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NOVINKY
Nové výrobky z produkce PRESBETON Nova, s.r.o.
a PRESBETON Drahotuše, s.r.o.
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Dlažba PICADO

IN

ZÁMKOVÁ A SKLADEBNÁ DLAŽBA
V předchozích letech si velkou oblibu získaly dlažby, které svým
vzhledem imitují přírodní kámen. Novinka letošního roku –
dlažba PICADO – se snaží dovést tento typ dlažeb k dokonalosti. Dvanáct typů základních dlažebních kamenů a dva poloviční
se můžou jevit pro pokládku jako náročný rébus, ale ﬁnální přirozený vzhled stojí za to. Na povrchu každého kamene jsou již
z výroby vytvořeny „falešné“ spáry, které se spolu s těmi skutečnými po pokládce zasypou vhodným pískem. Tím se podtrhne přirozenost vyskládané plochy. Vybírat lze ze tří barevných
colormixů – Arido, Ardeso a Tiera. Dlažba je určena pro pochozí
plochy a místa s občasným pojezdem osobních automobilů,
např. chodníky, terasy, vjezdy do garáží apod. Je mrazuvzdorná
a je opatřena vnitřním ochranným systémem Protect System
IN proti znečištění a pronikání vody.

PICADO – colormix Ardeso

povrch reliéfní

colormix Ardeso

colormix Arido

colormix Tiera

PICADO skladba
Kámen celý

Kámen poloviční A

Kámen poloviční B

80

364

269

80
348

135

80
463

Základní kameny dlažby PICADO skladba jsou dodávány na paletě s určitým počtem doplňujících kamenů.
Poloviční kámen B lze po rozštípnutí použít spolu s kamenem A jako kámen běžný celý.

výrobek
PICADO skladba
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cena (Kč/m2) s DPH
572,30

134

ZÁMKOVÁ A SKLADEBNÁ DLAŽBA
Strohý design, protáhlý tvar, neutrální barvy – to je dlažba
KARETO. Ideální doplněk současné moderní architektury,
kterou charakterizuje jednoduchost a střídmost. Vyrábí se
ve třech barvách – bílá, černá, šedá v tryskano-kartáčované
úpravě. Dlažební kámen má tvar štíhlého hranolu o velikosti
60 × 10 cm a výšce 10 cm. Vzhledem k těmto rozměrům lze
dlažbu KARETO použít pro pochozí plochy a místa s občasným pojezdem osobních automobilů. Své uplatnění najde jak
v soukromém, tak veřejném sektoru. Dlažba je mrazuvzdorná
a opatřena vnitřním ochranným systémem Protect System
IN proti znečištění a pronikání vody.
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Dlažba KARETO

IN

100

600
100

povrch tryskaný/kartáčovaný
cena (Kč/m2) s DPH
965,60

výrobek
KARETO
šedá

černá

Dlažba FERRA

TOP

NATURAL DLAŽBA
Poptávka po betonových dlažbách imitujících přírodní materiály roste, proto do „rodiny“ Natural dlažeb přibyla dlažba FERRA,
která svým povrchem imituje břidlicový kámen. Záměrně byl
však dlažebním deskám dán pravidelný obdélníkový tvar, který
umožňuje vytvářet rovné a ohraničené plochy. K dispozici jsou
dva formáty 100 × 20 cm a 50 × 20 cm a výšce 5,5 cm. Dlažba
je určena na pochozí plochy v soukromém a veřejném sektoru.
Je mrazuvzdorná a opatřena impregnací Protect System TOP
proti znečištění a pronikání vody.

povrch reliéfní

FERRA 1

FERRA 2
55
55
1000

břidlicová

výrobek
FERRA 1
FERRA 2

500
200

200

cena (Kč/ks) s DPH
260,20
139,20
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bílá

Výrobky z produkce PRESBETON Drahotuše, s.r.o.

Dlažba KATRINA

TOP

PLOŠNÁ DLAŽBA
Standardní plošná dlažba s tryskanou povrchovou úpravou,
která zaručuje výborné protiskluzové parametry. Oblíbený obdélníkový formát 60 × 30 × 4 cm v bílé, šedé a černé barvě
lze použít na zpevněné plochy určené pro pohyb chodců, tzn.
chodníky, terasy, odpočinkové plochy ve veřejném a soukromém sektoru. Dlažbu je možné mimo jiné klást i na terče. Je
mrazuvzdorná a opatřena impregnací Protect System TOP proti znečištění a pronikání vody.

ŸKATRINA – černá

KATRINA – bílá

KATRINA – šedá

povrch tryskaný

bílá

šedá

černá

40

i

600
300

výrobek
KATRINA
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cena (Kč/m2) s DPH
591,70

Moderní formát 60 × 30 cm
a atraktivní barvy udávají
nový trend v designu
betonových dlažeb.

