


ZÁMKOVÁ A SKLADEBNÁ DLAŽBA
K rodinným domům, do zahrad, parků, na náměstí, 
chodníky, cyklostezky a parkoviště

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

ZÁMKOVÁ A SKLADEBNÁ DLAŽBA
K rodinným domům, do zahrad, parků, na náměstí, 
chodníky, cyklostezky a parkoviště

Výrobky z produkce PRESBETON Nova, s.r.o.
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ALTERNO – colormix Piano

ALTERNO
Dlažba ALTERNO na vydlážděné ploše kombinuje několik rozmě-
rově různých kamenů. V tomto případě skladebnou jednotku tvoří 
tři kameny o výšce 60 mm nebo 80 mm, které nelze zakoupit 
samostatně. K dispozici jsou tyto dlažby v hladké a tryskano-kar-
táčované povrchové úpravě. Dlažba je určena pro pochozí plochy 
a místa s občasným pojezdem osobních automobilů. Standardně 
je tato dlažba opatřena ochranným systémem Protect System IN. 
Pro náročnější zákazníky je k dispozici i s povrchovým ochran-
ným systémem nejvyšší kategorie Perfect Clean TOP. Dlažby 
opatřené touto povrchovou úpravou se vyznačují trvale inten-
zivními barvami s hedvábným leskem, nenasákavostí, odolností 
proti znečištění, velmi snadnou údržbou a vysokou odolností 
proti povětrnostním vlivům. Je mrazuvzdorná.

Tyto výrobky

lze dodat i se speciální 

povrchovou úpravou

Kámen C

ALTERNO I ALTERNO III

Kámen A Kámen A

Sestava 3 kamenů. 
Kameny nelze dodávat jednotlivě. 

Sestava 3 kamenů. 
Kameny nelze dodávat jednotlivě. 

Kámen B Kámen B

150 150

60, 80

150

300

60, 80

150 225

60, 80

300

600

80

300
450

80

Kámen C

300 300

80
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ALTERNO – colormix Kamelo ALTERNO – bílá

Povrch hladký

colormix Aridocolormix Piano colormix Kamelo

Povrch tryskaný/kartáčovaný

bílá šedá černá

IN PCT

výrobek barva povrch cena (Kč/m2) s DPH

ALTERNO I – výška 60 Piano, Kamelo, Arido hladký

ALTERNO I – výška 80 Piano, Kamelo, Arido hladký

ALTERNO III – výška 80 Piano, Kamelo, Arido hladký

ALTERNO I – výška 80 Piano, Kamelo, Arido hladký

ALTERNO III – výška 80 Piano, Kamelo, Arido hladký

ALTERNO I – výška 80 bílá, černá, šedá tryskaný/kartáčovaný

ALTERNO III – výška 80 bílá, černá, šedá tryskaný/kartáčovaný

PCT
PCT

IN

IN

IN

IN

IN

Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.
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PIANETA – colormix Piano

PIANETA
Dlažba PIANETA se vyrábí v hladkém nebo reliéfním provedení a je 
tvořená čtyřmi rozměrově různými kameny. Vzhledem k počtu kamenů 
lze vytvářet na vydlážděné ploše zajímavé a různorodé sestavy. Výška 
60 mm umožňuje využití této dlažby pro pochozí plochy a místa s občas-
ným pojezdem osobních automobilů. Atraktivní colormixy kombinující 
v dnešní době žádané barvy jako je černá, šedá, červená či oranžová, 
budou krásným doplňkem současné moderní architektury v soukromém 
i veřejném sektoru. Dlažba PIANETA je mrazuvzdorná a standardně je 
opatřena ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pro-
nikání vody. Současně je však i vyráběna s povrchovou úpravou Perfect 
Clean TOP, která vytváří na povrchu dlažby ochranný film, a tím zamezuje 
pronikání nečistot do dlažby, umožňuje snadné odstranění různých typů 
skvrn (např. od kávy, oleje, vína apod.) a je zárukou snadné údržby.

Tyto výrobky

lze dodat i se speciální 

povrchovou úpravou

Kámen A Kámen B Kámen DKámen C

Sestava 4 kamenů. Kameny nelze dodávat jednotlivě.

