... a beton může být barevnější!
PŘEDSTAVENÍ FIRMY DITON S. R. O.
Firma DITON byla založena v roce 1999 za účelem výroby a prodeje betonových výrobků zahradní architektury
a prvků pro komunikace. Za dobu své osmileté existence se vypracovala na pozici jednoho z předních výrobců
v České republice, s vlastními areály o rozloze větší než 150 000 m2. Naše dva výrobní závody
Čeperka u Pardubic a Střítež u Jihlavy disponují nejvýkonnějšími výrobními technologiemi.
Roční kapacita obou závodů je 2 mil. čtverečních metrů dlažeb a dalších výrobků
pro venkovní architekturu. Prioritou výroby i při těchto objemech je vždy maximální kvalita.
Věříme, že budete s našimi výrobky spokojeni.
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VÝROBNÍ ZÁVOD ČEPERKA
tel.: 466 981 382, fax: 466 981 381, mobil expedice: 737 285 103
e-mail: expedice ceperka@diton.cz
prodej a expedice: pondělí–pátek 6.00–17.00 hodin
Nakládková doba do 20.00 hodin.

VÝROBNÍ ZÁVOD STŘÍTEŽ U JIHLAVY
tel/fax: 567 217 307, tel.: 567 217 654, mobil expedice: 737 285 102
e-mail: expedice: stritez@diton.cz
prodej a expedice: pondělí–pátek 6.00–16.00 hodin
Nakládková doba po 16.00 hodin na základě tel. dohody.

SKLAD BRNO

RAZÍTKO PRODEJCE

Havránkova ul. 11, areál Technomy, Brno-Heršpice, mobil: 737 238 617
e-mail: brno@diton.cz
prodej a expedice: pondělí–pátek 6.00–16.00 hodin
Nakládková doba po 16.00 hodin na základě tel. dohody.
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D

íky širokému výběru tvarů, barev a povrchových struktur jsou ideálním řešením pro všech-

ny zpevněné plochy naše betonové dlažby. Pro zvlášť
namáhané plochy vám pak nabízíme standardní zámkové dlažby.
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betonová dlažba
DITON SKLÁDAČKA 6 (3 kameny)
POUŽITÍ
DITON SKLÁDAČKA 6 (3 kameny)
SKLÁDAČKA výšky 60 mm se používá pro nemotoristické
komunikace – chodníky, nástupiště, terasy, cesty pro cyklisty,
komunikace obytných a pěších zón, parkové úpravy atd.

ROZMĚROVÉ A HMOTNOSTNÍ PARAMETRY
Název

PŘÍKLADY VZOROVÝCH SKLADEB

Výrobní rozměry (mm) Paleta Hmotnost
typ kamene
m² s paletou (kg)
výška délka šířka
Kámen č. 1

DITON SKLÁDAČKA 6
(3 kameny)

Kámen č. 2

60

Kámen č. 3

210

140

140

140

140

70

10,4

TECHNICKÉ PARAMETRY
dvouvrstvé vibrolisované
betonové dlažební bloky,
které zajišťují následující
užitné vlastnosti:
• vysokou pevnost
• mrazuvzdornost a odolnost
povrchu proti působení vody
a chemických rozmrazovacích látek
• nízkou obrusnost
• dobré adhezní vlastnosti

1352

Příklady použití pokládky betonových dlažebních bloků
DITON SKLÁDAČKA 6
( 3 kameny )

NABÍDKA BAREV
DITON SKLÁDAČKA 6 (3 KAMENY)

přírodní
červená
černá
hnědá
písková
bílá

POVRCHOVÉ ÚPRAVY
DITON SKLÁDAČKA 6 (3 KAMENY)

žlutá

TYP – normal, hrubý

colormix Podzim
colormix Flamengo

NABÍDKA BAREV
DITON SKLÁDAČKA 6, HRUBÝ POVRCH

přírodní
červená
písková
colormix Podzim

Betonové výrobky DITON jsou vyráběny a kontrolovány podle PODNIKOVÝCH NOREM PŘEDMĚTOVÝCH, které odpovídají evropským harmonizovaným normám.
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Barevné odstíny produktů v katalogu se mohou lišit od jejich reálné barevnosti.

