
DEKORATIVNÍ DlAŽbA

CSB - HISTORI, barva colormix ALLEGRO

CSB - HISTORI kámen č. 3
barva colormix RUSTIKAL
povrch standard hladký

CSB - HISTORI kámen č. 2
barva colormix RUSTIKAL
povrch standard hladký

CSB - GRANITO
barva ŠEDÁ
povrch brokovaný excellent

CSB - GRANITO
barva ŠEDÁ
povrch brokovaný excellent

Jedná se o dlažby velmi dekorativní. Sestavy kamenů obsahují menší formáty prvků, které se skládají do mozaiky. Hodí se stejně dobře jak k tradičním rodinným 
domům, tak i do městské zástavby. Pro dosažení ideálního výsledku se doporučuje pokládat kameny nahodile.



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

CSB - GRANITO   AE01
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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.

Tato dlažba je tvořena sestavou 117 nepravidelných kamenů poskládaných do mozaiky. Jedná se o dlažbu velmi dekorativní. Elegantního vzhledu je dosaženo 
křivkami jednotlivých kamenů, které svou nepravidelností rozbíjí celistvost zpevněné plochy. Pro dosažení ideálního výsledku se doporučuje pokládat kameny 
nahodile. Z tohoto typu dlažby lze velmi snadno tvořit kruhy, obloukově zakřivené cesty a jiné dekorativní prvky.

Barvy / povrchy
brokovaný

excellent
A - ŠEDÁ ●
B - standard ČERNÁ ●
C - nestandard BÍLÁ ●

Ceny se řídí aktuálním ceníkem, který zpravidla vychází vždy 1. 5. 



Dlažba je tvořena sestavou tří kamenů stabilně řazených do skladby již z výrobní formy. Jedná se o dlažbu velmi dekorativní. Díky minimálnímu zkosení hran lze 
tuto dlažbu využít i na plochách s požadavkem na hladký a vyrovnaný povrch.  Za použití stále více oblíbených barev z kolekce COLORMIX  lze vytvořit skutečně 
impozantní prostor.

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
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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.

STANDARD, HLADKÝ / B - STANDARD

ČERVENÁ HNěDÁ OKR ČERNÁ JAVOR

ŠEDÁ

STANDARD, HLADKÝ / A 

POVRCHOVÁ ÚPRAVA / BAREVNÁ PROVEDENÍ

STANDARD, HLADKÝ / D - COLORMIX

ALBA ACERO ALLEGRO

STANDARD, HLADKÝ / D - COLORMIX

DESERTO RUSTIKAL

NOARBLANC

60 | 80

40 | 60 | 80

CSB - HISTORI   AE03

Skladba na paletě

77
0

1120
ukázka kamenů

Barvy / povrchy
standard

hladký
A - ŠEDÁ ●
B - ČERVENÁ, HNěDÁ, OKR, ČERNÁ, JAVOR ●
D - colormix ALBA, ACERO, ALLEGRO, DESERTO, RUSTIKAL, NOARBLANC ●

www.csbeton.cz



CSB - GRANITO, barva standard OKR (individuál)

CSB - HISTORI, barva colormix RUSTIKAL CSB - HISTORI, barva colormix ALLEGRO

CSB - HISTORI, barva colormix RUSTIKAL

CSB - GRANITO, barva ŠEDÁ, nestandard BÍLÁ, povrch excellent

Inspirace pro použití dekorativních dlažeb


