Váš tradiční dodavatel

betonové dlažby
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Všechny dlažby jsou vyráběny z vysoce pevnostních vibrolisovaných betonů
Dvouvrstvá technologie zajišt´u je maximální užitné vlastosti:
Pevnost v příčném tahu
Požadované adhezní vlastnosti
Odolnost proti působení vody a chemických rozmrazovacích prostředků

- Prakticky neomezená životnost
Dlažba Historie, hnědá, jemný povrch

Dlažba Ičko, červený, jemný povrch

Dlažba Tria, Colormix 4, jemný povrch

Dlažba Tria, Colormix 3, jemný povrch

Dlažba Čtverec, žlutá a karamel, jemný povrch povrch

Dlažba Tria, Colormix 1, jemný povrch

Dlažba Čtverec, bílá, vymývaný povrch

Dlažba Bloček, přírodní, jemný povrch

ZÁMKO VÉ DLAŽBY
■ Dlažby vhodné pro intenzivně namáhané a pojížděné plochy
■ Tvar dlažby umožňuje vazbu - zámek - jednotlivých kamenů

Dlažba Ičko, červený, jemný povrch

Dlažby jsou dodávány v tloušt´k ách 40, 60, 80, 100 mm

Dlažba Tria, antracit, pemrlovaný povrch

Dlažba Tria, Colormix 8, polohrubý povrch

Dlažba Čtverec, červená, polohrubý povrch

Dlažba Bloček, přírodní, jemný povrch

Dlažba Bloček, Colormix 1, jemný povrch

Dlažba Bloček, okrový, jemný povrch

SKLADEBNÉ
A VELKOPLOŠNÉ DLAŽBY
■ Dlažby klasických geometrických tvarů, široká škála skladebných variant a
vzájemných kombinací
■ Vhodné pro všechny druhy zpevněných ploch

w w w. b a b c . c z

w w w. b a b c . c z

POVRCHY A BAREVNOST DLAŽEB
Jemný povrch

Přírodní

Karamel

Hnědá

Bílá

Okrová

Červená

Antracit

Žlutá

Hnědá

Bílá

Okrová

Červená

Antracit

Žlutá

Hnědá

Bílá

Okrová

Červená

Antracit

Žlutá

Polohrubý povrch

Přírodní

Karamel

Hrubý povrch

Přírodní

Karamel

Vymývaný povrch

Pemrlovaný povrch

Colormix 1

- barva

Colormix 3

- barva

Colormix 4

- barva

Colormix 8

- barva

Rumplovaný povrch

Povrchy:
JEMNÝ
nášlapná vrstva vyrobena z kameniva frakce 0 - 1mm
POLOHRUBÝ
nášlapná vrstva vyrobena z kameniva frakce 1 - 3mm
HRUBÝ
nášlapná vrstva vyrobena z kameniva frakce 2 - 5mm
VYMÝVANÝ
technologie vymývání povrchů dlažeb za použití hodnotného
kameniva do nášlapné vrstvy
RUMPLOVANÝ
uměle ostařený povrch dlažby
PEMRLOVANÝ
specielní technologie pro zušlechťování povrchů dlažeb za použití
hodnotného kameniva do nášlapné vrstvy
Veškeré naše dlažby umožňují použití chemických rozmrazovacích
látek pro zimní údržbu.

NÁZEV COLORMIXU

KOMBINACE BAREV

colormix 1

karamel + červená + žlutá BC

colormix 2

okrová + červená

colormix 3

červená + antracit

colormix 4

žlutá BC + karamel

colormix 5

bílá BC + fialovohnědá

colormix 6

žlutá + červená BC

colormix 7

žlutá BC + antracit + karamel BC

colormix 8

žlutá BC + karamel BC

colormix 9

šedivá + antracit

Poznámka: colormix 2, 5, 6, 7, 9 – pouze zakázková výroba.

B&BC, a.s., Sokolská 464, 330 22 Zbůch

Prodejní sklad České Budějovice, Vrbenská 25
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Prodej:
Po - Pá:
So:

7:00 - 16:00 hod.
7:00 - 12:00 hod.