betonová dlažba
DITON SKLÁDAČKA 6 DE LUXE
DITON SKLÁDAČKA 6 NATURALE
POUŽITÍ
DITON SKLÁDAČKA 6 DE LUXE
SKLÁDAČKA 6 DE LUXE výšky 60 mm se používá pro nemotoristické komunikace – chodníky, nástupiště, terasy, komunikace obytných a pěších zón, parkové
úpravy atd.
Dlažba je provedena s vymývaným povrchem, kde odstín dlažby je dán barevností a strukturou vymývaných kamínků.
DITON SKLÁDAČKA NATURALE 6 NATURALE
SKLADAČKA NATURALE výšky 60 mm se používá pro nemotoristické komunikace
– chodníky, nástupiště, terasy, cesty pro cyklisty, komunikace obytných a pěších
zón, parkové úpravy atd.

TECHNICKÉ PARAMETRY
dvouvrstvé vibrolisované
betonové dlažební bloky,
které zajišťují následující
užitné vlastnosti:
• vysokou pevnost
• mrazuvzdornost a odolnost
povrchu proti působení vody
a chemických rozmrazovacích látek
• nízkou obrusnost
• dobré adhezní vlastnosti

Dlažba je provedena s vymývaným povrchem, kde odstín dlažby je dán barevností
a strukturou vymývaných kamínků.
PŘÍKLADY VZOROVÝCH SKLADEB

ROZMĚROVÉ A HMOTNOSTNÍ PARAMETRY
SKLÁDAČKA 6 DE LUXE
Název

typ kamene

Výrobní rozměry (mm) Paleta Hmotnost
m² s paletou (kg)
výška délka šířka

Kámen č. 1
DITON SKLÁDAČKA 6
DE LUXE

Kámen č. 2

60

Kámen č. 3

210

140

140

140

140

70

10,4

1352

Příklady použití pokládky betonových dlažebních bloků DITON
SKLÁDAČKA 6 DE LUXE
a DITON SKLÁDAČKA 6
NATURALE

ROZMĚROVÉ A HMOTNOSTNÍ PARAMETRY
SKLÁDAČKA 6 NATURALE
Název

typ kamene

Výrobní rozměry (mm) Paleta Hmotnost
m² s paletou (kg)
výška délka šířka

Kámen č. 1
DITON SKLÁDAČKA 6
NATURALE

Kámen č. 2
Kámen č. 3

60

210

140

140

140

140

70

10,4

1352

POVRCHOVÉ ÚPRAVY
TYP – vymývaný

DITON Marmetta

DITON Rosa

DITON Naturale

DITON Fulvo

Betonové výrobky DITON jsou vyráběny a kontrolovány podle PODNIKOVÝCH NOREM PŘEDMĚTOVÝCH, které odpovídají evropským harmonizovaným normám.
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DITON MOZAIKA 8 (4 kameny)
POUŽITÍ
Diton Mozaika ( 4 kameny)
Mozaiku výšky 80 mm lze dále použít pro plochy o vyšší zátěži
– dopravní plochy v městských centrech, historických částech
měst, průmyslových ploch atd.

ROZMĚROVÉ A HMOTNOSTNÍ PARAMETRY
Název

DITON MOZAIKA 8
(4 kameny)

PŘÍKLADY VZOROVÝCH SKLADEB

Výrobní rozměry (mm) Paleta Hmotnost
typ kamene
m² s paletou (kg)
výška délka šířka
Kámen č. 1

280

210

210

140

Kámen č. 3

140

140

Kámen č. 4

140

70

Kámen č. 2
80

8,43

TECHNICKÉ PARAMETRY
dvouvrstvé vibrolisované
betonové dlažební bloky,
které zajišťují následující užitné
vlastnosti:
• vysokou pevnost
• mrazuvzdornost a odolnost
povrchu proti působení vody
a chemických rozmrazovacích látek
• nízkou obrusnost
• dobré adhezní vlastnosti

