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Vážení zákazníci, vážení přátelé,

velmi Vám děkujeme, že jste právě otevřeli náš katalog 
BEST 2021. Děkujeme Vám, kteří jste ho otevřeli cíleně, 
protože o našich výrobcích a Vašich potřebách a přáních již 
přemýšlíte. A děkujeme i Vám, kteří jste se začetli nějakou 
náhodou. U těchto z Vás si přejeme, abyste se „mentálně“ 
přemístili do skupiny první, abychom se pro Vás při četbě 
stali inspirativními a potřebnými …

Těžkým úskalím úvodníku jakéhokoliv katalogu je 
potřeba jeho svěžesti a přitom informační hodnoty po celý 
rok, nejen na jeho začátku. Tento úvodník píšu začátkem 
ledna ’21, v době kdy vrcholí třetí vlna pandemie COVID 
a nikdo z nás neví, kdy a jak skončí. Proto jen přeji všem 
Vám, bez ohledu na věk a pohlaví, bez ohledu jakými (ne)
zákazníky jste, či budete, stálé zdraví, pevné nervy, hodně 
štěstí. A optimismus! Potřebujeme to doslova všichni!

Do roku 2021 vcházíme s novým e-shopem a s novou 
aplikací. Připravili jsme pro Vás inovovaný, profesionální, 
jedinečný e-shop, kde si můžete nejen vybrat, ale i velmi 
snadno a intuitivně naše výrobky nakoupit. Kromě toho, 
nově navržená aplikace BEST VISIO z Vás udělá samostatné 
architekty Vašeho projektu.

Jsme reprezentanty klasické ekonomiky, jsme výrobci 
klasických stavebních materiálů. Přestože novým e-shopem 
vycházíme vstříc mladé generaci, či i starším „modernistům“, 
budeme potěšeni návštěvou každého z Vás v našich 
prodejnách, umístěných ve všech českých regionech. 
Naše prodejny jsou inovované, krásné, inspirující, každá 
je doplněna venkovním ukázkovým parkem stálých 
realizací, kterému říkáme Arch Centrum. Zejména zde se 
můžete stát osobním projektantem a architektem Vašeho 
projektu. Můžete zde strávit libovolnou dobu a přemýšlet. 
Samozřejmě, když budete chtít, členové prodejního týmu 
BEST jsou všude připraveni být Vašimi průvodci a poradci. 
A já velmi doufám, že vždy pouze s ochotou a úsměvem …

I v 31. roce naší existence jsme posunuli příčku výroby 
umělého kamene (neboť kvalitní a krásný beton není nic 
jiného než umělý kámen …) k vyšší estetické kvalitě. 
Směrem k přírodním kamenům, ale i k prvkům, které souzní 
s moderní architekturou. Trvale vyrábíme a prodáváme 
rovněž výrobky tradiční a nejtradičnější, již zlidovělé … Jsme 
po celou dobu naší existence nezpochybnitelným lídrem ČR 
v našem oboru, na trh dodáváme více než 4000 výrobků …

Velmi si přejeme, aby katalog BEST 2021 byl Vaším 
dobrým průvodcem a především skvělou inspirací pro Vaše 
projekty.

Těšíme se na Vaši e-návštěvu, těšíme se na Vaši návštěvu!

 S úctou

Tomáš Březina
předseda správní rady BEST, a.s.



Těšíme se na Vás.

Vybírejte z pohodlí svého domova
Je pro nás ctí, že držíte v rukou právě náš katalog. Věříme, že najdete 

to, co právě hledáte, nebo si vyberete to, co jste ještě před malou chvílí 

ani nevěděli, že můžete mít. Katalog je plný užitečných rad a především 

inspirativních fotografi í, které vám pomohou splnit si sen o nové zahradě, 

terase, chodníku, plotu …

Jako jeden z mála velkých výrobců betonové dlažby a dalších betonových 

stavebních prvků vám nabízíme také možnost objednat si zboží přes e-shop. 

Kvůli nové dlažbě tak nemusíte nikam jezdit.

Veškerý nabízený sortiment, okamžité zjištění skladové 

dostupnosti, možnost vybrat si místo vyzvednutí na jakémkoliv 

závodě či zajištění dopravy až na stavbu. Stačí si jen vybrat 

konkrétní variantu, zadat požadované množství a hned budete 

vědět vše potřebné.

Nevěříte? Přesvědčte se na webu

www.best.info
To nejlepší na trhu
Patříte-li mezi ty, kteří si chtějí dlažbu vybrat podle reálných vzorků, pak pro vás máme také skvělou zprávu. Naše podnikové prodejny 

a vzorkovny máte po ruce prakticky kdekoliv. Najdete nás na 8 místech v České republice, od Plzně až po Ostravu.

Vždy přitom snadno zaparkujete hned u prodejny. Prohlédnete si venkovní vzorkovny, které nabízejí rozsáhlou plochu s reálně zabudovanými 

prvky, s řadou chodníků, schodišť nebo opěrných zdí. Uvnitř si pak prohlédnete nejnovější dlažby, porovnáte nabízené barvy i povrchové 

úpravy. Snadněji si tak představíte, jak budou tyto výrobky 

vypadat na vaší zahradě.

A pokud potřebujete poradit s výběrem, výpočtem nebo 

objednáním, v každé naší prodejně je ochotný personál, 

který je připravený se vám kdykoli věnovat.

Více o podnikových prodejnách a dalších prodejních 

místech naleznete na stránkách www.best.info.

www.best.info | bezplatné infolinky: 800 858 858, 800 848 848

Nakupujte i on-line!
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ODBORNÝ KATALOG
UNIKÁTNÍ A KOMPLEXNÍ SYSTÉM MODERNÍHO ZDĚNÍ S MNOHOLETOU TRADICÍ ZÁPADNÍCH ZEMÍ
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Dopravní 
infrastruktura
ucelená řada výrobků 
nazývaných v obecné stavební 
češtině „štěrbinové žlaby“

Zdicí systém
BEST – UNIKA
unikátní a komplexní systém 
moderního zdění s mnohaletou 
tradicí západních zemí

Prvky pro podzemní 
sítě
široký výběr produktů 
vyráběných nejprogresivnější 
robotickou technologií

Odborné katalogy, které jsou ke stažen na stránkách www.best.info nebo které vám na vyžádání také velmi rádi zašleme.
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Společnost Best
Už víc než 30 let. Tak dlouho jsme tu s vámi a hlavně pro vás. 
A snažíme se, abyste to poznali na kvalitě našeho zboží i služeb. I díky 
vám jsme totiž za dobu své existence mohli náš sortiment postupně 
rozšířit z 5 výrobků na víc než 4 000 variant dlažby, palisád nebo 
betonových tvarovek. A stali se jedničkou na trhu s betonovou dlažbou 
a betonovými stavebními prvky pro venkovní a zahradní architekturu.

Jsme na to hrdí
Od počátku jsme česká fi rma. Založení první továrny se datuje do 
roku 1990, ihned po pádu komunistického režimu. Během uplynulých 
let jsme se vyvinuli v silný tým, který si vybudoval vášeň, odhodlání 
a odbornost, což je klíčovým slovem pro celé odvětví. Základem našeho úspěchu je radost z inovací, maximální povědomí o kvalitě, technologii 
zaměřené na budoucnost a vynikající spolupráce s našimi dodavateli a především zákazníky. Jsme šťastni, že od nás nakupujete, že jste naší inspirací 
a zpětnou vazbou. Velmi chceme, aby to tak bylo i nadále.

Nejvýznamnější ocenění, která jsme získali
Ceny a vyznamenání sice nejsou v životě nejdůležitější, ale dělají nám radost. A ukazují, že jdeme správnou cestou. Dobře přitom víme, že jsme je 
získali i díky vám a vaší přízni. Hlavně díky ní se z malé západočeské fi rmy stala jednička na českém trhu. Právě vám tak patří největší poděkování za 
řadu ocenění, která jsme za víc než 30 let existence dostali. Podívejte se s námi na ty nejnovější a nejvýznamnější.

Českých 100 nejlepších
V soutěži, kterou pořádá pan-evropská společnost pro kulturu, vzdělávání a vědecko-technickou spolupráci 
Comenius, se pravidelně umisťujeme v první desítce. Ve společnosti fi rem jako jsou ŠKODA AUTO, Karlovarské 
minerální vody nebo ČEZ. V roce 2020 jsme získali 5. místo, v předchozím roce si zakladatel společnosti BEST 
Tomáš Březina odnesl ocenění v kategorii 30 let z ničeho kapitalistou. Není to jediná cena, kterou Tomáš 
Březina v soutěži Českých 100 nejlepších získal. Už v roce 2014 dostal cenu GENTLEMAN PRO. Dostaly ji 
osobnosti, které se nejvíc zasloužily o politický a ekonomický rozvoj České republiky od roku 1989.

CZECH TOP 100
Také v žebříčku CZECH TOP 100 každoročně bojujeme o ta nejvyšší umístění. V roce 2019 jsme se dokonce 

stali 5. nejobdivovanější fi rmou České republiky. Před námi byla jen taková jména jako Kofola nebo ŠKODA 

AUTO. V roce 2014, kdy uplynulo 25 let od pádu komunismu, jsme navíc na CZECH TOP 100 získali další 

významné ocenění. Odborníci nás vyhlásili Firmou čtvrtstoletí.

EY Podnikatel roku
Soutěž EY Podnikatel roku patří dlouhodobě mezi nejprestižnější v České republice a v roce 2007 v ní 

zvítězil majitel a zakladatel společnosti Tomáš Březina. Českou republiku tak reprezentoval na světovém 

fi nále v Monte Carlu.

www.best.info | bezplatné infolinky: 800 858 858, 800 848 848

O SPOLEČNOSTI
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Staňte se 
architektem své 
vlastní zahrady
Stále nevíte jakou dlažbu si vybrat? Váháte jaká barva se bude 

hodit na vaši terasu či zahradu? Není nic jednoduššího, než si místo 

pro terasu nebo chodník vyfotit a pomocí naší aplikace si vložit 

do fotografi e dlažbu. V aplikaci si jednoduše označíte potřebnou 

plochu, vyberete vhodnou dlažbu, upravíte sklon a perspektivu 

a máte hotovo. Staňte se architektem své vlastní zahrady. S naší 

aplikací to zvládnete hravě.

• aplikace je zcela ZDARMA

• nabízí výběr nejžádanějších dlažeb

•  obsahuje přehlednou mapu podnikových 
prodejen

•  aplikaci si v současné chvíli můžete 
vyzkoušet na svém počítači nebo 
mobilním telefonu.

Více na stránkách www.bestvisio.cz
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Staňte se 
profesionálem 
při přípravě 
svého projektu

KNIHOVNA BIM
pro software 

ArchiCAD a REVIT

Předejte klientovi vždy co nejpřesnější rozpočet 

nebo zcela reálné vizualizace, ve kterých 

vyniknou i ty nejmenší detaily. Spolupracujeme 

s předními vývojáři softwaru pro architekty, 

a proto v těch nejrozšířenějších architektonických 

programech můžete pracovat i s našimi produkty. 

Stačí si jen vybrat software, který používáte, 

a stáhnout příslušný instalační soubor s daty 

o našich produktech. Snadno pak klientům 

dodáte dokonale přesné a detailní vizualizace, 

modely i kalkulace.

•  naši dlažbu, stavební prvky i kanalizační 
šachty najdete v těchto programech: 
ArchiCAD, REVIT, Winplan, AutoCAD, 
DEK soft

•  vytvoříte si zdarma reálné 2D i 3D modely

•  pracujete s nejnovějšími údaji

•  můžete si stáhnout textury ve vysokém 
rozlišení

•  své projekty můžete snadno sdílet 
s ostatními a společně je upravovat 

Více na stránkách www.best.info

O SPOLEČNOSTI
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Díky tvrdým kontrolám kvality dle německých 

národních norem DIN splňujeme také veškeré 

přísné požadavky certifikovaného procesu 

pro udělení značky Osvědčeno pro stavbu. 

Touto značkou potvrzujeme, že vyráběné 

výrobky splňují nadstandardní kvalitativní 

požadavky, které jsou ověřovány a trvale 

kontrolovány nezávislou 

zkušební laboratoří. Plnění 

požadavků je kontrolováno 

ročními dozory nezávislým 

akreditovaným certifikačním 

orgánem TZÚS Praha, s.p. 

a managementu BOZP 

udělil TZÚS Praha, s.p. – 

Certifikační orgán č. 3001 

pro certifikaci systémů 

managementu.

Kvalitní materiály, moderní stroje a neustálá kontrola zaručí 
jedinečnost našich výrobků

Základem pro naše prvotřídní výrobky jsou vynikající suroviny, 

optimální poměr ingrediencí a jedinečná receptura. Beton je kus 

přírody – štěrk, písek, křemen, vápenec a jíl. Žije, pracuje a neustále 

se mění. Charakteristické pro přírodní materiály, tedy i pro beton, jsou 

rozdíly v barvách či texturách. Výkvět nebo viditelné póry nejsou žádné 

vady. Přípustné jsou rozdíly ve vzhledu povrchu, které neovlivňují 

použitelnost výrobku.

Výrobky BEST jsou trvale vyráběny na nejmodernějších technologiích 

světové úrovně podle harmonizovaných evropských norem. Veškeré 

požadavky všech předpisů tvarovky BEST splňují, některé i výrazně 

překračují – například mají 20× vyšší odolnost proti povětrnostním 

vlivům než požaduje norma ČSN EN 1338.

Jsme držiteli Zlatého certifikátu, a to za komplexní certifikaci dle 

norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 a ISO 50001. Certifikáty 

systému managementu kvality, environmentálního managementu, 

managementu hospodaření s energií a managementu BOZP udělil 

TZÚS Praha, s.p. – Certifikační orgán č. 3001 pro certifikaci systémů 

managementu.

Základem pro naše prvotřídní výrobky jsou vynikající suroviny, 

optimální poměr ingrediencí a jedinečná receptura. Beton je kus 

přírody – štěrk, písek, křemen, vápenec a jíl. Žije, pracuje a neustále 

se mění. Charakteristické pro přírodní materiály, tedy i pro beton, jsou 

rozdíly v barvách či texturách. Výkvět nebo viditelné póry nejsou žádné 

vady. Přípustné jsou rozdíly ve vzhledu povrchu, které neovlivňují 

Výrobky BEST jsou trvale vyráběny na nejmodernějších technologiích 

světové úrovně podle harmonizovaných evropských norem. Veškeré 

požadavky všech předpisů tvarovky BEST splňují, některé i výrazně 

překračují – například mají 20× vyšší odolnost proti povětrnostním 

Jsme držiteli Zlatého certifikátu, a to za komplexní certifikaci dle 

norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 a ISO 50001. Certifikáty 

systému managementu kvality, environmentálního managementu, 

managementu hospodaření s energií a managementu BOZP udělil 

TZÚS Praha, s.p. – Certifikační orgán č. 3001 pro certifikaci systémů 
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Snadná údržba a dlouhá životnost 
díky impregnaci a lakování

Veškeré výrobky BEST jsou hloubkově ošetřeny proti znečištění, takzvaným systémem 

QSAVE. Již v procesu výroby do směsi zapracováváme speciální vodoodpudivou 

a utěsňující nanopříměs, která je tak součástí výrobku a chrání kámen skrz na skrz. 

Tato jedinečná úprava zvýrazňuje barevnost výrobků a zamezuje nasákavosti betonu. 

Fakticky omezuje ulpívání povrchových nečistot, žvýkaček, mechů a řas. Zpevněné 

plochy z prvků BEST se proto velmi snadno udržují.

Pro vyšší ochranné vlastnosti dlažby je možné nanést silnou vrstvu laku a provést 

vytvrzení pod UV lampou. Takto zušlechtěné povrchy jsou extrémně nenáročné na 

údržbu. Nečistoty nevnikají do betonu, ale zůstávají na povrchu. I značné znečištění 

lze snadno odstranit. Dvojitá krycí vrstva laku vytvrzená UV lampou má dlouhodobou 

životnost, je vysoce odolná proti otěru, eliminuje nasákavost a dodatečně chrání 

povrch před blednutím barev. Na snadnou údržbu takto ošetřených dlažeb 

poskytujeme záruku 10 let.

A pokud vám to stále přijde málo, nabízíme řadu výrobků s povrchovou úpravou 

ULTRA UV. Díky unikátní technologii získává betonová dlažba diametrálně 

odlišné vlastnosti od klasických betonových dlažeb. Je to především odolnost při 

styku s nečistotami, snadnější čištění a vyšší odolnost dlažby proti mechanickému 

poškození. Takto ošetřená dlažba dává plně vyniknout svým barvám a získává 

takzvaný mokrý efekt.

Ochrana životního prostředí není pro nás okrajovou záležitostí. Při vytváření 
nových produktů a nových technologií přemýšlíme o světě zítřka. Naším cílem je 
pokračovat v inovaci, vyrábět prvotřídní výrobky a zároveň respektovat přírodu. 
Důkazem, že to myslíme vážně, jsou výrobky z řady zatravňovacích dlažeb. 

Abychom udrželi správný koloběh dešťové 
vody i v urbanizovaném prostřední, je důležité 
napodobit v maximální možné míře vodní režim 
volné krajiny. Přirozený koloběh zajišťuje částečné 
odpařování povrchové vody, a především 
vsakování dešťové vody do půdy, kde se 
pronikáním vrstvami zeminy fi ltruje a zásobuje 
podzemní voda. To lze dosáhnout využitím 
vegetační dlažby, která umožní vsakování 
srážkové vody do půdy a nenaruší tak přirozený 
vodní režim. Více se o nabízených produktech 
dozvíte v kategorii zatravňovacích dlažeb.

www.best.info | bezplatné infolinky: 800 858 858, 800 848 848

Dlažba v souladu 
s přírodou

O SPOLEČNOSTI
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Rada č. 1: Dlažba musí ladit s okolím
Jednou z prvních věcí, kterou většina lidí u dlažby řeší, je vzhled. Netýká se to 

jen barev, ale i povrchu. Je totiž rozdíl, jestli hledáte betonovou dlažbu k právě 

zrekonstruované venkovské chalupě nebo na terasu moderní vily. Zatímco 

k vesnickým stavením se hodí například ostařený povrch evokující původní dlažbu, 

na nové terase většinou oceníte spíš lakovaný povrch zvýrazňující barvy. Promyslete 

si proto, kde přesně dlažba bude a jak by měla vypadat, aby co nejpřirozeněji 

zapadla do okolí.

