové nabídce
podléhá individuální 

cenové nabídce
podléhá individuální 

cenové nabídce

CSB - trouba s průběžnou štěrbinou ks II-0 520/500/4000 1673 * - - 
CSB - trouba s přerušovanou štěrbinou ks II-1 520/500/4000 1700 * * *
CSB - vpusťový komplet základní (pero, drážka) ks II-V0 520/500/1000 347 * * *
CSB - vpusťový komplet úžlabí (drážka, drážka) ks II-VU 520/500/1000 337 * * *
CSB - čistící kus základní (pero, drážka) ks II-C0 520/500/1000 377 * * *
CSB - čistící kus vrcholový (pero, pero) ks II-CS 520/500/1000 387 * * *
CSB - záslepka pero ks II-ZU 520/500/120 84 * - -
CSB - záslepka drážka ks II-ZZ 520/500/120 57 * - -

TYP III-0

ukázka základního prvku

 CENÍK/TECHNICKÉ PARAMETRY  

vibrolitý

bez úprav - standard
A

ŠEDÁ

MJ označení rozměr š/h/l 
(mm)

hmotnost 
(kg/ks)

zatížení D400 kN zatížení E600 kN zatížení F900 kN

CSB - štěrbinová trouba - profil III
podléhá individuální 

cenové nabídce
podléhá individuální 

cenové nabídce
podléhá individuální 

cenové nabídce

CSB - trouba s průběžnou štěrbinou ks III-0 520/600/4000 1869 * -  -
CSB - trouba s přerušovanou štěrbinou ks III-1 520/600/4000 1897 * * *
CSB - vpusťový komplet základní (pero, drážka) ks III-V0 520/600/1000 396 * * *
CSB - vpusťový komplet úžlabí (drážka, drážka) ks III-VU 520/600/1000 385 * * *
CSB - čistící kus základní (pero, drážka) ks III-C0 520/600/1000 426 * * *
CSB - čistící kus vrcholový (pero, pero) ks III-CS 520/600/1000 437 * * *
CSB - záslepka pero ks III-ZU 520/600/120 102 * - -
CSB - záslepka drážka ks III-ZZ 520/600/120 67 * - -

CSB - ŠTĚRBINOVÁ TROUBA PROFIL II   IS04 

Minimální expediční množství: kus * podléhá individuální cenové nabídce

CSB - ŠTĚRBINOVÁ TROUBA PROFIL III   IS05

Minimální expediční množství: kus * podléhá individuální cenové nabídce
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Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát managementu BOZP, 
který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 144/2010 jako certifikační 
orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému enviromentálního 
managementu, který udělil TZÚS 
PRAHA pod číslem 361/2011 jako 
certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému managementu 
kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 1955/2011 jako certifikační  
orgán č. 3001

TYP IV-1 TYP IV-0

TYP V-0 TYP V-4

ukázka základních prvků

ukázka základních prvků

 CENÍK/TECHNICKÉ PARAMETRY  

vibrolitý

bez úprav - standard

A
ŠEDÁ

MJ označení rozměr š/h/l 
(mm)

hmotnost 
(kg/ks)

zatížení D400 kN zatížení E600 kN zatížení F900 kN

CSB - štěrbinová trouba - profil IV
podléhá individuální 

cenové nabídce
podléhá individuální 

cenové nabídce
podléhá individuální 

cenové nabídce

CSB - trouba s průběžnou štěrbinou ks IV-0 540/700/4000 2632 * -  -
CSB - trouba s průběžnou štěrbinou, spád dna 0,5% ks IV-0-G 540/700/4000 2651-2993 * - -

CSB - trouba s přerušovanou štěrbinou ks IV-1 540/700/4000 2650 * * *

CSB - trouba s přerušovanou štěrbinou, spád dna 0,5% ks IV-1-G 540/700/4000 2669-3011 * * *

CSB - vpusťový komplet základní (pero, drážka) ks IV-V0 540/700/1000 688 * * *

CSB - vpusťový komplet úžlabí (drážka, drážka) ks IV-VU 540/700/1000 668 * * *

CSB - čistící kus základní (pero, drážka) ks IV-C0 540/700/1000 713 * * *

CSB - čistící kus vrcholový (pero, pero) ks IV-CS 540/700/1000 733 * * *

CSB - záslepka pero ks IV-ZU 540/700/100 85 * - -

CSB - záslepka drážka ks IV-ZZ 540/700/150 75 * - -

 CENÍK/TECHNICKÉ PARAMETRY  

vibrolitý

bez úprav - standard

A
ŠEDÁ

MJ označení rozměr š/h/l 
(mm)

hmotnost 
(kg/ks)

zatížení D400 kN

CSB - štěrbinová trouba - profil V podléhá individuální cenové nabídce

CSB - trouba s průběžnou asymetrickou štěrbinou ks V-0 460/520/4000 1660 *
CSB - vpusťový komplet základní (pero, drážka) ks V-VO 460/520/4000 408 *
CSB - vpusťový komplet úžlabí (drážka, drážka) ks V-VU 460/520/4000 356 *
CSB - čistící kus základní (pero, drážka) ks V-C0 460/520/4000 345 *
CSB - čistící kus vrcholový (pero, pero) ks V-CS 460/520/4000 465 *
CSB - záslepka pero ks V-ZU 460/520/120 77 *
CSB - záslepka drážka ks V-ZZ 460/520/120 54 *
CSB - trouba s průběžnou asymetrickou štěr. S obr.15 cm ks V-4 460/670/4000 1849 *
CSB - vpusťový komplet s obr. - základní (pero, drážka) ks V-4-VO 460/670/1000 428 *
CSB - vpusťový komplet s obr. - úžlabí (drážka, drážka) ks V-4-VU 460/670/1000 376 *
CSB - čistící kus s obr. 15 cm – základní (pero, drážka) ks V-4-CO 460/670/1000 365 *
CSB - čistící kus s obr. 15 cm – vrcholový (pero, pero) ks V-4-CS 460/670/1000 485 *
CSB – bezpečnostní protipožární uzávěrka s obr. 15 cm ks V-4-PP 460/670/2000 1727 *
CSB – záslepka pero s obrubníkem 15 cm ks V-4-ZU 460/670/120 82 *
CSB – záslepka drážka s obrubníkem 15 cm ks V-4-ZZ 460/670/120 60 *

CSB - ŠTĚRBINOVÁ TROUBA PROFIL IV   IS06

Minimální expediční množství: kus * podléhá individuální cenové nabídce

CSB - ŠTĚRBINOVÁ TROUBA PROFIL V   IS07

Minimální expediční množství: kus * podléhá individuální cenové nabídce
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Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát managementu BOZP, 
který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 144/2010 jako certifikační 
orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému enviromentálního 
managementu, který udělil TZÚS 
PRAHA pod číslem 361/2011 jako 
certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému managementu 
kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 1955/2011 jako certifikační  
orgán č. 3001

Vibrolitý - Vibrolité výrobky jsou vyráběny pouze v přírodní šedé barvě.  Povrch výrobků je uzavřený, hladký a velmi málo nasákavý.    * - cena podléhá individuální cenové nabídce

Příslušenství

Název produktu
použití pro výrobky rozměr [mm] hmotnost [kg] norma zatížení povrchová úprava materiál cena 

bez DPH
cena

s DPH

litinová mřížka

mikroštěrbinové 
trouby

profil M

500x120 4,70 ČSN eN 1433 d400 asfaltový nátěr tvárná litina 220,- 266,-
přechodová deska 720x410x80 51,00 - - - beton C45/55 200,- 242,-
hrnec 620x310x300 79,00 - - - beton C45/55 300,- 363,-
kalový koš 140x70x310 1,40 - - Zn70 ocel 396,- 479,-
pryžové těsnění - 0,10 - - - pryž 37,- 45,-
litinová mříž F900

štěrbinové trouby 
profily I.-V.

500x380 47,50 ČSN eN 1433 F900 asfaltový nátěr tvárná litina 2376,- 2875,-
litinová mříž d400 500x380 48,20 ČSN eN 1433 d400 asfaltový nátěr šedá litina 2264,- 2739,-
plastový poklop d400 500x380 10,90 ČSN eN 1433 d400 - vstřikovaný plast 1617,- 1957,-
kónus 770x550x250 75,00 - - - beton C45/55 200,- 242,-
kalový koš malý 600x400x330 2,45 dIN 4052 - Zn70 ocel 358,- 433,-
kalový koš velký 600x400x580 7,60 dIN 4052 - Zn70 ocel 1035,- 1252,-
pryžové těsnění - 0,20 - - - pryž 93,- 113,-
pryžové těsnění

štěrbinové trouby 
profil T

- 0,15 - - - pryž 65,- 79,-
kalový koš 420x190x280 4,50 dIN 4052 - Zn70 ocel 762,- 922,-
litinová mříž 500x300 20,95 ČSN eN 1433 F900 asfaltový nátěr tvárná litina 853,- 1032,-
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Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát managementu BOZP, 
který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 144/2010 jako certifikační 
orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému enviromentálního 
managementu, který udělil TZÚS 
PRAHA pod číslem 361/2011 jako 
certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému managementu 
kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 1955/2011 jako certifikační  
orgán č. 3001

Silniční zastávkové panely

 POVRCH
/BARVA 

vibrolitý

bez úprav - standard
výška MJ A

ŠEDÁ

CSB - SILNIČNÍ ZASTÁVKOVÉ  
BETONOVÉ PANELY Cena bez DPH Cena s DPH

základní panel 260 ks 19 800,- 23 958,-
nájezdový panel 260 ks 20 484,- 24 786,-
výjezdový panel 260 ks 20 484,- 24 786,-
deska 1 80 ks 2 100,- 2 541,-
deska 2 80 ks 2 184,- 2 643,-
deska 3 80 ks 1 680,- 2 033,-
deska 4 80 ks 2 436,- 2 948,-

Panely jsou dodávány vždy včetně příslušných desek, viz obrázek na vedlejší straně.

