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Firma

Farby:

Tvary

Nadväzujúce na prírodný kameň

Moderné

Zámková dlažba:
  Granit
  akropolis
  via Castelo
  Trento

Zámková dlažba antico

Katalóg produktov má informačný charakter. Reálne farby výrobkov sa môžu líšiť od tlačenej verzie vzoriek farieb.

Dlažba chodníková

Zámková dlažba:
 Tehla
  Korso I, II, III
  Holland
  Holland I, II, III
  nostalit
  nostalit kruh

 City Park
 aleja
 Old Stone
 Sasso

 Eko dlažba
 Behaton
 Sínus
 Unidecor
 meba

žltá piesková červená oranžová svetlohnedá tmavohnedásivá čierna

pastello farby jesene lávaandezit hnedo žltágaštan hnedo-čierna

biela sivá čierno-sivá čierna žltá hnedáoranžová

vďaka dlhoročnému pôsobeniu, skúsenosťami, pozorovaním a využívaním najnovších trendov a prispôsobujúc sa požiadavkám 
klientov, vám ponúkame optimálny výber produktov širokej druhovej a farebnej škály. 
vyrábaný sortiment je navrhovaný tak, aby sa produkty navzájom dopĺňali a umožnili rôznorodé tvarovanie budovanej plochy.
Týmto spôsobom nájdete v ponuke spoločnosti Chyžbet takmer neobmedzené možnosti pre vytváranie plôch.
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ZÁMKOVÁ DLAŽBA
použitie cementu šetrného k životnému prostrediu

Na zvláštnu objednávku firma Chyžbet vyrába zámkovú dlažbu  
a prefabrikované betónové výrobky pomocou cementu TioCem.

TioCem® – technologicky pokročilý 
cement na zníženie znečistenia  
ovzdušia fotokatalytických  
vlastností cementu TioCem®

Spoločnosť Chyžbet používa tento 
cement na výrobu zámkovej dlažby.

TioCem®

Fotokatalytické vlastnosti cementu TioCem sú výsledkom zlo-
ženia oxidu titaničitého s obsahom fotokatalyzátoru TiO2. na 
povrchu TiO2 s obsahom betónu, vystavené svetlu sú tvorené 
častice hydroxilu OH, ktoré oxidujú a rozoberajú všetky druhy 
organických nečistôt (mastnoty, oleje, výfukové plyny, bak-
térie, plyny, zápach). 

Fotokatalytický betónový povrch (obsahujúci TiO2) čistí at-
mosféru znížením oxidu dusíka a síry obsiahnutých v ovzduší. 
Deje sa to tak, že vplyvom Uv žiarenia a škodlivého nOx spo-
lu s nO3 iónov dusíka, ktoré reagujú s dažďovou vodou tvoria  

kyselinu dusičnú, ktorá je neutralizovaná na povrchu betónu 
a dažďom sa vymýva. Podobné procesy sa vyskytujú v prípade  
síry s iónmi kyslíka. 

Počas slnečného počasia sa pomocou fotokatalýzy neu-
tralizuje približne 90% oxidov dusíka ako aj aldehydy, ben-
zén a iné organické zlúčeniny. Tiež v zamračených dňoch  
s malým slnečním žiarením je neutralizované alebo odstránené 
70% znečistenia ovzdušia. Čo je dôležité TiO2 fotokatalyzátor sa 
nespotrebováva pri prebiehajúcej reakcii a preto proces čiste-
nia vzduchu a neustále sa predlžuje.

Oxid titaničitý TiO2 – prírodný fotokatalyzátor 

vplyv Uv žiarenia

aktívny člen

Dážď

Oblasť betónu Tvorba dusičnanu vápenatého
na povrchu betónu

mechanizmus na čistenie vzduchu z oxidov dusíka nO fotokatalyticky aktívnych povrchov dlažby
vyrobených s použitím cementu  TioCem.



Projekty na mieru

Špeciálne pre vás poskytujeme poradenstvo 
pri výbere dlažby a vytvárame individuálne projekty 
šité na mieru.