Rada č. 2: Dbejte na odolnost – zejména 
na terase
Každý chce, aby mu dlažba vydržela v perfektním stavu co nejdéle. V případě 

užitkových ploch si vystačíte se standardním povrchem nebo se základním 

lakováním. Na místa, kde si chcete užít příjemné posezení, raději využijte lakovaný 

povrch vytvrzený UV zářením. Zaručuje maximální odolnost, a pokud se na dlažbě 

objeví škrábance, opravíte je speciální politurou. Venkovní dlažba musí také odolat 

mrazu a povětrnostním podmínkám. Veškerá dlažba BEST je proto mrazuvzdorná 

a neublíží jí ani chemické rozmrazovače. A když sáhnete po lakované dlažbě 

vytvrzené UV zářením, odolnost proti povětrnostním podmínkám ještě zvýšíte.

Čtyři základní rady,
jak vybrat povrch 
dlažby

Co myslíte – můžete použít stejný povrch dlažby na příjezdovou 

cestu, zahradní chodník, terasu nebo k bazénu? Teoreticky 

samozřejmě ano. Jestli ale chcete, aby dlažba vždy dobře 

vypadala, dlouho vydržela a byla bezpečná, musíte její povrch 

dobře vybírat. Pokud teď čekáte univerzální poučku, jaký povrch 

dlažby je nejlepší, musíme vás bohužel zklamat. Nic takového 

neexistuje. Přesto je několik tipů, které vám výběr usnadní.

Zákaznický servis
Vždy pro vás chceme udělat maximum. 

Bez ohledu na to, jestli za námi přijdete do 

některé z podnikových prodejen nebo nás 

navštívíte on-line. Každá zahrada je originální 

a díky dobře zvoleným betonovým prvkům 

bude krásná a praktická zároveň. Jednotlivé 

parametry výrobků se liší podle toho, co 

přesně od nich čekáte. Proto jsme připravili 

řadu návodů, které vám pomůžou vybrat 

vhodnou dlažbu například k bazénu nebo 

do garáže. A ještě více tipů naleznete na 

stránkách www.best.info
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Rada č. 3: Pozor na uklouznutí!
Asi nikdo nechce mít venku dlažbu, která se i po lehké přeháňce promění 

v kluziště. Proto jsou všechny dlažby BEST v nejvyšší protiskluzové třídě podle ČSN 

72 5191, tedy T4 – velmi bezpečné. Ani za vlhka se tak nemusíte bát uklouznutí. 

Přesto byste do míst, kde bývá často mokro, měli raději použít dlaždice s hrubším 

povrchem. Tedy například s tryskaným či vymývaným. Taková dlažba se hodí 

například k bazénům.

Rada č. 4: Rychlý úklid ocení každý
Veškerá venkovní dlažba BEST obsahuje vodoodpudivou a utěsňující příměs. 

Proto ji snadno očistíte prakticky od jakékoliv běžné špíny. Jenže co například 

skvrny od oleje nebo od uhlíků z grilu? S těmi to může být horší. Do míst, kde 

taková špína hrozí, proto zvolte dlažbu s lakovaným povrchem vytvrzeným UV 

zářením. I nejagresivnější nečistoty tak zůstanou na povrchu. Snadno je vyčistíte 

například opláchnutím tlakovou vodou a nemusíte se k čištění ani ohýbat.

Venkovní dlažba BEST nabízí celou řadu povrchových úprav, 
které se od sebe liší svými vlastnostmi a vzhledem. Nedá 
se přitom jednoduše říct, které jsou nejlepší. Záleží totiž na 
umístění dlažby, vzhledu okolí i na vašich požadavcích. Obecně 
můžeme úpravy rozdělit do 2 skupin:

1. Úprava povrchu, typ ošetření

2. Vzhled povrchu

Oba druhy úprav mezi sebou můžete různě kombinovat. Vždy 
tak, jak to daná dlažba nabízí.

Úprava povrchu – typ ošetření
Betonová dlažba BEST nabízí 3 základní způsoby 

ošetření povrchu:

1.  Základní (setkáte se s ním u povrchů se vzhledem 

Standard)

 2.  UV (setkáte se s ním u povrchů se vzhledem Sametový, 

Inspiro, Antico a u vybraných terasových dlažeb)

 3.  Ultra UV (setkáte se s ním u vybraných dlažeb: BEST – 

BELEZA, BEST – BELISIMA, BEST – BOHEMA, BEST – 

OLYMPIA, BEST – PERSINO, BEST – BRILA)

Vzhled povrchu
Vzhledových variant povrchu je ještě víc. U běžné dlažby 

se setkáte s těmito: Standard, Reliéfní, Sametový, 

Antico, Inspiro, Metropol, Ostařený.

A pokud vybíráte terasovou dlažbu, máte na výběr tyto 

možnosti: Standard, Reliéfní, Tryskaný nebo Vymývaný.

Rozdíly naleznete také u vzhledu fazety neboli hrany.

www.best.info | bezplatné infolinky: 800 858 858, 800 848 848

RADY A TIPY
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Základní
•  jednotlivé dlažby jsou chráněny vybranými přísadami snižující 

náchylnost vůči působení klimatických vlivů, především pak 

působení vody a rozmrazovacích látek. Pohledová vrstva obsahuje 

přísady bránící průniku vody do struktury betonu a dochází tak ke 

snížení výskytu mechů a znečištění.

•  u povrchu STANDARD a dodatečně mechanicky opracovaných povrchů

UV
•  na předem upravený základní povrch dlažby je pomocí trysek 

nanesen polyuretanový povlak, který pomocí UV záření vytvoří 

na povrchu dlažby ochranný fi lm. Tento ochranný fi lm zvyšuje 

odolnost dlažby proti povětrnostním vlivům a především 

zvýrazňuje jednotlivé barvy.

•  u povrchů SAMETOVÝ, INSPIRO, ANTICO a u vybraných terasových 

dlažeb

ULTRA UV
•  na speciálně vyrobenou dlažbu a upravený povrch je v několika 

vrstvách pomocí válců nanesen ochranný polyuretanový povlak. 

Tento povlak je aktivován pomocí UV záření a vytvoří na 

povrchu dlažby ochranný fi lm. Takto vytvořená ochranná vrstva 

chrání před znečištěním a je trvale spjatá s povrchem dlažby. 

Tato vrstva je odolná proti mrazu a chemickým rozmrazovacím 

prostředkům, zabraňuje výkvětům, zajišťuje vysokou stabilitu 

barev a jejich zvýraznění. Dlažba vyžaduje minimální péči, resp. 

obnovování. Nedochází k žádnému znečištění, ani agresivní vlivy 

jako mech, řasy a další přírodní látky nezůstanou na povrchu. 

Pomocí ochranného fi lmu je zajištěno jednoduché a bezezbytkové 

odstranění znečištění a to pomocí vody nebo bio – čističe.

• u vybraných dlažeb s povrchem ULTRA UV

Úprava povrchu

řez výrobku pod mikroskopem – kapiláry

řez výrobku pod mikroskopem – kapiláry 
s uzavřenou horní vrstvou

řez výrobku pod mikroskopem – kapiláry 
s maximálně uzavřenou horní vrstvou

Tímto symbolem 
označené produkty 
nabízíme s lakovanou 
povrchovou úpravou 
UV nebo ULTRA UV.
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Fazeta
•  jedná se o sražení hrany pohledové, lícové vrstvy po obvodu 

v podélném i příčném směru zpravidla 6 × 3‚5 mm. Díky takto 

sražené hraně dochází k eliminaci štípání hran dlažby. Běžné 

průmyslové dlažby jsou zpravidla opatřeny touto fazetou.

Mini-fazeta
•  tvoří sražení hrany 1 × 1 mm po obvodu dlažby v podélném 

i příčném směru. Jedná se o nejnovější trend v oblasti betonové 

dlažby. Díky tomuto minimálnímu sražení lze skloubit praktickou 

funkci dlažby a vysokou náročnost na estetiku. Kdy je minimalizován 

defekt štípání hran a současně lze tvořit celistvou plochu.

Bez fazety – rovná hrana
•  hrana není sražena po obvodu dlažby v podélném i příčném 

směru. V případě dlažby bez fazety je potřeba dodržení správné 

pokládky, spárování a hutnění. Dlažby s tímto typem fazety jsou 

především využívány jako průmyslové a pojezdové.

Sražená hrana
•  jedná se o hranu nepravidelného tvaru, kdy povrch výrobku 

s mini-fazetou nebo klasickou fazetou je upraven např. kladívky 

(povrch Antico, Inspiro), díky kterým dochází ke strhnutí hrany.

www.best.info | bezplatné infolinky: 800 858 858, 800 848 848

Fazety dlažby

RADY A TIPY
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povrch STANDARD
•  standardní povrch s přirozenou drsností kameniva odpovídající 

pohledové vrstvě betonové dlažby. Barva povrchu přírodní, 

případně barevná s přídavkem anorganických pigmentů odolných 

UV záření.

povrch RELIÉFNÍ
•  tvarovaný povrch pohledové vrstvy je tvořen výškovými rozdíly 

mezi jednotlivými úrovněmi povrchové struktury.

povrch SAMETOVÝ
•  hlazený povrch pomocí kartáčů snižující drsnost pohledové vrstvy 

s ohledem na funkčnost a estetiku.

povrch ANTICO
•  standardní povrch je nepravidelně hrubovaný pomocí kladívek. 

Hrany povrchové vrstvy jsou nepravidelně sraženy, při zachování 

tvaru distančních nálitků. Povrch je navíc vyleštěn hedvábným 

lakem a vytvrzen UV zářením.

Vzhled povrchů Dlažba
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www.best.info | bezplatné infolinky: 800 858 858, 800 848 848

povrch INSPIRO
•  standardní povrch je nepravidelně hrubovaný pomocí kladívek. 

V pohledové vrstvě je obsaženo okrasné kamenivo, kdy díky 

kladívkům dochází k jeho poodhalení. Hrany povrchové vrstvy 

jsou nepravidelně sraženy, při zachování tvaru distančních nálitků. 

Povrch je navíc vyleštěn hedvábným lakem a vytvrzen UV zářením.

povrch METROPOL
•  pomocí ocelových kuliček je rovnoměrně otryskána pohledová 

vrstva a tím dochází k odhalení kameniva. Takto upravený povrch 

má zvýšenou drsnost.

povrch OSTAŘENÝ
•  standardní povrch speciálně ostařený ze všech stran kamene. 

Hrany kamene jsou nepravidelně sraženy, nejsou zachovány 

distanční nálitky.

Dlažba

RADY A TIPY
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povrch STANDARD
•  standardní povrch s přirozenou drsností kameniva. Povrch terasových 

dlažeb je více slinutý oproti klasické dlažbě a to z důvodu technologie 

výroby. Barva povrchu přírodní, případně barevná s přídavkem 

anorganických pigmentů odolných UV záření.

povrch RELIÉFNÍ
•  tvarovaný povrch pohledové vrstvy je tvořen výškovými rozdíly 

mezi jednotlivými úrovněmi pohledové struktury.

povrch TRYSKANÝ
•  pomocí ocelových kuliček je rovnoměrně otryskána pohledová 

vrstva a tím dochází k odhalení kameniva. Takto upravený povrch 

má zvýšenou drsnost.

povrch VYMÝVANÝ
•  působením proudu vody jsou vymyty z povrchu terasové dlažby 

drobné částice a je odhaleno okrasné kamenivo.

Vzhled povrchů Terasové dlažby
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povrch STANDARD
•  klasický povrch s přirozenou drsností kameniva odpovídající 

pohledové vrstvě betonové dlažby.

povrch ŠTÍPANÝ
•  jednotlivé betonové bloky jsou štípány pomocí čelistí štípačky.

povrch OSTAŘENÝ
•  betonové kameny jsou pomocí bubnového válce vzájemně 

otloukány, dochází tak ke sražení hran a ostaření kamenů.

Plotové prvky

RADY A TIPY
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Za výběrem špatné dlažby často stojí snaha ušetřit. Čím jsou totiž dlaždice nižší, tím jsou levnější. Jenže také snesou 
podstatně menší zatížení. Při výběru dlažby proto musíte sáhnout po správné výšce dlaždic. Abyste ji mohli určit, 
uvědomte si, kam ji plánujete položit.

Jak vybrat výšku dlažby

Výška dlažby pro čistě pochozí plochy
První varianta je nejjednodušší a nejlevnější. Vystačíte si totiž s nízkými dlaždicemi. Klidně 

tedy sáhněte po dlažbě s tloušťkou 4 cm, se kterou se setkáte hlavně u terasové, skladebné 

nebo zámkové dlažby. Takové řešení je ideální pro stavbu zápraží, cesty ke vchodovým dveřím 

nebo vydláždění okolí bazénu. Pamatujte ale, že pokud na takové kameny vjede auto, snadno 

popraskají. Dobře si proto promyslete, jestli podobná možnost nehrozí.

Správná tloušťka dlažby pro občasný 
přejezd aut
Když víte, že přes určené místo občas nějaké auto přejede, vyberte si vyšší dlažbu. Obvykle si 

vystačíte s 6 cm vysokými kameny. Ale jen v případě, že přes ně budou jezdit pouze osobní auta 

a opravdu jen jednou za čas. Navíc nesmíte podcenit pokládku. Některé typy dlažby totiž musíte 

položit do betonového lože, pokud chcete mít jistotu, že je auta nepoškodí. Anebo sáhnout po 

vyšších dlaždicích.

Vhodná výška pojezdové dlažby
Pokud potřebujete pojezdovou dlažbu například k přípravě parkovacího stání nebo příjezdové 

cesty, přidejte další 2 cm. Právě 8cm dlaždice snadno odolají hmotnosti osobních aut. A to i při 

častém používání. Samozřejmě záleží také na rozměrech dlažby. Velkorozměrové dlaždice jsou 

totiž kvůli větší ploše na poškození náchylnější. Proto u nich sáhněte po větší tloušťce. Ideálně 

12 nebo 16 cm.

Tloušťka dlažby pro místa s velkým zatížením
Nejvyšší dlažbu potřebujete v případě, že bude vystavena ještě většímu zatížení. Tedy, že přes 

ni budou jezdit i nákladní auta nebo na ní budou stát těžké stroje. Opět stačí navýšení o 2 cm – 

tedy na 10 cm. Takto vysoká pojezdová dlažba si bez problémů poradí i s extrémním zatížením.

6 cm

4 cm

8+ cm

10 cm
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Velká dlažba se hodí k moderním 
domům
Malé i větší dlaždice nabízí spoustu barev, vzorů a povrchových úprav a hravě se 

tak přizpůsobí různým stavbám. Přesto i v tomto ohledu hraje formát důležitou 

roli. Dokáže totiž zvýraznit charakter domu či zahrady. Dobře je to vidět zejména 

u terasové dlažby o velikosti 50 × 50 cm a větší. Anebo rovnou u velkoformátové 

dlažby. Takové dlaždice jsou ideální k moderním stavbám, kde díky minimu linií 

a spár zdůrazní její jednoduchý a čistý styl. Zároveň opticky zvětšují prostor. Jsou 

proto vhodné jak pro větší, tak pro menší prostranství.

Ke starším chalupám se zase často hodí spíš menší a střední dlažba typu 20 × 20 

či 30 × 30 cm. Zvlášť, pokud sáhnete po vzorech, které zdůrazní tradiční vzhled 

stavení. Menší dlaždice vám také umožní kombinovat různé barvy a vzory. 

A vytvořit tak zcela originální plochu.

Velká dlažba vám usnadní 
úklid
Všechny venkovní dlažby BEST obsahují speciální příměs, 

která odpuzuje vodu a utěsňuje dlaždice. Díky tomu dobře 

odolávají znečištění. Navíc je můžeme ošetřit lakováním 

a vytvrzením pomocí UV záření. I agresivní nečistoty tak 

zůstanou na povrchu a snadno je smyjete. Přesto se nedá 

říct, že by všechny rozměry dlažby měly stejnou startovní 

pozici. Nejlehčí je údržba velkoformátových dlaždic. Důvod 

je jednoduchý – mají nejméně spár, ve kterých se můžou 

nečistoty zachytávat.

Pamatujte i na zatížení
Formát dlažby přizpůsobte také tomu, jestli přes ni budou 

jezdit auta. Aby dlaždice takovému zatížení odolaly, musí být 

dost vysoké. A zatímco u menších a středních formátů dlažby 

si na plochách s občasným pojezdem osobních aut vystačíte 

s výškou 6 cm, u velkoformátové dlažby potřebujete alespoň 

dvojnásobek. S intenzitou provozu (a hmotností vozidel) roste 

také výška dlaždic. A s ní i hmotnost kamenů. Což u větších 

formátů může drobně komplikovat manipulaci. 

Malé, střední nebo velké? Tuto otázku řeší při výběru dlaždic řada lidí. Roz-
měry dlažby totiž ovlivňují například rychlost pokládky, vzhled podlahy i její 
údržbu. Kritérií, která musíte vzít v úvahu, je několik. Projdeme si je popořadě.

Rychlá pokládka nemusí být 
nejjednodušší
Přestože vždy záleží také na podkladu, obecně bývá nejrychlejší pokládka 

velkoformátové dlažby. Jednoduše proto, že pracujete s menším množstvím kamenů. 

Zároveň ale počítejte s větším prořezem i s pečlivější přípravou podkladu. Musíte si 

totiž pohlídat, že je podklad naprosto rovný. A u těch největších rozměrů, například 

u dlažby BEST – GIGANTICKÁ, která měří až 100 × 120 cm, je lepší svěřit pokládku 

specializovaným fi rmám. Už proto, že jednotlivé dlaždice váží i několik set kilo 

a manipulace s nimi je tak dost náročná. Určitým kompromisem je terasová dlažba. 

Pracuje s formáty od 40 × 40 po 60 × 60 cm. Práce je tak rychlejší než u skladebné 

nebo zámkové dlažby a poradíte si s ní i sami.

Jak vybrat rozměr dlažby

www.best.info | bezplatné infolinky: 800 858 858, 800 848 848

RADY A TIPY
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Stručné doporučení
pro realizaci chodníku, terasy 
nebo příjezdové cesty

1. Dlažbu vybíráme podle jejího určení, tzn. pro pochozí 

nebo pojezdové plochy. Předem si zvolíme skladebnou 

variantu, podle které dlažbu budeme pokládat.

2. Každá dlážděná plocha musí být pevně ohraničena zdí, 

obrubníky nebo palisádami, či jiným způsobem.

