


ZDICÍ PRVKY
Na výstavbu zídek, plotů, garáží, okrasných stěn
a jednoduché zahradní architektury
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FACE BLOCK
Tvarovky FACE BLOCK se štípaným nebo hladkým 
povrchem jsou určeny pro výstavbu budov, garáží, 
okrasných zídek a stěn, oplocení a drobné zahradní 
architektury. Pohledové části stavby z tvarovek FACE 
BLOCK mají přirozený vzhled a nevyžadují další povrchovou 
úpravu. Tvarovky nejsou určené ke zdění beze spár. Na 
ukončení plotů a zídek se používají buď přímo originální 
zákrytové desky FACE BLOCK (ZDV 200 a ZDV 400) 
nebo univerzální zákrytové desky. Tvarovky FACE BLOCK 
jsou mrazuvzdorné a jsou opatřeny vnitřním ochranným 
systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání 
vody.
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FACE BLOCK – přírodní
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Povrch štípaný

Povrch hladký

hnědá

hnědá

přírodní

přírodní

okrová

okrová

černá

černá

IN

*  Možnost půlení.

FACE BLOCK – černá FACE BLOCK – okrová

výrobek / typové označení rozměr d × š × v (mm) barva povrch cena (Kč/ks) s DPH

Tvarovka hladká* / HX 2/19/A 390 × 190 × 190
přírodní hladký
hnědá, okrová hladký

Tvarovka jednostranně štípaná* / HX 2/19/B 390 × 195 × 190
přírodní štípaný
hnědá, okrová, černá štípaný

Tvarovka oboustranně štípaná* / HX 2/19/2B 390 × 200 × 190
přírodní štípaný
hnědá, okrová, černá štípaný

Tvarovka – štípaný roh / HX 2/19/3B 395 × 195 × 190
přírodní štípaný
hnědá, okrová, černá štípaný

Tvarovka – štípané 3 strany / HX 2/19/4B 400 × 195 × 190
přírodní štípaný
hnědá, okrová, černá štípaný

Tvarovka – štípané 4 strany / HX 2/19/5B 400 × 200 × 190
přírodní štípaný
hnědá, okrová, černá štípaný

Tvarovka – štípané 3 strany / HX 2/19/6B 395 × 200 × 190
přírodní štípaný
hnědá, okrová, černá štípaný

Příčkovka hladká / HX 4/9/A 390 × 90 × 190
přírodní hladký
hnědá, okrová, černá hladký

Příčkovka jednostranně štípaná / HX 4/9/B 390 × 95 × 190
přírodní štípaný
hnědá, okrová, černá štípaný

Zákrytová deska se štípaným čelem / ZDV 200 – 

doplňková tvárnice
200 × 300 × 70

přírodní štípaný

hnědá, okrová, černá štípaný

Zákrytová deska sloupková se štípaným čelem 

ZDV 400 – doplňková tvárnice
240 × 500 × 70

přírodní štípaný

hnědá, okrová, černá štípaný

Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.
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SIMPLE BLOCK
Zdicí systém SIMPLE BLOCK je tvořen sedmi typy tvarovek. Tyto 
tvarovky jsou vyráběny s fazetou a jsou určeny pro technologii 
bezespárového zdění. Tím pádem odpadá jakékoliv dodatečné 
zapravování spár. Pohledové části tvarovek SIMPLE BLOCK 
nevyžadují žádnou další povrchovou úpravu. Systém těchto 
tvarovek je určen pro výstavbu drobných staveb, zídek, oplocení 
apod. K ukončení stavby lze použít originální zákrytové desky 
SIMPLE BLOCK (ZDS) nebo plné tvarovky s označením AFU, 
případně si lze vybrat z nabídky univerzálních zákrytových desek. 
Tvarovky SIMPLE BLOCK jsou mrazuvzdorné a jsou opatřeny 
vnitřním ochranným systémem Protect System IN proti znečištění 
a pronikání vody.
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SIMPLE BLOCK – přírodní
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Povrch hladký

černápřírodní hnědáokrová cihlová

IN

Možnosti použití tvarovek SIMPLE BLOCK najdete na str. 190–193.

