
TECHNICKÝ LIST 

 ROZMĚROVÉ A HMOTNOSTNÍ ÚDAJE  

název  
skladebné rozměry (mm)   spotřeba   množství (ks) hmotnost (kg)    

poznámka  
výška tloušťka délka (ks/m²) vrstva paleta ks paleta 

BEST - NATURA I 200 400 200 - 12 60 26 1560 štípaná ze 4 stran 

BEST - NATURA II 200 400 200 12,5 12 60 21 1260 štípaná ze 2 podélných stran 

BEST - NATURA III 200 200 200 - 24 120 11 1320 štípaná ze 3 stran, koncový prvek 

BEST - NATURA IV 200 400 200 12,5 12 60 21 1260 štípaná z 1 podélné strany 

BEST - NATURA  V 200 400 200 - 12 60 22 1320 štípaná z 1 podélné a 1 krátké strany, rohový prvek 

BEST - NATURA  VI 200 400 200 - 12 60 26 1560 štípaná ze 2 podélných a 1 krátké strany 

BEST - NATURA  VII 200 400 200 - 12 60 22 1320 štípaná ze 3 stran, pro sloupky 40 x 40 cm 

VŠEOBECNÉ INFORMACE 

▪ moderní univerzální zdicí tvarovky z prostého vibrolisovaného betonu  

▪ prvky vhodné k výstavbě plotů, plných zdí, pilířů pro odběrná místa či soklového zdiva 

▪ pro uchycení plotových výplní jsou v nabídce pozinkované úchyty 

▪ v nabídce povrch ŠTÍPANÝ (rustikální vzhled a charakter lomového kamene) v několika barvách:  

  přírodní, karamelová, bílá, žlutá, colormixy sand a brilant 

▪ na zakrytí doporučujeme prvek BEST - ZÁKRYTOVÁ DESKA  

BEST - NATURA®    

▪ vysoce pevnostní vibrolisovaný plotový prvek 

▪ optimální poměr betonu zajišťuje maximální užitné vlastnosti (vysokou pevnost, mrazuvzdornost a odolnost povrchu proti  

   působení vody a chemických rozmrazovacích látek, nízkou obrusnost, dobré adherzní vlastnosti) 

▪ složení betonu splňuje normu ČSN EN 206 + A1 na mezní složení betonu pro stupeň vlivu prostředí XF4 

▪ prvek trvale impregnován proti znečištění a pro zvýšení odolnosti povrchu proti chemickým rozmrazovacím látkám 

▪ zboží je loženo na značených paletách BEST (30 kg) nebo BEST velká (38 kg) dle výrobních možností jednotlivých závodů  

BEST - NATURA I BEST - NATURA II BEST - NATURA III BEST - NATURA IV 

BEST - NATURA V BEST - NATURA VI BEST - NATURA VII 



TECHNICKÝ LIST 

 

BEST - NATURA®     

DŮLEŽITÉ INFORMACE 

 

 

▪ minimální expediční množství je 1 kus 

▪ spotřeba výplňového betonu je 0,07-0,08 m3/m2 plotu 

▪ tvarovky se ukládají na vybudovaný základový pas, který je třeba řádně izolovat 

▪ tvarovky se osazují do cementové malty nebo do stavebního lepidla s deklarovanou mrazuvzdorností, případné výškové  

   rozdíly se vyrovnávají vyklínkováním 

▪ další řady tvarovek se kladou na sebe většinou na vazbu již na sucho, následně se vyplní betonem třídy C25/20 s nasákavostí  

   do 7%, teplota betonové směsi nesmí klesnout pod 5 °C a tvrdnoucí beton nesmí být vystaven účinkům mrazu (potřebná doba  

   nutná k dokonalému vytvrdnutí betonu je 28 dnů) 

▪ tvarovky vyplněné betonem je nutno co nejdříve zakrýt, aby bylo zabráněno vnikání vody do dutin a následnému vlhnutí betonu  

▪ tvarovky doporučujeme zakrýt prvky BEST - ZÁKRYTOVÁ DESKA (mezi zákrytovou deskou a výplňovým betonem je potřeba  

   ponechat dutinu o výšce cca 50 mm jako prostor pro kondenzaci vzdušné vlhkosti, spáry mezi zákrytovými deskami se vyplní  

    silikonem 

▪  prostupy a otvory se provádějí pouze řezáním nebo vrtáním, v žádném případě nedoporučujeme sekání 

▪ V PŘÍPADĚ POUŽITÍ NEVHODNÉHO VÝPLŇOVÉHO BETONU JE MOŽNÝ VZNIK TRHLIN NA TVAROVKÁCH V ZIMNÍM OBDOBÍ  

   A TVORBA VÁPENNÝCH VÝKVĚTŮ. VADY VZNIKLÉ NEDODRŽENÍM SPRÁVNÉHO POSTUPU NEJSOU PŘEDMĚTEM REKLAMACE 

▪  více o realizaci plotů, zdí a pilířů na www.best.info  

TECHNICKÁ DOPORUČENÍ PRO STAVBU SOKLOVÉHO ZDIVA  
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TECHNICKÁ DOPORUČENÍ PŘI REALIZACI 



NORMY A CERTIFIKÁTY 

název  výška (mm) výrobní norma 
nejvyšší odchylka od deklarovaných výrobních rozměrů 

šířka a délka výška 

BEST - NATURA 200 ČSN EN 771-3 ed.2 +3/-5 mm +3/-5 mm 

▪ prvek BEST - NATURA je vyráběn a kontrolován podle evropské harmonizované normy: 

 BEST infolinka ZDARMA 800 848 848, 800 858 858        www.best.info  

▪ jsme držiteli Zlatého certifikátu za komplexní certifikaci dle norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 a OHSAS 18001 

▪ kontrolu kvality výrobků provádíme v Akreditované zkušební laboratoři, která je složkou Centra AdMaS při Fakultě stavební  

   Vysokého učení technického v Brně 

▪ kvalitu našich výrobků si necháváme posuzovat i dle nejtvrdších německých norem DIN EN německou zkušební laboratoří 
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TECHNICKÝ VÝKRES 