Zastávkové panely jsou určeny k tvorbě bezbariérových autobusových a trolejbuso-
vých nástupišť. Charakteristickým vnějším znakem těchto panelů je, že svým začle-
něním do zpevněné plochy vytváří jak nástupní hranu zastávky, tak spodní desku 
pojížděnou samotným přepravním prostředkem. Tyto panely v kombinaci s nízkopod-
lažními autobusy a trolejbusy zajišťují bezbariérový nástup (v souladu s  požadavky 
vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009, o obecných technických požadav-
cích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném znění).

Základní zastávkový panel – panel, který má po obou stranách kotevní šrouby. Umís-
ťuje se mezi nájezdový a výjezdový zastávkový panel zastávkového systému.

Nájezdový zastávkový panel – panel, který má po pravé straně z pohledu na nástup-
ní část zastávkového panelu kotevní šrouby. Umísťuje na začátek sestavy silničního 
nástupiště.

Výjezdový zastávkový panel – panel, který má po levé straně z pohledu na nástupní 
část zastávkového panelu kotevní šrouby. Umísťuje na konec sestavy silničního ná-
stupiště.

Přechodová deska – tímto názvem se rozumí prvek, který zajišťuje přechod z tuhého 
podloží do pružného typu podloží. Přechodové desky se připojují na boky zastávko-
vých panelů, které přechází v netuhé konstrukční vrstvy vozovky.

nájezdový panel

460

2000

260

1938

2950

základní panel

460

2150

260

2005

2950

výjezdový panel

460

2150

260

2088

2950

přechodová deska

100

750

2920/2620/2560/2000

Technické parametry
skladebné rozměry [mm]** hmotnost

výška  pojížděná výška pochůzí délka délka nástupní hrany šířka kg/ks

základní panel 260 460 2950 200 2005 3 865,8

nájezdový panel 260 460 2950 200 1938 3 999,2

výjezdový panel 260 460 2950 200 2088 3 732,8

deska 1 100 - 2560 - 750 407,9

deska 2 100 - 2615 - 750 463,5

deska 3 100 - 2000 - 750 317,0

deska 4 100 - 2915 - 750 413,4

POVRCHOVÁ ÚPRAVA / BAREVNÁ PROVEDENÍ

šedá

VIBROLITÝ, HLAdKÝ / A 

CSB - SILNIČNÍ ZASTÁVKOVÉ BETONOVÉ PANELY   

Minimální expediční množství: kus

ukázka zstávkových prvků
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Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát managementu BOZP, 
který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 144/2010 jako certifikační 
orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému enviromentálního 
managementu, který udělil TZÚS 
PRAHA pod číslem 361/2011 jako 
certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
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Silniční zastávkové betonové panely je nutné používat vždy s příslušnými přechodovými deskami. Tyto prvky zajišťují přechod z tuhého podloží do pružného typu 
podloží. Přechodové desky se připojují na boky zastávkových panelů, které přechází v netuhé konstrukční vrstvy vozovky.

Zastávka je předepsaným způsobem označený prostor, pro zastavení do-
pravního prostředku linkové dopravy (autobusů, trolejbusů, popř. tramvají), 
nástupiště a vybavení. Zastávky standardně patří do vybaveností měst a obcí. 
Na území České republiky je situováno a pravidelně udržováno kolem 39 000 
zastávek hromadné dopravy.

S propracovanějším systémem hromadné dopravy a jeho zkvalitňováním ros-
tou i technické a technologické nároky na tvorbu zastávek, a to především na 
konstrukční řešení prostoru pro zastavení dopravního prostředku, bezbarié-
rovost nástupní hrany a na vybavenost nástupiště. Technické řešení zastávek 
by mělo být provedeno tak, aby odpovídalo požadavkům hromadné dopravy 
a z toho vyplívajícího dopravního zatížení. Ale je tomu ve skutečnosti opravdu 
tak? Jaká je životnost zastávky hromadné dopravy na frekventovaném a expo-
novaném místě? Často se setkáváme s porušením krytu zastávkového pruhu 
již po několika měsících provozu, které je způsobeno intenzivním bržděním 
při nájezdu do prostoru zastávky a prudkým rozjezdem při jejím opouštění. 
Především u živičných krytů komunikace, tak vlivem pojezdu těžkých doprav-
ních prostředků zejména v horkých letních měsících dochází k vyjíždění kolejí, 
popř. ke zvlnění povrchu. 

Při použití kamenné nebo betonové dlažby bývá zastávka mnohem odolnější 
oproti asfaltové komunikaci. Přesto i tyto konstrukce jsou náchylné k lokálním 
poruchám, které vedou k rychlé degradaci celého prostoru zastávky. Z empi-
rického a teoretického posouzení je nejvhodnější konstrukce s cementobeto-
novým krytem, který je jako jediný schopen odolávat tak častému a značné-
mu dynamickému namáhání od kol autobusů či trolejbusů. Problémem často 
zůstává zajištění správného technologického provedení betonové desky v 
místě zastávky s ohledem na ekonomickou nákladnost, kdy využití finišeru v 
tak malém rozsahu stavebních prací bývá často neefektivní a ruční odlévání 
betonu nemůže dosahovat požadovaných kvalit (např. odolnost betonu proti 
chemickým rozmrazovacím látkám).

Společnost CS-BeTON s.r.o. nabízí možnost provedení zastávky za pomoci 
velkých prefabrikovaných bloků, které jsou postupně spojeny v jednu tuhou 
desku. Navíc systém železobetonových panelů neřeší jen prostor pojezdu pro-
středků hromadné dopravy, ale i samotnou nástupní hranu zastávky v bez-
bariérovém provedení.  Speciální povrchová úprava pojížděné části zastávko-
vých panelů zajišťuje zvýšení součinitele smykového tření. Tento inovativní 
přístup budování prostoru zastávek má několik zásadních výhod:

Smykové i bodové zatížení je výrazným způsoben sníženo tuhostí betono-
vých panelů, díky kterým je lokální zatížení roznášeno do větší plochy. Tím pá-
dem je snížen i nárok na únosnost podloží.

Snadná a rychlá montáž zastávky pomocí naváděcích trnů instalovaných po 
dobu usazování. Ani počasí nemá vliv na průběh montáže, jelikož není využí-
váno mokrých procesů během výstavby. K montáži se používá systém jedno-
duchých lanových ok, jeřáb je nutností.

Bezbariérovost systému je zaručena typickým tvarem nástupní hrany, který 
známe z osvědčeného a léty prověřeného bezbariérového obrubníku. Tento 
výrobek naše společnost s úspěchem vyrábí již 10 let. Navíc přechod nástupní 
hrany na silniční obrubník je zajištěn taktéž za pomoci náběhového a přecho-
dového kusu tohoto typu obrubníku.

Demontovatelnost – zastávku je možné zcela demontovat i po několika le-
tech provozu. Výhodu to má zejména v případě výrazného porušení povrchu 
panelu vlivem nepřiměřeného zacházení. Porušený panel se jednoduše vymě-
ní za nový kus.

Ekonomické úspory nám přináší prodloužení životnosti zastávky. Není po-
třeba oprav již po několika letech provozu jako u standardního provedení za-
stávky. 
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PALETOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

A

PODMÍNKY PRO PŘEVZETÍ PALET - DRUHY VAD

A. LZe PŘeVZÍT

Paleta eURZa výměnnou paletu se považuje evropská čtyřcestná dřevěná 
výměnná paleta prostá, rozměrů 800 x 1200 mm (dále jen pa-
leta), odpovídající normě KOdeX mezinárodní železniční (UIC) 
čís. 435-5 7. vyrobená a jakostně odzkoušená a označená podle 
normy ČSN 26 9110.

Palety vyráběné podle jiných norem a palety nenormalizované 
nejsou výměnnými paletami. Palety je možné nabídnout ke 
zpětnému dodání, pokud nevykazují závažná poškození. 

Paleta eUR obsahuje tyto značení: 

ochranou známku eUR označní dle ČSN 269110

ochranou známku schvalující železnice

uprostřed číslo oprávněného výrobce ve formátu 000-0-00

B. NeLZe PŘeVZÍT

LEHKÉ POŠKOZENÍ - VÝKUP 80,- Kč/ks
1 A Maximálně jeden přířez ložné nebo opěrné podlahy je uštíp-

nut, naštípnut, nebo zlomený v celé délce.
Horní hrany přířezů opěrné (spodní) podlahy a 4 rohové hrany 
musejí být opatřeny zkosením. Pokud toto chybí, jde i lehké 
poškození.

2 A Maximálně jeden špalík chybí, je zlomený nebo tak odštípnu-
tý, že je viditelný více než jeden šroubový hřebík.
Jeden šroubový hřebík ve špalíku může být viditelný, i když ze špa-
líku nic nechybí. Naštípnutí špalíku, pro které je šroubový hřebík 
videtelný, neovlivňuje únosnost - nejedná se tedy o vadu. 

3 A Chybí jedna povinná značka, nebo je zcela nečitelná. Nejméně 
jedna značka železnice nebo paletové organizace a jedna značka 
eUR musí ještě existovat.

ZÁVAŽNÉ POŠKOZENÍ
1 B Více jak jeden přířez chybí, je šikmo nebo napříč zlomený. 