bílošedá

SIMPLE BLOCK – černá SIMPLE BLOCK – cihlová

výrobek / typové označení barva cena (Kč/ks) s DPH

Tvarovka průběžná celá / HX 1/20/AF
přírodní

okrová, cihlová, černá, hnědá, bílošedá

Tvarovka ukončující celá / HX 2/20/AF
přírodní 

okrová, cihlová, černá, hnědá, bílošedá

Tvarovka ukončující poloviční / HX 3/20/AF
přírodní 

okrová, cihlová, černá, hnědá, bílošedá

Tvarovka sloupková / HX 1/30/AF
přírodní 

okrová, cihlová, černá, hnědá, bílošedá

Tvarovka plná průběžná celá / HX 1/20/AFU
přírodní 

okrová, cihlová, černá, hnědá, bílošedá

Tvarovka plná ukončující poloviční / HX 3/20/AFU
přírodní 

okrová, cihlová, černá, hnědá, bílošedá

Tvarovka plná sloupková / HX 1/30/AFU
přírodní 

okrová, cihlová, černá, hnědá, bílošedá

Zákrytová deska průběžná / ZDS 200 – doplňková tvárnice
přírodní 

okrová, cihlová, černá, hnědá, bílošedá

Zákrytová deska sloupková / ZDS 300 – doplňková tvárnice
přírodní 

okrová, cihlová, černá, hnědá, bílošedá

Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.
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CRASH BLOCK
Zdicí kameny CRASH BLOCK jsou vibrolisované betonové bloky 
s rumplovaným (otlučeným) povrchem, který imituje přírodní 
stavební materiál. Používají se obvykle na výstavbu oplocení, 
obrub, zídek a okrasných stěn, především v zahradní a městské 
architektuře, v parcích, v areálech určených k odpočinku 
a rekreaci, i v okolí rodinných domů. Povrch dokončené stavby 
se neomítá. K těmto zdicím kamenům se hodí všechny dlažby 
s rumplovaným povrchem. Jako zákrytové desky na ukončení 
zídek a oplocení se používají rumplované doplňkové tvárnice 
s okapovou drážkou (ZDR 200). Kameny CRASH BLOCK jsou 
mrazuvzdorné a jsou opatřeny vnitřním ochranným systémem 
Protect System IN proti znečištění a pronikání vody.
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Povrch rumplovaný

okrová černácihlová hnědá

IN

CRASH BLOCK – černá CRASH BLOCK – cihlová

výrobek / typové označení cena (Kč/ks) s DPH

Základní zdicí kámen / HX 4/19/R

Zdicí kámen tříčtvrteční / HX 6/19/R

Zdicí kámen poloviční / HX 8/19/R

Zdicí kámen snížený s otvory / HX 4/9/RO

Zdicí kámen snížený plný / HX 4/9/R

Zdicí kámen snížený s otvory / HX 6/9/RO

Zdicí kámen snížený s otvorem / HX 8/9/RO

Zákrytová deska / ZDR 200 – doplňková tvárnice

Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.
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DUO STONE – šedočerná

Stavební kameny DUO STONE v plné variantě bez otvorů 
jsou určeny k výstavbě malých okrasných zídek a ke zpev-
nění svahů v kaskádových zahradách. Variantu s otvory 
(DSO) s možností proarmování lze pak využít např. pro 
plotové zdivo standardních výšek a zděné konstrukce po-
dobného charakteru. Součástí tohoto systému jsou i prvky 
na výstavbu schodů, pomocí kterých lze propojit plochy 
o různých výškách. Tvárnice jsou mrazuvzdorné a jsou 
opatřeny ochranným systémem Protect System IN proti 
znečištění a pronikání vody.

DUO STONE

Možnosti použití kamenů DUO STONE najdete na str. 197–199.