Příklady použití pokládky betonových dlažebních bloků DITON
MOZAIKA 8 (4 kameny)

1390

NABÍDKA BAREV

přírodní
červená
černá
hnědá
písková

POVRCHOVÉ ÚPRAVY
TYP – normal

Barevné odstíny produktů v katalogu se mohou lišit od jejich reálné barevnosti.

betonová dlažba
DITON RUMPL KÁMEN 14x14
DITON RUMPL KÁMEN 21x14
DITON RUMPL CIHLA 29x14
POUŽITÍ
DITON RUMPL KÁMEN a DITON RUMPL CIHLA
RUMPL KÁMEN výšky 65 mm a RUMPL CIHLA se používá pro
nemotoristické komunikace – chodníky, nástupiště, terasy, cesty pro
cyklisty, komunikace obytných a pěších zón, parkové úpravy atd.
Dlažby DITON RUMPL KÁMEN a DITON RUMPL CIHLA jsou vhodné
zejména pro historické části měst.

PŘÍKLADY VZOROVÝCH SKLADEB

ROZMĚROVÉ A HMOTNOSTNÍ PARAMETRY
Název

Výrobní rozměry (mm) Počet Paleta Hmotnost
výška délka šířka ks / m² m² s paletou (kg)

DITON RUMPL KÁMEN
14x14
DITON RUMPL KÁMEN
21x14
DITON RUMPL CIHLA
29x14

60

140

140

51

10,98

1450

60

210

140

34

10,21

1350

65

290

140

23

10,43

1400

NABÍDKA BAREV

TECHNICKÉ PARAMETRY
jednovrstvé vibrolisované
betonové dlažební bloky,
které zajišťují následující
užitné vlastnosti:
• vysokou pevnost
• mrazuvzdornost a odolnost
povrchu proti působení vody
a chemických rozmrazovacích látek
• nízkou obrusnost
• dobré adhezní vlastnosti

Příklady použití pokládky
betonových dlažebních
bloků DITON RUMPL
KÁMEN 14x14,
DITON RUMPL KÁMEN
21x14, DITON RUMPL
CIHLA 29x14

přírodní
červená
černá
hnědá
písková

POVRCHOVÉ ÚPRAVY
TYP – history

Betonové výrobky DITON jsou vyráběny a kontrolovány podle PODNIKOVÝCH NOREM PŘEDMĚTOVÝCH, které odpovídají evropským harmonizovaným normám.
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DITON PARKETA
DITON PARKETA – slepecká
POUŽITÍ
DITON PARKETA
PARKETA do 60 mm se používá pro nemotoristické komunikace – chodníky,
nástupiště, terasy, cesty pro cyklisty, komunikace obytných a pěších zón, parkové úpravy atd.
PARKETA výšky 80 mm a více se používá pro plochy s vyšší zátěží – dopravní
plochy v městských centrech, průmyslových ploch atd.
Ve výrobním programu jsou dále dlažební bloky (DITON PARKETA) pro nevidomé
nebo slabozraké – dlažba slepecká.

ROZMĚROVÉ A HMOTNOSTNÍ PARAMETRY
Název

PŘÍKLADY VZOROVÝCH SKLADEB

Výrobní rozměry (mm) Počet Paleta Hmotnost
výška délka šířka ks / m² m² s paletou (kg)
45

DITON PARKETA

DITON PARKETA
– slepecká

196

96

TECHNICKÉ PARAMETRY
dvouvrstvý vibrolisovaný
betonový dlažební blok, který
zajišťuje následující užitné
vlastnosti:
• vysokou pevnost
• mrazuvzdornost a odolnost
povrchu proti působení vody
a chemických rozmrazovacích látek
• nízkou obrusnost
• dobré adhezní vlastnosti

50

12,48

1200
1410
[1250]

60

196

96

50

10,8
[9,6]

80

196

96

50

8,64
[8,6]

1470
[1465]