600 400

60

400

60

400 400 200

60
200

200

60
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PIANETA –  colormix Alba

IN PCT

Povrch hladký, reliéfní

colormix Pianopřírodní colormix Fumocolormix Alba bílá/černábílá/hnědá
(pouze hladký)(pouze hladký)

PIANETA – bílá/černá

výrobek barva povrch cena (Kč/m2) s DPH

PIANETA přírodní reliéfní

PIANETA Alba, Piano, Fumo reliéfní

PIANETA Alba, Piano, Fumo reliéfní

PIANETA přírodní hladký

PIANETA bílá/hnědá, bílá/černá hladký

PIANETA Alba, Piano, Fumo hladký

PIANETA Alba, Piano, Fumo hladkýPCT

PCT

IN

IN
IN

IN

IN

Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.
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SETIMO – colormix Piano

Variabilní dlažba SETIMO je složená ze sedmi samostatných 
dlažebních desek. Povrch kamene je hladký a hrany jsou zcela rovné 
bez fazety. Vzhledem k velkým formátům některých desek vynikne tato 
dlažba spíše na větších plochách, jako jsou náměstí, okolí obchodních 
center apod. V soukromém sektoru bude vhodným doplňkem 
k moderně řešeným domům. Je určena na pochozí a pojezdové 
plochy s občasným pojezdem osobních automobilů. Dlažba SETIMO 
je mrazuvzdorná a standardně je opatřena ochranným systémem 
Protect System IN proti znečištění a pronikání vody. Současně je však 
i vyráběna s povrchovou úpravou Perfect Clean TOP, která vytváří na 
povrchu dlažby ochranný film, a tím zamezuje pronikání nečistot do 
dlažby, umožňuje snadné odstranění různých typů skvrn (např. od kávy, 
oleje, vína apod.) a je zárukou snadné údržby.

SETIMO
Povrch hladký

colormix Piano
Tyto výrobky

lze dodat i se speciální 

povrchovou úpravou

IN PCT

260

800

80

260

600

80

260
400

80

130

600

80

130

500

80

130

400

80

130

300

80

Kámen B Kámen CKámen A

Kámen D Kámen E Kámen F

Kámen G

Sestava 7 kamenů. Kameny nelze dodávat jednotlivě.

výrobek cena (Kč/m2) s DPH

SETIMO

SETIMO PCT

IN

Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.
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PICADO – colormix Tiera

Dlažba PICADO je zdařilou imitací přírodního kamene - dvanáct 
typů základních dlažebních kamenů a dva poloviční. 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. Dlažba 
je určena pro pochozí plochy a místa s občasným pojezdem 
osobních automobilů, např. chodníky, terasy, vjezdy do garáží 
apod. Dlažba PICADO je mrazuvzdorná a je opatřena vnitřním 
ochranným systémem Protect System IN proti znečištění 
a pronikání vody.

PICADO

PICADO – colormix Ardeso

Povrch reliéfní

colormix Aridocolormix Ardeso colormix Tiera

IN

80

364
269

80

348 135

80

463 134

Kámen celý

Kámen poloviční A Kámen poloviční B

PICADO skladba

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 cena (Kč/m2) s DPH

PICADO skladba

Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.
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CALIPSO – colormix Arido

CALIPSO, TIRRA
TIRA a CALIPSO jsou elegantní moderní dlažby v atraktivních 
formátech a barevných mixech. Dlažba TIRA 80 mm je vhodná 
zejména k realizaci hodnotnějších ploch určených pro parkovací 
stání a dlažba CALIPSO 60 mm pak pro pěší veřejné komunikace 
vyššího standardu. Je mrazuvzdorná a je opatřena vnitřním 
ochranným systémem Protect System IN proti znečištění 
a pronikaní vody.

IN

600

300

60
350

150

80

Povrch hladký

colormix Aridocolormix Piano colormix Kamelo

CALIPSO TIRRA
výrobek cena (Kč/m2) s DPH

CALIPSO

TIRRA

Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.
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Dlažbu KASTELA tvoří pět dlažebních kamenů s tryskanou 
povrchovou úpravou, díky níž vynikne jemná drť tmavých 
a světlých kamínků. Povrch dlážděné plochy má jemnou 
zrnitost. Dlažba se hodí do historických center a starší 
zástavby i pro úpravu okolí rodinných domů. Je vhodná pro 
pochozí plochy a místa s občasným pojezdem osobních 
automobilů. Dlažba KASTELA je mrazuvzdorná a je 
opatřena ochranným systémem Protect System IN proti 
znečištění a pronikání vody.

