
Květináč TIESTO se hodí pro tvorbu okrasných zdí či svahového opěrného 
systému. Tvar prvku s kruhovou výsečí účelně slučuje svou praktickou 
a dekorativní funkci. Doporučená výška betonové opěrné zdi by neměla 
přesáhnout 1,6 metru.

Uživatelské pohodlí
velikost květináče a plochy určené pro osazení vegetací 
je více než dostačující pro osazení menšími okrasnými či 
užitkovými rostlinami.

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

CsB–TIESTO Fs02

hladký javoR



povRCh hladký
povrch květináče je hladký s jemnými drážkami.

vaRiaBilita povRChů a BaRev
květináč se vyrábí v základní šedé barvě a dále pěti barevných 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 prvku je díky kruhové výseči velice 
jednoduchá. z květináčů lze vytvořit opěrnou zeď 
rovnou, ale i do oblouku.

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 hmotnost
CSB - TIESTO mj výška délka šířka vrst./paleta ks/vrst. ks/kg

květináč ks 300 357 500 4 12 46,80
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ukázka tvaru
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