3. Stavbu začínáme na urovnané a řádně zhutněné pláni.

4. Na začátku provedeme tzv. rozměrovou zkoušku. 

Tzn. vyskládáme dlažbu na požadovanou šíři chodníku, 

a to včetně spár 2–5 mm. Poté si změříme skutečnou 

budoucí šířku chodníku. Přesným rozměřením předejdeme 

následnému pracnému dořezávání kamenů.

5. Na základě změřené šířky chodníku založíme obrubníky 

nebo palisády, které osazujeme do 8–10 cm vysokého 

betonového lože, prováděného ze zavlhlé betonové 

směsi. Následně se ze stejné směsi provede betonová 

opěra do 1/3 výšky obrubníku nebo palisády. Palisády je 

nutné zároveň vyklínkovávat do svislé polohy, neboť jsou 

kónického tvaru. Mezi obrubníky se ponechává 5mm 

mezera, která se nevyplňuje.

6. Podkladní vrstvy prováděné mezi obrubníky, případně 

jejich část o tloušťce 10–15 cm řádně zhutníme vibrační 

deskou. Doporučené skladby naleznete

na www.best.info.

Je velmi účelné pracovat podle, 

třeba i velice jednoduché, projektové 

dokumentace, které předchází 

směrové a výškové zaměření stavby. Je 

výhodné pracovat s tzv. vyrovnanou 

bilancí zemin. To znamená počítat 

s tím, aby zemina vykopaná na stavbě 

byla na stejné stavbě opět použita.

30–60 mm – dlažba
 30 mm – kladecí vrstva 4–8 mm (2–5 mm)
 50 mm – drcené kamenivo 8–16 mm
100 mm – drcené kamenivo 0–63 mm
zhutněná pláň

složení podkladních vrstev pro pojezdovou plochu (vozidla do 3‚5t)

složení podkladních vrstev pro chodník nebo terasu
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7. Poslední tzn. kladecí vrstva se již nehutní, ale pouze srovná latí.

Je nutné počítat s poklesem dlažby o 5–8 mm při hutnění dlažby.

8. Dlažbu pokládáme podle zvolené skladby z nejnižšího bodu 

a postupujeme proti spádu dlážděné plochy, dlažbu průběžně rovnáme 

dle pomocného provázku. Pro docílení rovné spáry při pokládce 

můžeme použít distanční mezerníky, vymezující spáru 3, 5 nebo 7 mm.

9. Dlažbu zapískujeme křemičitým pískem, zameteme a zhutníme 

vibrační deskou s plastovou podložkou a znovu zapískujeme.

Upozornění: Vibrační deska se vůbec nepoužívá v případě pokládky 

dlažeb pro nevidomé, dlažeb BEST – TERASOVÁ, BEST – CHODNÍKOVÁ, 

BEST – ALTEA, BEST- ALTEZO, BEST – ASPERA, BEST – ATRIO,

BEST – SOLITERA, BEST – VALEA, BEST – BOHEMA a BEST – BELEZA

ve výšce 6 cm.

pokládka dalších kamenů z již položené dlažby

závěrečné hutnění dlažby

Pro balkóny a střešní terasy, kdy chceme 

čistě a elegantně řešit odvodnění celé 

plochy, doporučujeme použít pokládku 

na terče. Nejčastěji volíme klasické 

gumové, či plastové terče. Ty lze řezáním 

snadno upravit na poloviny či čtvrtiny 

pro podložení krajních kamenů. Pokud 

pokládáme terče na hydroizolační fólii, 

která leží přímo na vrstvě tepelné izolace, 

je ji třeba podložit geotextilií. Samotnou 

tepelnou izolaci by měl tvořit dostatečně 

únosný materiál, např. deskový 

expandovaný polystyren.

Vyspádování nebo vyrovnání plochy 

provádíme pomocí vyrovnávacích 

destiček, které lze zakoupit spolu 

s terči. Také můžeme zvolit přímo terče 

s nastavitelnou výškou, které se výškově 

regulují speciálním klíčem. Vzdálenost 

mezi jednotlivými kameny je dána šířkou 

nálitku na terčích.

Pro balkóny a střešní terasy, kdy chceme 

www.best.info | bezplatné infolinky: 800 858 858, 800 848 848

RADY A TIPY
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Obrubníky a palisády doporučujeme 

osadit na šířku tak, aby nebylo nutné 

dořezávání krajních kamenů (tuto šířku 

zjistíte vyskládáním jedné řady dlažby, 

včetně doporučených spár).

Obrubníky a palisády se osazují do 

8–10 cm vysokého betonového lože, 

prováděného ze zavlhlé betonové směsi. 

Následně se ze stejné směsi provede 

betonová opěra do 1/3 výšky.

Mezi obrubníky je třeba ponechat mezeru 

5 mm (tuto mezeru nevyplňujeme 

betonem) a u palisád zabezpečit tuto 

mezeru pomocí dočasného vyklínkování 

z důvodu jejich kónického tvaru.

Pokud je palisáda z jedné strany zahrnuta zeminou, 

nezapomeňte nejprve umístit izolační fólii a vytvořit 

drenážní zásyp.

Obrubníky a palisády doporučujeme Obrubníky a palisády doporučujeme Obrubníky a palisády

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.

Stručné doporučení
pro realizaci obrubníků, palisád 
a plotů

schéma venkovního schodiště tvořeného dlažbou a palisádami

osazení palisády do betonového lože

izolační fólie
a drenážní hadice

drenážní zásyp

skladba
vrstev
dle typu
a zatížení
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Stavbu plotu či opěrné zdi začínáme výkopem základového 

pasu se základovou spárou v nezámrzné hloubce a odizolujeme jej.

1. Do základu svisle osadíme ocelové pruty o průměru 10–12 mm 

a necháme je z něj vyčnívat asi 30 cm.

2. První řada plotovek se osazuje do cementové malty nebo 

mrazuvzdorného stavebního lepidla. Další řady se většinou kladou 

na sucho.

4. Vodováhou průběžně kontrolujeme rovinatost jednotlivých vrstev. 

Případné výškové tolerance mezi tvarovkami vyrovnáme klínky.

5. Do vystavěného plotu vložíme v celé jeho výšce ocelové pruty.

6. Dutiny tvarovek vyplníme zavlhlým betonem třídy C20/25 

s maximální nasákavostí do 7 %, který průběžně hutníme. 

Nedoporučujeme použití tekuté betonové směsi. V poslední řadě 

tvarovek ponecháme volný prostor ve výšce cca 5 cm.

7. Zákrytové desky osazujeme na cementovou maltu nebo 

mrazuvzdorné lepidlo, na celou srazovou plochu používáme silikon.

www.best.info | bezplatné infolinky: 800 858 858, 800 848 848

Pro umístění plotových 

výplní doporučujeme mezi 

tvarovky vložit pozinkované 

plotové úchyty. Nabídku 

naleznete na straně 151 

nebo na www.best.info.

Pro umístění plotových 

osazení jednotlivých řad tvarovek na betonový základový pás, 
proarmování, průběžná kontrola rovinatosti

RADY A TIPY
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BEST – ATRIO, povrch STANDARD, 
barva colormix brilant

DLAŽBY
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Dejte své terase i příjezdové cestě reprezentativní vzhled. Stačí zvolit tu pravou 
dlažbu. U nás si vyberete z víc než 1 000 variant, a tak snadno najdete takovou, 
která k vašemu domu perfektně ladí. Ať už hledáte dlažbu zámkovou, zahradní, 
zatravňovací nebo terasovou. Naše betonová dlažba je navíc mrazuvzdorná. 
I v těch nejnáročnějších podmínkách tak vydrží spoustu let. A na neustálé 
opravy můžete zapomenout!
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DLAŽBY » zámkové a zahradní dlažby

BEST – BRILA

300
600

80

Novinka

výška (mm)
množství (m2) hmotnost (kg)

vrstva paleta vrstva paleta

80 1,08 8,64 184 1472

povrch INSPIRO

COLORMIX ARABICA

povrch STANDARD, SAMETOVÝ, ANTICO, ULTRA UV

COLORMIX ARABICA COLORMIX BRILANT COLORMIX ETNA

COLORMIX KARI COLORMIX SAND COLORMIX PODZIM

COLORMIX MOKA

 moderní dlažba pro pochozí i pojezdové plochy

Novinka

BEST – BRILA, povrch STANDARD, 
barva colormix sand

BEST – BRILA, povrch STANDARD, 
barva colormix brilant
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Podrobné technické údaje a informace o cenách najdete na www.best.info.

BEST TIP

Novinka, která se hodí ke 
každé moderní stavbě. Vybírat 
můžete z nejžádanějších 
colormixů včetně nové barvy 
colormix moka.

BEST – BRILA, povrch STANDARD, 
barva colormix moka



DLAŽBY » zámkové a zahradní dlažby zámkové a zahradní dlažby

BEST – BRILA, barva colormix podzim, 
povrch STANDARD

BEST – BRILA

28



BEST – BRILA, barva colormix arabica, 
povrch STANDARD

BEST – BRILA, barva colormix sand, 
povrch STANDARD

BEST – BRILA, barva colormix brilant, 
povrch STANDARD
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DLAŽBY » zámkové a zahradní dlažby

BEST – BELEZA

orientační skladba kamenů na vrstvě

kámen č. 3

60, 80

300 300

kámen č. 2

60, 80

300
450

kámen č. 1

600
60, 80

300300

povrch SAMETOVÝ, ANTICO, ULTRA UV, INSPIRO

výška (mm)
množství (m2) hmotnost (kg)

vrstva paleta vrstva paleta
60 1,08 10,80 138 1380
80 1,08 7,56 184 1288

povrch STANDARD

výška (mm)
množství (m2) hmotnost (kg)

vrstva paleta vrstva paleta
60 1,08 10,80 138 1380
80 1,08 8,64 184 1472

povrch INSPIRO

COLORMIX ARABICA

povrch STANDARD, SAMETOVÝ, ANTICO, ULTRA UVANTICO, ULTRA UV

COLORMIX ARABICA COLORMIX BRILANT COLORMIX ETNA

COLORMIX KARI COLORMIX SAND COLORMIX PODZIM

COLORMIX MOKA

  dlažba v 60mm výšce s obvodovou minifazetou 1 mm
  kameny nelze dodávat jednotlivě

BEST – BELEZA, povrch STANDARD, 
barva colormix brilant

BEST – BELEZA, povrch STANDARD, 
barva colormix sand

Novinka
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Podrobné technické údaje a informace o cenách najdete na www.best.info.

BEST TIP

Nejžádanější dlažba uplynulých 
let, která vynikne především 
v řádkové nepravidelné 
skladbě. Kombinovat ji můžete 
i s drobnějšími kameny BEST – 
BELISIMA.

BEST – BELEZA, povrch SAMETOVÝ, 
barva colormix arabica



DLAŽBY » zámkové a zahradní dlažby

BEST – BELEZA, povrch SAMETOVÝ,  
barva colormix kari

BEST – BELEZA
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BEST – BELEZA, povrch SAMETOVÝ,  
barva colormix etna

BEST – BELEZA, povrch STANDARD,  
barva colormix podzim
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DLAŽBY » zámkové a zahradní dlažby

BEST – BELISIMA

  dlažba v 60mm výšce s obvodovou minifazetou 1 mm 
  kameny nelze dodávat jednotlivě
   paletizace této dlažby se liší v závislosti na výrobním 

závodu, více na www.best.info

kámen č. 2kámen č. 1

60, 80

150 225

kámen č. 3

60, 80

150 150

60, 80

150
300

orientační skladba kamenů na vrstvě

výška 
(mm)

množství (m2) hmotnost (kg)
vrstva paleta vrstva paleta

60 0,90 9,00 115 1150

80 0,90 9,00 153 1530

povrch INSPIRO

COLORMIX ARABICA

povrch STANDARD, SAMETOVÝ, ANTICO, ULTRA UVANTICO, ULTRA UV

COLORMIX ARABICA COLORMIX BRILANT COLORMIX ETNA

COLORMIX KARI COLORMIX SAND COLORMIX PODZIM

COLORMIX MOKA

BEST – BELISIMA, povrch 
ANTICO, barva colormix arabica

Novinka
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Podrobné technické údaje a informace o cenách najdete na www.best.info.

BEST TIP

Univerzální a zároveň elegantní 
sestava 3 kamenů je vhodná do 
každého koutu vaší zahrady – 
na chodníky, terasy, k bazénu 
i na příjezdovou cestu.

BEST – BELISIMA, povrch SAMETOVÝ, 
barva colormix etna



DLAŽBY » zámkové a zahradní dlažby zámkové a zahradní dlažby

BEST – BELISIMA, povrch SAMETOVÝ, 
barva colormix arabica

BEST – BELISIMA
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BEST – BELISIMA a BEST – BELEZA, 
povrch SAMETOVÝ, barva colormix etna

BEST – BELISIMA, povrch STANDARD, 
barva colormix etna

BEST – BELISIMA, povrch ULTRA UV, 
barva colormix brilant
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BEST – ALTEA
DLAŽBY » zámkové a zahradní dlažby

povrch STANDARD, SAMETOVÝ

povrch INSPIRO

PŘÍRODNÍ COLORMIX ARABICA COLORMIX BRILANT

PŘÍRODNÍ COLORMIX BRILANT

  kameny nelze dodávat jednotlivě

kámen č. 1

60

420 280

kámen č. 3

60

420 420

60

560 420

orientační skladba kamenů na vrstvě

kámen č. 2

výška 
(mm)

množství (m2) hmotnost (kg)

vrstva paleta vrstva paleta

60 1,06 12,72 136 1632

COLORMIX SAND

BEST – ALTEA, povrch INSPIRO, 
barva colormix brilant

BEST – ALTEA, povrch STANDARD, 
barva colormix brilant
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Podrobné technické údaje a informace o cenách najdete na www.best.info.

BEST TIP

Reliéfní povrch v kombinaci 
s jemnými tóny colormixů dodá 
chodníku i terase přirozený 
vzhled.

BEST – ALTEA, povrch STANDARD, 
barva colormix arabica



DLAŽBY » zámkové a zahradní dlažby

BEST – ALTEA, povrch SAMETOVÝ, 
barva colormix brilant

BEST – ALTEA
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BEST – ALTEA, povrch INSPIRO, 
barva přírodní

BEST – ALTEA, povrch SAMETOVÝ, 
barva colormix arabica
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DLAŽBY » zámkové a zahradní dlažby

BEST – ASPERA

  kameny nelze dodávat jednotlivě

ukázka kamenů

kámen č. 3

60

280 280

60

560
380

kámen č. 8

kámen č. 6

60

490

180

orientační skladba kamenů na vrstvě

výška 
(mm)

množství (m2) hmotnost (kg)

vrstva paleta vrstva paleta

60 1,06 12,72 136 1632

povrch STANDARD, SAMETOVÝ

COLORMIX ARABICA COLORMIX BRILANT COLORMIX ETNA

COLORMIX SAND

BEST – ASPERA, povrch SAMETOVÝ, 
barva colormix arabica

BEST – ASPERA, povrch SAMETOVÝ, 
barva colormix etna
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Podrobné technické údaje a informace o cenách najdete na www.best.info.

BEST TIP

Skladba kamenů více rozměrů 
je vhodná na chodníky 
k rodinným domům i na pěší 
zóny měst. Vynikne především 
na větší ploše.

BEST – ASPERA, povrch STANDARD, 
barva colormix brilant



BEST – BOHEMA
DLAŽBY » zámkové a zahradní dlažby

výška (mm)
množství (m2) hmotnost (kg)

vrstva paleta vrstva paleta

60 1,08 10,80 140 1400

80 1,08 8,64 184 1472

povrch INSPIRO

COLORMIX ARABICA

povrch STANDARD, SAMETOVÝ, ANTICO, ULTRA UV

COLORMIX ARABICA COLORMIX BRILANT COLORMIX ETNA

COLORMIX KARI COLORMIX SAND COLORMIX PODZIM

  kameny nelze dodávat jednotlivě, na vrstvě od 
každého rozměru 2 kusy

kámen č. 1 kámen č. 2

kámen č. 3

400
600

60, 80

300
600

60,80

200

600

60, 80

COLORMIX MOKA

Novinka

Novinka

BEST – BOHEMA, povrch STANDARD, 
barva colormix brilant

BEST – BOHEMA, povrch SAMETOVÝ, 
barva colormix etna

44



Podrobné technické údaje a informace o cenách najdete na www.best.info.

BEST TIP

Dlažba větších formátů je 
ideálním doplňkem moderní 
architektury. Nově ji vyrábíme 
i ve výšce 8 cm, nic vám 
tedy nebrání sladit terasu 
s příjezdovou cestou. 

BEST – BOHEMA, povrch STANDARD, 
barva colormix arabica



BEST – OLYMPIA
DLAŽBY » zámkové a zahradní dlažby

povrch STANDARDpovrch STANDARD

kámen č. 1

80

160

640

kámen č. 5

80

114

480

kámen č. 4

80
360

kámen č. 3

80

114
280

kámen č. 2

80

160

480

výška 
(mm)

množství (m2) hmotnost (kg)

vrstva paleta vrstva paleta

80 0,92 9,20 156 1560

orientační skladba kamenů na vrstvě

  dlažba s obvodovou minifazetou 1 mm
  kameny nelze dodávat jednotlivě
  dlažba, která vytváří nádherné řádkové skladby

povrch STANDARD, SAMETOVÝ, ANTICO, ULTRA UV

PŘÍRODNÍ

COLORMIX ARABICA COLORMIX BRILANT COLORMIX ETNA

COLORMIX SAND COLORMIX MOKA

BEST – OLYMPIA, povrch STANDARD, 
barva colormix arabica

BEST – OLYMPIA, povrch SAMETOVÝ, 
barva colormix etna

Novinka
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BEST – OLYMPIA, povrch STANDARD, 
barva colormix brilant

BEST TIP

Moderní řádková skladba, se 
kterou vydláždíte i příjezdové 
cesty a parkovací místa. 
Perfektně se hodí na rozsáhlá 
prostranství. 