200

600

150 150

600

200

DS 600 DSO 600DS 500 roh DSO 500 roh

DS 200 roh DSO 200 roh

150

400
200

150

400
200

150

400
200

150

400
200

DS 400 DSO 400

DS 400 roh DSO 400 roh

150

400400

150

400400

Schod DUO STONE DSO sloupek

150

200 200

150

200 200

150

500

200

150

500

200



111

Povrch štípaný/rumplovaný

šedočerná okrová

IN

Povrch štípaný

bílá černášedá

DUO STONE – šedočerná

výrobek / typové označení barva povrch cena (Kč/ks) s DPH

Zdicí kámen průběžný / DS 600

šedočerná, okrová štípaný/rumplovaný

šedá štípaný

bílá, černá štípaný

Zdicí kámen ukončující rohový / DS 500 roh

šedočerná, okrová štípaný/rumplovaný

šedá štípaný

bílá, černá štípaný

Zdicí kámen průběžný / DS 400

šedočerná, okrová štípaný/rumplovaný

šedá štípaný

bílá, černá štípaný

Zdicí kámen ukončující rohový / DS 400 roh

šedočerná, okrová štípaný/rumplovaný

šedá štípaný

bílá, černá štípaný

Zdicí kámen ukončující / DS 200 roh

šedočerná, okrová štípaný/rumplovaný

šedá štípaný

bílá, černá štípaný

Schod DUO STONE

šedočerná, okrová štípaný/rumplovaný

šedá štípaný

bílá, černá štípaný

Zdicí kámen průběžný s otvory / DSO 600

šedočerná, okrová štípaný/rumplovaný

šedá štípaný

bílá, černá štípaný

Zdicí kámen ukončující rohový s otvory / DSO 500 roh

šedočerná, okrová štípaný/rumplovaný

šedá štípaný

bílá, černá štípaný

Zdicí kámen průběžný s otvory / DSO 400

šedočerná, okrová štípaný/rumplovaný

šedá štípaný

bílá, černá štípaný

Zdicí kámen ukončující rohový s otvory / DSO 400 roh

šedočerná, okrová štípaný/rumplovaný

šedá štípaný

bílá, černá štípaný

Zdicí kámen ukončující s otvory / DSO 200 roh

šedočerná, okrová štípaný/rumplovaný

šedá štípaný

bílá, černá štípaný

Zdicí kámen na sloupek s otvory / DSO sloupek

šedočerná, okrová štípaný/rumplovaný

šedá štípaný

bílá, černá štípaný

Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.
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Možnosti použití kamenů CAKE BLOCK najdete na str. 195–196.

CAKE BLOCK – pískovec mix

CAKE BLOCK
Povrch rumplovaný

pískovec mix

Kameny CAKE BLOCK představují jednoduchý zdicí systém 
imitující tradiční haklíkové zdivo. Tento systém je tvořen ze 
šesti rozměrově různých betonových bloků, které se na sucho 
kladou na sebe do výšky max. 1 m a lze z nich vytvářet okrasné 
zdi, drobné zídky apod. Pro stavby nad 1 m je nutné jednotlivé 
bloky vzájemně propojit stavebním lepidlem a zdivo provázat 
se základovým pásem. Jednotlivé bloky lze také použít na 
výstavbu schodišťových stupňů. Rumplovaný (otlučený) vzhled 
kamenů evokuje staré kamenné hradby, které působí velice 
přirozeným dojmem a v některý moment jsou k nerozeznání 
od originálu. Kameny CAKE BLOCK jsou mrazuvzdorné a jsou 
opatřeny vnitřním ochranným systémem Protect System IN proti 
znečištění a pronikání vody.

IN

výrobek / typové označení cena (Kč/ks) s DPH

Zdicí kámen celý základní / BB 42/28/R

Zdicí kámen snížený / BB 42/14/R

Zdicí kámen poloviční / BB 21/28/R

Zdicí kámen čtvrtinový / BB 21/14/R

Zdicí kámen doplňkový / BB 35/14/R

Tvarovka kotvící / BB 19/19/R

Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.
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LINE BLOCK – přírodní, bílá, černá

LINE BLOCK
Povrch hladkýLINE BLOCK je moderní zdicí systém složený z tvarovek 

průběžných celých, polovičních a sloupkových. K ukončení 
zdiva slouží zákrytová deska ZDL. Zajímavostí tohoto zdicí-
ho systému je způsob výstavby, kdy se jednotlivé tvarovky 
spojují pomocí speciálních betonových kroužků. Výhodou je 
výrazná úspora času a peněz. Vzhledem k svému moder-
nímu vzhledu lze zdi či ploty z tvarovek LINE BLOCK využít 
jak v soukromém, tak i veřejném sektoru. Všechny tvarovky 
LINE BLOCK jsou mrazuvzdorné a jsou opatřeny vnitřním 
ochranným systém Protect System IN proti znečištění 
a pronikání vody.

Možnosti použití kamenů LINE BLOCK najdete na str. 200–201.

IN
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Inovativní způsob výstavby pomocí 
spojovacích kroužků Vám ušetří čas i peníze.

85120

134

Spojovací kroužek RB-SK

přírodní bílá černá

Princip zdění s použitím betonových spojovacích 
kroužků

výrobek / typové označení barva cena (Kč/ks) s DPH

Tvarovka průběžná celá / LB 60/30/PR
přírodní

černá, bílá

Tvarovka sloupková / LB 60/30/SL
přírodní

černá, bílá

Tvarovka poloviční / LB 30/30/PL
přírodní

černá, bílá

Zákrytová deska / ZDL 200 – doplňková 
tvárnice

přírodní

černá, bílá

Spojovací kroužek / RB-SK přírodní

Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.
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DEMI BLOCK – colormix Aprico

Jedná se o zdicí systém složený ze dvou stavebních 
kamenů a jedné zákrytové desky. Zajímavostí je jeho aty-
pická povrchová úprava, kdy jsou hrany kamenů upraveny 
kladívkováním. DEMI BLOCK je ideální pro výstavbu plotů 
či zídek v okolí rodinných domů a chalup. Pro ukončení 
staveb slouží zákrytové desky ZDD 200. Zdicí kameny 
DEMI BLOCK jsou mrazuvzdorné a jsou opatřeny vnitřním 
ochranným systémem Protect System IN proti znečištění 
a pronikání vody.