KASTELA IN

KASTELA – šedá, bílá, černá

Povrch tryskaný

bílášedá černá

60 79

60

74 68

64

60

90 79

60

81,5 74

69

60

95 81,5

60

Kámen C

Kámen F

Kámen H

Kámen G

Kámen J

Sestava 5 kamenů. Kameny nelze dodávat jednotlivě.

výrobek cena (Kč/m2) s DPH

KASTELA

Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.
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MONUME XL – šedá

Velkoformátová dlažba MONUME XL je určená pro všechny 
typy zatížení. Vzhledem k tloušťce dlažby (12 cm a 16 cm) 
ji lze použít i pro pojezd nákladními automobily. Vyrábí 
se s tryskano-kartáčovanou povrchovou úpravou, která 
zaručuje výborné protiskluzové parametry. Vzhledem 
k barevné škále kamenů a také jejích extrémní velikosti 
splňuje tato dlažba podmínky současné moderní architektury 
a své využití najde jak na veřejných prostranstvích, tak v okolí 
soukromých staveb. Dlažba MONUME XL je mrazuvzdorná 
a je opatřena ochranným systémem Protect System IN proti 
znečištění a pronikání vody.

MONUME XL
Povrch tryskaný/kartáčovaný

šedábílá černá

IN

MONUME XL 1 MONUME XL 2

MONUME XL 4

MONUME XL 5

MONUME XL 3

10001000

120

1000

500

120

800800

160

600600

160

10001000

160

výrobek cena (Kč/m2) s DPH

MONUME XL 1, XL 2

MONUME XL 3, XL 4, XL 5

Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.
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KARETO – bílá, šedá, černá

Strohý design, protáhlý tvar, neutrální barvy – to je dlažba 
KARETO. Ideální doplněk současné moderní architektury, 
kterou charakterizuje jednoduchost a střídmost. 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 KARETO je 
mrazuvzdorná a opatřena vnitřním ochranným systémem 
Protect System IN proti znečištění a pronikání vody.

KARETO
Povrch tryskaný/kartáčovaný

šedábílá černá

KARETO

IN

100

600

100 výrobek cena (Kč/m2) s DPH

KARETO

Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.
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BRENDA – colormix PianoBRENDA – colormix Kalahari

Dlažba BRENDA je tvořena třemi dlažebními kameny, 
s mírně zaoblenými okraji a méně výraznou fazetou, vyrábí 
se v jednotné výšce 60 mm. Je vhodná pro dláždění 
všech typů pochozích ploch a míst s občasným pojezdem 
osobních automobilů. Dlažební kameny mají příjemný 
měkce působící povrch, dlážděná plocha připomíná 
historickou kamennou dlažbu. Je vhodná nejen k dláždění 
chodníků a ploch v okolí rodinných domů, ale také na 
veřejná prostranství, do zahrad a parků. Dlažba BRENDA je 
mrazuvzdorná a je opatřena ochranným systémem Protect 
System IN proti znečištění a pronikání vody.

BRENDA IN

Povrch hladký

colormix Kalahari

colormix Festival

colormix Karakum

colormix Piano

140 140

60

140
70

60

140
210

60

Kámen A Kámen B

Sestava 3 kamenů. Kameny nelze dodávat jednotlivě.

Kámen C

výrobek cena (Kč/m2) s DPH

BRENDA

Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.
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HOLLAND Kombi – colormix Vampa HOLLAND Kombi – colormix Piano

HOLLAND Kombi
Dlažba HOLLAND Kombi je kombinací tří rozměrově 
různých kamenů tvořící skladebnou jednotku, která se pra-
videlně opakuje na celé vydlážděné ploše. Kameny jsou na 
okrajích opatřeny fazetou. Vyrábí se ve výšce 60 a 80 mm 
a je vhodná k dláždění různých typů pochozích ploch a míst 
s občasným pojezdem osobních či nákladních automobilů. 
Tato dlažba je vhodná na zpevněné plochy v okolí rodinných 
domů, ale také na veřejná prostranství, do zahrad a parků, 
ke společenským a kulturním budovám. Dlažba HOLLAND 
Kombi je mrazuvzdorná a je opatřena ochranným systémem 
Protect System IN proti znečištění a pronikání vody.