Jeden svlak je jakkoliv poškozený nebo chybí. Vztahuje se na 
všechny přířezy nebo svlaky.

2 B Více jak jeden špalík chybí, nebo je zlomený či odštípnutý 
tak, že je viditelný více než jeden šroubový hřebík.

3 B Více jak jedna podstatná značka chybí nebo je zcela nečitel-
ná.

4 B K opravě byly použity zjevně nepřípustné náhradní díly. 
Například příliš slabý, úzký nebo krátký přířez, svlak nebo 
špalík.

5 B Celkový stav palety je tak špatný, že není zaručena únosnost. 
Nakládané zboží může být znečištěno nebo jinak poškozeno.

1.2. 3.1.

2.

3.

Výrobky jsou dodávány balené na dřevěné palety typu EUR a na přepravní prostředek jsou ukládány včetně palet, popř. na proklady na základě vyžádání zákazníka. Fólie, balící 
ocelová páska a proklady jsou prvky balení nevratné a plně recyklovatelné. Smluvní cena za bezvadnou EUR paletu je stanovena na 220,-Kč/kus. Kupující si vyhrazuje právo 
změny smluvní ceny za paletu. Prodávající musí však kupujícího na změnu smluvní ceny písemně upozornit nejpozději 14 dni před vlastní změnou kupní ceny palety. Bezvadné 
palety budou zpět vykupovány prodávajícím za 198,- Kč/kus. Cena je ponížena o opotřebení a to ve výši 10% z ceny palety. Poškozené palety budou vykupovány za 80,- Kč/
kus. Prodávající vykupuje palety do půl roku od dodání zboží. Po uplynutí této lhůty není prodávající povinen palety vykoupit. Prodávající vykupuje palety od kupujícího pouze 
do výše množství palet dodaných kupujícímu za sledované období. 

VÝKUP PALET

PŘI VÝKUPU PALET BEZVADNÝCH JE CENA 
PONÍŽENA O OPOTŘEBENÍ 10% 

A

A

B

B

B
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Materiál výrobků a provedení:
Výrobky jsou vyrobeny z  betonu pevnostní třídy C 45/55 a  vyšší 
s  odolností proti působení vlivů prostředí XF4 (cyklické působení  
mrazu a  chemických rozmrazovacích prostředků). Výztuž a  způsob 
jejího uložení v prvku splňují podmínky ČSN EN a TKP ŘSD MDS.
Obecná informace o výrobcích CSB- Aqua systém - štěrbinové a mi-
kroštěrbinové trouby:

Třídy výrobků z hlediska únosnosti prvků:
 Třída D 400 - výrobky jsou určeny pro běžná silniční zatížení, 
tzn. zatížení všemi typy silničních vozidel.
 Třída E 600 - výrobky jsou určeny pro manipulační plochy s pro-
vozem vysokozdvižných vozíků s častým příčným přejezdem.
 Třída F 900 - výrobky jsou určeny pro letištní plochy nebo jinak 
extrémně zatěžované plochy, např. speciálními kolovými vozidly.

Vpusťovým kompletem se rozumí:
Štěrbinové trouby - Typ I
 - vlastní betonová část se zabudovaným rámem
 - plastový poklop (nebo litinová mříž s pojistným šroubem)
 - kónus
 - vtokový koš ocelový, žárově pozinkovaný
Mikroštěrbinové trouby - Typ M
 - vlastní betonová část se zabudovaným rámem
 - litinová mříž s pojistným šroubem
 - přechodová deska
 - hrnec
 - kalové koše - 2 ks

V ceně výrobků CSB Aqua systém jsou zahrnuty montážní tmel 
a pryžová těsnění, odolná vůči ropným produktům. 
Výrobky CSB Aqua systém se spojují pomocí dvouprstencového styku 
Aquafest. Aquafest zajišťuje 100% těsnost spojů trub a je chráněný 
průmyslovým vzorem č. 6292, registrovaným u Úřadu průmyslového 
vlastnictví v Praze.
Na vibrolité výrobky je poskytována záruka v délce 20 let.
Výrobce zapůjčuje bezplatně montážní zařízení proti vratné záloze 
5 000,- a 10 000,- Kč dle typu výrobku.
Na vyžádání poskytuje výrobce montážní předpisy pro montáž CSB 
Aqua systému štěrbinových i mikroštěrbinových trub.
Dále také výrobce poskytuje veškerý technický servis včetně hydrau-
lických výpočtů k CSB Aqua systému štěrbinových i mikroštěrbino-
vých trub.

Nadstandardní provedení výrobků 
CSB - Aqua systém
ATYPICKÝ ROZMĚR - u  výrobků je za příplatek 40% k  ceně štěrbi-
nové trouby možno vyrobit jakýkoliv atypický díl o  délce větší jak 
1000 mm a menší jak 4000 mm.
ATYPICKÉ NAPOJENÍ - u štěrbinových a mikroštěrbinových trub je možné 
za příplatek 40% k ceně oba konce upravit jako hrdla, nebo jako trouby.

Informace o balení výrobků:
CSB Aqua systém mikroštěrbinové i štěrbinové trouby je dodáván po 
jednotlivých kusech. Na přepravní prostředek jsou pakety ukládány 
na dřevěné palety typu EUR, popřípadě bez palet na proklady. V pří-
padě uložení paketu na zapůjčené palety je účtována cena 220,- Kč 
/ paleta (bez DPH). Výrobce na vyžádání zajišťuje dopravu výrobků 

na místo určení podle obchodních a  dodacích podmínek. Uvedené 
hmotnosti výrobků se mohou lišit v rozmezí ± 5%.

Paleta eUR

pondělí      07:00 - 16:00  
úterý - čtvrtek    07:00 - 15:30 
pátek       07:00 - 15:00

V letních měsících prodlužujeme expediční dobu do odvolání takto: 

pondělí - pátek 07:00 - 19.00

Z  technologických důvodů a  povahy výroby tohoto barevného 
provedení, výrobce negarantuje stejnou probarvenost všech 
kamenů ve vrstvě a  paletě. Plocha se posuzuje vždy jako celek – 
při pokládce výrobků s  barevným provedením colormix výrobce 
doporučuje kombinovat jednotlivé kameny z  několika paketů 
najednou z důvodu dosažení maximálního barevného efektu.

Obecné informace o barvách:
U  barevných výrobků je plně probarvena vrchní nášlapná vrstva, 
jádrová vrstva výrobku je pouze tónována. U  výrobků neprobar-
vovaných i  probarvovaných se může vyskytnout bílý povlak na 
nášlapné vrstvě výrobků, který zapříčiňuje barevný rozdíl. Jedná se 
o tzv. výkvět, který vzniká chemickou reakcí, způsobenou hydrata-
cí cementu. Jedná se o  jev dočasný a  neovlivnitelný. Výkvět není 
důvodem k reklamaci. Z důvodů použití čistě přírodních materiálů 
výrobce negarantuje stálost barevného odstínu výrobků v průběhu 
delšího časového období. 

V případě objednání výrobků v barevném provedení standard 
je nejmenší možné množství 80 m2, v případě barevného 
provedení Colormix je nejmenší objednací množství 120 m2 

a  v  případě povrchových úprav Excellent, Aqua, Antico je to 
100 m2. V případě, že množství je nemší než uvedené hodnoty 
je fakturován provozní příplatek. tyto pravidla neplatí v pří-
padech typů výrobků u kterých držíme skladová minima. Jaké 
typy produktů to jsou vidíte vždy u jednotlivých výrobků. 

Informace o balení výrobků:
Výrobky jsou dodávány balené na dřevěné palety typu EUR a na pře-
pravní prostředek jsou ukládány včetně palet, popř. na proklady na 
základě vyžádání zákazníka. Fólie, balící ocelová páska a proklady 
jsou prvky balení nevratné a plně recyklovatelné. Smluvní cena za 
bezvadnou EUR paletu je stanovena na 220,-Kč/kus. Kupující si vy-
hrazuje právo změny smluvní ceny za paletu. Prodávající musí však 
kupujícího na změnu smluvní ceny písemně upozornit nejpozději 
14 dní před vlastní změnou kupní ceny palety. Bezvadné palety bu-
dou zpět vykupovány prodávajícím za 198,- Kč/kus. Cena je ponížena 
o opotřebení a to ve výši 10% z ceny palety. Poškozené palety budou 
vykupovány za 80,- Kč/kus. Prodávající vykupuje palety do půl roku 
od dodání zboží. Po uplynutí této lhůty není prodávající povinen 
palety vykoupit. Prodávající vykupuje palety od kupujícího pouze 
do výše množství palet dodaných kupujícímu za sledované období. 

Podmínkou pro zpětný odkup palet je bezvadný stav palet ve smyslu 
norem ČSN 269110 a ČSN 269107. 

Skladová minima:
U výrobků označených zelenou barvou pro Vás držíme trvale 
skladová minima. V případě jejich vyčerpání můžete svou 
dodávku výrobků očekávat do 14 dnů od zadání objednávky. 
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Pro�l I - VPUSŤOVÝ KOMPLET

KÓNUS (přechodový kus)

VPUSŤOVÝ KUS ZÁKLADNÍ

KALOVÝ KOŠ MALÝ

PLASTOVÝ POKLOP
(LITINOVÁ MŘÍŽ)

ø125
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VPUSŤOVÝ KUS 

KALOVÉ KOŠE

LITINOVÁ MŘÍŽ
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Pro�l M - VPUSŤOVÝ KOMPLET

995

INFORMACE O VÝROBCÍCH A BAREVNÝCH PROVEDENÍCH

Expediční doba

INFORMACE O VÝROBCÍCH SPECIAL

Individuálně lze dohodnout i mimo výše uvedené 
časy včetně sobot a nedělí.

