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BETONOVÉ BLOKY   

 

  

Jedná se o betonové bloky z prostého betonu se 

zámkem, které do sebe zapadají. Bloky se používají 

pro výstavbu opěrných a dělících stěn, pro 

výstavbu kójí pro sypký materiál apod. Bloky jsou 

vyráběny z betonu třídy C25/30 XF1 a jsou vhodné 

do venkovního prostředí. 

Prefabrikáty se ukládají pomocí samosvorných 

kleští, které lze upevnit na vysokozdvižný vozík, na 

hydraulickou ruku automobilu, jeřábu, popř. 

nakladače. Na přání zákazníka je možno bloky 

osadit montážními kulovými závěsy DEHA 2,5 

Při realizaci staveb z těchto prvků není nutné 

složité zakládáni, stačí pouze zhotovit lože ze 

zavlhlého betonu, nebo ze zhutnělého kameniva, 

popř. využít stávající zpevněnou plochu. 

 

VÝHODY 

• snadná montáž bez spojovacích materiálů 

• snadná demontáž 

• vysoká mechanická odolnost 

• vysoká trvanlivost 

• mnohostranné použití 

• nízká cena 

• minimální požadavky na podloží 
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VÝROBNÍ SORTIMENT BETONOVÝCH BLOKŮ 

 

TYP B 

 B1 B2 B3 B4 
     

dl x š x v 1600 x 400 x 400 mm 
±10 mm 

1200 x 400 x 400 
mm±10 mm 

800 x 400 x 400 mm 
±10 mm 

400 x 400 x 400 mm 
±10 mm 

hmotnost 600 kg 450 kg 300 kg 150 kg 

objem 0,256 m3 0,192 m3 0,128 m3 0,064 m3 

 

 
Všechny bloky je možné vyrobit i v hladké variantě bez horních ozubů. 

 

TYP A 

 A1 A2 A3 A4 
  

 

 

 

  

dl x š x v  1600 x 800 x 800 mm 
±10 mm 

1200 x 800 x 800 mm 
±10 mm 

800 x 800 x 800 mm 
±10 mm 

400 x 800 x 800 mm 
±10 mm 

hmotnost 2390 kg 1795 kg 1200 kg 600 kg 

objem 1,024 m3 0,768 m3 0,512 m3 0,256 m3 
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STĚNOVÝ T-KUS 

 
 

 

 

 

 

  

T-KUS 

 

Hmotnost Objem Beton 

2350 kg 0,94 m3 C25/30 

Jedná se o stěnové dílce vyrobené ze železobetonu. 

Kladením jednotlivých dílů vedle sebe vytvoříte dělící 

či opěrnou stěnu. Výška jednotlivých dílců je 

libovolná, max. výška bez podstavce je 3,0 m.  Jsou 

vyráběny z betonu C25/30 XF1 a jsou vhodné do 

venkovního prostředí. Hmotnost jednoho dílce 

o maximální výšce 3m je 2350 kg. 
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SILNIČNÍ PANELY 

Panely 300/100/15 

 Délka L 300 cm ±2 cm 

Šířka B 100 cm ±1 cm 

Výška H 15 cm  

objem 0,45 m3 

Hmotnost 1200 kg 

Třída betonu C25/30 XF3 

 

Panely 200/100/20 

 Délka L 200 cm ±2 cm 

Šířka B 100 cm ±1 cm 

Výška H 20 cm 

objem 0,40 m3 

Hmotnost 1000 kg 

Třída betonu C25/30 XF3 

 

Panely 400/100/20 

 Délka L 400 cm ±2 cm 

Šířka B 100 cm ±1 cm 

Výška H 20 cm 

objem 0,80 m3 

Hmotnost 2000 kg 

Třída betonu C25/30 XF3 

 

Panely 300/200/15D 

 Délka L 300 cm ±2 cm 

Šířka B 200 cm ±2 cm 

Výška H 15 cm 

objem 0,90 m3 

Hmotnost 2250 kg 

Třída betonu C25/30 XF3 

Vyztužení Dvojitě vyztužené 

 

Na přání zákazníka můžeme po dohodě vyrobit panely i jiné ŽB prvky různých tvarů 

a velikostí. 
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BETONOVÉ SVODIDLO 
 

Betonové svodidlo 

 

Délka L 200 cm  

Šířka B 54 cm  

Výška H 90 cm  

objem 0,685 m3 

Hmotnost 1620 kg 

Třída betonu C25/30 

 

!!! Provádíme nejen výrobu, ale i dodávku a montáž všech prefa prvků !!! 

 

Jedná se o modulární betonovou bariéru, která 
slouží k oddělení dopravních cest. Je určena k 
minimalizaci poškození vozidla v případě 
náhodného kontaktu. Bariéry jsou také 
používány pro přesměrování provozu a na 
ochranu chodců během výstavby pozemních 
komunikací.  
Jsou vyráběny z betonu třídy C25/30 XF1. 
Manipulace se svodidly se provádí buď pomocí 
manipulačních vidlí nebo pomocí montážních 
závěsů DEHA 2,5. 
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