Povrch hladký

colormix Kamelocolormix Alba

IN

colormix Festivalpřírodní

colormix Galo

colormix Vampacolormix Piano

Sestava 3 kamenů. Kameny nelze dodávat jednotlivě.

60, 80

200 200

60, 80

300
200

60, 80

200
100

Kámen A Kámen B

Kámen C

výrobek barva cena (Kč/m2) s DPH

HOLLAND Kombi – výška 60

přírodní

Festival, Piano, Vampa,

Galo, Alba, Kamelo

HOLLAND Kombi – výška 80
přírodní

Festival, Piano, Vampa, Galo

Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.
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VEKTORIT – colormix Fuego VEKTORIT – colormix Vesuv

Rumplovaná dlažba VEKTORIT se záměrně otlučeným 
povrchem se uplatní pro dláždění ploch u rodinných domů, 
u rekonstruovaných a atypických staveb (např. podlaha 
vinného sklípku nebo vinotéky), v zahradách a parcích, 
kde optimálně vynikne její přirozený vzhled. Připomíná 
stará cihlová nebo kamenná dláždění, proto se hodí i do 
historických míst. K této dlažbě se hodí rumplované zdicí 
kameny CRASH BLOCK a CAKE BLOCK pro výstavbu 
oplocení a zídek a rumplovaný krajový kámen jako vhodná 
náhrada standardních obrubníků. Dlažba VEKTORIT je 
mrazuvzdorná a je opatřena ochranným systémem Protect 
System IN proti znečištění a pronikání vody.

VEKTORIT
Povrch rumplovaný

colormix Vesuv colormix Fuego

IN

67

200

65

VEKTORIT

Dlažbu doporučujeme doplnit Krajovým 
kamenem, str. 101 a zdicími kameny 
CRASH BLOCK, str. 108.

výrobek cena (Kč/m2) s DPH

VEKTORIT

Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.
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HISTORIK – přírodní, černá HISTORIK – colormix Stromboli

Rumplovaná dlažba HISTORIK má záměrně otlučený vzhled, 
s poškrábaným povrchem a takto vytvořenou patinou připomíná staré 
dlažební kameny. Je vhodná pro lehký i náročný provoz, k soukromým 
objektům i na veřejná prostranství. Lze ji velmi dobře použít tam, kde 
vynikne její přirozený vzhled a široké barevné možnosti – historické 
části měst a obcí, parky, zahrady, nádvoří a vchody do kulturních 
i historických budov – před školy, univerzity, muzea a galerie. Tato 
dlažba je velmi vhodná pro oživení okolí rodinných domů, nových staveb 
i rekonstruovaných dlážděných ploch. K této dlažbě se hodí rumplované 
zdicí kameny CRASH BLOCK a CAKE BLOCK pro výstavbu oplocení 
a zídek a rumplovaný krajový kámen jako vhodná náhrada standardních 
obrubníků. Dlažba HISTORIK je mrazuvzdorná a je opatřena ochranným 
systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody.

HISTORIK

Dlažbu doporučujeme doplnit Krajovým kamenem, str. 101 a zdicími kameny 
CRASH BLOCK, str. 108.

IN

Povrch rumplovaný

cihlovápřírodní

colormix Stromboličernáhnědá

tmavý okr

140 140

60, 80

140
210

60, 80

HISTORIK I HISTORIK II

výrobek barva cena (Kč/m2) s DPH

HISTORIK I, II – výška 60

přírodní

cihlová, tmavý okr, hnědá, černá

Stromboli

HISTORIK I, II – výška 80

přírodní

cihlová, tmavý okr, hnědá, černá

Stromboli

Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.
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H-E-X City – bílá, šedá, černáH-E-X City – šedá

Dlažba H-E-X City je zajímavá svým originálním tvarem, 
který připomíná včelí plástve, a mezi klasickými dlažbami 
určitě nezapadne. Je určena do městských lokalit a svými 
barvami respektuje současné architektonické trendy jako 
je střídmost a jednoduchost. Vzhledem ke své výšce 12 cm 
je určená pro všechny možné typy zpevněných ploch, jako 
jsou chodníky, náměstí, parkovací stání, plochy v okolí ná-
kupních center a business parků apod. Dlažba H-E-X City 
se vyrábí s tryskano-kartáčovanou povrchovou úpravou, 
která zaručuje výborné protiskluzové parametry. Je mra-
zuvzdorná a je opatřena vnitřním ochranným systémem 
Protect System IN proti znečištění a pronikaní vody.