Vydáno - 1. 5. 2014

CSB - CLEAN PROTECT PLUS
Komplexní řešení ochrany betonové dlažby proti 
znečištění.

POVĚTRNOSTNÍ VLIVY
Odolnost proti působení povětrnostních vlivů  
a chemických rozmrazovacích látek.

NEXUS
Inteligentní spoj betonové dlažby s ideální spárou  
a pevným spojením.



82

Fotografie mají pouze ilustrativní charakter. Některé barvy mohou vyznít odlišně na několika výrobcích, díky použitému druhotnému opracování jednotlivých výrobků a také díky 
složení kameniva obsaženého v základní směsi. Také typ nasvícení při pořizování fotografií může barvy výrazně měnit. 

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát managementu BOZP, 
který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 144/2010 jako certifikační 
orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému enviromentálního 
managementu, který udělil TZÚS 
PRAHA pod číslem 361/2011 jako 
certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému managementu 
kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 1955/2011 jako certifikační  
orgán č. 3001

A - Šedá B - Červená B - Hnědá

B - Okrová B - Černá B - Javor

Štípaný povrch nalezneme zejména na plotových tvárnicích CSB – CSBLOK. Prvky jsou podrobeny druhotné povrchové úpravě - štípání. Povrchu výrobku je 
dosaženo štípáním jeho pohledových stran. Při štípání bloků dochází díky pevnosti betonové směsi i k rozlamování kamínků použitých při výrobě. To utvrzuje 
dojem, že se skutečně jedná o přírodní proces rozlomení kamene. Tento postup dodá výrobkům atraktivní vzhled imitující strukturu pískovcovitého kamene. 
Povrch se vyrábí ve všech základních barevných provedeních.

viBrolisovAný / ŠtípAný - stAndArd
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Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát managementu BOZP, 
který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 144/2010 jako certifikační 
orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému enviromentálního 
managementu, který udělil TZÚS 
PRAHA pod číslem 361/2011 jako 
certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému managementu 
kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 1955/2011 jako certifikační  
orgán č. 3001

Fotografie mají pouze ilustrativní charakter. Některé barvy mohou vyznít odlišně na několika výrobcích, díky použitému druhotnému opracování jednotlivých výrobků a také díky 
složení kameniva obsaženého v základní směsi. Také typ nasvícení při pořizování fotografií může barvy výrazně měnit. 

E - Gres

E - Roca

E - Basanita

E - Caoba

E - Playa

Nadstandardní povrchová úprava libovolných jednovrstvých a dvouvrstvých produktů. Sekundárním opracováním je dosahováno rozrušené struktury hran 
produktů a zahlazení pohledových ploch. Tímto způsobem je eliminován efekt strojové přesnosti výroby a navozen dojem nahodilé ruční produkce. Povrchová 
úprava TUMBLE je svým provedením zcela jedinečná a  přináší nový estetický výraz do českého stavebnictví v  oblasti prvků malé zahradní architektury 
a dopravního stavitelství. Produkty linie TUMBLE jsou předurčeny plnit požadavky na stavbách s nejvyššími architektonickými nároky.

viBrolisovAný / ŠtípAný - tumBlE
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Fotografie mají pouze ilustrativní charakter. Některé barvy mohou vyznít odlišně na několika výrobcích, díky použitému druhotnému opracování jednotlivých výrobků a také díky 
složení kameniva obsaženého v základní směsi. Také typ nasvícení při pořizování fotografií může barvy výrazně měnit. 

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát managementu BOZP, 
který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 144/2010 jako certifikační 
orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému enviromentálního 
managementu, který udělil TZÚS 
PRAHA pod číslem 361/2011 jako 
certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému managementu 
kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 1955/2011 jako certifikační  
orgán č. 3001

C - Bílá C - Žlutá

A - Šedá B - Červená B - Hnědá

B - Okrová B - Černá B - Javor

Povrch SAND patří mezi nadstandardní povrchové úpravy. Tohoto povrchu je dosaženo druhotným opracováním produktů se standardní povrchovou úpravou. 
Použitá technologie dodatečného zušlechtění povrchu produktu zajišťuje  prostorovou profilaci povrchu. Výsledný povrch je jemnozrnné struktury s mírně 
zdrsněnou texturou. Povrchová úprava je určena pro stavby s požadavkem na vysokou estetickou kvalitu, nebo se zvýšeným požadavkem na  odpor krytu proti 
skluzu nebo smyku.

viBrolisovAný / BrokovAný - sAnd
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Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát managementu BOZP, 
který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 144/2010 jako certifikační 
orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému enviromentálního 
managementu, který udělil TZÚS 
PRAHA pod číslem 361/2011 jako 
certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému managementu 
kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 1955/2011 jako certifikační  
orgán č. 3001

Fotografie mají pouze ilustrativní charakter. Některé barvy mohou vyznít odlišně na několika výrobcích, díky použitému druhotnému opracování jednotlivých výrobků a také díky 
složení kameniva obsaženého v základní směsi. Také typ nasvícení při pořizování fotografií může barvy výrazně měnit. 

C - BíláA - Šedá B - Černá

Povrch EXCELLENT patří mezi nadstandardní povrchové úpravy. Při výrobě produktů s povrchem EXCELLENT je do nášlapných vrstev, nad rámec standardní 
betonové směsi,  použito speciálních, hrubozrnných, navzájem barevně kontrastních kameniv. Právě tato kameniva vytvářejí, po dodatečném zušlechtění 
povrchu produktu žádanou mramorovanou strukturu. Výsledný povrch je uzavřené hrubozrnné struktury s mírně zdrsněnou texturou. Je vhodný zejména pro 
stavby s vysokým požadavkem na estetickou kvalitu.

viBrolisovAný / BrokovAný - ExCEllEnt

A - Šedá B - Hnědá B - Okrová

Povrch AQUA patří mezi nadstandardní povrchové úpravy. Pro výrobu produktů se používá hrubé, křemenné kamenivo s přibližně kulovým tvarovým indexem. 
AQUA PÍSKOVEC je hrubozrnný otevřený povrch s výrazně profilovanou zaoblenou texturou v barvě přírodního světlého křemene. Plochy provedené z produktů 
s povrchovou úpravou AQUA PÍSKOVEC působí příjemným teplým dojmem. Nejčastěji bývá užit na plochách okolo bazénů a na plochách reprezentativního 
charakteru, někdy v kombinaci s povrchovou úpravou standard. Vyrábí se v barvě šedé a v omezeném barevném provedení dle nabídky.

viBrolisovAný / vymývAný - AquA
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Fotografie mají pouze ilustrativní charakter. Některé barvy mohou vyznít odlišně na několika výrobcích, díky použitému druhotnému opracování jednotlivých výrobků a také díky 
složení kameniva obsaženého v základní směsi. Také typ nasvícení při pořizování fotografií může barvy výrazně měnit. 

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát managementu BOZP, 
který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 144/2010 jako certifikační 
orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému enviromentálního 
managementu, který udělil TZÚS 
PRAHA pod číslem 361/2011 jako 
certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému managementu 
kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 1955/2011 jako certifikační  
orgán č. 3001

C - Bílá C - Žlutá

A - Šedá B - Červená B - Hnědá

B - Okrová B - Černá B - Javor

Povrch STANDARD je základní povrchovou úpravou. STANDARD je používán na stavbách průmyslového charakteru jako jsou supermarkety, parkoviště, městské 
a obslužné komunikace, pěší zóny a cyklostezky. Použité kamenivo s maximální velikostí zrna 2 mm dodává povrchu STANDARD jemnozrnný, hladký a uzavřený 
vzhled. Povrchová úprava STANDARD vyniká především vysokou funkčností a nenáročnou údržbou.

viBrolisovAný / stAndArd - hlAdký
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Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát managementu BOZP, 
který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 144/2010 jako certifikační 
orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému enviromentálního 
managementu, který udělil TZÚS 
PRAHA pod číslem 361/2011 jako 
certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému managementu 
kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 1955/2011 jako certifikační  
orgán č. 3001

Fotografie mají pouze ilustrativní charakter. Některé barvy mohou vyznít odlišně na několika výrobcích, díky použitému druhotnému opracování jednotlivých výrobků a také díky 
složení kameniva obsaženého v základní směsi. Také typ nasvícení při pořizování fotografií může barvy výrazně měnit. 

C - Bílá C - Žlutá

A - Šedá B - Červená B - Hnědá

B - Okrová B - Černá B - Javor

Povrchová úprava RELIÉF je základní povrchovou úpravou bez druhotného opracování. Produktová linie RELIÉF se vyznačuje jemnozrnným, uzavřeným 
profilovaným povrchem. Hloubka profilace je závislá na typu produktu a pohybuje se od 2 do 9 mm. Druhým významným rysem ostrost profilace. Produkty 
s ostřejší profilací vytváří výrazně kontrastnější a plastičtější dojem povrchu. RELIÉF dodává prvku výraz nepravidelné plasticity a vytváří tak dojem ručního 
opracování s určitým akcentem estetické přirozenosti. Použitím produktové řady RELIÉF vytvoříte dílo nejvyšší estetické kvality.

viBrolisovAný / stAndArd - rEliéfní
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Fotografie mají pouze ilustrativní charakter. Některé barvy mohou vyznít odlišně na několika výrobcích, díky použitému druhotnému opracování jednotlivých výrobků a také díky 
složení kameniva obsaženého v základní směsi. Také typ nasvícení při pořizování fotografií může barvy výrazně měnit. 