Projekty vykonávame podľa všeobecných zásad využitím 
skúseností spoločnosti Chyžbet. 

vytvorené podľa vášho želania 
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Granit antico - pieskový, láva

Granit ANTICO



29

91

113103938373

9383736353

Granit antico - sivý   Granit vymývaný - biely Neobmedzené možnosti...

sivá červená čierna piesková svetlohnedá tmavohnedá

farby jesene láva

Hrúbka : 6 cm
Predáva sa v komplete : 5 elementov

Povrchová úprava: bez fazety otĺkaná

Táto dlažba je naša najmenšia, ale aj napriek tomu veľmi odolná. Všet-
kých päť kociek je iných tvarov a rozmerov. Otĺkaný povrch pripomína 
rustikálny vzhľad. V jej položení máme neobmedzené možnosti, či už 
pri tvorbe kruhov, oblúkov, vejárovitých vzorov alebo atraktívneho le-
movania. Krásne vynikne pri lemovaní záhrad, záhonov a chodníkov. 
Nájdete ju aj v skupine Vymývaná, Colormix a Štandard. 

www.dlazba.sk
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Tehla ANTICO

Tehla antico - láva
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Tehla anticoa - farby jesene

Tehla antico - sivá

V jednoduchosti je krása...

Hrúbka : 6 cm
Predáva sa v komplete : 1 element 

Povrchová úprava: bez fazety otĺkaná

sivá červená čierna piesková svetlohnedá tmavohnedá

farby jesene láva

Moderná, historická, taká je tehla. V jednoduchosti 
je krása a s otĺkaným povrchom dodá ploche šarm aj 
priamu líniu. Udáva jasný smer. Má široké spektrum 
využitia - chodníky, parky, cesty okolo domu. Nájdete 
ju aj v skupine Vymývaná, Colormix a Štandard.

www.dlazba.sk
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Korso I, II, III ANTICO

32

Korso antico - sivé



33

118 178 238

178

Korso antico - sivé 

Podmanivá nálada...

Hrúbka : 7 cm
Predáva sa v komplete : 3 elementy 

Povrchová úprava: bez fazety

sivá červená čierna piesková svetlohnedá tmavohnedá

Tam, kde sa moderná architektúra cíti byť zaviazaná tradícii, tam môžete nájsť dlažbu Korso. Ele-
gantná dlažba, ktorá vďaka trom formátom vytvára priestor na rôzne variácie. Razí si svoju cestu 
verejnými záhradami, námestiami, pozýva na pohodlné terasy. Nájdete ju aj v skupine Štandard.

www.dlazba.sk
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Aleja ANTICO

aleja antico - sivá
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Jednoduché a neobyčajné...

aleja antico - sivý    Palisáda hranatá - svetlohnedá

Hrúbka : 8 cm
Predáva sa v komplete : 2 elementy 

Povrchová úprava: bez fazety

sivá červená čierna piesková svetlohnedá tmavohnedá

Už názov vám napovie, kde 
bude táto dlažba, ktorá  
dýcha históriou a s otĺkaným 
povrchom vynikať. Jej jed-
noduchosť krásne zapadne 
do historických alejí, námes-
tí a parkov okolo hradov  
a zámkov. Túto dlažbu nájdete 
aj v skupine Štandard.

www.dlazba.sk


36

Holland  ANTICO

36

Holland antico - červený
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Hrúbka : 8 cm
Predáva sa v komplete : 2 elementy 

Povrchová úprava: bez fazety

Holland antico - sivý

sivá červená čierna piesková svetlohnedá tmavohnedá

Klasické tvary, ktoré dopĺňajú otĺkaný povrch. Presvedčte sa, že aj s klasických geometrických 
tvarov môže vzniknúť veľkolepá dlažba. Pravidelné prevedenie prirodzene splynie s každým  
prostredím. Použitie: terasy, záhrady, príjazdové cesty, námestia, pešie zóny. Nájdete ju aj  
v skupine Vymývaná a Štandard.

Čaro geometrie...

www.dlazba.sk
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