H-E-X City

300

120

350

600

120

350

600
120

175

H-E-X City – podélná půlka H-E-X City – příčná půlka

H-E-X City

Povrch tryskaný/kartáčovaný

bílá šedá černá

IN

výrobek cena (Kč/ks) s DPH

H-E-X City

H-E-X City – podélná půlka

H-E-X City – příčná půlka

Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.
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H-PROFIL PAROLIN 

Univerzální zámkové dlažby pro základní použití ve městech a obcích, 
ale i v okolí rodinných domů. Dlažební kameny o výšce 60 mm umožňují 
využití na chodníky, pěší zóny, cyklostezky a příjezdové cesty ke garážím. 
Jejich předností je pevná vazba mezi dlažebními kameny, které do 
sebe zapadají a tvoří pevný zámek proti posouvání. Kameny o výšce 
80 a 100 mm jsou vhodné pro plochy s vyšší zátěží, např. automobilové 
komunikace, parkoviště, zastávkové zálivy, vjezdy do garáží apod. Dlažby 
jsou mrazuvzdorné a jsou opatřeny ochranným systémem Protect System 
IN proti znečištění a pronikání vody.

H-PROFIL, PAROLIN IN

Povrch hladký

přírodní červená

165 200

60, 80

165 100

60, 80, 100

165
200

60, 80

165 200

60, 80, 100

H-PROFIL

H-PROFIL kraj H-PROFIL půlka

H-PROFIL BF

Základní kameny dlažeb H-PROFIL skladba jsou dodávány na paletě 
s určitým počtem krajových kamenů a půlek. Dlažba H-PROFIL 
o výšce 80 a 100mm je určena i pro strojní pokládku (SP).

Základní kameny dlažby PAROLIN skladba jsou dodávány na paletě 
s určitým počtem krajových kamenů a půlek.

120
240

60

120 120

60

120
240

60

120
240

60

120
240

60

120
240

60

PAROLIN skladba

výrobek barva cena (Kč/m2) s DPH

H-PROFIL – výška 60
přírodní

červená

H-PROFIL kraj – výška 60 přírodní

H-PROFIL půlka – výška 60 přírodní

H-PROFIL BF skladba – výška 60
přírodní

červená

H-PROFIL – výška 80
přírodní

červená

H-PROFIL SP – výška 80
přírodní

červená

H-PROFIL BF SP – výška 80
přírodní

červená

H-PROFIL kraj – výška 80 přírodní

H-PROFIL půlka – výška 80 přírodní

H-PROFIL BF skladba – výška 80
přírodní

červená

H-PROFIL – výška 100
přírodní

červená

H-PROFIL půlka – výška 100
přírodní

červená

H-PROFIL SP – výška 100
přírodní

červená

PAROLIN skladba

přírodní

červená

Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.
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HOLLAND
Dlažba HOLLAND ve svých mnoha rozměrových modifika-
cích a různých výškách je určena pro všechny základní typy 
předpokládaného zatížení. Jednotlivé kameny se stejnou 
výškou lze spolu kombinovat do různých skladeb. Kameny 
o výšce 40 a 50 mm jsou určeny jen pro pohyb chodců, 
výška 60 mm je pro chodníky, pěší zóny, zahrady, parkové 
úpravy a občasný pojezd osobních automobilů. Dlažební 
kameny o výšce 80 mm lze použít pro plochy s vyšší zátěží, 
tj. automobilové komunikace, parkoviště, zastávkové zálivy. 
Provedení bez fazety je vhodné k dláždění komunikací 
u obchodních center. Dlažba HOLLAND je mrazuvzdorná 
a je opatřena ochranným systémem Protect System IN proti 
znečištění a pronikání vody.

100100
200

60, 80

100100
200

40, 60

400 400

60

100100
200

60, 80

200 200

60, 80

100 100

60, 80

200 200

60, 80

200
300

60

300300

60

HOLLAND I

HOLLAND VI

200

400

60

400 400

60

HOLLAND VI skladba

HOLLAND I bez fazety (BF) skladba

HOLLAND III bez fazety (BF)

HOLLAND II HOLLAND III

HOLLAND IV HOLLAND V

HOLLAND VII

Základní kameny dlažby HOLLAND 
skladba jsou dodávány na paletě 

s určitým počtem krajových kamenů.