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát managementu BOZP, 
který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 144/2010 jako certifikační 
orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému enviromentálního 
managementu, který udělil TZÚS 
PRAHA pod číslem 361/2011 jako 
certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému managementu 
kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 1955/2011 jako certifikační  
orgán č. 3001

d - Colormix NOARBLANC

E - naturcolor PLAYAE - naturcolor CAOBAE - naturcolor CORAL

B - standard ČERNÁd - Colormix ALBA

d - Colormix NOARBLANC B - standard ČERNÁd - Colormix ALBA

E - naturcolor CAOBA E - naturcolor PLAYAE - naturcolor CORAL

Dlažba CSB – VALENCIA je sestava šesti rozměrově různých kamenů. Nabízíme ji ve dvou provedeních: hladkém a reliéfním. Provedení s reliéfním povrchem je 
dále sekundárně opracováno tzv. ostařováním, stejnou metodou jaká je popsána u dlažby CSB – ALTO EVO.  Obě varianty provedení jsou vyráběny novou tech-
nologií výroby, která dává betonové dlažbě unikátní a komplexní ochranu proti znečištění CSB – CLEAN PROTECT PLUS.

viBrolisovAný / ostAřovAný, rEliéfní - Antiko

ukázkA BArEvnýCh provEdEní dlAžBy  CsB - vAlEnCiA

viBrolisovAný / stAndArd, hlAdký
ukázkA BArEvnýCh provEdEní dlAžBy  CsB - vAlEnCiA
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Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát managementu BOZP, 
který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 144/2010 jako certifikační 
orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému enviromentálního 
managementu, který udělil TZÚS 
PRAHA pod číslem 361/2011 jako 
certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému managementu 
kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 1955/2011 jako certifikační  
orgán č. 3001

Fotografie mají pouze ilustrativní charakter. Některé barvy mohou vyznít odlišně na několika výrobcích, díky použitému druhotnému opracování jednotlivých výrobků a také díky 
složení kameniva obsaženého v základní směsi. Také typ nasvícení při pořizování fotografií může barvy výrazně měnit. 

d - Colormix NOARBLANC

E - naturcolor PLAYAE - naturcolor SOLETEE - naturcolor CORAL

d - Colormix DESERTOd - Colormix ALBA

d - Colormix NOARBLANC d - Colormix DESERTOd - Colormix ALBA

E - naturcolor SOLETE E - naturcolor PLAYAE - naturcolor CORAL

Také dlažba CSB – CORTILA  je sestavou několika kamenů ve skladbě. Obsahuje čtyři kameny různé délky. Nabízíme ji ve dvou provedeních: hladkém a reliéfním. 
Provedení s reliéfním povrchem je dále sekundárně opracováno tzv. ostařováním, stejnou metodou jaká je popsána u dlažby CSB – ALTO EVO.  Obě varianty 
provedení jsou vyráběny novou technologií výroby, která dává betonové dlažbě unikátní a komplexní ochranu proti znečištění CSB – CLEAN PROTECT PLUS.

viBrolisovAný / ostAřovAný, rEliéfní - Antiko

ukázkA BArEvnýCh provEdEní dlAžBy  CsB - CortilA

viBrolisovAný / stAndArd, hlAdký
ukázkA BArEvnýCh provEdEní dlAžBy  CsB - CortilA
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Fotografie mají pouze ilustrativní charakter. Některé barvy mohou vyznít odlišně na několika výrobcích, díky použitému druhotnému opracování jednotlivých výrobků a také díky 
složení kameniva obsaženého v základní směsi. Také typ nasvícení při pořizování fotografií může barvy výrazně měnit. 

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát managementu BOZP, 
který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 144/2010 jako certifikační 
orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému enviromentálního 
managementu, který udělil TZÚS 
PRAHA pod číslem 361/2011 jako 
certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému managementu 
kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 1955/2011 jako certifikační  
orgán č. 3001

d - Colormix NOARBLANC d - Colormix RUSTIKALd - Colormix HARMONY

E - naturcolor PLAYAE - naturcolor CAOBA

Dlažba CSB - ALTO zaznamenala významnou proměnu. Dlažba má mírně reliéfní povrch a díky nové technologii sekundárního opracování tzv. ostařování bude 
opracován i shora. Dříve se ostařováním obrušovaly všechny hrany kamene zatím co dnes tato technologie dovoluje opracování kamene shora, tím je dosaženo 
stejného efektu na horních hranách kamene plus drobného opracování také v nášlapné vrstvě kamene. Výsledný efekt můžete vidět na obrázcích. Stejným 
princip úpravy probíhá i u dlažby CSB - ALTO KRUH.

viBrolisovAný / ostAřovAný, rEliéfní - Antiko

ukázkA BArEvnýCh provEdEní dlAžBy  CsB - Alto Evo a CsB - Alto kruh       nyní

d - Colormix NOARBLANC d - Colormix RUSTIKALd - Colormix HARMONY

E - naturcolor PLAYAE - naturcolor CAOBA

ukázkA BArEvnýCh provEdEní dlAžBy  CsB - Alto                                                         dřívE
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Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát managementu BOZP, 
který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 144/2010 jako certifikační 
orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému enviromentálního 
managementu, který udělil TZÚS 
PRAHA pod číslem 361/2011 jako 
certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému managementu 
kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 1955/2011 jako certifikační  
orgán č. 3001

Fotografie mají pouze ilustrativní charakter. Některé barvy mohou vyznít odlišně na několika výrobcích, díky použitému druhotnému opracování jednotlivých výrobků a také díky 
složení kameniva obsaženého v základní směsi. Také typ nasvícení při pořizování fotografií může barvy výrazně měnit. 

Povrchová úprava STANDARD, RELIÉF je základní povrchovou úpravou bez druhotného opracování. vyznačuje se jemnozrnným, uzavřeným profilovaným po-
vrchem. Hloubka profilace je závislá na typu produktu a pohybuje se od 2 do 9 mm. Druhým významným rysem je ostrost profilace. Produkty s ostřejší profilací 
vytváří výrazně kontrastnější a plastičtější dojem povrchu. 

E - naturcolor GrEs E - naturcolor CAoBA

B - standard ČErná B - standard hnĚdá

E - naturcolor BAsAnitA

viBrolisovAný / stAndArd, rEliéfní

ukázkA BArEvnýCh provEdEní dlAžBy  CsB - CAntErA
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Fotografie mají pouze ilustrativní charakter. Některé barvy mohou vyznít odlišně na několika výrobcích, díky použitému druhotnému opracování jednotlivých výrobků a také díky 
složení kameniva obsaženého v základní směsi. Také typ nasvícení při pořizování fotografií může barvy výrazně měnit. 

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát managementu BOZP, 
který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 144/2010 jako certifikační 
orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému enviromentálního 
managementu, který udělil TZÚS 
PRAHA pod číslem 361/2011 jako 
certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému managementu 
kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 1955/2011 jako certifikační  
orgán č. 3001

Další významná změna, která nastala ve vzhledu betonových dlažeb je způsob nanášení barevných pigmentů do nášlapné vrstvy kamenů. Zatímco v minulosti 
byla barva kladena spíše v širších pruzích souvisleji, dnes s novou výrobní technologií je možné barvu nanášet mnohem šetrněji a výsledkem jsou drobnější 
proužky, kde se barevné pigmenty navzájem prolínají. Pouze v barevném provedení Colormix - HARMONY zůstává původní vzhled zachován, a to hlavně kvůli 
jeho oblíbenosti. 

řAdA BArEvnýCh komBinACí Colormix, nAturColor

d - Colormix NOARBLANC d - Colormix DESERTOd - Colormix ACERO

d - Colormix  HARMONY

E - naturcolor PLAYA

d - Colormix  RUSTIKAL

dřívE

E - naturcolor CAOBA

Pouze v barevném provedení Colormix - HARMONY 
zůstává původní vzhled zachován a to hlavně kvůli 
jeho oblíbenosti. 
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Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát managementu BOZP, 
který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 144/2010 jako certifikační 
orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému enviromentálního 
managementu, který udělil TZÚS 
PRAHA pod číslem 361/2011 jako 
certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému managementu 
kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 1955/2011 jako certifikační  
orgán č. 3001

Fotografie mají pouze ilustrativní charakter. Některé barvy mohou vyznít odlišně na několika výrobcích, díky použitému druhotnému opracování jednotlivých výrobků a také díky 
složení kameniva obsaženého v základní směsi. Také typ nasvícení při pořizování fotografií může barvy výrazně měnit. 

Další významná změna, která nastala ve vzhledu betonových dlažeb je způsob nanášení barevných pigmentů do nášlapné vrstvy kamenů. Zatímco v minulosti 
byla barva kladena spíše v širších pruzích souvisleji, dnes s novou výrobní technologií je možné barvu nanášet mnohem šetrněji a výsledkem jsou drobnější 
proužky, kde se barevné pigmenty navzájem prolínají. Pouze v barevném provedení Colormix - HARMONY zůstává původní vzhled zachován, a to hlavně kvůli 
jeho oblíbenosti. 

řAdA BArEvnýCh komBinACí Colormix, nAturColor

d - Colormix NOARBLANC d - Colormix DESERTOd - Colormix ACERO

d - Colormix  HARMONY

E - naturcolor PLAYA

d - Colormix  RUSTIKAL

nyní

E - naturcolor CAOBA

Pouze v barevném provedení Colormix - HARMONY 
zůstává původní vzhled zachován a to hlavně kvůli 
jeho oblíbenosti. 