BEST – GIGANTICKÁ
DLAŽBY » zámkové a zahradní dlažby

povrch STANDARD, ULTRA UV (jen u dlažby s výškou 8 cm)

COLORMIX ARABICA COLORMIX BRILANT COLORMIX ETNA

povrch METROPOL

ANTRACITOVÁ PŘÍRODNÍ BÍLÁ

ukázka kamenů

800 600

80

1200
800

80

800800

80

skladebné rozměry (mm) množství na vrstvě množství na paletě hmotnost (kg)

výška šířka délka ks m2 ks m2 ks paleta
80 600 600 2 0,72 18 6,48 70 1260
80 600 800 2 0,96 18 8,64 95 1710
80 800 800 1 0,64 10 6,40 130 1300
80 800 1200 1 0,96 8 7,68 205 1640
120 300 600 6 1,08 36 6,48 57 2052
120 500 500 4 1,00 24 6,00 79 1896
120 500 1000 2 1,00 12 6,00 158 1896
120 1000 1000 1 1,00 6 6,00 315 1890
160 600 800 2 0,96 10 4,80 190 1900
160 800 800 1 0,64 5 3,20 260 1300
160 800 1200 1 0,96 5 4,80 410 2050
160 1000 1000 1 1,00 5 5,00 420 2100
160 1000 1200 1 1,20 4 4,80 470 1880

   vzhledem k výjimečnosti formátu dlažby 
prodej po jednotlivých kusech

COLORMIX SAND

600600

80

500500

120
600600

80

500500

120

Novinka Novinka

BEST – GIGANTICKÁ, povrch STANDARD, 
barva colormix arabica

BEST – GIGANTICKÁ, povrch METROPOL, 
barva bílá
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BEST TIP

Velké formáty jsou nepostra-
datelným pomocníkem při vy-
tváření moderní architektury. 
Řada INDIVIDUÁL nabízí také 
ornamenty či otvory dle vašeho 
přání.

BEST – GIGANTICKÁ, povrch METROPOL, 
barva přírodní



DLAŽBY » zámkové a zahradní dlažby

BEST – GIGANTICKÁ, povrch METROPOL, 
barva antracitová

BEST – GIGANTICKÁ
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řada INDIVIDUÁL: BEST – GIGANTICKÁ, 
povrch METROPOL, barva přírodní

BEST – GIGANTICKÁ, povrch METROPOL, 
barva přírodní
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BEST – ATRIO
DLAŽBY » zámkové a zahradní dlažby

60

560

280

výška 
(mm)

počet množství (m2) hmotnost (kg)

ks/vrstva vrstva paleta vrstva paleta

60 6 0,94 11,28 120 1440

povrch STANDARD, SAMETOVÝ

COLORMIX ARABICA COLORMIX BRILANT COLORMIX ETNA

COLORMIX SAND

BEST – ATRIO, povrch SAMETOVÝ, 
barva colormix arabica

BEST – ATRIO, povrch SAMETOVÝ, 
barva colormix brilant
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BEST TIP

Dlažba s nepravidelným relié-
fem najde uplatnění téměř kde-
koliv, ideální je např. u bazénu 
nebo v místech, kde může hrozit 
uklouznutí na rovné dlažbě.

BEST – ATRIO, povrch SAMETOVÝ, 
barva colormix arabica



DLAŽBY » zámkové a zahradní dlažby

BEST – ALTEZO

povrch STANDARD, SAMETOVÝ

PŘÍRODNÍ COLORMIX ARABICA COLORMIX BRILANT

60

560 420

výška 
(mm)

počet množství (m2) hmotnost (kg)

ks/vrstva vrstva paleta vrstva paleta

60 4 0,94 11,28 120 1440

COLORMIX SAND

BEST – ALTEZO, povrch SAMETOVÝ, 
barva přírodní

BEST – ALTEZO, povrch SAMETOVÝ, 
barva colormix brilant
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BEST TIP

Jednoduchý tvar této dlažby 
umožňuje pokládku na plastové 
či pryžové terče. To jistě oceníte 
při realizaci balkónu či střešní 
terasy.

BEST – ALTEZO, povrch SAMETOVÝ, 
barva colormix arabica



BEST – ESMERO
DLAŽBY » zámkové a zahradní dlažby

povrch METROPOL

60

ukázka kamenů

orientační skladba kamenů na vrstvě

  při objednávce je třeba počítat s použitím o cca 
10–20 % dlažby méně, než je skutečná výměra 
dlážděné plochy (ovlivněno velikostí spár)

 kameny nelze dodávat jednotlivě

výška 
(mm)

počet množství (m2) hmotnost (kg)

ks/vrstva vrstva paleta vrstva paleta

60 104 0,70  8,40 90 1080

ANTRACITOVÁ PŘÍRODNÍ BÍLÁ

ŽLUTÁ

BEST – ESMERO, povrch METROPOL, 
barva přírodní

BEST – ESMERO, povrch METROPOL, 
barva žlutá a přírodní
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BEST TIP

Drobné nepravidelné kameny 
působí přirozeně u tradiční 
venkovské chalupy i u moderní 
vily. Pohled na tuto dlažbu vám 
připomene staré žulové kostky 
a věřte, že se nebudete nudit 
ani při pokládce.

BEST – ESMERO, povrch METROPOL, 
barva bílá



BEST – MENTO
DLAŽBY » zámkové a zahradní dlažby

povrch METROPOL

povrch INSPIRO

  kameny nelze dodávat jednotlivě

orientační skladba kamenů na vrstvě

COLORMIX SILVERO

kámen č. 3

kámen č. 2

60

120 90

110 90

60

kámen č. 1

60

90 90

kámen č. 4

60

100

kámen č. 5

60

90 80

kámen č. 6

60

90 70

4 4 4 4 4 4 4 44 44 4

5 5 5 5 5 5 5 55 55 5
5 5 5 5 5 5 5 55 55 5
6 6 6 6 6 6 6 66 66 6
6 6 6 6 6 6 6 66 66 6
3 33 33 33 33 33 3

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 11 11 1

výška 
(mm)

počet množství (m2) hmotnost (kg)

ks/vrstva vrstva paleta vrstva paleta

60 96 0,76 9,12 97 1164

ANTRACITOVÁ PŘÍRODNÍ BÍLÁ

BEST – MENTO, povrch METROPOL, 
barva antracitová

BEST – MENTO, povrch METROPOL, 
barva přírodní
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BEST TIP

Colormix silvero vyráběný pouze 
na této dlažbě vytváří spolu 
s povrchem INSPIRO neobyčejnou 
kombinaci. Nepravidelné šedé 
tóny zaručí originální vzhled 
každého chodníku.

BEST – MENTO, povrch INSPIRO, 
barva colormix silvero



BEST – SOLITERA
DLAŽBY » zámkové a zahradní dlažby

povrch STANDARD

COLORMIX ARABICA COLORMIX BRILANT COLORMIX ETNA

COLORMIX SAND

ukázka kamene

výška 
(mm)

počet množství (m2) hmotnost (kg)

ks/vrstva vrstva paleta vrstva paleta

80 12 0,73 6,57 150 1350

80

363

268

BEST – SOLITERA, povrch STANDARD, 
barva colormix arabica

BEST – SOLITERA, povrch STANDARD, 
barva colormix brilant
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BEST TIP

Přirozený vzhled „kamenného“ 
chodníku dokonale doladí vol-
né ukončení bez obrub. Neza-
pomeňte ale dlažbu upevnit do 
betonu, aby chodník zachoval 
i po čase svůj tvar.

BEST – SOLITERA, povrch STANDARD, 
barva colormix etna



BEST – PERSINO
DLAŽBY » zámkové a zahradní dlažby

BEST – PERSINO, povrch STANDARD, 
barva colormix brilant

BEST – PERSINO, povrch STANDARD, 
barva colormix arabica

80

210 140

výška 
(mm)

počet množství (m2) hmotnost (kg)

ks/vrstva vrstva paleta vrstva paleta

80 30 0,88 8,80 150 1500

povrch STANDARD, ANTICO, ULTRA UVULTRA UV

COLORMIX ARABICA COLORMIX BRILANT COLORMIX ETNA

COLORMIX SAND

62



Podrobné technické údaje a informace o cenách najdete na www.best.info.

BEST TIP

Dlažbu jednoduchého tvaru 
s rovnou hranou můžete použít 
na terasu i příjezdovou cestu. 
Díky své výšce je vhodná pro 
každodenní přejíždění osobním 
autem.

BEST – PERSINO, povrch STANDARD, 
barva colormix brilant



DLAŽBY » zámkové a zahradní dlažby

BEST – LEGENDA

povrch STANDARD ostařený

PŘÍRODNÍ KARAMELOVÁ COLORMIX PODZIM

COLORMIX SAHARA

BEST – LEGENDA I BEST – LEGENDA II

140

60, 80 60, 80

210140

výška 
(mm)

počet množství (m2) hmotnost (kg)

ks/vrstva vrstva paleta vrstva paleta

BEST – LEGENDA I 60 40 0,78  9,36 100 1200

BEST – LEGENDA II 60 30 0,88 10,56 113 1356

BEST – LEGENDA I 80 40 0,78  7,80 133 1330

BEST – LEGENDA II 80 30 0,88 8,80 150 1500

  z kamenů BEST – LEGENDA lze realizovat 
i rustikální zídky

BEST – LEGENDA I, II, 
povrch OSTAŘENÝ, barva colormix podzim
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DLAŽBY » zámkové a zahradní dlažby

povrch STANDARD

PŘÍRODNÍ COLORMIX ETNA COLORMIX ARABICA

COLORMIX BRILANT COLORMIX SAND

skladebné rozměry (mm) počet množství (m2) hmotnost (kg)

výška šířka délka ks/
vrstva vrstva paleta ks paleta

50 300 300 12 1,08 12,96 11,20 1613

50 400 400 6 0,96 11,52 19,80 1426

50 500 500 4 1,00 12,00 31,00 1488

500500

50

400400

50

300 300 

50

BEST – CHODNÍKOVÁ

BEST – CHODNÍKOVÁ, povrch STANDARD, 
barva colormix etna

BEST – CHODNÍKOVÁ, povrch STANDARD, 
barva colormix arabica



DLAŽBY » zámkové a zahradní dlažby

BEST – KORZO

70140

40, 60

40, 60

140 140

výška 
(mm)

množství (m2) hmotnost (kg)

vrstva paleta vrstva paleta

40 0,86 17,20 76 1520

60 0,86 10,32 110 1320

kámen č. 1

kámen č. 2

kámen č. 3

  pro pojezdové plochy vyráběna obdobná sestava 
kamenů BEST – ARCHIA

 kameny nelze dodávat jednotlivě

 orientační skladba kamenů na vrstvě

40, 60

140 210

povrch STANDARD

COLORMIX ARABICA COLORMIX BRILANT COLORMIX ETNA

PŘÍRODNÍ KARAMELOVÁ COLORMIX PODZIM

COLORMIX SAHARA

BEST – KORZO, povrch STANDARD, 
barva colormix sahara

BEST – KORZO, povrch STANDARD, 
barva colormix podzim
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DLAŽBY » zámkové a zahradní dlažby

BEST – ARCHIA

  pro pochozí plochy vyráběna obdobná sestava 
kamenů BEST – KORZO

 kameny nelze dodávat jednotlivě

kámen č. 1

kámen č. 3

kámen č. 2

kámen č. 4

210 210

140 140

280
140

80 80

80 80

140 70

 orientační skladba kamenů na vrstvě

výška (mm)
množství (m2) hmotnost (kg)

vrstva paleta vrstva paleta

80 1,00 10,00 170 1700

povrch STANDARD

COLORMIX ARABICA COLORMIX BRILANT COLORMIX ETNA

PŘÍRODNÍ KARAMELOVÁ COLORMIX PODZIM

COLORMIX SAHARA

BEST – ARCHIA, povrch 
STANDARD,barva colormix arabica



DLAŽBY » zámkové a zahradní dlažby

BEST – KLASIKO

povrch STANDARD

COLORMIX ARABICA COLORMIX PODZIM COLORMIX SAHARA

PŘÍRODNÍ ČERVENÁ KARAMELOVÁ

PÍSKOVCOVÁ HNĚDÁ ANTRACITOVÁ

povrch METROPOL

ANTRACITOVÁ PŘÍRODNÍ BÍLÁ

BEST – KLASIKO BEST – KLASIKO rovné

výška 
(mm)

množství (m2) hmotnost (kg)
vrstva paleta vrstva paleta

BEST – KLASIKO 40 0,96 19,20 85 1700

BEST – KLASIKO 60 0,96 11,52 123 1476

BEST – KLASIKO rovné 60 0,96 11,52 123 1476

BEST – KLASIKO 80 0,96 9,60 163 1630

  dlažbu lze kombinovat s dlažbami BEST – MOZAIK 
a BEST – KARO

  dlažba BEST – KLASIKO rovné se standardně vyrábí 
v přírodní a červené barvě

  uvedené hodnoty se liší v závislosti na výrobních 
možnostech jednotlivých závodů BEST, podrobnosti 
najdete na www.best.info

60

200
100

200
100

 40, 60, 80

BEST – KLASIKO, povrch STANDARD, 
barva colormix podzim
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DLAŽBY » zámkové a zahradní dlažby

BEST – KARO 

výška 
(mm)

počet množství (m2) hmotnost (kg)

ks/
vrstva vrstva paleta vrstva paleta

BEST – KARO 60 24 0,96 11,52 123 1476

BEST – KARO 80 24 0,96 9,60 163 1630

BEST – KARO rovné 80 24 0,96 9,60 163 1630

  ideální pro kombinaci s dlažbami BEST – MOZAIK 
a BEST – KLASIKO 

  dlažba BEST – KARO rovné se standardně vyrábí 
v přírodní, červené a antracitové barvě

200200

60, 80

200200

80

BEST – KARO BEST – KARO rovné

povrch STANDARD

COLORMIX ARABICA COLORMIX PODZIM COLORMIX SAHARA

PŘÍRODNÍ ČERVENÁ KARAMELOVÁ

PÍSKOVCOVÁ HNĚDÁ ANTRACITOVÁ

povrch METROPOL

ANTRACITOVÁ PŘÍRODNÍ BÍLÁ
BEST – KARO, povrch STANDARD, 
barva přírodní

BEST – KARO, povrch STANDARD, 
barva karamelová



DLAŽBY » zámkové a zahradní dlažby

BEST – MOZAIK

povrch STANDARD

COLORMIX ARABICA COLORMIX PODZIM COLORMIX SAHARA

PŘÍRODNÍ ČERVENÁ KARAMELOVÁ

PÍSKOVCOVÁ HNĚDÁ ANTRACITOVÁ

povrch METROPOL

ANTRACITOVÁ PŘÍRODNÍ BÍLÁ

výška 
(mm)

počet množství (m2) hmotnost (kg)

ks/vrstva vrstva paleta vrstva paleta

60 88 0,88 10,56 113 1356

80 88 0,88 8,80 150 1500

  ideální pro kombinaci s dlažbami BEST – KLASIKO 
a BEST – KARO

100100

60, 80

BEST – MOZAIK, povrch STANDARD, 
barva colormix podzim
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DLAŽBY » zámkové a zahradní dlažby

BEST – URIKO

BEST – URIKO I, II, III, povrch STANDARD, 
barva přírodní

BEST – URIKO I, II, povrch STANDARD, 
barva colormix sahara

povrch STANDARD

PŘÍRODNÍ KARAMELOVÁ COLORMIX PODZIM

COLORMIX SAHARA

BEST – URIKO I

BEST – URIKO II

BEST – URIKO III

výška 
(mm)

počet množství (m2) hmotnost (kg)
ks/vrstva vrstva paleta vrstva paleta

BEST – URIKO I 60 35 0,90 10,80 115 1380

BEST – URIKO II 60 25 0,96 11,52 123 1476

BEST – URIKO III 60 70 0,90 10,80 115 1380

BEST – URIKO I 80 35 0,90 9,00 153 1530

BEST – URIKO II 80 25 0,96 9,60 163 1630

BEST – URIKO III 80 70 0,90 9,00 153 1530

60, 80

160160

60, 80

160
80

240
160

60, 80



BEST – TERASOVÁ RAVERTINO
DLAŽBY » terasové a bazénové dlažby

  bez obvodových fazet
  v balení se střídá více variant povrchového reliéfu
  při realizaci možné využít distanční mezerníky 

(nabídka na www.best.info)
  možnost lakované úpravy UV

400400

40

výrobní rozměry (mm) množství na paletě hmotnost (kg)

výška šířka délka ks m2 ks paleta

40 400 400 108 17,28 15,5 1674

povrch RELIÉFNÍ

TRYSKANÁ ANTRACITOVÁ BÍLÁ TRYSKANÁ VANILKOVÁ

BEST – TERASOVÁ RAVERTINO, povrch RELIÉFNÍ, 
barva tryskaná vanilková

BEST – TERASOVÁ RAVERTINO, 
povrch RELIÉFNÍ, barva bílá
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BEST TIP

Mimořádná dlažba pro mimo-
řádné terasy. Nevšední povrch 
vytváří drobný melír v teplém 
nebo studeném tónu a nepra-
videlný reliéf připomínající 
travertin. 

BEST – TERASOVÁ RAVERTINO, povrch RELIÉFNÍ, 
barva tryskaná antracitová



BEST – TERASOVÁ RIGOLO
DLAŽBY » terasové a bazénové dlažby

povrch RELIÉFNÍ

PŘÍRODNÍ KRÉMOVÁ BÍLÁ

50

600 600

40

400 400

  dlažba s obvodovou fazetou 3 mm a jemným 
povrchovým reliéfem

  při realizaci možné využít distanční mezerníky 
(nabídka na www.best.info)

  možnost lakované úpravy UV

výrobní rozměry (mm) množství na paletě hmotnost (kg)

výška šířka délka ks m2 ks paleta

40 400 400 108 17,28 15,5 1674

50 600 600 28 10,08 42,1 1179

BEST – TERASOVÁ RIGOLO, povrch RELIÉFNÍ, 
barva bílá

BEST – TERASOVÁ RIGOLO, povrch RELIÉFNÍ, 
barva krémová
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BEST TIP

Jemné rýhy na dlažbě působí 
elegantně. S lakovanou úpravou 
navíc získají sametový odlesk 
a terasa bude jednodušší na 
údržbu. 

