
Dutinové bednicí tvárnice jsou určeny pro vyztužené i nevyztužené nosné 
stěny. Profil tvárnic je uzpůsoben pro vkládání vodorovného armování, tvar 
bočnic vytváří zámky, které slouží k snadné montáži. Systém bednicích tvárnic 
je opatřen i kusy k půlení. 

CSB–BEDNICÍ TVÁRNICE ES01

hladký šEdá

VySoká funkční hodnota
největší výhodou bednících tvárnic naší výroby je 
rozměrová přesnost. I když jste možná přesvědčeni, že 
kvalita u bednících tvárnic není až tak podstatná, opak 
je pravdou. nízká výrobní tolerance na výšku výrobku 
vám totiž maximálně usnadní a zrychlí práci.

kValIta PRoduktu
Betonové tvárnice z naší produkce jsou vyrobeny 
z kvalitní betonové směsi a díky měření výšky laserem 
jsou i rozměrově přesné. tvárnice nabízíme v mnoha 
šířkových provedeních, což umožňuje jejich použití pro 
stavbu základů či zdí prakticky jakékoliv šířky.

www.csbeton.cz



PEVnoSt 
a mRazuVzdoRnoSt
Bednicí tvárnice mají výborné fyzikální vlastnosti. 
Jsou mrazuvzdorné a nenasákavé. Po zalití betonem 
dochází ke zmonolitnění celé konstrukce.

VšEStRannÉ VyuŽItí
Bednící tvárnice mají opravdu široké uplatnění: 
stavby základů 
nosného nezatepleného zdiva 
nosných pilířů, sloupů
oplocení
opěrných zdí s obkladem
odpadní jímky aj.

záRuka 5 lEt
na všechny výrobky poskytujeme záruku 5 let

PoRadEnStVí
tEChnICká PodPoRa
náš tým vyškolených pracovníku s dlouholetopu praxí rád zodpoví všechny vaše dotazy a navrhne nejlepší řešení právě 
pro váš projekt. neváhejte nás kontaktovat. Poradíme vám jaký materiál vybrat, jak ho instalovat nebo vám doporučíme 
nejbližšího prodejce.

+420 473 030 400

+420 473 030 400  +420 416 747 179  csbeton@csbeton.cz

CS-BEton s.r.o., Velké Žernoseky 184, 412 01 litoměřice www.csbeton.cz

mRazuVzdoRnoSt
vysoká odolnost proti povětrnostním podmínkám❄

5

skladebné rozměry mm počet spotřeba 
betonu 

CSB - BEDNICÍ TVÁRNICE mJ šířka výška délka ks/m2 m2/paleta ks/m3

tvárnice šířky 15 cm ks 150 250 500 8 8,00 0,0089

tvárnice šířky 20 cm ks 200 250 500 8 6,00 0,0137

tvárnice šířky 25 cm ks 250 250 500 8 5,00 0,0190

tvárnice šířky 30 cm ks 300 250 500 8 5,00 0,0240

tvárnice šířky 40 cm ks 400 250 500 8 3,75 0,0347

tvárnice šířky 50 cm ks 500 250 500 8 2,50 0,0433
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ukázka tvaru
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