60

196

96

50

9,6

1250

NABÍDKA BAREV
přírodní
červená
černá

Příklad použití pokládky
betonových dlažebních
bloků v kombinaci
DITON PARKETA,
DITON KOSTIČKA
10x10x6
Příklad použití pokládky
betonových dlažebních
bloků v kombinaci
DITON PARKETA,
DITON KOSTIČKA
10x10x6 a pokládky
DITON PARKETA
– slepecká

hnědá
písková
bílá
žlutá
colormix Podzim
colormix Flamengo

POVRCHOVÉ ÚPRAVY
TYP – normal, hrubý, history

Barevné odstíny produktů v katalogu se mohou lišit od jejich reálné barevnosti.

betonová dlažba
DITON KOSTIČKA 10x10x6
DITON KOSTKA 20x20x6
POUŽITÍ
DITON KOSTKA, DITON KOSTIČKA
KOSTKA, KOSTIČKA výšky 60 mm se používá pro nemotoristické komunikace – chodníky, nástupiště, terasy, cesty pro cyklisty, komunikace obytných a pěších zón, parkové úpravy atd.
Tvar dlažby je dán použitou formou. Po dohodě se zákazníkem
je možno provést dlažbu v barevném provedení, nebo zvláštní
povrchovou úpravou.

PŘÍKLADY VZOROVÝCH SKLADEB

ROZMĚROVÉ A HMOTNOSTNÍ PARAMETRY
Název

TECHNICKÉ PARAMETRY
dvouvrstvé vibrolisované
betonové dlažební bloky, které zajišťují následující užitné
vlastnosti:
• vysokou pevnost
• mrazuvzdornost a odolnost
povrchu proti působení vody
a chemických rozmrazovacích látek
• nízkou obrusnost
• dobré adhezní vlastnosti

Výrobní rozměry (mm) Počet Paleta Hmotnost
výška délka šířka ks / m² m² s paletou (kg)

DITON KOSTIČKA
10x10x6

60

96

96

100

9,9
[9,6]

1290
[1250]

DITON KOSTKA
20x20x6

60

196

196

25

9,6

1250

Příklad použití pokládky
betonových dlažebních
bloků DITON KOSTIČKA
10x10x6

NABÍDKA BAREV 10 x 10 x 6

přírodní
červená

Příklad použití pokládky
betonových dlažebních
bloků DITON KOSTKA
20x20x6

černá
hnědá
písková

NABÍDKA BAREV 20 x 20 x 6

Příklad použití pokládky
betonových dlažebních
bloků v kombinaci
DITON KOSTIČKA
10x10x6,
DITON KOSTKA
20x20x6

přírodní
červená
černá
hnědá
písková
bílá
žlutá
colormix Podzim
colormix Flamengo

POVRCHOVÉ ÚPRAVY
TYP – normal, hrubý, history
Betonové výrobky DITON jsou vyráběny a kontrolovány podle PODNIKOVÝCH NOREM PŘEDMĚTOVÝCH, které odpovídají evropským harmonizovaným normám.
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DITON ÍČKO
POUŽITÍ
DITON ÍČKO výšky 60 mm se používá pro nemotoristické
komunikace – chodníky, nástupiště, terasy, cesty pro cyklisty,
komunikace obytných a pěších zón, parkové úpravy atd.
DITON ÍČKO výšky 80 mm a více se používá pro plochy s vyšší zátěží – dopravní plochy v městských centrech, historických
částech měst, průmyslových ploch atd.
ÍČKO /RH – rovná hrana/ je vhodné k použití u nákupních
center pro snadnou manipulaci s nákupními vozíky a pro cyklistické stezky.
Ve výrobním programu jsou dále dlažební bloky (DITON ÍČKO)
pro nevidomé nebo slabozraké – dlažba slepecká.
PŘÍKLADY VZOROVÝCH SKLADEB

ROZMĚROVÉ A HMOTNOSTNÍ PARAMETRY
Název

Výrobní rozměry (mm) Počet

DITON ÍČKO

DITON ÍČKO – slepecké
DITON ÍČKO
– skladba

výška délka

Paleta

šířka ks / m²

m²

ks

Hmotnost
s paletou (kg)

60

196

161

36

10

1300

80

196

161

36

8 [7,5]