BEST – TERASOVÁ RIGOLO, povrch RELIÉFNÍ, 
barva přírodní



BEST – TERASOVÁ RUBIO
DLAŽBY » terasové a bazénové dlažby

povrch RELIÉFNÍ

TRYSKANÁ ŽLUTÁ TRYSKANÁ KARAMELOVÁTRYSKANÁ BÍLÁ

  dlažba s obvodovou fazetou 3 mm
  možnost lakované úpravy UV 

BEST – TERASOVÁ RUBIO, povrch RELIÉFNÍ, 
barva tryskaná bílá

76

výrobní rozměry (mm) množství na paletě hmotnost kg

výška šířka délka ks m2 ks paleta

40 400 400 108 17,28 15,50 1674

50 500 500 56 14,00 31,00 1736

400400

40

500500

50
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BEST – TERASOVÁ RUVIDO
DLAŽBY » terasové a bazénové dlažby

povrch RELIÉFNÍ

BÍLÁ ŽLUTÁ KARAMELOVÁ

  dlažba vymývaná má fazetu 3 mm
  možnost lakované úpravy UV

BEST – TERASOVÁ RUVIDO, povrch RELIÉFNÍ, 
barva karamelová a žlutá

BEST – TERASOVÁ RUVIDO, 
povrch RELIÉFNÍ, barva bílá

výrobní rozměry (mm) množství na paletě hmotnost kg

výška šířka délka ks m2 ks paleta

40 400 400 108 17,28 15,50 1674

50 500 500 56 14,00 31,00 1736

400400

40

500500

50



povrch TRYSKANÝ

TABELO TAMORO TAGOLO

TAVOLO TOMICO

  dlažba s obvodovou mini-fazetou 1 mm

400400

40

600600

50

600
300

50

500500

50

výrobní rozměry (mm) množství na paletě hmotnost kg

výška šířka délka ks m2 ks paleta

40 400 400 108 17,28 15,50 1674

50 500 500 56 14,00 31,00 1736

50 600 300 60 10,80 21,05 1263

50 600 600 28 10,08 42,10 1179

DLAŽBY » terasové a bazénové dlažby

BEST – TERASOVÁ

povrch METROPOL

TALIO TAGIRO TAURINO

BEST – TERASOVÁ TABELO, 
povrch TRYSKANÝ

BEST – TERASOVÁ TAMORO, 
povrch TRYSKANÝ
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BEST TIP

Terasovou dlažbu využijete 
u bazénu, na terase i na 
balkóně. S použitím plastových 
či pryžových terčů můžete 
dláždit i místa, kde je štěrkové 
podloží nevhodné.

BEST – TERASOVÁ TAGOLO, 
povrch TRYSKANÝ



DLAŽBY » terasové a bazénové dlažby

BEST – TERASOVÁ TAMORO, 
povrch TRYSKANÝ

BEST – TERASOVÁ
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BEST – TERASOVÁ TABELO a TAMORO, 
povrch TRYSKANÝ

BEST – TERASOVÁ TAMORO, 
povrch TRYSKANÝ
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DLAŽBY » terasové a bazénové dlažby

povrch TRYSKANÝ

TABARO TOKARO TOKANTO

TAMBURO

výrobní rozměry (mm) množství na paletě hmotnost (kg)

výška šířka délka ks m2 ks paleta

40 400 400 108 17,28 15,50 1674

40 400 600 72 17,28 23,00 1656

50 500 500 56 14,00 31,00 1736

50 600 300 60 10,80 21,05 1263

50 600 600 28 10,08 42,10 1179

 dlažba s obvodovou fazetou 3 mm
  více informací o nabízených formátech a barvách 

v ceníku nebo na www.best.info

400400

40

600
400

40
600

300

50

600600

50

500500

50

BEST – TERASOVÁ TOKANTO, 
povrch TRYSKANÝ

BEST – TERASOVÁ TOKARO, 
povrch TRYSKANÝ

BEST – TERASOVÁ
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DLAŽBY » terasové a bazénové dlažby

povrch STANDARD

PŘÍRODNÍ

  dlažba s obvodovou fazetou 3 mm

výrobní rozměry (mm) množství na paletě hmotnost (kg)

výška šířka délka ks m2 ks paleta

35 300 300 160 14,40 7,00 1120

40 400 400 108 17,28 15,50 1674

50 500 500 56 14,00 31,00 1736

50 600 600 28 10,08 42,10 1179

300 300 

35

400400

40
600600

50

500500

50

BEST – TERASOVÁ

BEST – TERASOVÁ, 
povrch STANDARD, barva přírodní



DLAŽBY » terasové a bazénové dlažby

povrch VYMÝVANÝVYMÝVANÝ

VINETO VANESO

  dlažba s obvodovou fazetou 3 mm

400400

40

600600

50

600
300

50

500500

50

výrobní rozměry (mm) množství na paletě hmotnost kg

výška šířka délka ks m2 ks paleta

40 400 400 108 17,28 15,50 1674

50 500 500 56 14,00 31,00 1736

50 600 300 60 10,80 21,05 1263

50 600 600 28 10,08 42,10 1179

BEST – TERASOVÁ

BEST – TERASOVÁ VANESO, 
povrch VYMÝVANÝ

BEST – TERASOVÁ VINETO, 
povrch VYMÝVANÝ
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BEST TIP

Vymývaný povrch terasové 
dlažby oceníte především kolem 
bazénu. Povrchová úprava je 
navržená tak, aby neklouzala 
a zároveň byla příjemná pro 
bosá chodidla.

BEST – TERASOVÁ VANESO, 
povrch VYMÝVANÝ



DLAŽBY » terasové a bazénové dlažby

povrch VYMÝVANÝ

VEGARO VANTO VIKIO

VELINO VERDO VERETO

výrobní rozměry (mm) množství na paletě hmotnost (kg)

výška šířka délka ks m2 ks paleta

40 400 400 108 17,28 15,50 1674 

40 400 600 72 17,28 23,00 1656

50 500 500 56 14,00 31,00 1736

50 600 300 60 10,80 21,05 1263

50 600 600 28 10,08 42,10 1179

  dlažba s obvodovou fazetou 3 mm
  více informací o nabízených formátech a barvách 

v ceníku nebo na www.best.info

400400

40

600
400

40 600
300

50

600600

50

500500

50

BEST – TERASOVÁ VERDO, 
povrch VYMÝVANÝ

BEST – TERASOVÁ VEGARO, 
povrch VYMÝVANÝ

BEST – TERASOVÁ
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BEST – TERASOVÁ VIKIO, 
povrch VYMÝVANÝ
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BEST – AKVALINES
DLAŽBY » zatravňovací dlažby

povrch STANDARDpovrch STANDARD

PŘÍRODNÍ KARAMELOVÁ COLORMIX ARABICA

COLORMIX BRILANT COLORMIX ETNA COLORMIX SAND

80

300

30
120

výška 
(mm)

počet množství (m2) hmotnost (kg)

ks/vrstva vrstva paleta vrstva paleta

80 24 1,08 10,8 160 1600

  svými distančními nálisky vytváří spáru podél 
dlouhé strany kamene

   uvedené hodnoty se liší v závislosti na výrobních 
možnostech jednotlivých závodů BEST, podrobnosti 
najdete na www.best.info

  podíl zeleně činí 20 % plochy, vsakovací plocha 
činí 16 %

COLORMIX PODZIM COLORMIX MOKA

BEST – AKVALINES, povrch STANDARD, 
barva colormix etna

BEST – AKVALINES, povrch STANDARD, 
barva přírodní
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BEST – AKVALINES, povrch STANDARD, 
barva colormix brilant 

Chraňme vodu, 
voda patří zemi 

Nejsme lhostejní k přírodě, 
podporujeme přirozený ko-
loběh vody. Přispíváme tak 
k omezení záplav, k záchra-
ně podzemní vody a zvlhčení 
ovzduší ve městech.
Vodopropustná dlažba pomáhá 
k zamezení masivního povr-
chového odtoku a vrací vodu 
přímo na místě zpět do půdy.



DLAŽBY » zatravňovací dlažby

BEST – AKVABELIS

výška 
(mm)

počet množství (m2) hmotnost (kg)

ks/vrstva vrstva paleta vrstva paleta

80 24 1,08 10,8 150 1500

povrch STANDARDpovrch STANDARD

PŘÍRODNÍ KARAMELOVÁ COLORMIX ARABICA

80

30

30

270
120

COLORMIX BRILANT COLORMIX ETNA COLORMIX SAND

COLORMIX PODZIM COLORMIX MOKA

   uvedené hodnoty se liší v závislosti na výrobních 
možnostech jednotlivých závodů BEST, podrobnosti 
najdete na www.best.info

  podíl zeleně činí 28 % plochy, vsakovací plocha 
činí 22,5 %

BEST – AKVABELIS, povrch STANDARD, 
barva colormix etna

BEST – AKVABELIS, povrch STANDARD, 
barva colormix arabica
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BEST TIP

Vegetační dlažbu můžete za-
travnit, nebo zaspárovat drob-
ným kamenivem. Obě varian-
ty vypadají dobře a plní svoji 
funkci. Tato dlažba svým mo-
derním tvarem navíc perfektně 
doplní dlažbu BEST – BELEZA 
nebo BEST – BELISIMA.

BEST – AKVABELIS, povrch STANDARD, 
barva colormix brilant



DLAŽBY » zatravňovací dlažby

BEST – AKVAGRAS

výška 
(mm)

počet množství (m2) hmotnost (kg)

ks/vrstva vrstva paleta vrstva paleta

60 24 0,96 11,52 104 1248

80 24 0,96 9,6 140 1400

povrch STANDARDpovrch STANDARD

PŘÍRODNÍ KARAMELOVÁ COLORMIX ARABICA

30

60, 80

30

170 170

COLORMIX BRILANT COLORMIX ETNA COLORMIX SAND

COLORMIX PODZIM COLORMIX MOKA

   podíl zeleně činí 27,8 % plochy, vsakovací plocha 
činí 19,5 %

BEST – AKVAGRAS, povrch STANDARD, 
barva colormix arabica

BEST – AKVAGRAS, povrch STANDARD, 
barva colormix brilant
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BEST TIP

Zatravňovací dlažba, kterou 
můžete použít i na plochu pro 
parkování. Svým čtvercovým 
tvarem se dobře hodí k dlažbě 
BEST – KARO. Jedná se o klasiku, 
která nezklame. 

BEST – AKVAGRAS, povrch STANDARD, 
barva colormix etna



BEST – KROSO
DLAŽBY » zatravňovací dlažby

BEST – KROSO, povrch STANDARD, 
barva karamelová

BEST – KROSO, povrch STANDARD, 
barva přírodní

výška 
(mm)

počet množství (m2) hmotnost (kg)

ks/vrstva vrstva paleta vrstva paleta

80 25 1,02 10,20 139 1390

140 210

30

30

80
30

  podíl zeleně činí 27,9 % plochy, vsakovací plocha 
činí 19,9 %

povrch STANDARD

COLORMIX ARABICA COLORMIX BRILANT COLORMIX ETNA

PŘÍRODNÍ KARAMELOVÁ
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BEST – KROSO, povrch STANDARD, 
barva přírodní



DLAŽBY » zatravňovací dlažby

BEST – VALEA

BEST – VALEA, povrch STANDARD, 
barva přírodní

povrch STANDARD

PŘÍRODNÍ KARAMELOVÁ

výška 
(mm)

množství (ks) hmotnost (kg)

vrstva paleta ks vrstva paleta

80 3 + 3 30 + 30 23 138 1380

80

400 400

  kombinace dvou variant, typ kamene nelze volit
  podíl zeleně činí 21 % plochy, vsakovací plocha 

činí 17,5 %
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DLAŽBY » zatravňovací dlažby

BEST – VEGA

povrch STANDARD

PŘÍRODNÍ KARAMELOVÁ

výška 
(mm)

množství (ks) hmotnost (kg)

vrstva paleta ks vrstva paleta

80 4 40 26 104 1040

100 4 40 35 140 1400

400

600

80, 
100

90

 podíl zeleně a vsakovací plochy činí 37 %

BEST – VEGA, povrch STANDARD, 
barva karamelová



DLAŽBY » zámkové průmyslové dlažby

BEST – BASE

povrch STANDARD

PŘÍRODNÍ ČERVENÁ

BEST – BASE BEST – BASE kraj

BEST – BASE rovnáBEST – BASE půlka

výška 
(mm)

počet množství (m2) hmotnost (kg)
ks/vrstva vrstva paleta vrstva paleta

BEST – BASE 60 35 0,90 10,80 115 1380

BEST – BASE kraj 60 23
0,90 10,80 115 1380

BEST – BASE půlka 60 24

BEST – BASE rovná 60 35 0,90 10,80 115 1380

BEST – BASE 80 35 0,90 9,00 153 1530

BEST – BASE kraj 80 23
0,90 9,00 153 1530

BEST – BASE půlka 80 24

BEST – BASE rovná 80 35 0,90 9,00 153 1530

BEST – BASE 100 35 0,90 7,20 196 1568

225
112,5

60, 80, 
100

225

112,5

60, 
80

225
112,5

60, 
80

112,5112,5

60, 
80

BEST – BASE, povrch STANDARD, 
barva přírodní a červená

BEST – BASE, povrch STANDARD, 
barva přírodní
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DLAŽBY » zámkové průmyslové dlažby

BEST – BEATON

povrch STANDARD

PŘÍRODNÍ ČERVENÁ

BEST – BEATON krajBEST – BEATON

BEST – BEATON půlka

BEST – BEATON rovný krajBEST – BEATON rovný

200140

40, 
60, 
80,

100200165

40, 
60, 
80,

100

40, 
60, 
80,

100

165

100

80

200140

BEST – BEATON rovný půlka

80

165

100

60, 
80, 

100
200165

výška 
(mm)

počet množství (m2) hmotnost (kg)
ks/vrstva vrstva paleta vrstva paleta

BEST – BEATON 40 30 0,83 16,60 73 1460

BEST – BEATON kraj 40 36 0,90 18,00 79 1580

BEST – BEATON půlka 40 64 0,87 17,40 77 1540

BEST – BEATON 60 30 0,83 9,96 106 1272

BEST – BEATON kraj 60 36 0,90 10,80 115 1380

BEST – BEATON půlka 60 64 0,87 10,44 111 1332

BEST – BEATON rovný 60 30 0,83 9,96 106 1272

BEST – BEATON 80 36 1,00 8,00 170 1360

BEST – BEATON kraj 80 36 0,90 9,00 153 1530

BEST – BEATON půlka 80 64 0,87 8,70 148 1480

BEST – BEATON rovný 80 28 0,78 7,80 133 1330

BEST – BEATON rovný kraj 80 36 0,90 9,00 153 1530

BEST – BEATON rovný půlka 80 64 0,87 8,70 148 1480

BEST – BEATON 100 30 0,83 6,64 181 1448

BEST – BEATON kraj 100 36 0,90 9,00 200 2000

BEST – BEATON půlka 100 64 0,87 8,70 190 1900

BEST – BEATON rovný 100 30 0,83 6,64 181 1448

  uvedené hodnoty se liší v závislosti na výrobních 
možnostech jednotlivých závodů BEST, podrobnosti 
najdete na www.best.info

BEST – BEATON, povrch STANDARD, 
barva přírodní



DLAŽBY » dlažby pro nevidomé

BEST – KLASIKO PRO NEVIDOMÉ

povrch STANDARD

PŘÍRODNÍ ČERVENÁ

výška 
(mm)

počet množství (m2) hmotnost (kg)

ks/
vrstva vrstva paleta vrstva paleta

BEST – KLASIKO 
PRO NEVIDOMÉ 60 48 0,96 11,52 123 1476

BEST – KLASIKO 
PRO NEVIDOMÉ 80 48 0,96 9,60 163 1630

200
100

60, 
80

  Realizaci provádějte v souladu s vyhláškou 
č. 398/2009 Sb.

BEST – KLASIKO PRO NEVIDOMÉ, 
povrch STANDARD, barva přírodní
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BEST – BEATON PRO NEVIDOMÉ
DLAŽBY » dlažby pro nevidomé

povrch STANDARD

PŘÍRODNÍ ČERVENÁ

výška 
(mm)

počet množství (m2) hmotnost (kg)

ks/
vrstva vrstva paleta vrstva paleta

BEST – BEATON 
PRO NEVIDOMÉ 60 30 0,83 9,96 106 1272

60

165 200

  Realizaci provádějte v souladu s vyhláškou 
č. 398/2009 Sb.

povrch STANDARD

PŘÍRODNÍ ČERVENÁ

výška 
(mm)

počet množství (m2) hmotnost (kg)

ks/
vrstva vrstva paleta vrstva paleta

BEST – VODICÍ LINIE 80 24 0,96 7,68 160 1276

  Realizaci provádějte v souladu s vyhláškou 
č. 398/2009 Sb.

