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Velkoplošná betonová dlažba 
BEATRIX XL – speciální dlažba 
pro speciální plochy

Beatrix XL je dvouvrstvá betono-
vá dlažba s vylisovaným reliéfem, 
vyrobená z odolného říčního písku 
a portlandského cementu. Dlažba 
je při vlastní výrobě hloubkově im-
pregnována pro zlepšení odolnosti 

povrchu dlažby proti obrusu, vytvo-
ření vodoodpudivé vrstvy a prohlou-
bení odstínu a barevnosti dlažby.

Použití:
Tato velkoplošná dlažba se využívá 
pro stavbu teras rodinných domů, 
venkovních atrií, chodníků, pochů-
zích a parkových ploch, bez pojez-
du osobních a nákladních vozidel. 

CIDEMAT Hranice, s. r. o. vznikla 
v roce 1995, ale výrobky 
z její továrny vycházely již 
od roku 1992. Zabývá se 
výrobou teracové a betonové 
dlažby a různých navazujících 
teracových prvků jako jsou 
parapety, schody, obklady 
schodů atd. Za dobu své činnosti 
dodala na český i zahraniční trh 
více než 5 miliónů m2 dlažby, 
což z ní dělá osvědčeného 
a spolehlivého partnera všech 
potencionálních investorů. 
Kromě dlažby klasických 
formátů přichází nyní na trh 
se dvěma novinkami – 
velkoplošnou betonovou dlažbou 
BEATRIX a broušenou teracovou 
velkoplošnou dlažbou. 

CIDEMAT přichází na trh

S NOVÝMI, VELKOPLOŠNÝMI DLAŽBAMI

CIDEMAT HRANICE, s. r. o.
Skalní 1088, 753 01 Hranice

tel.: 581 651 366-7
e-mail: cidemat@cidemat.cz

www.cidemat.cz

Dlažba Beatrix XL: BC 601 R (vlevo) a BC 602 R (vpravo)

Dlažbu lze pokládat do štěrkového 
lože, betonového lože nebo na terče.

Broušená teracová 
velkoplošná dlažba

Teraco je směs cementu, ušlechti-
lých kamenných drtí a barviv pou-
žívaná v kamenické práci k tvorbě 
povrchů (lité dlažby) imitujících 
kámen. Hlavní přednosti teraca 
jsou pevnost, tvrdost a houžev-
natost. Mimo těchto technických 
parametrů je jeho obrovskou vý-
hodou také estetická stránka a vy-
soká trvanlivost s minimálními ná-
klady na běžnou údržbu.

Velkoplošná teracová dlaž-
ba hladká je dvouvrstvá dlažba 
pro specifická použití tam, kde je 
požadavek na pochůzí podlaho-
vé plochy z velkoplošných prvků. 

Rozměry 600 x 600 mm
Tloušťka 40 mm

Hmostnost 
dlaždice 32,0 kg

Broušená teracová velkoplošná dlažba

Rozměry 600 x 600 mm
Tloušťka 38 mm

Hmostnost 
dlaždice 32,0 kg

Hmotnost dlaždice 32 kg
Plošná hmotnost 89 kg/m2

Pevnost v tahu za ohybu min. 5 N/mm2

Nasákavost < 6 %
Mrazuvzdornost splňuje
Obsah Ra 226 < 20 Bq/kg
Počet dlaždic na paletě 30
Počet m2 na paletě 10,8
Hmotnost palety 980 kg

Jedná se o teracovou dlažbu vyrá-
běnou na zakázku, dle dohodnuté 
specifikace přímo se zákazníkem. 

Použití:
Tato velkoplošná dlažba je vhod-
ná pro speciální plochy jako jsou 
vstupní atria budov nebo exklu-
sivní řešení chodeb, kde  zákaz-
níkům přináší netradiční řešení 
podlah z přírodního a tradičního 
materiálu.


