
Prvek pro tvorbu okrasných zdí plní funkci svahového opěrného systému, 
který účelně slučuje svou funkčnost se zelení v zahradě či veřejných 
prostranstvích. Maximální výška opěrné zdi by neměla přesáhnout 1,6 m. 

CSB–FLORIA FS01

hladký šedá

UživatelSké pohodlí
květináče jsou ideálním řešením zejména pro  zpevnění 
prudkých svahů. Jsou funkční a při vhodném osazení 
květinami i velice estetické.

kvalita pRodUktU
Betonové výrobky CS-BetoN jsou vyrobeny
z kvalitních stavebních materiálů. důkladná kontrola
kvality probíhá v celém cyklu výroby a kombinuje prvky
automatizované s kontrolou vizuální. Samozřejmostí je
neustálá namátková kontrola denní výroby v podnikové
certifikované laboratoři. Častá obměna výrobních 
forem v kombinaci s dokonalou údržbou 
výrobních technologií umožňují společně docílit 
vysokou rozměrovou přesnost. kritéria stanovená 
harmonizovanými evropskými normami jsou plněna s 
velkou rezervou. www.csbeton.cz



povRCh hladký
povrch květináče je hladký s drobným rýhováním na 
přední pohledové straně.

vaRiaBilita povRChů a BaRev
květináče FloRia nabízíme v základní šedé barvě a dále v pěti dalších barevních odstínech.

www.csbeton.cz
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pevNoSt 
a mRazUvzdoRNoSt
Betonové květináče jsou mrazuvzdorné a odolné proti 
působení chemických rozmrazovacích prvků.

SNadNá pokládka
pokládka tohoto prvku je velice jednoduchá. první řada 
květináčů se klade na betonovou desku a poté se prvky 
skládají na sebe až do výšky 1,6 m.

záRUka 5 let
na všechny výrobky poskytujeme záruku 5 let

poRadeNStví
teChNiCká podpoRa
Náš tým vyškolených pracovníku s dlouholetopu praxí rád zodpoví všechny vaše dotazy a navrhne nejlepší řešení právě 
pro váš projekt. Neváhejte nás kontaktovat. poradíme vám jaký materiál vybrat, jak ho instalovat nebo vám doporučíme 
nejbližšího prodejce.

+420 473 030 400

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

CS-BetoN s.r.o., velké žernoseky 184, 412 01 litoměřice www.csbeton.cz

mRazUvzdoRNoSt
vysoká odolnost proti povětrnostním podmínkám❄
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skladebné rozměry mm počet hmotnost
CSB - FLORIA mJ výška délka hloubka vrst./paleta ks/vrst. ks/kg
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