
Palisáda má obdélníkový půdorys s jemně zaoblenou horní hranou a skvěle 
se proto hodí pro stupňování terénu ve zpevněných i zatravněných plochách. 
Palisády jsou modulově shodné s dlažbou CITY a lze je bezproblémově 
s těmito prvky kombinovat.
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UživatelSké pohoDlí
Betonové palisády jsou skvělým řešením pro zahrádky 
a plochy v nerovném terénu. vytvořením stupňů dojde 
k estetickému i funkčnímu oddělení různých ploch např. 
s trávníkem a užitkovými rostlinami.

kvalita proDUktU
Betonové prvky 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
Čistý, lehce porézní povrch dá vyniknout přirozené 
minerální struktuře betonu.

variaBilita povrChů a Barev
palisáda CitY je vyráběna v základní šedé barvě a dalších pěti barevných odstínech.

www.csbeton.cz
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pevnoSt 
a mrazUvzDornoSt
mezi základní vlastnosti kvalitních betonových prvků 
patří zejména vysoká pevnost, odolnost proti otěru, 
mrazuvzdornost a stálobarevnost. 

SnaDná pokláDka
palisáda CitY se pokládá do základového klínu ze 
suchého betonu pro lepší stabilizaci prvku.  

SnaDná pokláDka
na sucho na zhutněný povrch s přesnými distančníky

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

SnaDná úDržBa
povrch lze dodatečně naimpregnovat

mrazUvzDornoSt
vysoká odolnost proti povětrnostním podmínkám❄
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skladebné rozměry mm počet množství
CSB - PALISÁDA CITY mj výška délka šířka ks/paleta ks/bm bm/paleta

palisáda ks 400 160 160 42 6,3 6,72

palisáda ks 600 160 160 40 6,3 6,40

palisáda ks 1000 160 160 25 6,3 4,00

palisáda ks 1200 160 160 20 6,3 3,20
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