HX 4/15/K HX 8/15/K ZDD 200

200
400

150

150

200200

70

300
195

INDEMI BLOCK
DEMI BLOCK – povrch kladívkovaný

černá Piano Aprico Kamelo

Zákrytové desky DEMI BLOCK ZDD – povrch hladký

černá Piano Aprico Kamelo

DEMI BLOCK – colormix Kamelo

výrobek / typové označení povrch cena (Kč/ks) s DPH

Základní zdicí kámen / HX 4/15/K kladívkovaný

Poloviční zdicí kámen / HX 8/15/K kladívkovaný

Zákrytová deska / ZDD 200 – doplňková tvárnice hladký

Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.
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Betonové cihly lícové 1 – červená/černá, povrch rumplovaný Betonové cihly lícové 1 – červená/hnědá, povrch hladký

BETONOVÉ CIHLY LÍCOVÉ
Betonové lícové cihly hladké nebo 
rumplované (otlučené) se používají ke 
zdění budov, zídek, oplocení, sloupků 
pergol a jiných zahradních staveb. Svým 
vzhledem připomínají staré pálené cihly. 
Povrch lícových cihel se neomítá. Na 
ukončení zdiva oplocení nebo zídek lze 
použít lícové cihly nebo zákrytové desky 
z pohledového betonu určené přímo pro 
zdi z lícových cihel. Betonové lícové cihly 
jsou mrazuvzdorné a jsou opatřeny vnitřním 
ochranným systémem Protect System IN 
proti znečištění a pronikání vody.

BCL – povrch hladký, rumplovaný

Zákrytová deska – povrch hladký

šedá/černáhnědá/žlutáčervená/černá

přírodníbílá 
(pouze u BCL 2)

červená/hnědá

IN

115
240

70

115
240

70

BCL 1 hladký BCL 2 hladkýBCL 1 rumplovaný

200
500

50

200

500

50

470 470

80

600
600

80

ZD 2-13

ZDP 2-13

ZDL 3-37

ZDL 3-50

140

290

65

přírodní 
(pouze u BCL 2)

výrobek barva povrch cena (Kč/ks) s DPH

BCL 1
červená/černá, červená/hnědá, 

hnědá/žlutá, šedá/černá
hladký

BCL 1
červená/černá, červená/hnědá, 

hnědá/žlutá, šedá/černá
rumplovaný

BCL 2
přírodní hladký
červená/hnědá hladký
bílá hladký

výrobek / typové označení rozměr d × š × v (mm) cena (Kč/ks) s DPH
ZD průběžná / ZD 2-13 500 × 200 × 50
ZD průběžná plochá / ZDP 2-13 500 × 200 × 50
ZD sloupková / ZDL 3-37 470 × 470 × 80

ZD sloupková / ZDL 3-50 600 × 600 × 80

Betonové cihly lícové

Zákrytové desky

Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.
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Zákrytová deska sloupková – přírodní

Zákrytová deska sloupková, průběžná – cihlová Zákrytová deska průběžná – okrová

UNIVERZÁLNÍ ZÁKRYTOVÉ DESKY
Zákrytové desky jsou vyráběny jako doplňkový sortiment 
ke zdicím systémům FACE BLOCK, CRASH BLOCK, 
SIMPLE BLOCK a BCL, ale lze je použít i při práci s jinými 
zdicími systémy. Zákrytové desky slouží k ukončení zídek, 
soklů, sloupků plotů, atik apod. Jsou mrazuvzdorné a jsou 
opatřeny ochranným systémem Protect System IN  proti 
znečištění a pronikání vody.
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Povrch hladký