E - naturcolor CORAL

E - naturcolor SOLETE

d - Colormix ALBA
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Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát managementu BOZP, 
který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 144/2010 jako certifikační 
orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému enviromentálního 
managementu, který udělil TZÚS 
PRAHA pod číslem 361/2011 jako 
certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému managementu 
kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 1955/2011 jako certifikační  
orgán č. 3001

1. Úvodní ustanovení
 Tyto prodejní a dodací podmínky (dále jen “PDP”) upravují vztahy při 

dodávkách Zboží mezi společností CS-BETON s.r.o., se sídlem ve Velkých 
Žernosekách 184, PSČ 412 01, IČ: 47287586, zapsané v obchodním rejs-
tříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.L. pod sp.zn. C 3257 (dále jen 
“Prodávající”) a Kupujícím. Veškeré odchylky od PDP musí být písemně 
dohodnuty v příslušné Smlouvě.

 „Smlouvou“ se rozumí kupní smlouva uzavřená mezi stranami včetně 
jejich příloh a dodatků.

 „Zbožím“ se rozumí betonové výrobky z výrobního sortimentu Prodáva-
jící včetně případného kompletačního materiálu.

2. Objednávky
2.1. Prodej a dodávky zboží se uskutečňují na základě přijetí objednávky ku-

pujícího anebo samostatné písemné smlouvy. Za přijatou se objednávka 
považuje tehdy, je-li prodávajícím písemně potvrzena.

2.2.  Objednávka musí obsahovat:
•	 druh, množství a barvu zboží
•	 navrhovaný termín dodávky (není-li uveden, rozumí se jím nejbližší 

termín dle kapacitních možností  prodávajícího)
•	 způsob dopravy
•	 dodací adresu a telefonické spojení na kontaktní osobu
•	 osoba jednající za právnickou osobu včetně prac. zařazení/postavení, 

z něhož lze vyvodit oprávnění učinit objednávku
•	 jméno osoby oprávněné k převzetí dodávky.

2.3.  Objednávky zasílá kupující písemně na Oddělení péče o zákazníka
 objednavky@csbeton.cz, fax: +420 416 747 284
2.4. Obsahuje-li objednávka nova ujednání či nepodstatné odchylky od 

ujednání kupní smlouvy, cenové nabídky či těchto PDP, považuje se dílčí 
kupní smlouva za uzavřenou avšak k novým či odchylným ujednáním 
obsaženým v této objednávce se nepřihlíží. Smluvní pokuty je možné 
sjednat pouze písemným dodatkem ke kupní smlouvě a nikoliv jedno-
stranným prohlášením v objednávce.

3. Předmět dodávky
3.1. Sortiment, druh  balení  a provedení  výrobků  a k nim  dodávaných do-

plňků  je uveden v aktuálním ceníku prodávající. Provedení a zobrazení 
zboží v obchodních dokumentech prodávající je informativní. Tyto listiny 
nelze považovat za předlohy či vzorky.

3.2. Výrobky prodávající jsou vyrobeny a dodávány v jakosti odpovídající 
platným normám  ČSN/ČSN EN.

3.3. Prodávající na své zboží vystavuje Prohlášení o shodě podle požadavku 
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně 
a doplnění některých zákonů, v platném znění, doplněného nařízeními 
vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění nebo 190/2002 Sb., v platném 
znění. Zboží podléhá zkouškám výrobce  podle schváleného kontrolního 
a zkušebního plánu a v určených případech autorizovanou osobou č. 204 
TZÚS Praha, s.p.. Prodávající provozuje systém managementu jakosti dle 
ČSN EN ISO 9001:2001, ISO 14001 a OHSAS 18001.

4.  Cena výrobků
4.1. Kupující je povinen platit prodávajícímu za dodané zboží ceny uvede-

né v ceníku, platném  v době uskutečnění dodávky  zboží. V ceně jsou 
zahrnuty  náklady na standardní balení (páskování, překrytí fólií PE, 
proklady) a naložení  na přepravní prostředek. Doprava zboží, cena palet 
a ostatních obalů, na nichž je zboží loženo, je vyčíslena  zvlášť.

4.2. Cenové nabídky prodávajícího jsou závazné po dobu 3 měsíců od data 
jejich vystavení,  není-li dohodnuto jinak.

4.3. Prodávající je vždy oprávněn  ceny zboží zvýšit, pokud dojde k prokaza-
telnému a výrobcem nezaviněnému nárůstu výrobních nákladů, avšak 
vždy po dohodě s kupujícím.

5.  Platební podmínky
5.1. Není-li  dále  stanoveno či dohodnuto jinak,  je cena  zboží  splatná  při  

odběru zboží. Jiné platební podmínky  jsou sjednávány smluvně.  Uplat-
nění reklamace či výskyt vad nestaví lhůty k placení. Není-li dohodnuto 
jinak, v případě dodávek “na fakturu” je splatnost  daňových dokladů  vy-
stavených prodávající 14 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, 
tj. dodání zboží.

5.2. Kupující je povinen  v případě prodlení  s placením  ceny dodávky  zapla-
tit prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky 
za každý den prodlení. Kupní cena se považuje za zaplacenou okamži-
kem připsání příslušné finanční částky na bankovní účet prodávajícího.

5.3. Nárok na dodatečnou slevu za včasnou úhradu kupní ceny lze uplatňovat 
za předpokladu, že kupující není současně v prodlení s úhradou žádné 
jiné splatné faktury vystavené prodávajícím.

5.4. V případě prodlení kupujícího s řádnou a včasnou úhradou kupní ceny 
zboží vzniká prodávající právo při dalších dodávkách jednostranně snížit 
či nepřiznat smluvní rabat a to do doby řádného uhrazení veškerého  do-
daného  zboží.

5.5.  Smluvní strany sjednávají, že prodávající je oprávněn stanovit dodava-
telský limit čerpání zboží.  Každý  odběr  zboží nad stanovený limit čer-
pání  zboží podléhá  individuálnímu projednání. Prodávající je oprávněn 
požadovat na kupujícím k zajištění sjednaného zboží vystavení zajišťo-
vací směnky se směnečnými podmínkami dle požadavku prodávajícího, 
avalovanou kupujícím nebo členy jeho statutárního orgánu.

5.6.  Prodávající je oprávněn  pozastavit dodávky  zboží kupujícímu i ze 
smluvního závazku bez jakýchkoliv důsledků pro prodávajícího, pokud 
je kupující v prodlení s úhradou splatných faktur nebo překročil smlu-
vený dodavatelský úvěr. Totéž platí, pokud kupující jinak porušil smluvní 
povinnosti obsažené v rámcové smlouvě, kupní smlouvě, potvrzené 
objednávce. Při prodlení kupujícího s úhradou  faktur delší jak 14 dnů 
je prodávající oprávněn pozastavit dodávky zboží až do doby uhrazení 
všech faktur po splatnosti. Nezanikají však ve smluvním závazku dohod-
nuté nároky prodávajícího na smluvní a zákonné důsledky a sankce.

6.  Termín plnění
6.1.  Termín plnění je stanoven kupní smlouvou či potvrzenou objednávkou.
6.2. V případě nesplnění smluvních termínů odběru zboží kupujícím má prá-

vo prodávající stanovit náhradní termín zahájení odběru ne však déle 
než 1 týden.

 Pokud ani v tomto termínu kupující zboží neodebere, má prodávající prá-
vo převést  zboží  do  burzy  volných  výrobků  a prodat  jej,  kupující  má  
povinnost s  prodávajícím dohodnout nový termín dodání zboží s ohle-
dem na výrobní a obchodní možností prodávajícího. Pokud kupující pí-
semně sdělí prodávajícímu svůj požadavek na uskladnění neodebraného 
zboží a prodávající tento požadavek písemně akceptuje, vzniká mu nárok 
na úhradu skladného ve výši 10,- Kč za skladovanou jednotku  (paleta, 
výrobek)  denně, který kupující uhradí při realizaci odběru jako dodatek 
ke smluvní ceně.

7. Dodací podmínky
7.1. Při dodávce potvrdí kupující nebo jím pověřená osoba dodací list. Potvr-

zený dodací list slouží  jako doklad  o převzetí  zboží kupujícím. Převzetím 
zboží kupující potvrzuje splnění závazku prodávajícího předat doklady 
ke zboží včetně těchto podmínek a zároveň potvrzuje, že zboží řádně 
prohlédl a zjistil jeho shodu s se smlouvou (druh, stav, jakost, barva, pro-
vedení, množství). Převzetím dochází též k přechodu nebezpečí škody na 
zboží.

7.2. Pokud  kupující  nepřevezme připravené zboží  ve smluvním  termínu  
nebo  dle výzvy k odběru, je prodávající oprávněn zboží na účet a riziko 
kupujícího po dobu 7 dnů uskladnit a vyúčtovat mu cenu uskladnění 
včetně vzniklých souvisejících nákladů. Cena za uskladnění činí 10,- Kč 
za každou neodebranou skladovanou jednotku.

7.3. Prodávající zajišťuje  na požádání,  jako  placenou  službu,  přepravu  
výrobků  na místo určení. Podmínkou zajištění přepravy je řádná objed-
návka této služby ze strany kupujícího.

7.4. Kontaktním  místem   pro  podání   objednávky  na  dopravu   je  oddělení   
péče o zákazníky prodávajícího. Objednávka na dopravu musí obsahovat 
následující informace:
•	 požadovaný termín vykládky
•	 požadovaný druh přepravy  (návěs, návěs bez plachty, souprava,  auto s HR)
•	 přesnou  adresu  vykládky  (místo,  ulice,  PSČ)  včetně  přejímací  oso-

by  a její telefon
•	 cenu dopravy

7.5.  Cena přepravy je smluvní a účtuje se společně s přepravovanými výrob-
ky daňovým dokladem, případně  samostatným daňovým  dokladem. 
Obsahuje-li cenová nabídka doložku “doprava zboží zdarma”, nebude 
dopravné fakturováno pouze v případě plného vytížení celého náklad-
ního vozidla. Za nevytížené vozidlo bude požadována cena za dopravu 
dle cenové nabídky.

