
Velkoplošná dlaždice LEGANTO s elegantním podélným tvarem 
s hladkým povrchem je nabízena v teplých zemitých tónech, které působí 
velmi příjemným, přírodním dojmem. Betonová směs je obohacena 
o technologii Clean ProteCt Plus, která dlažbu chrání před
znečištěním a zabezpečí snadné čištění nečistot i mastnot.

uživatelské Pohodlí
velkoformátová dlažba LEGANTO dodá každé ploše 
dotek tepla a exkluzivity. vysoká přidaná hodnota 
výrobků s ochranou technologií CLEAN PROTECT 
PLUS spočívá zejména v jednoduché údržbě 
a zvýraznění barev.

kvalita Produktu
Betonové dlažby 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–LEGANTO Be05

hladký Playa



PovrCh hladký
Čistý, lehce porézní povrch dá vyniknout přirozené 
minerální struktuře betonu. 

variaBilita PovrChů a Barev
dlažba leGanto je vyráběna v hladkém provedení v syté černé barvě a dále ve dvou teplých barvách Colormix 
a dvou přírodních odstínech naturColor.

www.csbeton.cz

CsB–LEGANTO Be05 
hladký noarBlanC

ČernÁ alBa noarBlanC
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CsB–LEGANTO Be05

hladký

Pevnost 
a mrazuvzdornost
mezi základní vlastnosti kvalitní betonové dlažby 
patří zejména vysoká pevnost, odolnost proti otěru, 
mrazuvzdornost a stálobarevnost. 

snadnÁ PoklÁdka
Při pokládce dlažby leGanto je s ohledem na 
velikost a tvar prvku třeba klást velký důraz na dokonalé 
zhutnění a rovinatost připravené podkladové vrstvy. 
velký ohybový moment může při nerovném podloží 
způsobit rozlomení dlažebního bloku. vzhledem k 
velikosti prvku rovněž nedoporučujeme pokládku na 
plastové terče.

mrazuvzdornost
vysoká odolnost proti povětrnostním podmínkám

Clean ProteCt Plus
hloubková ochrana povrchu a zvýraznění barvy

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 +420 416 747 179  csbeton@csbeton.cz

Cs-Beton s.r.o., velké žernoseky 184, 412 01 litoměřice www.csbeton.cz

+420 473 030 400

snadnÁ PoklÁdka
na sucho na zhutněný povrch s přesnými distančníky

zÁruka 5 let
na všechny výrobky poskytujeme záruku 5 let
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skladebné rozměry mm počet množství

CSB - LEGANTO MJ výška délka šířka ks/vrst. ks/m2 m2/paleta

základní kámen ks 50 700 350 3 4,08 5,145


