
csb - clean protect plus
Skvrny mizí! Jak je to možné?
Betonové dlažby jsou vyráběny vysoce kvalitní technologií, která zaručuje jejich odolnost. Technologie výroby 
dlažeb s ochranou proti znečištění CSB – CLEAN PROTECT začíná již při míchání základní betonové směsi a po-
kračuje dalšími několika kroky, které zajišťují tuto dokonalou a velmi trvanlivou ochranu.
Dlažby tedy nejsou pouze povrchově impregnovány, ale ochrana je zakomponovaná přímo v nich. Pouhá im-
pregnace by se totiž po krátké chvíli opotřebovala. Dlažby díky úpravě CSB-CLEAN PROTECT získávají zcela jiné 
schopnosti. Látky tvořící skvrny se dovnitř kamene nedostanou, ale zůstanou na jejím povrchu, kde je lze lehce 
odstranit. Dlažbu s ochranou CSB-CLEAN PROTECT si je možné objednat v několika podobách. 

CSB – CLEAN PROTECT PLUS
Snažíme se svým zákazníkům nabízet co nejkvalitnější produkty, které přinesou na zahradu ještě větší užitek. 
Proto stále zdokonalujeme účinky ochrany CSB – CLEAN PROTECT.
V letošním roce tedy přinášíme novou podobu této ochrany, a to CSB-CLEAN PROTECT PLUS, kterou 
zavádíme do výroby jako první v Evropě. 
V čem spočívá její zdokonalení? Byla výrazně prodloužena především doba její trvanlivosti.

Výhody ochrany CSB-CLEAN PROTECT PLUS:
- ochrana před špínou a znečištěním | ochrana před tvorbou fleků
- ochrana před přírodními vlivy okolního prostředí
- jednoduché čištění i v případě znečištění látkami na bázi olejů a dalších tekutin
- vodoodpudivá báze = redukce cemento-vápenného výkvětu
- trvanlivost a snadné čištění | zvýraznění barev dlažby | vysoká UV stabilita

Rozdíl okem nepoznáte
Ochranu CSB-CLEAN PROTECT PLUS na dlažbě pouhým okem neuvidíte a to zcela záměrně. Úmyslně byla zvo-
lena taková cesta, která splní očekávání zákazníků i co se týká požadovaných vlastností dlažby, které nebudou 
současně hyzdit vzhled dlažby. Je však možné cítit ji i hmatem. 

VYLEPŠENÁ TECHNOLOGIE OCHRANY DLAŽBY

Na obrázcích můžete vidět prostřednictvím 
makro-objektivu patrné rozdíly dlažby bez 
ochrany a s ochranou CSB – CLEAN PROTECT 
PLUS. Shlédnout můžete samozřejmě až 
poslední krok úpravy, a to na vrchní vrstvě 
dlažby. 

Novinka



Technické parametry
skladebné rozměry [mm] počet množství [m²] hmotnost

výška délka šířka vrstev ks/vrstva ks/m² vrstva paleta nákl. 24t kg/paleta

CSB - VALENCIA 60 200-500 150-200 9 21 - 1,18 10,60 169,76 1445,71
CSB - VALENCIA reliéf 60 200-500 150-200 9 21 - 1,18 10,60 169,76 1418,46
CSB - VALENCIA Nexus 80 200-500 150-200 7 21 - 1,18 8,25 123,75 1494,45
CSB - VALENCIA reliéf Nexus 80 200-500 150-200 7 21 - 1,18 8,25 132,00 1469,79
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Dlažba se nabízí v provedení hladkém a reliéfním, ve výšce 80 je opatřena zámky NEXUS.

STANDARD, HLADKÝ  a OSTAŘENÝ, ANTICO v obou případech s OCHRANOU CLEAN PROTECT PLUS / D - COLORMIX

ALBA NOARBLANC

STANDARD, HLADKÝ  a OSTAŘENÝ, ANTICO v obou případech s OCHRANOU CLEAN PROTECT PLUS / E - NATURCOLOR

CORAL CAOBA PLAYA

POVRCHOVÁ ÚPRAVA / BAREVNÁ PROVEDENÍ

čERNá

STANDARD, HLADKÝ  a OSTAŘENÝ, ANTICO v obou případech s OCHRANOU CLEAN PROTECT PLUS / B -STANDARD
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60 60
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CSB - VALENCIA AE09

ukázka kamenů Skladba na paletě
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Tento typ dlažby tvarem svých kamenů následuje současný trend dlouhých linií a obdélníkových tvarů. Rozměrově různé kameny nabízí elegantní rozmanitost 
skladby v ploše. Dlažbu nabízíme ve dvou variantách. Jedna z nich je s rovnou nášlapnou plochou a druhá je s reliéfním povrchem, který je zároveň sekundárně 
ošetřen tzv. ostařováním. Obě varianty jsou opatřeny naší revoluční novinkou ochrany CSB - CLEAN PROTECT PLUS. Systém NEXUS zajišťuje inteligentní, vysoce 
pevné a stabilní spojení s ideálními dilatačními spárami.

Barvy / povrchy
standard ostařený

hladký + Clean ProteCt Plus antico + Clean ProteCt Plus
B - standard čERNá ● ●
D - colormix ALBA, NOARBLANC ● ●
E - naturcolor CORAL, CAOBA, PLAYA ● ●

CSB - VALENCIA, barva colormix ALBA

Ceny se řídí aktuálním ceníkem, který zpravidla vychází vždy 1. 5. 



I tento typ dlažby se řadí svými rozměry i skladbou mezi moderní prvky zahradní architektury.  Dlažbu nabízíme ve dvou variantách a to s rovným povrchem a s 
povrchem reliéfním, který je zároveň sekundárně ošetřen tzv. ostařováním. Obě varianty jsou  opatřeny ochranou CSB - CLEAN PROTECT PLUS, která chrání Vaši 
dlažbu proti znečištění. Systém NEXUS zajišťuje inteligentní, vysoce pevné a stabilní spojení s ideálními dilatačními spárami.