1350 [1270]

100

196

161

36

6

1275

60

196

161

36

10

1300

60

196

161

36

10

1300

80

196

161

36

8 [7,5]

1350 [1270]

6

100

196

161

36

DITON ÍČKO
– půlka

60

95

161

72

720

1300

80

95

161

72

576

1400

DITON ÍČKO – krajovka

60

196

136

40

420

60

196

161

36

10

1300

80

196

161

36

8

1350

100

196

161

36

6

1275

DITON ÍČKO /RH/

TECHNICKÉ PARAMETRY
dvouvrstvý vibrolisovaný
betonový dlažební blok, který
zajišťuje následující užitné
vlastnosti:
• vysokou pevnost
• mrazuvzdornost a odolnost
povrchu proti působení vody
a chemických rozmrazovacích látek
• nízkou obrusnost
• dobré adhezní vlastnosti

1275

1400

Příklad použití pokládky
betonových dlažebních
bloků DITON ÍČKO,
DITON ÍČKO – krajovka
DITON ÍČKO – půlka

Příklad použití pokládky
betonových dlažebních
bloků DITON ÍČKO
– slepecké
DITON ÍČKO

NABÍDKA BAREV

přírodní
červená
černá
hnědá
písková
bílá
žlutá
colormix Podzim
colormix Flamengo

POVRCHOVÉ ÚPRAVY
TYP – normal

Barevné odstíny produktů v katalogu se mohou lišit od jejich reálné barevnosti.

betonová dlažba
DITON VLNKA
POUŽITÍ
DITON VLNKA
VLNKA výšky 60 mm se používá pro nemotoristické komunikace – chodníky, nástupiště, terasy, cesty pro cyklisty, komunikace obytných a pěších zón, parkové úpravy atd.
VLNKA výšky 80 mm a více se používá pro plochy s vyšší
zátěží – dopravní plochy v městských centrech, průmyslových
ploch atd.

PŘÍKLADY VZOROVÝCH SKLADEB

ROZMĚROVÉ A HMOTNOSTNÍ PARAMETRY
Název

Výrobní rozměry (mm) Počet Paleta Hmotnost
výška délka šířka ks / m² m² s paletou (kg)

DITON VLNKA

TECHNICKÉ PARAMETRY
dvouvrstvý vibrolisovaný
betonový dlažební blok, který
zajišťuje následující užitné
vlastnosti:
• vysokou pevnost
• mrazuvzdornost a odolnost
povrchu proti působení vody
a chemických rozmrazovacích látek
• nízkou obrusnost
• dobré adhezní vlastnosti

60

221

109

40

10

1360

80

221

109

40

8

1410

Příklady použití pokládky
betonových dlažebních
bloků DITON VLNKA

NABÍDKA BAREV

přírodní
červená
černá
hnědá
písková

POVRCHOVÉ ÚPRAVY
TYP – normal

Betonové výrobky DITON jsou vyráběny a kontrolovány podle PODNIKOVÝCH NOREM PŘEDMĚTOVÝCH, které odpovídají evropským harmonizovaným normám.
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DITON TERČÍK
POUŽITÍ
DITON TERČÍK
TERČÍK výšky 60 mm se používá pro nemotoristické komunikace – chodníky, nástupiště, terasy, cesty pro cyklisty, komunikace obytných a pěších zón, parkové úpravy atd.

ROZMĚROVÉ A HMOTNOSTNÍ PARAMETRY
Název

PŘÍKLADY VZOROVÝCH SKLADEB

Výrobní rozměry (mm) Počet Paleta Hmotnost
výška délka šířka ks / m² m² s paletou (kg)

DITON TERČÍK

60

226

136

38

10,52

TECHNICKÉ PARAMETRY
dvouvrstvý vibrolisovaný
betonový dlažební blok, který
zajišťuje následující užitné
vlastnosti:
• vysokou pevnost
• mrazuvzdornost a odolnost
povrchu proti působení vody
a chemických rozmrazovacích látek
• nízkou obrusnost
• dobré adhezní vlastnosti

Příklad použití pokládky betonových
dlažebních bloků DITON TERČÍK

1400

NABÍDKA BAREV

přírodní
červená
černá
hnědá
písková

POVRCHOVÉ ÚPRAVY
TYP – normal

Barevné odstíny produktů v katalogu se mohou lišit od jejich reálné barevnosti.

betonová dlažba
DITON PLOŠNÉ DLAŽBY
POUŽITÍ
PLOŠNÉ DLAŽBY
Plošné dlažby výšky se používají pro nemotoristické komunikace – chodníky, nástupiště, terasy,
komunikace obytných a pěších zón, parkové
úpravy atd.