okrovápřírodní cihlová

ZDK 1-20, ZDK 3-40 – povrch reliéfní

černápřírodní

IN

ZD 1-30

ZD 1-40

ZD 3-60

ZD 2-30

ZD 2-40

ZD 3-30

ZD 3-40

ZDL 3-30

ZD 4-40

ZD 4-30

ZDP 3-40

ZD 5-30 ZDP 3-30

80

800
400

80

800
500

700
700

80

400 400

80

80

400500

400 500

80

500500

80

400 400

80

500 450

80

400 450

80

500500

60

450

400
80

500
400

60

Pro zdivo tloušťky 300 mm

Pro zdivo tloušťky 400 mm

Pro zdivo tloušťky 600 mm

ZD 1-20 ZD 2-20 ZD 3-20 ZD 4-20 ZD 5-20

ZDP 1-20 ZDP 2-20 ZDP 3-20 ZDP 5-20

80

800

300

80

400
300

80

500
300 300 450

80

450

300
80

800

300

60

400
300

60

500
300

60

450

300
60

Pro zdivo tloušťky 200 mm

hnědá

ZD BARK / povrch reliéfní
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ZDK 3-40ZDK 1-20 ZD BARK

50

500500
800

60

300
595

300

50

Zákrytové desky s reliéfem kamene Zákrytové desky s reliéfem dřeva

výrobek / typové označení rozměr d × š × v (mm) barva cena (Kč/ks) s DPH

ZD průběžná / ZD 1-20 800 × 300 × 80 
přírodní
okrová, cihlová

ZD průběžná zkrácená / ZD 2-20 400 × 300 × 80 
přírodní
okrová, cihlová

ZD sloupková / ZD 3-20 500 × 300 × 80 
přírodní
okrová, cihlová

ZD ukončující / ZD 4-20 450 × 300 × 80 
přírodní
okrová, cihlová

ZD rohová / ZD 5-20 450 × 300 × 80 
přírodní
okrová, cihlová

ZD průběžná plochá / ZDP 1-20 800 × 300 × 60 
přírodní 
okrová, cihlová

ZD průběžná zkrácená plochá / ZDP 2-20 400 × 300 × 60 
přírodní 
okrová, cihlová

ZD sloupková plochá / ZDP 3-20 500 × 300 × 60 
přírodní 
okrová, cihlová

ZD rohová plochá / ZDP 5-20 450 × 300 × 60 přírodní 

výrobek / typové označení rozměr d × š × v (mm) barva cena (Kč/ks) s DPH
ZD průběžná / ZD 1-30 800 × 400 × 80 přírodní 
ZD průběžná zkrácená / ZD 2-30 400 × 400 × 80 přírodní 
ZD sloupková / ZD 3-30 500 × 400 × 80 přírodní 
ZD sloupková / ZDL 3-30 400 × 400 × 80 přírodní 
ZD ukončující / ZD 4-30 450 × 400 × 80 přírodní 
ZD rohová / ZD 5-30 450 × 400 × 80 přírodní 
ZD sloupková plochá / ZDP 3-30 500 × 400 × 60 přírodní 

výrobek / typové označení rozměr d × š × v (mm) barva cena (Kč/ks) s DPH

ZD průběžná / ZD 1-40 800 × 500 × 80 přírodní 

ZD průběžná zkrácená / ZD 2-40 400 × 500 × 80 přírodní 
ZD sloupková / ZD 3-40 500 × 500 × 80 přírodní 
ZD ukončující / ZD 4-40 450 × 500 × 80 přírodní 
ZD sloupková plochá / ZDP 3-40 500 × 500 × 60 přírodní 

výrobek / typové označení rozměr d × š × v (mm) barva cena (Kč/ks) s DPH

ZD sloupková / ZD 3-60 700 × 700 × 80 přírodní 

výrobek rozměr d × š × v (mm) barva cena (Kč/ks) s DPH

ZDK 1-20 800 × 300 × 60
přírodní
černá

ZDK 3-40 500 × 500 × 50
přírodní

černá

výrobek rozměr d × š × v (mm) barva cena (Kč/ks) s DPH

ZD BARK 595 × 300 × 50 hnědá

Pro zdivo tloušťky 200 mm

Pro zdivo tloušťky 300 mm

Pro zdivo tloušťky 400 mm

Pro zdivo tloušťky 600 mm

Zákrytové desky s reliéfem kamene

Zákrytové desky s reliéfem dřeva

POZNÁMKA: Výše uvedené zákrytové desky jsou vhodné především pro zdivo z tvarovek FACE BLOCK, CRASH BLOCK a SIMPLE BLOCK.

Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.
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DESKOVÉ PLOTY
Železobetonový montovaný plotový systém je složený 
z nosných sloupků průběžných, rohových a koncových, 
výplňových panelů a zákrytových desek. Dle zvolené 
výšky sloupků je možné vytvořit plotovou konstrukci 
o nadzemních výškách 120 cm, 160 cm, 200 cm a 240 cm. 
K dispozici je varianta s pohledovou jednou nebo oběma 
stranami, v hladkém a reliéfním provedení. Celý plotový 
systém je mrazuvzdorný a je opatřen impregnací Protect 
System TOP proti znečištění a pronikání vody.