Technické parametry
skladebné rozměry [mm] počet množství [m²] hmotnost

výška délka šířka vrstev ks/vrstva ks/m² vrstva paleta nákl. 24t kg/paleta

CSB - CORTILA 60 200-500 300 9 12 - 1,20 10,80 172,8 1485,21
CSB - CORTILA reliéf 60 200-500 300 9 12 - 1,20 10,80 172,8 1460,12
CSB - CORTILA Nexus 80 200-500 300 7 12 - 1,20 8,40 126,0 1527,60
CSB - CORTILA reliéf Nexus 80 200-500 300 7 12 - 1,20 8,40 126,0 1506,17
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STANDARD, HLADKÝ  a OSTAŘENÝ, ANTICO v obou případech s OCHRANOU CLEAN PROTECT PLUS / D - COLORMIX

ALBA DESERTO NOARBLANC

STANDARD, HLADKÝ  a OSTAŘENÝ, ANTICO v obou případech s OCHRANOU CLEAN PROTECT PLUS / E - NATURCOLOR

CORAL SOLETE PLAYA

POVRCHOVÁ ÚPRAVA / BAREVNÁ PROVEDENÍ
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CSB - CORTILA   AE10

Skladba na paletě
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ukázka kamenů

Dlažba se nabízí v provedení hladkém a reliéfním, ve výšce 80 je opatřena zámky NEXUS.

Barvy / povrchy
standard ostařovaný

hladký + Clean ProteCt Plus antico + Clean ProteCt Plus
D - colormix ALBA, DESERTO, NOARBLANC ● ●
E - naturcolor CORAL, SOLETE, PLAYA ● ●

CSB - CORTILA, barva colormix NOARBLANC

www.csbeton.cz



Tato dlažba je svým typem podobná dlažbě CSB – HISTORI, je tedy také tvořena sestavou tří kamenů. Jedinečná je svou reliéfní povrchovou úpravou a také velikostí 
jednotlivých kamenů. Velikost největšího kamene téměř půl metru slibuje typ formátu, který vyvolává příjemný pocit komfortu a luxusu, který si nyní můžete dopřát 
i na své zahrádce a v okolí svého domu.

CSB - GRAND HISTORI   AE04

Technické parametry
skladebné rozměry [mm] počet množství [m²] hmotnost

výška délka šířka vrstev ks/vrstva ks/m² vrstva paleta nákl. 24t kg/paleta

CSB - GRAND HISTORI 60 330-495 165-330 10 9 - 1,14 11,40 171,45 1471

60

kámen č. 2

495

330
kámen č. 1

60

330

330

kámen č. 3

60

165

330

STANDARD, RELIÉFNÍ s OCHRANOU CLEAN PROTECT PLUS / D - COLORMIX

ALBA DESERTO NOARBLANC

STANDARD, RELIÉFNÍ s OCHRANOU CLEAN PROTECT PLUS / E - NATURCOLOR

PLAYA

POVRCHOVÁ ÚPRAVA / BAREVNÁ PROVEDENÍ

Skladba na paletě
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Barvy / povrchy
standard

reliéfní + Clean ProteCt Plus
D - colormix ALBA, DESERTO, NOARBLANC ●
E - naturcolor PLAYA ●

CSB - GRAND HISTORI, barva naturcolor DESERTO

Ceny se řídí aktuálním ceníkem, který zpravidla vychází vždy 1. 5. 



Technické parametry
skladebné rozměry [mm] počet množství [m²] hmotnost

výška délka šířka vrstev ks/vrstva ks/paleta ks/m2 vrstva paleta nákl. 24t kg/ks kg/paleta

CSB - LEGANTO 50 700 350 14 3 42 4,08 0,735 10,29 205,8 28,40 1192,44
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Skladba na paletě

STANDARD, HLADKÝ + OCHRANA CLEAN PROTECT PLUS / E - NATURCOLOR

POVRCHOVÁ ÚPRAVA / BAREVNÁ PROVEDENÍ

čERNá

STANDARD, HLADKÝ  + OCHRANA CLEAN PROTECT / B - STANDARD

SOLETE

NOARBLANC

STANDARD, HLADKÝ + OCHRANA CLEAN PROTECT PLUS / D - COLORMIX

CORAL PLAYA

ALBA 

CSB - LEGANTO   BE05
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Tento typ dlažby se řadí svými rozměry mezi velkoplošnou dlažbu. Má elegantní podélný tvar s hladkým povrchem. Dlažba je opatřena ochranou CSB - CLEAN 
PROTECT PLUS, která Vaše realizace ochrání proti nechtěným skvrnám a nečistotám.

Barvy / povrchy
standard

hladký + Clean ProteCt Plus
B - standard čERNá ●
D - colormix ALBA, NOARBLANC ●
E - naturcolor PLAYA, SOLETE, CORAL ●

CSB - LEGANTO, barva naturcolor PLAYA

www.csbeton.cz



CSB - VALENCIA, barva colormix NOARBLANC

CSB - VALENCIA, barva colormix NOARBLANC CSB - VALENCIA, barva colormix ALBA

Inspirace pro použití prvků s ochranou clean protect plus



CSB - CORTILA, barva colormix ALBA

CSB - CORTILA, barva colormix DESERTO CSB - CORTILA, barva colormix ALBA



CSB - VALENCIA, barva naturcolor CAOBA CSB - GRAND HISTORI, barva colormix ALBA

CSB - GRAND HISTORI, barva colormix DESERTO

CSB - LEGANTO, barva colormix ALBA