100 100

40, 60

100 100

60, 80

HOLLAND I skladba

HOLLAND – colormix Piano HOLLAND – žlutá

50

500500
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HOLLAND – bílá, černá

IN

Povrch hladký

pískováčervenápřírodní

colormix Festival colormix Kalahari

hnědážlutáčerná

colormix Piano colormix Alba colormix Galo

výrobek barva cena (Kč/m2) s DPH

HOLLAND I skladba – výška 40

přírodní

červená, písková, hnědá, černá

žlutá

HOLLAND I – výška 60

přírodní

červená, písková, černá, hnědá

žlutá

HOLLAND I BF skladba – výška 60
přírodní

červená

HOLLAND I – výška 80

přírodní

červená, písková, černá, hnědá

žlutá

HOLLAND I BF skladba – výška 80
přírodní

červená

HOLLAND II – výška 60

přírodní

červená, písková, černá

žlutá

HOLLAND II – výška 80
přírodní

červená

HOLLAND III – výška 60

přírodní

červená, písková, černá, hnědá

žlutá

HOLLAND III BF – výška 60 přírodní

HOLAND III – výška 80
přírodní

červená, černá

HOLLAND III BF – výška 80 přírodní

HOLLAND IV – výška 60 přírodní

HOLLAND V – výška 60 přírodní

HOLLAND VI – výška 60 přírodní

HOLLAND VI skladba – výška 60 přírodní

HOLLAND VII – výška 50 přírodní

HOLLAND VII MIX – výška 50 Piano, Alba, Galo

HOLLAND I MIX – výška 60 Kalahari, Festival

Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.
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SLP s vodicí linií – bílá HOLLAND SLP – bílá

Jedná se o speciální dlažbu s výrazně tvarovaným povrchem, která je 
určena jako doplněk ke všem typům zpevněných ploch tam, kde je nutné 
vést nevidomé a slabozraké chodce určitým směrem, např. k přechodu 
pro chodce, na zastávku MHD, ke vchodu do budovy apod. Plastický 
povrch s výstupky nebo vodicí linií je jednoznačně zjistitelný hmatově 
holí i nášlapem. Dlažba pro nevidomé se vybírá i s ohledem na vytvoření 
barevného kontrastu s okolní plochou, protože podstatná část osob se 
slabým zrakem se orientuje dobře podle vizuálního barevného kontrastu 
použitých dlažeb. Dlažby jsou mrazuvzdorné a jsou opatřena ochranným 
systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody. Jedná se 
o materiál pro signální, varovné a hmatné pásy pro nevidomé. Výrobek 
je určen pouze pro provádění varovných, signálních a hmatných pásů 
definovaných vyhláškou č. 398/2009 Sb.

DLAŽBA PRO NEVIDOMÉ IN

HOLLAND SLP – povrch hladký

červenápřírodní bílá

SLP s vodicí linií – povrch hladký

přírodní bílá

200 200

60

100
200

60, 80

100 100

60, 80

HOLLAND I SLP skladba

SLP s vodicí linií

Základní kameny dlažby HOLLAND SLP skladba jsou 
dodávány na paletě s určitým počtem krajových kamenů.

výrobek barva cena (Kč/m2) s DPH

HOLLAND I SLP skladba – výška 60
přírodní

bílá, červená

HOLLAND I SLP skladba – výška 80
přírodní

červená

SLP s vodicí linií
přírodní

bílá

Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.
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HYDROBAR – přírodníTBX – přírodní

Vegetační dlažby umožňují propojit venkovní komunikace 
s příjezdem do garáže nebo na parkoviště. Jejich provedení 
pomáhá k rychlejšímu odvodu srážkové vody. Dlažby jsou 
mrazuvzdorné a jsou opatřeny ochranným systémem 
Protect System IN proti znečištění a pronikání vody.

VEGETAČNÍ A DRENÁŽNÍ
Povrch hladký

přírodní

IN

200200

80
240

135

80

200 200

80

400

600

80

400

100

600

TBX 40/60/8 TBX 40/60/10

HYDROSET HYDROBARHYDROSTAR

výrobek cena (Kč/m2) s DPH

HYDROSTAR

HYDROSET

HYDROBAR

výrobek cena (Kč/ks) s DPH

TBX 40/60/8

TBX 40/60/10

Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.