7.6. Kupující zajistí pro hladkou  vykládku  na své náklady následující podmínky: 
•	 Vhodný	 manipulační	 prostředek	 pro	 skládání	 zboží	 z	 přepravního	

prostředku např.  VZV,  jeřáb.  Za  poškození   zboží  či  přepravních 
obalů  z důvodu  použití nevhodného  manipulačního  prostředku  pro  
skládání  nenese  prodávající odpovědnost.  Hrozí-li   poškození   pře-
pravního  prostředku  z  důvodu   použití nevhodného manipulačního 
prostředku pro  skládání,  může  řidič  odmítnout složení tímto pro-
středkem a žádat použití jiného manipulačního prostředku. Náklady  
na skládání  zboží hradí kupující  včetně  vícenákladů vzniklých  z výše 
uvedených důvodů. Toto ustanovení se nevztahuje na přepravu po-
mocí přepravních prostředků vybavených hydraulickou rukou.

•	 Přítomnost	osoby	oprávněné	pro	převzetí	zboží.	Je-li	zboží	dodáváno	
přímo odběrateli kupující a kupující (obchodní organizace) na místě 
dodání nemá svého zaměstnance či zástupce, určí v objednávce osobu 
či subjekt oprávněný k převzetí zboží. Podpisem dodacího listu takto 
určenou osobou se zboží považuje za doručené i kupující. Od převzetí 
zboží běží lhůta pro provedení prohlídky zboží bez ohledu na to kdy 
a zda vůbec kupující provedení prohlídky na stavbě fyzicky zajistí.

•	 Zpevněnou	 a	 sjízdnou	 komunikaci	 pro	 silniční	 a	 motorová	 vozidla	
o celkové hmotnosti 40t. Hrozí-li poškození  přepravního prostředku 
z důvodu nezajištění vhodné komunikace pro vykládku, je řidič opráv-
něn určit sám nejbližší vhodnou  komunikaci ke skládání.  Vícenáklady 
vzniklé  z tohoto  titulu  hradí kupující.

7.7. Pokud z jakýchkoliv důvodů existuje na straně kupujícího překážka, pro 
kterou nelze přepravu  uskutečnit, je kupující povinen  neprodleně tuto 
skutečnost oznámit prodávajícímu tak, aby bylo možno maximálně 
zabránit vzniku zbytečných nákladů. Vzniklé náklady je kupující povi-
nen uhradit. V případě překročení celkové povolené doby vykládky, tj. 
1 hodina, bude kupujícímu účtována náhrada za promarněný čas ve výši 
250,- Kč za každých započatých 15 min.

7.8. Při vlastním odvozu se kupující zavazuje zajistit odběr a přejímku zboží 
od prodávajícího ve výrobním závodě ve lhůtě stanovené ve výzvě k od-
běru.

7.9. Pokud kupující  použije  k odběru dopravce,  je tento povinen  prokázat  
se oprávněním zboží převzít.

7.10. Kupující se zavazuje uvést přesné dopravní dispozice při podpisu kupní 
smlouvy. Jakékoli změny dopravních dispozic musí být provedeny pí-
semně, nejpozději 3 pracovní dny před odesláním zboží.

7.11. Dodávku  zboží  je ve všech  případech  povinen  prodávající avizovat  
kupujícímu nejméně 3 dny předem, způsobem uvedeným ve smlouvě 
(fax, písemně).

7.12. Prodávající se zavazuje dodávat své výrobky kupujícímu balené dle pro-
dejních a dodacích podmínek. Fólie, balící ocelová páska a proklady jsou 
prvky balení nevratné  a plně  recyklovatelné. Prodávající prodává  své  
výrobky  na  paletách typu EUR. Smluvní cena za bezvadnou paletu je 
stanovena na 220,-Kč/kus. Kupující si vyhrazuje právo změny smluvní 
ceny za paletu. Prodávající musí však kupujícího na změnu smluvní ceny 
písemně upozornit nejpozději 14 dni před vlastní změnou kupní ceny 
palety. Bezvadné palety budou zpět vykupovány prodávajícím  za cenu 
sníženou o 10 % ve vztahu k ceně prodejní. Prodávající vykupuje palety 
do šesti měsíců po dodání zboží. Po uplynutí této lhůty není prodávající 
povinen palety vykoupit. Prodávající vykupuje palety od kupujícího pou-
ze do výše množství palet dodaných kupujícímu za sledované období. 
Podmínkou pro zpětný odkup palet je bezvadný  stav palet ve smyslu 
norem ČSN 269110 a ČSN269107. Prodávající nevykupuje palety poško-
zené.

8. Náhrada škody
8.1.  Prodávající není povinen hradit nepřímé a následné škody vzniklé po-

rušením povinnosti v souvislosti se Smlouvou. Za nepřímé a následné 
škody se považují zejména: ušlý zisk, energetické ztráty, náklady spojené 
s nemožností užívání věci, náklady na zjištění náhradního zboží, škody 
vzniklé jako následek pozdního dodání zboží, smluvní pokuty a  jiné 
sankce vyplývající ze smluvních vztahů uzavřených mezi kupujícím 
a třetími osobami.

8.2. Celková souhrnná povinnost Prodávajícího k náhradě veškeré škody 
včetně smluvní pokut a dalších nároků kupujícího vzniklých v souvislosti 
s porušením jedné nebo více povinností prodávajícího nesmí v žádném 
případě převyšovat maximální částku ve výši 30 % celkové ceny zboží 
bez DPH.

8.3.  Žádné z výše uvedených omezení celkové náhrady škody se nevztahuje 
na škodu způsobenou úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

9.  Záruka
9.1.  Prodávající poskytuje kupujícímu na zboží záruku v délce 5 let  a to na 

výrobní vady a funkčnost, tzn. že při obvyklém užívání a dodržení pod-
mínek uvedených dále bude zboží použitelné k smluvenému či obvyklé-
mu účelu po celou záruční dobu. tzn. že při obvyklém užívání a dodržení 
podmínek uvedených dále bude mít zboží prokazatelné vlastnosti dle 
příslušných norem ČSN a prohlášení o shodě po celou záruční  dobu.  
Podmínky   záruky  a uplatnění   reklamace se  řídí  Reklamačním řádem 
prodávajícího.

9.2. Záruka dle předchozího bodu se nevztahuje na kovové a plastové kom-
pletační prvky.

9.3. Jakoukoliv reklamaci  zjistitelných vad  musí  kupující  uplatnit  u prodá-
vajícího bez zbytečného odkladu a to ještě před zapracováním výrobků 
do stavby.

9.4. Nárok na uplatnění  záruky nevznikne  v případě:
•	 poškození  zboží, jehož příčina  spočívá  přímo či nepřímo  v selhání  

podloží  či spodní konstrukce nebo v sedání či deformaci podloží
•	 poškození  zboží z důvodu  chybné  montáže,  pokládky,  neodborného 

zacházení, znečištění
•	 poškození  zboží způsobené mechanickými či chemickými vlivy (ze-

jména používáním nevhodného chemického posypového materiálu 
- posypové soli na bázi jiné než NaCL mohou zásadním způsobem 
narušit betonové konstrukce)

•	 mechanického poškození zboží a případné  změny povrchu způso-
bené povětrnostními vlivy, které nezhoršují užitné vlastnosti zboží,

•	 vzniku odlišnosti v odstínu povrchové barevnosti, dále odlišnosti  způ-
sobené vápenným nebo železitým výkvětem či odlišnosti způsobené 
použitím desinfekčních  přípravků  na bázi sloučenin chlóru,

•	 vady vzniklé při přepravě  způsobené nedostatečným připevněním/
kurtováním,

•	 poškození  zemětřesením, povodní,  zaplavením, požárem, krupobi-
tím, explozemi, pádem letících těles, sesuvem půdy, lavinou, zřícením 
skal, poškození způsobená vyšší mocí.

 Barevné  provedení   COLORMIX je  nutno  posuzovat   na  celé  vydlážděné 
ploše nikoliv na jednotlivých kamenech.

10.  Další ujednání
10.1. Pro smluvní vztahy je závazný výlučně právní řád České republiky.
10.2. Veškeré  změny  a doplňky  těchto  dodacích  podmínek   mohou  být  

provedeny v konkrétním případě pouze písemně.

CSB - Prodejní a dodaCí Podmínky
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Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát managementu BOZP, 
který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 144/2010 jako certifikační 
orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému enviromentálního 
managementu, který udělil TZÚS 
PRAHA pod číslem 361/2011 jako 
certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému řízení jakosti, který 
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 
jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha 
pod číslem 213/2008 jako certifikační 
orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky 
harmonizovaných euronorem ČSN EN 

Certifikát systému managementu 
kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod 
číslem 1955/2011 jako certifikační  
orgán č. 3001

1.  Práva  z  odpovědnosti za  vady  je  nutno  uplatnit   u  toho  právního   
subjektu, u kterého bylo zboží zakoupeno. U společnosti CS-BETON, s.r.o. 
je možné uplatit reklamaci pouze kupujícím, který zboží zakoupil přímo 
u prodávajícího a na jehož jméno  byl vystaven  daňový  doklad. Vady mu-
sejí být uplatněny  bez zbytečného odkladu.