Povrch hladký

Povrch reliéfní

přírodní

přírodní opuka mix hnědá

TOP

Plotový systém – hnědá (reliéf dřevo) Plotový systém – přírodní (reliéf kámen)

Plotový systém – opuka mix (reliéf kámen)



120

3200, 
2800, 
2400, 
2000

800

Reliéfní strany

150 150

3200, 
2800, 
2400, 
2000

800

150150

Reliéfní strany

3200, 
2800, 
2400, 
2000

800

150150

Reliéfní strany

3200, 
2800, 
2400, 
2000

800

150 165

Reliéfní strany

3200, 
2800, 
2400, 
2000

800

150 165

Reliéfní strany

3200, 
2800, 
2400, 
2000

800

165150

Reliéfní strany

3200, 
2800, 
2400, 
2000

800

150 150

3200, 
2800, 
2400, 
2000

800

150 150

3200, 
2800, 
2400, 
2000

800

150 150

Sloupek koncový, hladký

Sloupek koncový, reliéf – kámen

Sloupek koncový, reliéf – dřevo

Sloupek průbežný, hladký

Sloupek průbežný, reliéf – kámen

Sloupek průbežný, reliéf – dřevo

Sloupek rohový, hladký

Sloupek rohový, reliéf – kámen

Sloupek rohový, reliéf – dřevo

70

2000

155

70

2000

160

70

2000

160

400

2070

55 (65)

400

2070

45

400

2070

50

80

200160

40

150 155

ZD – sloupková, reliéf – kámen

ZD – sloupková, reliéf – dřevo

Plotová výplň, reliéf kámen – 
jednostranná (oboustranná)

ZD plotové výplně, hladký

ZD plotové výplně, 
reliéf – kámen

ZD plotové výplně, 
reliéf – dřevo

ZD – sloupková, hladký

50

150155

Plotová výplň, hladký

Plotová výplň, reliéf – dřevo
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Jednotlivé prvky s různými povrchy v přírodním provedení lze spolu kombinovat.
* Jednostranná výplň: pohledová strana – reliéfní, rubová strana – hladká.
Technické údaje a informace k montáži plotového systému najdete na str. 202–203.