ROZMĚROVÉ A HMOTNOSTNÍ PARAMETRY
Název
PLOŠNÁ HLADKÁ
30x30x4,5 - š, b
PLOŠNÁ HLADKÁ
40x40x5 - š, b
PLOŠNÁ HLADKÁ
50x50x5 - š

TECHNICKÉ PARAMETRY
dvouvrstvé vibrolisované betonové dlažební
desky, které zajišťují následující užitné vlastnosti:
• vysokou pevnost
• mrazuvzdornost a odolnost povrchu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek
• nízkou obrusnost
• dobré adhezní vlastnosti

DLAŽBA PLOŠNÁ VYMÝVANÁ (frakce 4-8mm a 8-16mm)

Výrobní rozměry (mm) Počet Paleta Hmotnost
výška délka šířka ks / m² m² s paletou (kg)

Název

Výrobní rozměry (mm) Počet Paleta Hmotnost
výška délka šířka ks / m² m² s paletou (kg)

45

300

300

11

14,04

1242

DLAŽBA 40x40x5 cm

50

400

400

6,25

7,04

845

50

400

400

6,25

7,04

845

DLAŽBA 40x60x5 cm

50

600

400

4,17

10,50

1260

50

497

497

4

12

1440

DLAŽBA 50x50x5 cm

50

500

500

4

11,00

1320

NABÍDKA BAREV 30x30x4,5 / 40x40x5

NABÍDKA BAREV DLAŽBA PLOŠNÁ VYMÝVANÁ

přírodní

přírodní

červená
černá
hnědá

PŘÍKLADY VZOROVÝCH SKLADEB
Příklad použití pokládky
betonových dlažebních desek
PLOŠNÁ HLADKÁ 50x50x5
a PLOŠNÁ HLADKÁ 50x50x5

NABÍDKA BAREV 50x50x5
přírodní
červená
černá
hnědá
písková

POVRCHOVÉ ÚPRAVY
TYP – normal, vymývaný povrch

Betonové výrobky DITON jsou vyráběny a kontrolovány podle PODNIKOVÝCH NOREM PŘEDMĚTOVÝCH, které odpovídají evropským harmonizovaným normám.
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DITON ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE
POUŽITÍ
DITON ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE
ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE se používá
pro terénní úpravy, zpevnění svahů, pojízdné plochy pro osobní a lehké automobily
a dále umožňuje zpevnění a zároveň zatravnění plochy.

ROZMĚROVÉ A HMOTNOSTNÍ PARAMETRY
Název

PŘÍKLADY VZOROVÝCH SKLADEB

Výrobní rozměry (mm) Počet Paleta
Hmotnost
Ks / kg
s paletou (kg)
výška délka šířka ks / m² ks

DITON ZATRAVŇOVACÍ
TVÁRNICE

100

600

400

4,17

NABÍDKA BAREV

32

34

TECHNICKÉ PARAMETRY
dvouvrstvá vibrolisovaná betonová dlažební deska, která zajišťují následující užitné vlastnosti :
• vysokou pevnost
• mrazuvzdornost a odolnost povrchu proti
působení vody a chemických rozmrazovacích
látek
• nízkou obrusnost
• dobré adhezní vlastnosti

1100

Příklady použití
pokládky betonových
dlažebních desek
DITON ZATRAVŇOVACÍ
TVÁRNICE

přírodní
červená
černá
hnědá
bílá

POVRCHOVÉ ÚPRAVY
TYP – normal

Barevné odstíny produktů v katalogu se mohou lišit od jejich reálné barevnosti.