200

80

200

BÍLÁ 

BEST – VODICÍ LINIE, 
povrch STANDARD, barva červená

BEST – BEATON PRO NEVIDOMÉ, 
povrch STANDARD, barva červená

BEST – VODICÍ LINIE



DLAŽBY » odvodňovací žlaby

BEST – ŽLAB I

BEST – ŽLAB I, povrch STANDARD, 
barva přírodní

povrch STANDARD

PŘÍRODNÍ

   uvedené hodnoty se liší v závislosti na výrobních 
možnostech jednotlivých závodů BEST, podrobnosti 
najdete na www.best.info

  k prvku BEST – ŽLAB I možno využít příložnou desku 
pro rozšíření profi lu odvodňovacího příkopu

tloušťka 
(mm)

počet množství (ks) hmotnost (kg)
ks/bm vrstva paleta ks paleta

BEST – ŽLAB I – varianta I 80 3,03 10 30 46,0 1380

BEST – ŽLAB I – varianta II 72 3,03 10 20 44,5 890

330

158 
(152)

669
(650)

590
(576)80

(72)(72)(72)(72)(72)(72)(72)(72)(72)(72)(72)(72)(72)(72)(72)(72)(72)(72)
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DLAŽBY » odvodňovací žlaby

BEST – ŽLAB II

BEST – ŽLAB II, povrch STANDARD, 
barva karamelová, LITINOVÁ MŘÍŽ

BEST – ŽLAB II, povrch STANDARD, 
barva přírodní

povrch STANDARD

PŘÍRODNÍ KARAMELOVÁ

   uvedené hodnoty se liší v závislosti na výrobních 
možnostech jednotlivých závodů BEST, podrobnosti 
najdete na www.best.info

BEST – ŽLAB II

280210

100

280
210

370
440

litinová mříž

tloušťka 
(mm)

počet množství (ks) hmotnost (kg)
ks/bm vrstva paleta ks paleta

BEST – ŽLAB II 70/100 3,60 30 60 9,5 570

Doplňkový sortiment tloušťka hmotnost 
(kg)

litinová mříž 70/100 25,5 

litinová mříž se skládá ze dvou 
částí (rámu a roštu s kotevním 
šroubem), osazuje se na rouru 
o průměru 200 mm



DLAŽBY » odvodňovací žlaby

BEST – PŘÍLOŽNÁ DESKA

povrch STANDARD

PŘÍRODNÍ

   uvedené hodnoty se liší v závislosti na výrobních 
možnostech jednotlivých závodů BEST, podrobnosti 
najdete na www.best.info

500
330

80
(100)

tloušťka 
(mm)

počet množství (ks) hmotnost (kg)
ks/bm vrstva paleta ks paleta

BEST – PŘÍLOŽNÁ DESKA 80 3,03 20 60 30,0 1800

BEST – PŘÍLOŽNÁ DESKA, 
povrch STANDARD, barva PŘÍRODNÍ
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TERČE K POKLÁDCE DLAŽBY
DLAŽBY » doplňkový sortiment dlažeb

materiál výška
(mm)

rozměry
(mm) poznámka

plastové terče 

základní podložka plast 15 ø 147 lze doplnit 4 plastovými kloubky o průměru 42 mm; 
3mm nálisek pro vymezení spáry

roznášecí terč plast 3 ø 147 rovný terč pro ochranu izolace (kombinuje se ze základní podložkou)

meziterč plast 6 ø 147 rovný, pro vyrovnání výrazných rozdílů dlážděné plochy

kónický terč plast 3/11 ø 147 pro vyrovnání sklonu dlážděné plochy

kloubek podložky plast - ø 42 vyvažovací prvky v případě nerovnosti podkladu; eliminují klapání dlažby; 
kloubky a destičky nelze vzájemně kombinovatvyrovnávací destička plast 2 52 x 52

gumové terče

základní podložka pryž 10 ø 148 ø středu 30 mm; 6mm nálisek pro vymezení spáry

vyrovnávací podložka pryž 3 ø 148
ø středu 30 mm; maximální výška použití vyrovnávacích položek = 18 mm

vyrovnávací podložka pryž 5 ø 148

základní podložka malá pryž 8 ø 100 s vymezením spáry 3 mm

základní podložka malá pryž 8 ø 100 s vymezením spáry 4 mm

základní podložka malá pryž 8 ø 100 s vymezením spáry 5 mm

výškově stavitelné podložky NEW MAXI s pevnou hlavou

typ NM1 plast 25-40 ø 203

výškově nastavitelné podložky s nosností přes 1200 kg, výškové nastavení se provádí pomocí regulačního klíče 
na již hotové podlaze

typ NM2 plast 40-70 ø 203

typ NM3 plast 60-100 ø 203

typ NM4 plast 90-160 ø 203

typ NM5 plast 150-270 ø 203

vyrovnávací podložka pryž 2 ø 110
protihlukové a protiskluzové vyrovnávací podložky

vyrovnávací podložka pryž 3 ø 110

regulační klíč kov - - speciální klíč pro regulaci výšky

distanční mezerníky

distanční mezerníky 3 mm plast 47x19x3 mezerníky vymezující spáry o šířce 3 mm

distanční mezerníky 5 mm plast 47x19x3 mezerníky vymezující spáry o šířce 5 mm

distanční mezerníky 7 mm plast - mezerníky vymezující spáry o šířce 7 mm

PLASTOVÉ TERČE

základní podložka 
s kloubky

roznášecí terč meziterč kónický terč vyrovnávací 
destička

základní podložka vyrovnávací podložka

GUMOVÉ TERČE

typ NM1 typ NM2 typ NM3 typ NM4 typ NM5 vyrovnávací 
podložka

VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ PODLOŽKY NEW MAXI S PEVNOU HLAVOU

regulační
klíč

základní podložka
malá



xxxx

XXX
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BEST – PARKAN V, BEST – LINEA II, 
povrch STANDARD, barva přírodní

OBRUBNÍKY



Dejte své terase i příjezdové cestě reprezentativní vzhled. Stačí zvolit tu pravou 
dlažbu. U nás si vyberete z víc než 1 000 variant, a tak snadno najdete takovou, 
která k vašemu domu perfektně ladí. Ať už hledáte dlažbu zámkovou, zahradní, 
zatravňovací nebo terasovou. Naše betonová dlažba je navíc mrazuvzdorná. 
I v těch nejnáročnějších podmínkách tak vydrží spoustu let. A na neustálé 
opravy můžete zapomenout!

107

Betonové obrubníky BEST se dokonale přizpůsobí vašim potřebám. Nezáleží 
na tom, jestli hledáte zahradní či parkový obrubník k chodníku nebo záhonu, 
silniční obrubník k ohraničení parkovacího stání nebo nájezdový obrubník 
k příjezdové cestě. U nás si vyberete z několika variant. Parkové obrubníky 
navíc barevně sladíte s dlažbou. A vaše zahrada bude bez chyby!
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BEST – LIMITA, povrch STANDARD, 
barva karamelová

BEST – LIMITA, povrch STANDARD, 
barva přírodní

BEST – LIMITA
OBRUBNÍKY » parkové a zahradní obrubníky

povrch STANDARD

PŘÍRODNÍ KARAMELOVÁ

výška 
(mm)

počet množství (ks) hmotnost (kg)
ks/bm vrstva paleta ks paleta

BEST – LIMITA 150 2 30 120 8,5 1020

500150

50



Podrobné technické údaje a informace o cenách najdete na www.best.info.

BEST – PARKAN II, povrch 
STANDARD, barva antracitová

BEST – PARKAN
OBRUBNÍKY » parkové a zahradní obrubníky

BEST – PARKAN I

500
200

50

1000
250

50

BEST – PARKAN III

PŘÍRODNÍ ČERVENÁ KARAMELOVÁ

PÍSKOVCOVÁ HNĚDÁ ANTRACITOVÁ

povrch STANDARD

výška 
(mm)

počet množství (ks) hmotnost (kg)
ks/bm vrstva paleta ks paleta

BEST – PARKAN I 200 2 30 90 11 990

BEST – PARKAN II 200 1 15 45 21 945

BEST – PARKAN III 250 1 15 45 26,3 1184

BEST – PARKAN IV 250 2 30 90 13 1170

BEST – PARKAN V 300 1 12 24 34 816

500250

50

BEST – PARKAN IV

1000300

50

BEST – PARKAN V

1000
200

50

BEST – PARKAN II
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OBRUBNÍKY » parkové a zahradní obrubníky

BEST – LINEA II, povrch STANDARD, 
barva antracitová

BEST – LINEA

BEST – LINEA II, BEST – LINEA rohová, 
povrch STANDARD, barva přírodní

BEST – LINEA I BEST – LINEA II

BEST – LINEA R0,5 vnější BEST – LINEA R1 vnější

500
250

80
1000

250

80

250

80

R500

BEST – LINEA rohová 90 vnější

250250

250

80

250

80

R1000

PŘÍRODNÍ ČERVENÁ KARAMELOVÁ

PÍSKOVCOVÁ HNĚDÁ ANTRACITOVÁ

povrch STANDARD

výška 
(mm)

počet množství (ks) hmotnost (kg)
ks/bm vrstva paleta ks paleta

BEST – LINEA I 250 2 20 60 22,0 1320

BEST – LINEA II 250 1 10 30 43,0 1290

BEST – LINEA R0,5 vnější 250 4 ks/kruh 9 18 35,0 630

BEST – LINEA R1 vnější 250 8 ks/kruh 9 18 38,0 684
BEST – LINEA 
rohová 90 vnější 250 - 18 36 17,0 612



Podrobné technické údaje a informace o cenách najdete na www.best.info.

OBRUBNÍKY » parkové a zahradní obrubníky

BEST – SINIA

povrch STANDARD

PŘÍRODNÍ

výška 
(mm)

počet množství (ks) hmotnost (kg)

ks/bm vrstva paleta ks paleta

250 1 8 24 54,5 1308

1000
250

100

BEST – SINIA, povrch STANDARD, 
barva přírodní



OBRUBNÍKY » silniční a zastávkové obrubníky

BEST – MONO

povrch STANDARD

PŘÍRODNÍ

   uvedené hodnoty se liší v závislosti na výrobních možnostech jednotlivých závodů 
BEST, podrobnosti najdete na www.best.info

BEST – MONO II půlkaBEST – MONO II BEST – MONO nájezdový

BEST – MONO II 
R0,5 vnější

BEST – MONO II 
R1 vnější

BEST – MONO II 
R2 vnější

BEST – MONO II 
R1 vnitřní

BEST – MONO II 
R0,5 vnitřní

BEST – MONO II
rohový 90 vnitřní

BEST – MONO II 
rohový 90 vnější

500
250

150

120

250

150

1000

120

1000
150

150

BEST – MONO
přechodový levý

1000

150

250

150

BEST – MONO I

1000

150

120

300

BEST – MONO 
přechodový pravý

1000
150

250

150

250

150

120

R500

250

150

120

R1000

250

150

120

R2000

120

R2000
250

150

120

R1000

120

250

150

120

R500

250
150

400

250 120

250250

250

120

výška 
(mm)

spotřeba množství (ks) hmotnost (kg)
ks/bm vrstva paleta ks paleta

BEST – MONO I 300 1 4 12 102,0 1224

BEST – MONO II 250 1 6 18 86,0 1548

BEST – MONO II půlka 250 2 8 24 43,0 1032

BEST – MONO přechodový levý
250/150 1 4 + 4 4 + 4 70,0 560

BEST – MONO přechodový pravý

BEST – MONO nájezdový rovný 150 1 5 25 53,5 1338

BEST – MONO II R0,5 vnější 250 4 ks/kruh 5 15 53,0 795

BEST – MONO II R1 vnější 250 8 ks/kruh 5 15 58,5 878

BEST – MONO II R2 vnější 250 16 ks/kruh 6 18 60,5 1089

BEST – MONO II R0,5 vnitřní 250 4 ks/kruh 3 9 72,0 648

BEST – MONO II R1 vnitřní 250 8 ks/kruh 4 12 68,0 816

BEST – MONO II rohový 90 vnější 250 - 12 36 27,5 990

BEST – MONO II rohový 90 vnitřní 250 - 8 24 52,5 1260

BEST – MONO II R2 vnější, povrch 
STANDARD, barva přírodní

BEST – MONO NÁJEZDOVÝ, povrch 
STANDARD, barva přírodní

112



Podrobné technické údaje a informace o cenách najdete na www.best.info.

BEST TIP

Univerzální obrubník vhodný 
především pro města a obce. 
Díky obloukovým, rohovým 
a nájezdovým prvkům se 
přizpůsobí každému projektu.

BEST – MONO II, povrch STANDARD, 
barva přírodní
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BEST – KERBO, povrch STANDARD, 
barva přírodní

BEST – KERBO, povrch STANDARD, 
barva přírodní

OBRUBNÍKY » silniční a zastávkové obrubníky

BEST – KERBO

povrch STANDARD

PŘÍRODNÍ

BEST – KERBO BEST – KERBO R0,5 vnější

BEST – KERBO R16 vnější

300

250
500

300

250

R500

BEST – KERBO R1 vnější

300

250

R1000

300

250

R16000

výška 
(mm)

počet množství (ks) hmotnost (kg)
ks/bm ks/kruh vrstva paleta ks paleta

BEST – KERBO 300 2 - 6 18 80 1440

BEST – KERBO R0,5 vnější 300 - 4 3 9 96 864

BEST – KERBO R1 vnější 300 - 8 3 9 113 1017

BEST – KERBO R16 vnější 300 - 128 3 9 128 1152



Podrobné technické údaje a informace o cenách najdete na www.best.info.

BEST – RONDA
OBRUBNÍKY » silniční a zastávkové obrubníky

povrch STANDARD

PŘÍRODNÍ

výška 
(mm)

počet množství (ks) hmotnost (kg)
ks/bm ks/kruh vrstva paleta ks paleta

BEST – RONDA 300/220 2 - 4 12 90 1080
BEST – RONDA R0,5 vnější 300/220 - 4 3 9 97 873
BEST – RONDA R1 vnější 300/220 - 8 3 9 119 1071
BEST – RONDA R16 vnější 300/220 - 128 3 9 140 1260

300
220

300
500

100

BEST – RONDA R1 vnější

220

100

R1000
300

300

100

R500

300

300
220

BEST – RONDA R16 vnější

R16000
300

220

300

100

BEST – RONDA, povrch STANDARD, 
barva přírodní
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BEST – NAVIGA II, povrch STANDARD, 
barva přírodní

BEST – NAVIGA I, povrch STANDARD, 
barva přírodní

OBRUBNÍKY » silniční a zastávkové obrubníky

BEST – NAVIGA

povrch STANDARD

PŘÍRODNÍ 
(BEST – NAVIGA I, II)

BÍLÁ 
(BEST – NAVIGA I)

BEST – NAVIGA I BEST – NAVIGA I BEST – NAVIGA II

výška 
(mm)

spotřeba množství (ks) hmotnost (kg)
ks/bm ks/m2 vrstva paleta ks paleta

BEST – NAVIGA I 80 2/4 8 6 60 23,0 1380

BEST – NAVIGA I 100 2/4 8 6 48 29,0 1392

BEST – NAVIGA II 100 4/8 32 30 240 6,6 1584

500
250

80

500
250

100
250

125

100



PŘÍRODNÍ

Podrobné technické údaje a informace o cenách najdete na www.best.info.

xxx
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BEST – ZASTÁVKOVÉ OBRUBNÍKY
OBRUBNÍKY » silniční a zastávkové obrubníky

PŘÍRODNÍ

povrch STANDARD

spotřeba množství (ks) hmotnost (kg)
ks/bm paleta ks paleta

BEST – ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK přímý 290 1 6 224 1344
BEST – ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK – ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK – přímý 330 1 6 242 1452
BEST – ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK přímý 370 1 6 261 1566
BEST – ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK přechodový 250/290 1 2 147 294
BEST – ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK přechodový 290/250 1 2 147 294
BEST – ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK přechodový 250/310 1 2 151 302
BEST – ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK přechodový 310/250 1 2 151 302
BEST – ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK náběhový 310/330 1 6 238 1428
BEST – ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK náběhový 330/310 1 6 238 1428
BEST – ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK náběhový 310/370 1 6 247 1482
BEST – ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK náběhový 370/310 1 6 247 1482

1000

290

400

BEST – ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK
přímý 290

1000

330

400

BEST – ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK
přímý 330

1000

310

400

330

BEST – ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK
náběhový 310/330

1000

330

400

310

BEST – ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK
náběhový 330/310

1000

310

400

370

BEST – ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK
náběhový 310/370

BEST – ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK
přechodový 250/290

1000

250

400

310

BEST – ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK
přechodový 250/310

1000

250

400

290

1000

370

400

310

BEST – ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK
náběhový 370/310

BEST – ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK
přechodový 290/250

1000

310

150

250

BEST – ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK
přechodový 310/250

1000

290

150

250

1000

370

400

BEST – ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK
přímý 370
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BEST – FALDO, povrch METROPOL, 
barva přírodní

PALISÁDY A SCHODIŠTĚ
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Ukažte, že je vaše zahrada jedinečná. Zahradní betonové palisády a schodišťové 
prvky BEST vám s tím pomůžou. Sami si vyberete požadovaný tvar, velikost 
i barvu a sáhnout můžete i po kamenném vzoru, který perfektně zapadne 
do klasických i moderních zahrad. Elegantně a efektivně tak vyřešíte terénní 
nerovnosti. A vytvoříte zahradu, na kterou se každý rád vrátí.



PALISÁDY A SCHODIŠTĚ » palisády

BEST – PALISÁDA STONE

900, 700, 500

160

výška 
(mm)

počet množství (ks) hmotnost (kg)

ks/bm paleta ks paleta

500 6,25 40 33,5 1340

700 6,25 25 47,0 1175

900 6,25 25 60,5 1512,5

  možnost úpravy prvků na potřebný rozměr

povrch ŠTÍPANÝ

COLORMIX BRILANT COLORMIX SAND

BEST – PALISÁDA STONE, povrch ŠTÍPANÝ, 
barva colormix sand

BEST – PALISÁDA STONE, povrch ŠTÍPANÝ, 
barva colormix brilant

120



Podrobné technické údaje a informace o cenách najdete na www.best.info.

BEST TIP

Štípaný povrch propůjčuje 
prvku přírodní vzhled. Pro 
zachování jednotného stylu 
v  zahradě můžete k palisádám 
použít i plotové a schodišťové 
prvky se stejnou úpravou.