výrobek barva povrch cena (Kč/ks) s DPH

Plotová výplň – oboustranná přírodní hladký

Plotová výplň – 
oboustranná – reliéf kámen

přírodní reliéfní

opuka 
mix

reliéfní 

Plotová výplň – 
oboustranná – reliéf dřevo

hnědá reliéfní

Plotová výplň – 
jednostranná – reliéf kámen

přírodní reliéfní

opuka 
mix

reliéfní

Sloupek průběžný pro výšku 
plotu 240 cm

přírodní hladký

Sloupek průběžný pro výšku 
plotu 240 cm – reliéf kámen

přírodní reliéfní

opuka 
mix

reliéfní

Sloupek průběžný pro výšku 
plotu 240 cm – reliéf dřevo

hnědá reliéfní

Sloupek průběžný pro výšku 
plotu 200 cm

přírodní hladký

Sloupek průběžný pro výšku 
plotu 200 cm – reliéf kámen

přírodní reliéfní

opuka 
mix

reliéfní

Sloupek průběžný pro výšku 
plotu 200 cm – reliéf dřevo

hnědá reliéfní

Sloupek průběžný pro výšku 
plotu 160 cm

přírodní hladký

Sloupek průběžný pro výšku 
plotu 160 cm – reliéf kámen

přírodní reliéfní

opuka 
mix

reliéfní

Sloupek průběžný pro výšku 
plotu 160 cm – reliéf dřevo

hnědá reliéfní

Sloupek průběžný pro výšku 
plotu 120 cm

přírodní hladký

Sloupek průběžný pro výšku 
plotu 120 cm – reliéf kámen

přírodní reliéfní

opuka 
mix

reliéfní

Sloupek průběžný pro výšku 
plotu 120 cm – reliéf dřevo

hnědá reliéfní

Sloupek koncový pro výšku 
plotu 240 cm

přírodní hladký

Sloupek koncový pro výšku 
plotu 240 cm – reliéf kámen

přírodní reliéfní

opuka 
mix

reliéfní

Sloupek koncový pro výšku 
plotu 240 cm – reliéf dřevo

hnědá reliéfní

Sloupek koncový pro výšku
plotu 200 cm

přírodní hladký

Sloupek koncový pro výšku 
plotu 200 cm – reliéf kámen

přírodní reliéfní

opuka 
mix

reliéfní

Sloupek koncový pro výšku 
plotu 200 cm – reliéf dřevo

hnědá reliéfní

výrobek barva povrch cena (Kč/ks) s DPH

Sloupek koncový pro výšku 
plotu 160 cm

přírodní hladký

Sloupek koncový pro výšku 
plotu 160 cm – reliéf kámen

přírodní reliéfní

opuka 
mix

reliéfní

Sloupek koncový pro výšku 
plotu 160 cm – reliéf dřevo

hnědá reliéfní

Sloupek koncový pro výšku 
plotu 120 cm

přírodní hladký

Sloupek koncový pro výšku 
plotu 120 cm – reliéf kámen

přírodní reliéfní

opuka 
mix

reliéfní

Sloupek koncový pro výšku 
plotu 120 cm – reliéf dřevo

hnědá reliéfní

Sloupek rohový 
pro výšku plotu 240 cm

přírodní hladký 

Sloupek rohový pro výšku 
plotu 240 cm – reliéf kámen

přírodní reliéfní 

opuka 
mix

reliéfní

Sloupek rohový pro výšku 
plotu 240 cm – reliéf dřevo

hnědá reliéfní

Sloupek rohový pro výšku 
plotu 200 cm

přírodní hladký 

Sloupek rohový pro výšku 
plotu 200 cm – reliéf kámen

přírodní reliéfní

opuka 
mix

reliéfní

Sloupek rohový pro výšku 
plotu 200 cm – reliéf dřevo

hnědá reliéfní

Sloupek rohový pro výšku 
plotu 160 cm

přírodní hladký 

Sloupek rohový pro výšku 
plotu 160 cm – reliéf kámen

přírodní reliéfní

opuka 
mix

reliéfní

Sloupek rohový pro výšku 
plotu 160 cm – reliéf dřevo

hnědá reliéfní 

Sloupek rohový pro výšku 
plotu 120 cm

přírodní hladký 

Sloupek rohový pro výšku 
plotu 120 cm – reliéf kámen

přírodní reliéfní 

opuka 
mix

reliéfní 

Sloupek rohový pro výšku 
plotu 120 cm – reliéf dřevo

hnědá reliéfní 

Zákrytová deska ZD – 
sloupková

přírodní hladký

Zákrytová deska ZD – 
sloupková – reliéf kámen

přírodní reliéfní

opuka 
mix

reliéfní

Zákrytová deska ZD – 
sloupková – reliéf dřevo

hnědá reliéfní 

Zákrytová deska ZD – 
plotové výplně

přírodní hladký

Zákrytová deska ZD – 
plotové výplně – reliéf kámen

přírodní reliéfní

opuka 
mix

reliéfní

Zákrytová deska ZD – 
plotové výplně – reliéf dřevo

hnědá reliéfní 

Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.
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LUNA – hnědá SÁRA – přírodní

OKRASNÉ TVÁRNICE
Vibrolisované betonové tvárnice s výrazným hrubozrnným 
povrchem (LUNA), nebo se štípanou čelní stranou (SÁRA), 
slouží k výstavbě okrasných lemů, ke zpevnění mírných 
svahů, nebo k vytvoření okrasné či protihlukové stěny do 
zahrad, parků nebo skalek. Tyto prvky lze ukládat několika 
způsoby. Hotová okrasná stěna se obvykle osází vhodnými 
trvalkami, nebo se prosypává zeminou a štěrkem. Všechny 
tvárnice jsou mrazuvzdorné a jsou opatřeny ochranným 
systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání 
vody.

IN

LUNA – povrch hrubozrnný

SÁRA – povrch štípaný

pískovápřírodní hnědá

pískovápřírodní hnědá

300

200

230

300

500
400

195

295
390

345

180

LUNA LU-1 LUNA LU-2

SÁRA

výrobek / typové označení barva povrch cena (Kč/ks) s DPH

LUNA / LU-1
přírodní hrubozrnný

písková, hnědá hrubozrnný

LUNA / LU-2
přírodní hrubozrnný

písková, hnědá hrubozrnný

SÁRA / S-1
přírodní štípaný

písková, hnědá štípaný

Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.
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ARKTIK STONE – přírodní ŘÍMSKÝ KVÁDR – přírodní

SVAHOVÉ TVÁRNICE
Římský kvádr je vyráběn jako vibrolisovaný dvojblok a svým 
povrchem připomíná přírodní štípaný kámen. Používá se 
ke stavbě opěrných stěn, které zabraňují posuvu svahu. 
Dále je vhodný jako zábrana proti hluku, k pokrytí náspu 
a vytváření svahových arkád. Přednosti tohoto výrobku 
jsou soudržnost, pevnost a stabilita stěny. Svahové tvárnice 
ARKTIK a NORDIK STONE jsou určeny k úpravě a zpevnění 
mírných svahů, ke zřizování mimoúrovňových ploch 
v městské a zahradní architektuře a k vytvoření malých 
zahradních okrasných stěn nebo zídek. Všechny tvárnice 
jsou mrazuvzdorné a jsou opatřeny ochranným systémem 
Protect System IN proti znečištění a pronikaní vody.

