
   vysoce pevnostní vibrolisovaná dvouvrstvá betonová dlažba

   optimální poměr vrchní nášlapné a spodní jádrové vrstvy betonu zajišťuje maximální  
užitné vlastnosti, zejména: 

  vysokou pevnost 
  mrazuvzdornost a odolnost povrchu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek 
  nízkou obrusnost 
  dobré adhezní vlastnosti

  originální sestava 4 kamenů s jemně nerovnými hranami, vhodná pro historická prostranství i moderní architekturu

  minimální zkosení hran umožňuje použít tuto dlažbu i pro plochy, kde je kladen důraz na vyrovnaný  
a hladký povrch (například cyklistické stezky, komunikace pro pojezd nákupních vozíků nebo zahradní terasy)

  pro pochozí plochy lze využít obdobnou sestavu 3 kamenů BEST – KORZO ve výšce 40 nebo 60 mm 
(viz technický list BEST – KORZO)

  dlažba trvale impregnována proti znečištění a pro zvýšení odolnosti povrchu proti chemickým rozmrazovacím látkám

  složení betonu splňuje normu ČSN EN 206-1 na mezní složení betonu pro stupeň vlivu prostředí XF4

BES T – ARCHIA® 

BEST – ARCHIA

BEST – ARCHIA, kámen č. 2 
skladebný modul 210 x 140 mm

BEST – ARCHIA, kámen č. 1 
skladebný modul 280 x 210 mm

BEST – ARCHIA, kámen č. 3 
skladebný modul 140 x 140 mm

BEST – ARCHIA, kámen č. 4 
skladebný modul 140 x 70 mm
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orientační skladba vrstvy dlažby BEST – ARCHIA na paletě  
(výrobní rozměry) 

– dlažba je vyráběna v této sestavě, 
nelze dodávat pouze jednotlivé kameny

2 3 3 2 3 2 3

4 4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

2

22

2

1

1

1

1

1

2

3

3

3

3 3

3 3

3

1190

84
0

DLAŽBY

TECHNICKÝ VÝKRES – SKLADEBNÉ ROZMĚRY (mm)

ROZMĚROVÉ A HMOTNOSTNÍ ÚDA JE

název skladebné rozměry (mm) orientační počet množství (m2) hmotnost (kg) poznámka
výška délka šířka ks/vrstva vrstva paleta vrstva paleta

BEST – ARCHIA

kámen č. 1 80 280 210 5

1,00 10,00 183 1830

prodej pouze po celých 
vrstvách, kameny nelze 
dodávat jednotlivě;  
1 paleta = 10 vrstev

kámen č. 2 80 210 140 14

kámen č. 3 80 140 140 12

kámen č. 4 80 140 70 6

TECHNICKÝ LIST

pochozí

pojezdové



  u dlažby BEST – ARCHIA platí rovněž zásada pokládky se spárou 3 - 5 mm mezi jednotlivými kameny

UPOZORŇUJEME

BEST, a.s.;  http://www.best.info;   e-mail: best@best.info

vzorová skladba 
dlažba BEST – ARCHIA

vzorová skladba 
dlažba BEST – ARCHIA (nepravidelná skladba)

pro bezezbytkové uplatnění všech zakoupených kamenů nutno  
respektovat přímou závislost mezi šířkou vozovky a šířkou chodníku

šířka vozovky/šířka chodníku – 700/130, 650/120, 600/110 (cm)

vzorová skladba 
dlažba BEST – ARCHIA

BEST – ARCHIA® 
PŘÍKLADY VZOROVÝCH SKLADEB

NORMY A CERTIFIKÁTY

  dlažba BEST – ARCHIA je vyráběna a kontrolována podle evropské harmonizované normy ČSN EN 1338:

název výška výrobní norma
nejvyšší odchylka od deklarovaných rozměrů

šířka a délka výška

BEST – ARCHIA 80 mm ČSN EN 1338 ± 2 mm ± 3 mm

Certifikát systému managementu BOZP
udělil TZÚS Praha, s.p. - Certifikační orgán 

č. 3001 pro certifikaci systémů managementu.

OHSAS 18001
Certifikát systému managementu kvality
udělil TZÚS Praha, s.p. - Certifikační orgán 

č. 3001 pro certifikaci systémů managementu.

ISO 9001
Certifikát systému environmentálního managementu 

udělil TZÚS Praha, s.p. - Certifikační orgán 
č. 3001 pro certifikaci systémů managementu.

ISO 14001


