
   vysoce pevnostní vibrolisovaná dvouvrstvá betonová dlažba (ve výšce 30 mm jednovrstvá)

   optimální složení betonu zajišťuje maximální užitné vlastnosti, zejména:
   vysokou pevnost
   mrazuvzdornost a odolnost povrchu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek
   nízkou obrusnost
   dobré adhezní vlastnosti

   dlažba BEST - KLASIKO ve výškách 30 a 40 mm je určena pro ryze pochozí plochy; 
výšky pouhých 30 a 40 mm příznivě ovlivňují fi nanční náročnost stavby a významně přispívají k snazší manipulaci 
s dlažbou při realizaci; tyto kameny lze vzhledem k jejich nízké hmotnosti využít například i pro střešní terasy

   řada je doplněna dlažbou pro nevidomé a slabozraké v provedení BEST - KLASIKO, 
kterou najdete v technickém listě BEST - KLASIKO pro nevidomé

   barevná provedení chráněna impregnací proti znečištění

BEST - MOZAIK®, BEST - KLASIKO®, BEST - KARO®

dlaŽby

technický výkres – výrobní rozmĚry (mm)

rozmĚrovÉ a hmotnostní Úda je

název skladebné rozměry (mm) počet spotřeba množství (m2) hmotnost (kg) poznámka
výška délka šířka ks/vrstva ks/m2 vrstva paleta vrstva paleta

BEST - MOZAIK 60 100 100 88 100,00 0,88 10,56 120 1440 1 paleta = 12 vrstev

BEST - MOZAIK 80 100 100 88 100,00 0,88 8,80 161 1610 1 paleta = 10 vrstev

BEST - KLASIKO 30 200 100 42 50,00 0,84 21,00 48 1200 1 paleta = 25 vrstev

BEST - KLASIKO 40 200 100 48 50,00 0,96 19,20 87 1740 1 paleta = 20 vrstev

BEST - KLASIKO 60 200 100 48 50,00 0,96 11,52 131 1572 1 paleta = 12 vrstev

BEST - KLASIKO rovné 60 200 100 48 50,00 0,96 11,52 131 1572 bez zkosené horní hrany

BEST - KLASIKO 80 200 100 48 50,00 0,96 9,60 176 1760 1 paleta = 10 vrstev

BEST - KARO 60 200 200 24 25,00 0,96 11,52 131 1572 1 paleta = 12 vrstev

BEST - KARO 80 200 200 24 25,00 0,96 9,60 176 1760 1 paleta = 10 vrstev

BEST - KAROBEST - KlASIKOBEST - MOZAIK
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best - mozaik®, best - klasiko®, best - karo®

příklady vzorových skladeb

  u 30 a 40mm výšky dlažby odlišné řešení mezerníku, který probíhá až k horní hraně výrobku

  dlažba BEST - KLASIKO ve výšce 30 mm se při pokládce hutní vibrační deskou opatřenou ochrannou 
pryžovou podložkou s maximální hmotností do 100 kg

upozorňujeme

normy a certifikáty

Výrobky BEST jsou vyráběny a kontrolovány podle evropských harmonizovaných norem.

Certifikát systému managementu jakosti 
udělil VÚPS Praha – Certifikační  

společnost, s.r.o., Certifikační orgán  
pro systémy managementu jakosti a BOZP č. 3009.

Certifikát systému environmentálního 
managementu udělil VÚPS Praha -  

Certifikační společnost, s.r.o.,  
Certifikační orgán pro EMS.

Certifikát systému managementu bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci udělil VÚPS Praha - 

Certifikační společnost, s.r.o., Certifikační orgán 
č. 3009 pro systémy managementu.
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