IN

Římský kvádr – povrch štípaný

ARKTIK STONE, NORDIK STONE – povrch štípaný/rumplovaný

přírodní

přírodní

325
380

160/140

390

225

150

300

150

225

350

150

235

ŘÍMSKÝ KVÁDR ARKTIK STONE 1 ARKTIK STONE 2

NORDIK STONE

výrobek / typové označení povrch cena (Kč/ks) s DPH

Římský kvádr / RK-03 štípaný

ARKTIK STONE 1 / AS-1 štípaný/rumplovaný

ARKTIK STONE 2 / AS-2 štípaný/rumplovaný

NORDIK STONE / NS-1 štípaný/rumplovaný

Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.
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ZTRACENÉ BEDNĚNÍ
Ztracené bednění je určeno pro všechny výstavby 
základových pásů různých druhů staveb bez použití 
klasického bednění. Tento postup přináší nejen časovou 
a finanční úsporu, ale odpadá nutnost po betonáži základy 
pracně odbedňovat. Všechny typy bednění mají tzv. 
zámek, který usnadňuje výstavbu, protože tvarovky do 
sebe jednoduše vzájemně zapadají. Ztracené bednění je 
mrazuvzdorné.

Povrch hladký

přírodní

250

500

150

250

500

100

200

200

500

250

500

200

250

500

250

300

200

500

250

500

300

400

200

500

250

500
400

250

300500

ZB 25-15ZB 25-10

ZB 20-20

ZB 25-20 ZB 25-25

ZB 20-30

ZB 25-30

ZB 20-40

ZB 25-40 ZB 25-50

Ke každému rozměru je k dispozici tvarovka k půlení.

Ztracené bednění – přírodní Ztracené bednění – přírodní

výrobek cena (Kč/ks) s DPH

ZB 25-10

ZB 25-15

ZB 25-20

ZB 25-25

ZB 25-30

ZB 25-40

ZB 25-50

ZB 20-20

ZB 20-30

ZB 20-40

Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.
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Plotová patka, podhrabová deska

DOPLŇKY PRO PLOTY
Plotové patky jsou určeny pro výstavbu plotů a jiných 
lehkých zakotvených konstrukcí. Jejich výhodou je pevné 
usazení konstrukce plotu bez nutnosti použití mechanizace. 
Betonové podhrabové desky jsou jednoduchou a účinnou 
náhradní variantou za betonovou podezdívku. Mohou 
se použít pod ploty u drátěných pletiv, svařovaných sítí 
i plotových panelů. Podhrabové desky zamezují prorůstání 
trávy pletivem, usnadňuje údržbu trávníku v okolí plotu 
a zabraňuje možnosti podhrabání plotu, zejména psy. 
Plotové patky i podhrabové desky jsou mrazuvzdorné 
a jsou opatřeny vnitřním ochranným systémem Protect 
System IN proti znečištění a pronikání vody.

Podhrabová deska – povrch hladký

Plotová patka – povrch hladký

přírodní

přírodní

Podhrabová deska

Plotová patka

Podhrabová deska

Ocelový držák 
podhrabové desky

Plotový systém s podhrabovou deskou a betonovými patkami

Plotový systém s ocelovými držáky podhrabové desky 

50

2310

300

50

2450

300

50

2450

200

2810

300

50

2950

300

50

2950

200

50

PD 1-250 A PD 1-250 B

PD 1-250 B – V20

PD 1-300 A

PD 1-300 B PD 1-300 B – V20

Plotová patka
průběžná

Plotová patka
rohová

250250

350

250250

350

IN

výrobek / typové označení cena (Kč/ks) s DPH

Plotová patka průběžná

Plotová patka rohová

Podhrabová deska / PD 1-250 A

Podhrabová deska / PD 1-250 B

Podhrabová deska / PD 1-300 A

Podhrabová deska / PD 1-300 B

Podhrabová deska / PD 1-250 B – V20

Podhrabová deska / PD 1-300 B – V20

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