2. Kupující se při reklamaci výrobků či zboží v záruční době musí prokázat 
daňo- vým  dokladem  a dodacím  listem.  O reklamaci  sepíše  prodávající 
reklamační zápis, který musí být podepsán  též kupujícím. Na základě po-
souzení reklamace rozhodne prodávající o její oprávněnosti, uznání nebo 
zamítnutí.

 Prodávající přejímá závazek odstranit bezplatně řádně a včas oznámené 
vady zboží a to podle svého rozhodnutí opravou nebo výměnou. V případě 
zabudování zboží se zjevnou vadou se kupující zavazuje na své náklady 
zajistit pracovní přístup ke zboží, jeho demontáž a opětovnou instalaci 
nezbytnou k řádnému provedení opravy/výměny zboží.

3. Zjevné vady zboží musí být oznámeny bez zbytečného odkladu po dodání 
zboží kupujícímu. Kupující  se při zjištění  zjevných  vad (opticky  zjistitel-
ných) a při uplatnění svých práv zavazuje postupovat takto:

	 •	 při	přejímce	zboží	v	návaznosti	na	rozsah	a	závažnost	zjevné	vady	zboží	
nepřevezme. Tuto  skutečnost s řádným  zdůvodněním vyznačí  do dodací-
ho listu dodávky zboží.

	 •	 při	přejímce	 	zboží	 	poznačí	 	 zjištěné	 	zjevné	 	vady	 	do	dodacího	 	 listu		
dodávky zboží, uplatní písemnou reklamaci v nejkratší možné době, nej-
později však do 2 dnů od přejímky zboží, a zboží převezme. Zboží ponechá 
v původním originálním balení do doby vyřešení  reklamace.

 Nejsou-li  zjevné vady při přejímce  zboží uplatněny  v uvedených lhůtách,  
má prodávající za to, že zboží bylo řádně dodáno bez zjevných vad.

4.  Zboží mající zjevné vady opticky  zjistitelné, které však nemohly  být zjiš-
těny  při pře- jímce vlivem balení zboží, nesmí být zabudováno a musí být 
ponecháno ve stavu v jakém byla vada zjištěna. Kupující zejména uvede 

znaky prokazující původ zboží a charakter vady, tj. zejména  štítek  označu-
jící  zboží,  jeho  kvalitativní třídu  a datum  výroby či štítek s čárovým kó-
dem. Takovéto vady je kupující povinen oznámit prodávajícímu neprodleně 
po zjištění. Oznámení v písemné formě je nezbytné doručit prodávající 
nejpozději do 48 hodin po zjištění a nahlášení.

5. Při zjištění skrytých vad zboží je kupující povinen oznámit prodávajícímu 
výskyt těchto vad neprodleně písemně s uvedením charakteru vady a po-
nechat zboží ve stavu a konstrukci, kde vadu zjistil do prohlídky  prodávají-
cího. Kupující  musí umožnit  prodávajícímu realizovat  jakákoliv  opatření  
vedoucí  k získání podkladů pro řádné prošetření  skryté vady (odběry 
vzorků, vývrtů atd.)

6.  Vady  zboží  musí  být reklamovány vždy  písemně  a oznámení musí splňo-
vat zákonné náležitosti. Oznámení o vadách zboží či díla, v němž je zboží 
zabudováno, zaslané prodávající na vědomí třetí osobou či pouhé přepo-
slání takového oznámení kupujícím prodávající, není možné považovat za 
platné  oznámení vady. Stejně tak oznámení, které postrádá identifikaci 
reklamovaného zboží a pozorovanou vadu, prodávající není povinen řešit. 
V případě, že kupující neumožnil či jinak zabránil prodávajícímu řešit vadu 
zbo- ží či jeho možnou opravu, nebo bez vědomí a souhlasu prodávajícího 
vadu řešil jiným  způsobem, zanikají  tím záruky  na zboží  dané  prodávají-
cím včetně  jeho odpovědnosti z vad.

7.  Za vadu zboží nelze považovat vadu,  která spočívá  v nesplnění  vlastností  
zboží prodávajícímu v době výroby a dodání zboží neznámých a nepožado-
vaných nebo ke které se prodávající smluvně nezavázal. Totéž platí i o do-
kládání jakosti zboží. Má-li zboží vady, zvláště pak skryté, které v  době 
zjištění nezapříčinily ztrátu technických, bezpečnostních a funkčních vlast-
ností zboží a jehož výměna by vyžadovala náklady vyšší než 50% kupní 
ceny zboží, akceptuje kupující právo prodávajícího nejprve poskytnout 
slevu z ceny zboží vyjadřující snížení kvalita- tivních parametrů zboží nebo 
realizovat adekvátní odbornou sanaci zboží nebo ponechat zboží v  kon-
strukci a na náklady prodávajícího realizovat výměnu zboží v okamžiku, 

kdy v důsledku  vady bude opotřebení zboží či ztráta funkčnosti zboží vyšší 
než na jaké bylo zkoušeno a na jaké bylo vydáno prohlášení o shodě, ale to 
pouze nastane-li  tato skutečnost v době záruční doby.

 Reklamaci nelze  uplatnit  na výrobky  a zboží  prodané  za nižší  cenu  z dů-
vodu vady, pro kterou byla nižší cena sjednána.

 V případě, že kupující oznámí prodávajícímu vady zboží a na zboží nejsou 
zjištěny žádné vady, za které by byl prodávající odpovědný, nahradí kupující 
prodávajícímu náklady vzniklé s tímto oznámením.

8. Reklamování vad zboží nedává právo kupujícímu neplnit platební podmín-
ky, ke kterým se zavázal. Kupující také nemá právo neplnit z titulu vad zboží 
pla- tební podmínky u dodaného zboží, kterého se uplatněná odpovědnost 
za vady netýká.

 Vadu zboží nelze uplatnit na drobné barevné odlišnosti v odstínu povr-
chové barevnosti zboží, neboť je důsledkem užívání přírodních materiálů 
(písky, štěrkopísky, cement). Taktéž není důvodem k uplatnění vad zboží 
výkvět složek cementu na povrchových plochách zboží.  Jedná se o nepra-
videlný bílý povlak povrchu zboží, který nemá žádný vliv na kvalitu a užitné 
vlastnosti zboží a zmizí účinkem  působení  povětrnostních vlivů.

 Za vadu zboží nelze uplatnit též drobnou barevnou  odlišnost,  která může 
nastat vlivem plnění různých objednávek či doobjednávek s větším časo-
vým odstu- pem jejich realizace  prodávajícím.

 Dále nelze uplatnit vadu zboží z důvodu výskytu tzv. Krakeláže (mikrotrh-
lin). Na povrchu  betonových produktů  se mohou  v průběhu  životnosti  
vyskytnout po- vrchové mikrotrhlinky, které jsou patrné zejména po dešti. 
Tyto mikrotrhlinky nemají vliv na technické  vlastnosti, neovlivňují mecha-
nicko-fyzikální vlastnosti produktů,  neovlivňují jejich životnost  ani funkci 
a nemohou  být důvodem  k reklamaci.

9. Tento reklamační řád nabyl účinnosti dnem 1.1.2014. Reklamační řád je 
k dispozici v sídle prodávající či na: www.csbeton.cz.

Prodávající si vyhrazuje právo změny tohoto reklamačního řádu.

reklamační řád SPolečnoSti CS-Beton, s.r.o.

krakeláž

Cemento-VáPennÝ VÝkVĚt

Na povrchu betonových obrubníků se v průběhu životnosti mohou vyskytnout povrchové mikrotrhliny, které jsou patrné zejména po dešti. Tyto mikrotrhliny nemají vliv na technické vlastnosti betonových obrubníků, neovlivňují jejich životnost ani 
funkci, nejsou tedy důvodem k reklamaci.

Výkvěty jsou obvykle průvodním znakem probíhajících chemických reakcí v betonu. Na základě této zkušenosti a zkoušek provedených na našich výrobcích  (České vysoké učení technické v Praze, Kloknerův ústav, Výzkum a zkoušení hmot a konstrukcí) 
uvádíme následující:

•	 Výkvěty na našich výrobcích jsou z převážné části tvořeny uhličitanem vápenatým, který vzniká přeměnou hydroxidu 
vápenatého. Ten je jedním z produktů hydratace cementu a za určitých okolností může být rozpuštěn v pórové 
kapalině a následně transportován na povrch betonu. Zde se působením CO2 přemění na CaCO3.

•	 Výkvěty na povrchu betonových výrobků a konstrukcí mají většinou charakter bílých skvrn rozdílného tvaru 
a velikosti.

•	 Výkvěty sestávající z uhličitanu vápenatého nejsou známkou nedostatečné kvality betonu a nemají vliv na jeho 
jakost.

•	 Vznik výkvětů je nezávislý na druhu a jakosti použitých cementů.

•	 Rovněž přísady do betonu nezamezují spolehlivě vzniku výkvětů.

•	 Jestliže se již na povrchu betonu výkvěty objevily, je zpravidla účelné vyčkat určitou dobu. Často získá povrch betonu 
po delší době opět obvyklý vzhled, např. v důsledku působení kyselých dešťů. Výkvěty lze odstranit z povrchu také 
použitím speciálních cemických prostředků.

Ukázka povrchu a povrchu 
s cemento-vápenným výkvětem.
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Produkty splňují požadavky 
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číslem 1955/2011 jako certifikační  
orgán č. 3001
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CS-Beton s.r.o.

Velké žernoseky 184
 412 01 litoměřice

tel.: +420 416 747 283-4
 fax: +420 416 747 179

e-mail: csbeton@csbeton.cz
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