
   elegantní stavební prvek z vibrolisovaného mezerovitého betonu

   pro svoji pevnost, mrazuvzdornost a především nízkou hmotnost, usnadňující manipulaci, 
je vhodný zejména pro:

   efektní a jednoduché zpevnění svahů
   elegantní zakončení ploch, například záhonů

   silný estetický dojem dotvořený osázenou zelení podtrhuje barevné řešení vlastních tvarovek

   při dodržených mezerách 13,8 cm mezi jednotlivými tvarovkami činí spotřeba 13,13 ks/m2

BEST -  LARGO® 

BEST - LARGO

prvky plotŮ a opěrnÝch zdí

technickÝ vÝkres – vÝrobní rozměry (mm)

rozměrovÉ a hmotnostní Úda je

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

BEST - LARGO 170/190 330 260/310 13,13 9 27 17 459 svahový prvek bez použití dna
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  tvarovky se osazují na betonový základový pás

  výšku stěny je nutno posoudit s ohledem na geologické poměry a zatížení v daném místě a doložit statickým výpočtem

upozorňujeme

BEST, a.s.;  http://www.best.info;   e-mail: best@best.info

best - largo® 
technick á doporučení ke stavbě stěn

opěrná zeď, maximální možný sklon svahu 45°

V případě zachování vzdálenosti 13,8 cm mezi jednotlivými 
tvarovkami při stavbě činí jejich spotřeba 13,13 ks /m2.
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α = max. 25°

β = min. 45°

příklad použití

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.