BEST – PALISÁDA STONE, povrch ŠTÍPANÝ, 
barva colormix brilant



PALISÁDY A SCHODIŠTĚ » palisády

122

BEST – PALISÁDA KADENT, povrch STANDARD, 
barva karamelová

BEST – PALISÁDA KADENT, povrch STANDARD, 
barva přírodní

BEST – PALISÁDA KADENT

povrch STANDARD

PŘÍRODNÍ KARAMELOVÁ

   výsledná struktura bočních stěn palisád se 
v závislosti na výrobní technologii může lišit

výška 
(mm)

počet množství (ks) hmotnost (kg)

ks/bm paleta ks paleta

400 8,3/5,5 24 20 480

600 8,3/5,5 36 26 936

800 8,3/5,5 30 34 1020

1200 8,3/5,5 20 51 1020

120

400, 600, 
800, 1200

180
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PALISÁDY A SCHODIŠTĚ » palisády

BEST – PALISÁDA PREMIUM

BEST – PALISÁDA PREMIUM, povrch STANDARD, 
barva karamelová

povrch STANDARD

PŘÍRODNÍ ČERVENÁ KARAMELOVÁ

PÍSKOVCOVÁ HNĚDÁ ANTRACITOVÁ

  výsledná struktura bočních stěn palisád se 
v závislosti na výrobní technologii může lišit

výška 
(mm)

počet množství 
(ks)(ks) hmotnost (kg)

ks/bm paleta ks paleta

400 9,0 48 11 528

600 9,0 60 12 720

400, 
600

110 110



PALISÁDY A SCHODIŠTĚ » palisády
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BEST – PALISÁDA URIKO, povrch STANDARD, 
barva přírodní

BEST – PALISÁDA URIKO

povrch STANDARD

PŘÍRODNÍ KARAMELOVÁ

  výsledná struktura bočních stěn palisád se 
v závislosti na výrobní technologii může lišit

výška 
(mm)

počet množství (ks) hmotnost (kg)

ks/bm paleta ks paleta

400 6,25 21 23,5 494

600 6,25 35 32,5 1138

1000 6,25 25 50,0 1250

1200 6,25 25 63,0 1575

160

400, 
600, 

1000, 
1200

160
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PALISÁDY A SCHODIŠTĚ » palisády

BEST – PALISÁDA RONDELA, povrch STANDARD, 
barva karamelová

BEST – PALISÁDA RONDELA

povrch STANDARD

PŘÍRODNÍ KARAMELOVÁ

výška (mm)
počet množství 

(ks)(ks) hmotnost (kg)

ks/bm paleta ks paleta

400 10,0 45 11 495



PALISÁDY A SCHODIŠTĚ » palisády
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BEST – PALISÁDA MASIV, povrch STANDARD, 
barva karamelová

BEST – PALISÁDA MASIV

povrch STANDARD

PŘÍRODNÍ KARAMELOVÁ

   od výšky 1500 mm armatura pro zpevnění
    výsledná struktura bočních stěn palisád se 

v závislosti na výrobní technologii může lišit

výška (mm)
počet množství (ks) hmotnost (kg)
ks/bm paleta ks paleta

600 5,7 30 36,5 1095

800 5,7 30 50,5 1515

1000 5,7 20 61,5 1230

1200 5,7 20 72,0 1440

1500 5,7 16 100,5 1608

2000 5,7 16 122,0 1952

200

600, 
800,

 1000,
 1200,
 1500,
 2000

175
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BEST – CANTO, povrch STANDARD, 
barva přírodní

BEST – CANTO, povrch STANDARD, barva 
karamelová

PALISÁDY A SCHODIŠTĚ » schodišťové prvky

BEST – CANTO

povrch STANDARD

PŘÍRODNÍ KARAMELOVÁ

  tvar prvku umožňuje realizaci schodiště ve dvou 
modifi kacích

výška 
(mm)

počet množství (ks) hmotnost (kg)

ks/bm vrstva paleta ks paleta

160 3,3 16 32 21 672

první varianta použití druhá varianta použití
80

285

50
300

170

10

160

300

170

370

50

60



BEST – FALDO
PALISÁDY A SCHODIŠTĚ » schodišťové prvky

povrch METROPOL

PŘÍRODNÍ ANTRACITOVÁ KARAMELOVÁANTRACITOVÁ KARAMELOVÁKARAMELOVÁKARAMELOVÁ

výška (mm)
množství (ks) hmotnost (kg)

vrstva paleta ks paleta

150 2 10 119 1190

150

350

1000

BEST – FALDO, povrch METROPOL, 
barva karamelová

BEST – FALDO, povrch METROPOL, 
barva přírodní

128
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BEST – FALDO, povrch METROPOL, 
barva přírodní



PALISÁDY A SCHODIŠTĚ » schodišťové prvky

BEST – SCHOD STONE

  možnost úpravy prvků na potřebný rozměr

povrch ŠTÍPANÝ

COLORMIX BRILANT COLORMIX SAND

výška 
(mm)

počet množství 
(ks)(ks) hmotnost (kg)

ks/bm paleta ks paleta

160 1 10 147 1470

160

350

1000

BEST – SCHOD STONE, povrch ŠTÍPANÝ, 
barva colormix sand

BEST – SCHOD STONE, povrch ŠTÍPANÝ, 
barva colormix brilant

130
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BEST TIP

Schodišťový prvek, který jed no-
duše vytvoří přístup na zahra-
du nebo terasu. Ideálně doladí 
opěrné zídky ze stejnobarevné-
ho systému BEST –  STONE. 

BEST – SCHOD STONE, povrch ŠTÍPANÝ, 
barva colormix brilant



xxxx
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PLOTY A ZDI

BEST – ROKA, povrch STANDARD, 
barva přírodní
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Zapomeňte na nevítané pohledy kolemjdoucích – betonové ploty vás před 
nimi spolehlivě ochrání. Navíc u nás najdete různé varianty tvarovek. Máte tak 
jistotu, že je vždy sladíte se svým domem. A pokud máte pozemek ve svahu, 
pomůžou vám opěrné zdi. Ať už je využijete jako plot nebo s jejich pomocí 
vytvoříte originální terasové zahrady.



BEST – LUNETA
PLOTY A ZDI » plotové tvarovky

  prvky BEST – LUNETA nízká nelze prodávat jednotlivě 
(pouze po vrstvách – na jedné vrstvě je 9 celých a 6 
polovičních prvků, na dokladech uváděno jako 12 celých 
tvarovek)

   v nabídce pozinkované úchyty plotových výplní

BEST – LUNETA III

200200

200

BEST – LUNETA I BEST – LUNETA II

BEST – LUNETA IV BEST – LUNETA nízká BEST – LUNETA nízká půlka

200
400

100
100

200 200
200

400
200

200

400
200

200

400
200

200

výška 
(mm)

počet množství (ks) hmotnost (kg)
ks/m2 vrstva paleta ks paleta

BEST – LUNETA I 200 - 12 60 19,5 1170

BEST – LUNETA II 200 12,5 12 60 19,0 1140

BEST – LUNETA III 200 - 24 120 12,0 1440

BEST – LUNETA IV 200 - 12 60 18,5 1110
BEST – LUNETA 
nízká, půlka 100 - 9 + 6 90 + 60 9,3 / 5,3 1155

povrch STANDARD

PŘÍRODNÍ KARAMELOVÁ BÍLÁ

ŽLUTÁ COLORMIX ARABICA COLORMIX BRILANT

COLORMIX SAND BEST – LUNETA, povrch STANDARD, 
barva colormix sand

BEST – LUNETA, povrch STANDARD, 
barva colormix brilant

134



Podrobné technické údaje a informace o cenách najdete na www.best.info.

BEST TIP

Rovné tvary a hladký povrch 
jsou typickými znaky tradiční, 
a však stále krásné, plotovky 
BEST –  LUNETA. Díky mnoha 
typům nalezne využití při 
stavbě plotu i opěrné zdi.  

BEST – LUNETA, povrch STANDARD, 
barva colormix arabica



PLOTY A ZDI » plotové tvarovky

BEST – NATURA

BEST – NATURA IV

400
200

200

povrch ŠTÍPANÝ

PŘÍRODNÍ KARAMELOVÁ BÍLÁ

ŽLUTÁ COLORMIX BRILANT COLORMIX SAND

výška 
(mm)

počet množství (ks) hmotnost (kg)
poznámka

ks/m2 vrstva paleta ks paleta

BEST – NATURA I 200 - 12 60 26,0 1560 štípaná ze 4 stran

BEST – NATURA II 200 12,5 12 60 21,0 1260 štípaná ze 2 podélných stran 

BEST – NATURA III 200 - 24 120 11,0 1320 štípaná ze 3 stran, koncový prvek 

BEST – NATURA IV 200 12,5 12 60 21,0 1260 štípaná z 1 podélné strany

BEST – NATURA V 200 - 12 60 22,0 1320 štípaná ze 2 stran, rohový prvek

BEST – NATURA VI 200 - 12 60 26,0 1560 štípaná ze 2 podélných a 1 krátké strany

BEST – NATURA VII 200 - 12 60 22,0 1320 štípaná ze 3 stran, pro sloupky 40 x 40 cm

   v nabídce pozinkované úchyty plotových výplní

BEST – NATURA IIBEST – NATURA I

BEST – NATURA VIBEST – NATURA V BEST – NATURA VII

200

200

200

BEST – NATURA III

200200

400
200

400
200

400
200

BEST – NATURA, povrch ŠTÍPANÝ, 
barva žlutá

BEST – NATURA, povrch ŠTÍPANÝ, 
barva přírodní
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BEST TIP

Štípaný povrch a široký výběr 
barev doladí každý kout 
zahrady. Stačí jen vhodně 
kombinovat jednotlivé tvary, 
plot doplnit zákrytovými 
deskami a plotovými úchyty 
pro upevnění výplní.

BEST – NATURA, povrch ŠTÍPANÝ, 
barva karamelová



BEST – MAESTRA
PLOTY A ZDI » plotové tvarovky

výška 
(mm)

množství (ks) hmotnost (kg)

vrstva paleta ks paleta

BEST – MAESTRA I 150 4 24 32 768

BEST – MAESTRA II 150 4+4 16+16 32/17 784

BEST – MAESTRA III 150 6 36 32 1152

  BEST – MAESTRA I je určena pro průběžnou zeď,
BEST – MAESTRA II jsou koncové prvky

  prvky BEST – MAESTRA II nelze prodávat jednotlivě (pouze 
po vrstvách – na jedné vrstvě jsou 4 poloviční a 4 celé 
prvky, na dokladech uvádějte jako 6 celých tvarovek)

  BEST – MAESTRA III je určena pro sloupky 

BEST – MAESTRA I BEST – MAESTRA II

BEST – MAESTRA III

BEST – MAESTRA II půlka

povrch STANDARD

PŘÍRODNÍ KARAMELOVÁ BÍLÁ

ŽLUTÁ COLORMIX ARABICA COLORMIX BRILANT

COLORMIX SAND

Novinka

300
600

150

300300

150

300
600

150

300
600

150

BEST – MAESTRA, povrch STANDARD, 
barva colormix sand

BEST – MAESTRA, povrch STANDARD, 
barva colormix arabica
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BEST TIP

Rovný a hladký prvek s širokým 
výběrem barev zkrášlí každou 
moderní zahradu. Pro ucelený 
plotový systém nabízíme nově 
i sloupkové prvky.  

BEST – MAESTRA, povrch STANDARD, 
barva colormix brilant



PLOTY A ZDI » plotové tvarovky

BEST – ROKA

povrch STANDARD (u prvku BEST – ROKA I)

povrch STANDARD (u prvku BEST – ROKA II)

(u prvku BEST – ROKA I)

(u prvku BEST – ROKA II)

PŘÍRODNÍ COLORMIX BRILANT COLORMIX SAND

PŘÍRODNÍ ANTRACITOVÁ KARAMELOVÁ

BEST – ROKA II

1000

80

120

BEST – ROKA I

500
300

40

40
180

60
180

40 40 80
8060

40

250

80

výška 
(mm)

množství (ks) hmotnost (kg)
vrstva paleta ks paleta

BEST – ROKA I 250 8 40 34,5 1380

BEST – ROKA II 120 10 40 19,5 780

BEST – ROKA, povrch STANDARD, 
barva přírodní

BEST – ROKA, povrch STANDARD, 
barva colormix sand
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BEST TIP

Tento jedinečný plot dokonale 
ladí s moderními stavbami. 
Jedná se o dvou prvkový plotový 
systém, který vytvoří soukromí 
v každé zahradě.

BEST – ROKA, povrch STANDARD, 
barva colormix brilant



BEST – STONE
PLOTY A ZDI » plotové tvarovky

povrch ŠTÍPANÝ

COLORMIX BRILANT COLORMIX SAND

ukázka prvků

160

220

800

č. IVč. II

160

220

80

220 300

č. XIIč. IX

220

60080

název
výrobní rozměry 

(mm)
množství

(ks)
hmotnost 

(kg)

výška délka šířka vrstva paleta ks paleta

BEST – STONE I 160 1000 220 4 20 90 1800

BEST – STONE II 160 800 220 5 25 72 1800

BEST – STONE III 160 600 220 5 25 54 1350

BEST – STONE IV 160 500 220 5 25 45 1125

BEST – STONE V 160 400 220 12 60 36 2160

BEST – STONE VI 160 300 220 12 60 27 1620

BEST – STONE VII 160 200 220 25 125 18 2250

BEST – STONE VIII 80 800 220 5 45 36 1620

BEST – STONE IX 80 600 220 5 45 27 1215

BEST – STONE X 80 500 220 5 45 22 990

BEST – STONE XI 80 400 220 12 108 18 1944

BEST – STONE XII 80 300 220 12 108 13 1404

BEST – STONE XIII 80 200 220 25 225 9 2025

  BEST – STONE I–III a VIII–IX průběžný prvek, štípaný 
ze dvou stran

  BEST – STONE IV–VII a X–XIII koncový prvek, štípaný 
ze tří stran

  možnost úpravy prvků na potřebný rozměr

BEST – STONE, povrch ŠTÍPANÝ, 
barva colormix brilant

BEST – STONE, povrch 
ŠTÍPANÝ, barva colormix sand
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BEST TIP

Tyto prvky jsou vhodné 
především pro nízké zídky 
a hodí se k tradiční i moderní 
architektuře. Jemně sladěné 
tóny colormixů zachovají pří-
rodní ráz vaší zahrady.

BEST – STONE, povrch ŠTÍPANÝ, 
barva colormix brilant



BEST – ZÁKRYTOVÁ DESKA
PLOTY A ZDI » plotové zákrytové desky

BEST – ZÁKRYTOVÁ DESKA III, 
povrch STANDARD, barva antracitová

BEST – ZÁKRYTOVÁ DESKA I, 
povrch STANDARD, barva přírodní

povrch STANDARD

PŘÍRODNÍ KARAMELOVÁ BÍLÁ

ŽLUTÁ COLORMIX ARABICA COLORMIX BRILANT

COLORMIX SANDCOLORMIX SAND

BEST – ZÁKRYTOVÁ DESKA II
PRŮBĚŽNÁ

BEST – ZÁKRYTOVÁ DESKA I
SLOUPKOVÁ

BEST – ZÁKRYTOVÁ DESKA V
SLOUPKOVÁ 40 x 40 cm

výška 
(mm)

počet množství (ks) hmotnost (kg)
ks/bm vrstva paleta ks paleta

BEST – ZÁKRYTOVÁ DESKA I 60 2,0 6 60 20,5 1230
BEST – ZÁKRYTOVÁ DESKA II 60 2,5 6 78 16,0 1248
BEST – ZÁKRYTOVÁ DESKA III 50/100 2,5 28 28 19,0 532
BEST – ZÁKRYTOVÁ DESKA IV 50/100 2,5 24 24 19,0 456
BEST – ZÁKRYTOVÁ DESKA V 60/70 2,0 2 20 34,0 680

400
300

60

500
300

60

500

70

500

60

BEST – ZÁKRYTOVÁ DESKA III
SLOUPKOVÁ, PRŮBĚŽNÁ

BEST – ZÁKRYTOVÁ DESKA IV
SLOUPKOVÁ, PRŮBĚŽNÁ

400

100

300

50
400

300

50

100

  barevná provedení colormix se vyrábí pouze 
u zákrytových desek I, II a V

  na spodní straně opatřeny okapničkou
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BEST TIP

Zákrytové desky nesmějí 
chybět na žádném plotu. 
Kromě estetické hodnoty mají 
i důležitou funkci – chrání plot 
před vodou a mrazem.

BEST – ZÁKRYTOVÁ DESKA II, 
povrch STANDARD, brva karamelová



BEST – CIHLA
PLOTY A ZDI » betonové cihly

povrch STANDARD ostařený

CIHLOVÁ ČERVENÁ CIHLOVOČERNÁ

ČERVENOČERNÁ

 u cihly tradiční je doporučená spára 12 mm

výška 
(mm)

počet (ks) hmotnost 
(kg)

tloušťka 
zdi

spotřeba při 
spáře 12 mm

orientační 
spotřeba 

malty

vrstva paleta ks paleta mm ks/bm ks/m2 l/m2

BEST – CIHLA 
TRADIČNÍ 65 24 288 6 1728

140 3,31 43,00 23

290 6,58 85,44 61

65 3,31 21,78 7

BEST – CIHLA 65 51 255 6 1530

140 3,31 43,00 23

290 6,58 85,44 61

65 3,31 21,78 7

290
140

65

povrch STANDARD

PŘÍRODNÍ ČERVENÁ

BEST – CIHLA TRADIČNÍ, povrch STANDARD ostařený, 
barva cihlová a cihlovočerná

BEST – CIHLA TRADIČNÍ, povrch STANDARD ostařený, 
barva cihlová

BEST – CIHLA TRADIČNÍ BEST – CIHLA

290
140

65
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BEST TIP

Cihly jsou ve stavebnictví 
používány už řadu let. Naše 
tradiční cihly esteticky napo-
dobují staleté cihly a krásně 
doladí hospodářské dvory 
i nostalgické zahrady. 

BEST – CIHLA, povrch STANDARD, 
barva červená
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BEST – KASKADA I, povrch STANDARD 
mezerovitá struktura, barva karamelová

BEST – KASKADA I, povrch STANDARD 
mezerovitá struktura, barva přírodní

BEST – KASKADA
PLOTY A ZDI » svahovky a tvárnice pro opěrné zdi

povrch STANDARD, mezerovitá struktura

PŘÍRODNÍ KARAMELOVÁ

BEST – KASKADA IIBEST – KASKADA I

výška 
(mm)

počet množství (ks) hmotnost (kg)
ks/m2 vrstva paleta ks paleta

BEST – KASKADA I 250 6,66/10 4 20 48 960
BEST – KASKADA II 250 10/13,33 6 30 30 900

300400

250

600
400

250
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BEST – LARGO, povrch STANDARD mezerovitá struktura, 
barva přírodní

BEST – LARGO
PLOTY A ZDI » svahovky a tvárnice pro opěrné zdi

výška 
(mm)

počet množství (ks) hmotnost (kg)
ks/m2 vrstva paleta ks paleta

BEST – LARGO 170/190 13,13  9 27 17 459

330

260

310

190
170

povrch STANDARD, mezerovitá struktura

PŘÍRODNÍ KARAMELOVÁ



PLOTY A ZDI » svahovky a tvárnice pro opěrné zdi

BEST – VARIO

150

BEST – VARIO, povrch STANDARD mezerovitá 
struktura, barva přírodní

povrch STANDARD, mezerovitá struktura

PŘÍRODNÍ KARAMELOVÁ

výška 
(mm)

skladba „běhoun – vazák“ množství (ks) hmotnost (kg)
ks/m2 ks/bm vrstva paleta ks paleta

BEST – VARIO 300 8,26 2,48 4 12 50 600

570

385

300
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xxx

PLOTOVÉ ÚCHYTY A PLASTOVÁ DNA 
PLOTY A ZDI » doplňkový sortiment plotů a zdí

délka 
(mm)

výška 
(mm)

hmotnost 
(kg)

ÚCHYT PLOTOVÉ VÝPLNĚ I 400 60 0,8

ÚCHYT PLOTOVÉ VÝPLNĚ II 600 60 1,3

tloušťka 
(mm)

nutný počet kusů
do tvarovky

PLASTOVÉ DNO PRO BEST – VARIO 5 2

PLASTOVÉ DNO PRO BEST – KASKADA I 5 3

PLASTOVÉ DNO PRO BEST – KASKADA II 5 1

  úchyty vyrobeny z kvalitního pozinkovaného plechu
  výplně do rohového sloupku nutno upevnit pomocí dvou 

úchytů I (délka 400 mm)

  Dno je vyrobeno z pevného a mrazuvzdorného plastu
  Dno se osazuje do tvarovek určených k osazení 

zelení  

40

300

400 40

400
600

ÚCHYT PLOTOVÉ VÝPLNĚ I

PLASTOVÉ DNO PRO BEST – KASKADA PLASTOVÉ DNO PRO BEST – VARIO

ÚCHYT PLOTOVÉ VÝPLNĚ II
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BEST – ZTRACENÉ BEDNĚNÍ, 
povrch STANDARD, barva přírodní

ZTRACENÉ BEDNĚNÍ
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Zapomeňte na složité odstraňování bednění ze základů stavby. Tvárnice 
ztraceného bednění BEST zabetonujete rovnou do základů. U ztraceného bednění 
se navíc můžete spolehnout na maximální odolnost, pevnost a nenasákavost. 
Ztracené bednění BEST tak využijete i v nejnáročnějších podmínkách a přitom 
máte jistotu, že vydrží celé věky. Navíc ho snadno doplníte o prvky systému 
BEST – UNIKA.



ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 

BEST – ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 

povrch STANDARD

PŘÍRODNÍ

  uvedené hodnoty se liší v závislosti na výrobních možnostech jednotlivých 
závodů BEST, podrobnosti najdete na www.best.info

výška 
(mm)

množství (ks) hmotnost (kg) spotřeba orientační 
spotřeba betonuspotřeba betonuspotřeba betonu

vrstva paleta ks paleta ks/m2 ks/m3 m3/m2 m3/m3

BEST – ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 10 BEDNĚNÍ 10 BEDNĚNÍ 250 22 88 17,5 1540 8,00 80,00 0,03 0,34
BEST – ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 15 BEDNĚNÍ 15 BEDNĚNÍ 250 14 70 21,5 1505 8,00 53,34 0,07 0,47
BEST – ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 20 BEDNĚNÍ 20 BEDNĚNÍ 250 12 60 25,3 1518 8,00 40,00 0,11 0,57
BEST – ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 25 BEDNĚNÍ 25 BEDNĚNÍ 250 10 50 27,4 1370 8,00 32,00 0,15 0,58
BEST – ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 30 BEDNĚNÍ 30 BEDNĚNÍ 250 8 40 29,4 1176 8,00 26,67 0,20 0,66
BEST – ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 40 BEDNĚNÍ 40 BEDNĚNÍ 250 6 30 32,7 981 8,00 20,00 0,29 0,72
BEST – ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 50 BEDNĚNÍ 50 BEDNĚNÍ 250 6 30 33,4 1002 10,00 20,00 0,36 0,72
BEST – ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 15 BEDNĚNÍ 15 BEDNĚNÍ 200 10 60 15,0 900 10,00 66,67 0,07 0,47
BEST – ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 20 BEDNĚNÍ 20 BEDNĚNÍ 200 8 48 20,0 960 10,00 50,00 0,10 0,52
BEST – ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 30 BEDNĚNÍ 30 BEDNĚNÍ 200 6 36 23,0 828 10,00 33,34 0,19 0,63
BEST – ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 40 BEDNĚNÍ 40 BEDNĚNÍ 200 4 24 26,0 624 10,00 25,00 0,27 0,68

BEST – ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 10, 15, 20, 25, 30, 40
výška 250 mm

500
100, 150, 200, 
250, 300, 400

250

BEST – ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 50
výška 250 mm

400500

250

BEST – ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 15, 20, 30, 40
výška 200 mm

500
150, 200, 
300, 400

200

BEST – ZTRACENÉ BEDNĚNÍ, povrch STANDARD, 
barva přírodní

BEST – ZTRACENÉ BEDNĚNÍ, povrch STANDARD, 
barva přírodní
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BEST TIP

Ztracené bednění je součástí 
téměř každé stavby, ať už 
stavíte dům, garáž, plot nebo 
opěrnou zeď. Usnadní vám práci 
při tvorbě základů.

BEST – ZTRACENÉ BEDNĚNÍ, povrch STANDARD, 
barva přírodní



Systém BEST – UNIKA
bydlete kvalitně, zdravě 
a v souladu s přírodou

Jedná se o velmi propracovaný, 
inovativní a k přírodě šetrný způsob 
výroby skořepinových zdicích 
tvárnic, na který jsou použity 
jen přírodní materiály z českých 
lomů a třídíren kameniva. Složky 
přidávané do receptury jsou pečlivě 
vybírány odpovědnými pracovníky 
a v neposlední řadě posouzeny 
hlavním technologem. Jedná se tedy 
jen o písek, kamenivo, portlandský 
cement a vodu. Zdařilost a efektivnost 
tohoto zdicího systému je již více než 
70 let úspěšně využívána v západní 
Evropě. Zejména pak ve Francii 
a Belgii se jedná o zdicí technologii, 
která je pro výstavbu budov využívána 
téměř ze 100 %.
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Skladba palet obsahuje jak přímé, tak rohové nebo 

dělitelné tvárnice. Pokud je nepoužijete na výstavbu 

rohů nebo na ztužení stavebních otvorů, použijete ji 

jako klasickou přímou tvárnici.  
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Stavební zdicí systém BEST – UNIKA 

zajišťuje svou jedinečnou recepturou 

s minimálním podílem prašných 

částic, minimální nasákavostí 

a výbornou prací s prostupujícími 

párami zdravé prostředí, kde roztoči, 

houby a plísně nemají šanci přežívat.

Komplexní systém

Ucelená řada tohoto 

systému nabízí kromě 

obvodových či příčkových 

tvárnic také řešení pro 

překlady či stropy. Základ 

stropní konstrukce tvoří 

nosníky a stropní vložky.  

Kompletní informace 

o tomto sortimentu 

naleznete na

www.best.info

a ve specializovaném 

katalogu, který Vám rádi 

na požádání ZDARMA 

zašleme. 

Ucelená řada tohoto 



Nosným programem naší společnosti je výroba 

revizních ka nalizačních šachet. Jedná se o kontrolní 

nebo odvětrávací body v kanalizační síti. Od roku 

2012 jako jediní v ČR vyrábíme základní stavební 

prvek těchto revizních šachet tzv. šachtové dno 

pomocí unikátní a ojedinělé technologie značky 

Primuss – vysoce výkonného robotu. I tyto stavební 

prvky jsou vyrábě ny jako homogenní, vysoce 

pevnostní kusy z vibrolisované betonové směsi, do 

kterých je následně vyfrézována kyne ta, tj. vnitřní 

stokový žlab s jakoukoli geometrií a libovolnou 

možností trubního napojení. Jedná se zároveň 

o absolutně ekologickou a bezodpadovou výrobu. 

Nosným programem naší společnosti je výroba 

Voda je živel, se kterým je třeba 

správně hospodařit. Někdy je třeba 

vodu zastavit, někdy navést tím 

správným směrem, vždy je třeba 

ji respektovat a především chránit            

… my to umíme, my to děláme. 

Studny a kanalizaceStudny a kanalizace
pro mnohé neviditelné,
ale přesto nepostradatelné 
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Kompletní program je 

vyráběn v závodě Mohelnice 

a nejžádanější prvky pro 

podzemní sítě také v závodě 

Lučice u Chlumce nad Cidlinou.

Více informací o tomto 

sortimentu naleznete 

na www.best.info a ve 

specializovaném katalogu, 

který Vám rádi na požádání 

ZDARMA zašleme. 

Splaškové i dešťové 

kanalizační šachty, uliční 

vpusti, retenční nádrže 

a podobné prvky jsou 

součástí téměř každého 

koutu naší země. I když 

je vidět pouze nepatrný 

zlomek tohoto složitého 

podzemního systému, 

vše na sebe perfektně 

navazuje a dokonale 

funguje.  

Kompletní program je 

Splaškové i dešťové 
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Dopravní infrastruktura
v obecné stavební češtině 
známé „štěrbinové žlaby“

V polovině roku 2018 jsme 
vstoupili na trh se speciálními 
výrobky pro dopravní 
infrastrukturu, nazývané v obecné 
stavební češtině „ŠTĚRBINOVÉ 
ŽLABY“. Svůj vstup na tento trh 
jsme pečlivě připravovali více 
než rok. Jsme přesvědčeni, že se 
postupně stáváme jeho klíčovým 
subjektem. Trh „štěrbinové trouby“ 
zásobujeme jeho uceleným, 
systémovým sortimentem (tj. 
více než 200 produkty, včetně 
těch speciálních), tedy nikoliv jen 
některými výrobky. Naše dodávky 
jsou v nejvyšší kvalitě, samozřejmě 
s veškerými požadovanými 
a potřebnými atesty a certifi káty.
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Betonové trouby obsahují průběžný 

či přerušovaný štěrbinový žlab. 

Štěrbina je opatřena speciálním 

nálitkem, který zabraňuje uvíznutí 

cyklistického kola, kočárku 

nebo invalidního vozíku. Vše je 

dodáváno v jednom celku, nemusí 

se tento problém řešit dodatečně. 

Při stavbě se tyto betonové trouby instalují za pomoci 

speciálního manipulačního prostředku, který je u nás 

možné zapůjčit. Skládání sestavy probíhá na základě 

předem navrženého kladecího listu.

Kompletní informace o tomto sortimentu 

naleznete na www.best.info a ve 

specializovaném katalogu, který Vám rádi na 

požádání ZDARMA zašleme. 

Díky propracované receptuře betonové 

směsi a moderní technologii výroby je 

dosažen kvalitní beton, který zapříčiní 

perfektní hladký povrch. Tím je dosa-

žen rychlejší odvod vody jednak v prů-

točném profi lu a jednak na povrchu 

štěrbiny. 

Při stavbě se tyto betonové trouby instalují za pomoci 
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Rybnice 148, 331 51 Kaznějov 
tel.: 373 720 111, 129; fax: 373 720 188, 189 
e-mail: odbyt-rybnice@best.info
GPS: 49°53‘48.377“N, 13°21‘17.465“E

Polerady 117, 434 01 Most 
tel.: 474 745 911, 912; fax: 474 745 988 
e-mail: odbyt-polerady@best.info 
GPS: 50°25‘50.8“N, 13°39‘4.633“E

Lučice 87, 503 51 Chlumec nad Cidlinou 
tel.: 494 941 111; fax: 494 941 188 
e-mail: odbyt-lucice@best.info 
GPS: 50°7‘41.08“N, 15°28‘4.904“E 

Vranín 278, 373 73 Štěpánovice u Č. Budějovic 
tel.: 383 839 012; fax: 383 839 088 
e-mail: odbyt-vranin@best.info 
GPS: 48°59‘43.889“N, 14°41‘6.932“E 

v areálu závodu se nacházejí:
vzorkovna v podnikové prodejně, 
vzorkovna v ARCH CENTRU,  
vzorový dům Anička

v areálu závodu se nacházejí:
vzorkovna v podnikové prodejně, 
vzorkovna v ARCH CENTRU,  
vzorový dům Barborka

v areálu závodu se nacházejí:
vzorkovna v podnikové prodejně, 
vzorkovna v ARCH CENTRU,  
vzorový dům Johanka

v areálu závodu se nacházejí:
vzorkovna v podnikové prodejně, 
vzorkovna v ARCH CENTRU,  
vzorový dům Terezka

Rybnice

PLZEŇ

Kralovice

Kaznějov

Třemošná

E50

E49
27

D5

směr Praha

směr Rozvadov

směr Karlovy Vary

směr Most

sídlo společnosti BEST, a.s., výrobní závod RYBNICE, prodej a expedice

Chomutov

Žatec Louny

Havraň Lišnice

Polerady

Volevčice

Počerady

Postoloprty

MOST
E442

E442

15

28
27

7
směr Praha

směr Plzeň

výrobní závod POLERADY, prodej a expedice

EXIT 68

EXIT 62
Kladruby

Lučice

Chlumec nad Cidlinou
E67E67

11

11

36

327

327

směr Hradec Králové

směr Pardubice

směr Kolín, Kutná Hora

směr Praha

směr Praha

směr Nový Bydžov

směr Hradec Králové

D11

výrobní závod LUČICE, prodej a expedice

DomanínLibínSlavošovice

Vlkovice

VranínZvíkov

Štěpánovice
Třeboň

Lišov

Ledenice

155

E551E49

34

157

směr Borovany

směr České Budějovice

směr České Budějovice

výrobní závod VRANÍN, prodej a expedice

BEST, a.s., jedna z největších firem 
na výrobu betonových stavebních prvků ve střední Evropě.

BEST, a.s., je největším českým výrobcem betonových stavebních prvků pro venkovní 
a zahradní architekturu. Byl založen ihned po pádu komunistického režimu v roce 1990 na 
zelené louce, dnes je nejtradičnějším českým výrobcem ve svém sektoru. Zakladatelem, 
stoprocentním vlastníkem a statutárním ředitelem společnosti BEST, a.s., je Tomáš Březina.

BEST, a.s., vlastní 8 výrobních areálů s 35 továrnami, včetně 8 podnikových prodejen 
ve všech regionech Čech a Moravy. Vlastní také 3 štěrkopískové lomy a má největší 
surovinovou stabilitu v oboru. Exportuje do Německa, Rakouska a na Slovensko.

Výrobní závody 
a podnikové prodejny BEST
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v areálu závodu se nacházejí:
vzorkovna v podnikové prodejně, 
vzorkovna v ARCH CENTRU

v areálu závodu se nacházejí:
vzorkovna v podnikové prodejně, 
vzorkovna v ARCH CENTRU,
vzorový dům Eliška

v areálu závodu se nacházejí:
vzorkovna v ARCH CENTRU

v areálu závodu se nacházejí:
vzorkovna v ARCH CENTRU

Okružní 697, 250 81 Nehvizdy 
tel.: 311 280 011; fax: 311 280 118 
e-mail: odbyt-nehvizdy@best.info 
GPS: 50°7‘35.428“N, 14°42‘46.921“E

Paskovská 227, 720 00 Ostrava-Hrabová 
tel.: 599 503 011; fax: 599 503 088 
e-mail: ostrava@best.info 
GPS: 49°45‘58.768“N, 18°17‘28.848“E

671 64 Božice 423 
tel.: 511 200 111; fax: 511 200 188 
e-mail: bozice@best.info 
GPS: 48°49‘18.439“N, 16°17‘6.504“E

Nádraží 2, 789 85 Mohelnice 
tel.: 581 070 112; fax: 583 430 814 
e-mail: mohelnice@best.info 
GPS: 49°46‘40.401“N, 16°56‘28.565“E

směr Praha

směr český Brod

směr Praha

směr Mladá Boleslavsměr Brandýs nad Labem

Nehvizdy

Mochov

Jirny
Horoušany

Vyšehořovice

Zeleneč

Zápy

Svemyslice

Úvaly

Újezd nad Lesy

KlánoviceDolní 
Počernice

Horní 
Počernice

Černý Most

Čelákovice

směr 
Hradec Králové

EXIT 8

101

101

611

611

D11

prodejní a výstavní závod PRAHA-NEHVIZDY, prodej a expedice

Mohelnice

Podolí
Moravičany

Loštice
E442

E442

R35

R35

44

směr Uničov, Šternberk

směr Zábřeh na Moravě

směr Moravská Třebová

směr Olomouc

výrobní závod MOHELNICE, prodej a expedice

výrobní závod OSTRAVA, prodej a expedice
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HrabůvkaBělský les

Dubina

Důl Paskov

HRABOVÁ

STARÁ BĚLÁ
NOVÁ
BĚLÁ

R56

R56

58

478

směr Frýdek-Místek
směr Petřvald

směr Ostrava centrum
centrum

výrobní závod BOŽICE, prodej a expedice

Břežany

Čejkovice

Božice

Velký Karlov

Borotice

Lechovice

Pravice

414

397

397

směr Hevlín (Rakousko)

směr Znojmo

směr Brno

Tomáš Březina, vlastník společnosti BEST, a.s., 
je držitelem titulu Podnikatel roku 2007 v ČR.

BEST, a.s., v žebříčku ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH za rok 2020 
obsadil 5. místo.

Tomáš Březina, vlastník společnosti BEST, a.s., byl oceněn 
v originální kategorii „30 let z ničeho kapitalistou“.

BEST, a.s., se stal v roce 2019 držitelem ocenění za 5. místo v kategorii 
„100 obdivovaných firem České republiky“.

BEST, a.s., získal mimořádné ocenění „Za české zlaté ručičky, hlavičku a selský rozum“ 
v žebříčku 100 nejvýznamnějších firem ČR.

BEST, a.s., získal prestižní ocenění Firma čtvrtstoletí při příležitosti vyhlášení výsledků 
20. ročníku CZECH TOP 100.

Vzorkovny v ARCH CENTRECH jsou volně přístupné 7 dní v týdnu, podnikové prodejny a vzorové 
domy mají provozní dobu shodnou s prodejní – více na zadní straně katalogu.
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PRODEJNÍ A EXPEDIČNÍ DOBA

závody Rybnice, Polerady, Lučice, Vranín, Ostrava, Božice, 
Mohelnice:

pondělí–pátek 6.00 – 17.00 hod.
sobota 8.00 – 12.00 hod.
zimní měsíce, svátky aktuální informace na www.best.info

závod Praha-Nehvizdy:

pondělí–pátek 7.00 – 18.00 hod.
sobota  8.00 – 12.00 hod.
zimní měsíce, svátky aktuální informace na www.best.info

po předchozí domluvě nakládka vozidel možná i mimo prodejní dobu

leden 2021

BEST®, a.s.
www.best.info
e-mail: best@best.info

infolinky BEST ZDARMA:
+ 420 800 858 858
  informace o výrobcích a službách BEST pro oblast Čechy
v provozu celoročně pondělí–pátek od 6.00 do 17.00 hodin

+ 420 800 848 848
   informace o výrobcích a službách BEST pro oblast Morava 
v provozu celoročně pondělí–pátek od 6.00 do 17.00 hodin

www.facebook.com/stavebninyBEST

BEST – výrobce betonových prvků

best_dlazby

Rybnice
u Plzně

Božice u Znojma

OstravaMohelnice

Vranín u Třeboně

Polerady u Mostu

Praha-Nehvizdy

Lučice
u Chlumce

nad Cidlinou

Aktuální informace o výrobcích a o úpravě 
provozní doby (například v období svátků nebo 
v zimních měsících) naleznete na www.best.info