ZDICÍ PRVKY
Průběžné a rohové stavební kameny DUO STONE jsou určeny
k výstavbě malých okrasných zídek a ke zpevnění svahů v kaskádových zahradách. Součástí tohoto systému jsou i prvky na
výstavbu schodů, pomocí kterých lze propojit plochy o různých
výškách. Jednotlivé kameny vznikají rozštípnutím jednoho betonového bloku, přičemž všechny takto vzniklé kameny jsou
následně orumplovány. Vyrábějí se v okrové a šedočerné barvě.
Tvárnice jsou mrazuvzdorné a jsou opatřeny ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody.

DUO STONE – šedočerná

povrch štípaný/rumplovaný

šedočerná

okrová

DS 600

DS 500 roh

150

DS 400

150

DS 400 roh

150

DS 200 roh

Schod DUO STONE

150

150

150
200
600

500
200

400
200

400
200

400

200

výrobek / typové označení
Zdicí kámen průběžný / DS 600
Zdicí kámen ukončující rohový / DS 500 roh
Zdicí kámen průběžný / DS 400
Zdicí kámen ukončující rohový / DS 400 roh
Zdicí kámen ukončující / DS 200 roh
Schod DUO STONE

200

cena (Kč/ks) s DPH
125,80
106,50
87,10
99,20
42,40
192,40

i

400

Možnosti použití použití
kamenů DUO STONE
najdete na str. 176.
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Zahradní systém DUO STONE

IN
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Betonová cihla lícová BCL 2

IN

ZDICÍ PRVKY
Obliba betonových lícových cihel u českých zákazníků rozhodla
o tom, že stávající lícové cihly byly doplněny o nový formát, tzv.
český formát, který vychází z tradiční klasické plné cihly, která
má rozměr 290 × 140 × 65 mm. V nabídce je v hladkém provedení v přírodní a červeno-hnědé barvě. Tyto cihly se používají
na stavbu zídek, plotů či menších zahradních staveb. Jsou mrazuvzdorné a opatřeny vnitřním ochranným systémem Protect
System IN proti znečištění a pronikání vody.

povrch hladký
65

290

přírodní

výrobek

Výrobky z produkce PRESBETON Nova, s.r.o.

BCL 2

červená/hnědá

140

barva
přírodní
červená/hnědá

cena (Kč/ks) s DPH
12,10
16,90

Stůl H-E-X

TOP

VENKOVNÍ ARCHITEKTURA
Ucelený originální systém H-E-X, který je tvořen hexagonální
dlažbou a městským mobiliářem (květináče, lavičky, betonové
sedáky, sloupky a stojany na kola), byl rozšířen o stůl H-E-X. Stejně jako ostatní prvky tohoto systému vychází i on z hexagonální
geometrie, tzn. podesta stolu je ve stejném formátu jako dlažba
a lze jej tedy přímo vložit do vyskládané plochy spolu s dlažbou
a ostatními betonovými prvky. Všechny výrobky jsou mrazuvzdorné a opatřeny impregnací Protect System TOP proti znečištění a pronikání vody.

povrch hladký
1608

1000

přírodní

810
600

350
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výrobek
Stůl H-E-X

cena (Kč/ks) s DPH
32 609,50

PALISÁDY, LEMOVACÍ PRVKY A ZAHRADNÍ STĚNY
Produktová řada zahradních prvků STANDARD byla rozšířena
o betonové dílce s reliéfní povrchovou úpravou imitující kámen
a dřevo. Oproti stávajícím prvkům STANDARD tyto reliéfní stěny
STANDARD lépe zapadnou do zahradní architektury při tvorbě
okrasných zahrad či městských parků. Tyto prvky jsou mrazuvzdorné a jsou opatřeny impregnací Protect System TOP proti
znečištění a pronikání vody.

STANDARD S 55/R, S 55/R VR 90
povrch reliéfní

přírodní

hnědá

STANDARD S 55/R
prkno
100

barva

STANDARD/ S 55/R prkno – rovný prvek
STANDARD / S 55/R VR 90° kámen – vnější roh
STANDARD / S 55/R VR 90° prkno – vnější roh

hnědá
přírodní
hnědá

cena (Kč/ks)
s DPH
1 193,10
2 497,40
2 497,40

STANDARD VR 90° prkno

STANDARD VR 90° kámen
100

100

550

550

550

120
490
300

490

490

490

490

Betonové skruže TBX
VENKOVNÍ ARCHITEKTURA
Ke stávajícímu sortimentu betonových dílců pro studny přibyly
betonové skruže TBX o průměru 100 cm a výšce 25 cm a průměru 80 cm a výšce 25 a 100 cm. Všechny vyráběné skruže
mají hladký povrch v barvě betonu. Lze je doplnit půlenými
betonovými poklopy TBH, které jsou také ve stávající nabídce.
Všechny výrobky jsou mrazuvzdorné.
Betonová skruž TBX 2-80
800

Betonová skruž TBX 2-100
1000

1000, 500, 250

1000, 500, 250

povrch hladký
výrobek / typové označení

přírodní

Betonová skruž / TBX 2-100/25
Betonová skruž / TBX 2-80/100
Betonová skruž / TBX 2-80/25

cena (Kč/ks)
s DPH
816,80
1 663,80
635,30

960

1200
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výrobek / typové označení

Výrobky z produkce PRESBETON Nova, s.r.o.

Zahradní stěny STANDARD

TOP