Obrubníky
a přídlažba

B

etonové obrubníky se využívají na zpevnění okrajů
dlážděných ploch a oddělení dlážděné plochy od

vegetační plochy, silnice, stezky apod. V naší nabídce
naleznete silniční obrubníky spolu s přídlažbou, chodníkové obrubníky a záhonové obrubníky, které nabízíme i v barevném provedení

Dlažba

4

Obrubníky a přídlažba

18

Prvky plotů a opěrných zdí

22

Palisády

23

Ztracené bednění a zdící prvky

26

Kanalizační program

30

Prvky odvodněníí

31

obrubníky a přídlažba
DITON ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK
POUŽITÍ
ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK
ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK se používá k oddělení zpevněných nebo
vegetačních ploch od chodníku. Styk záhonových obrubníků se
provádí na pero a drážku.

NABÍDKA BAREV

POVRCHOVÉ ÚPRAVY
TYP – normal
přírodní

TECHNICKÉ PARAMETRY
vibrolisovaný betonový
obrubník, který zajišťuje
následující užitné vlastnosti:
• vysokou pevnost
• mrazuvzdornost a odolnost
povrchu proti působení vody
a chemických rozmrazovacích látek
• nízkou obrusnost
• dobré adhezní vlastnosti

ROZMĚROVÉ A HMOTNOSTNÍ PARAMETRY
Název
DITON ZÁHONOVÝ
OBRUBNÍK

Výrobní rozměry (mm) Počet Paleta
výška délka šířka ks / bm ks

Ks
kg

Hmotnost
s paletou (kg)

200

500

50

2

108

11

1210

200

1000

50

1

54

22

1210

červená
černá
hnědá
písková

DITON CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK
POUŽITÍ
CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK
CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK se používá k oddělení pojezdové
komunikace od pochozí komunikace (chodníku) výškovým převýšením, oddělení zpevněných nebo vegetačních ploch chodníku.
Chodníkové obrubníky jsou vyrobeny s vymezovacím nálitkem,
který zaručuje spáru mezi obrubníky 3 mm. Tuto spáru nedoporučujeme spárovat.

TECHNICKÉ PARAMETRY
vibrolisovaný betonový
obrubník, které zajišťují
následující užitné vlastnosti:
• vysokou pevnost
• mrazuvzdornost a odolnost
povrchu proti působení vody
a chemických rozmrazovacích látek
• nízkou obrusnost
• dobré adhezní vlastnosti

ROZMĚROVÉ A HMOTNOSTNÍ PARAMETRY
Název

DITON CHODNÍKOVÝ
OBRUBNÍK

Výrobní rozměry (mm) Počet Paleta
výška délka šířka ks / bm ks

Ks
kg

Hmotnost
s paletou (kg)

250

1000

80

1

28

44

1240

250

500

80

2

72

22

1600

250

1000

100

1

24

51

1230

Betonové výrobky DITON jsou vyráběny a kontrolovány podle PODNIKOVÝCH NOREM PŘEDMĚTOVÝCH, které odpovídají evropským harmonizovaným normám.

18 / 19

DITON SILNIČNÍ OBRUBNÍK
DITON SILNIČNÍ OBRUBNÍK nájezdový
DITON SILNIČNÍ OBRUBNÍK přechodový L
DITON SILNIČNÍ OBRUBNÍK přechodový P
POUŽITÍ
DITON SILNIČNÍ OBRUBNÍK
SILNIČNÍ OBRUBNÍK se používá k oddělení příjezdové komunikace od pochozí komunikace (chodníku) nebo okolního terénu
výškovým převýšením.
Silniční obrubníky jsou vyrobeny s vymezovacím nálitkem, který
zaručuje spáru mezi obrubníky 3 mm. Tuto spáru nedoporučujeme maltovat.
Pro nájezd ke garážím je určen silniční obrubník nájezdový. Plynulý přechod mezi silničním obrubníkem a nájezdovým obrubníkem
vytvoříme silničním obrubníkem přechodovým.

TECHNICKÉ PARAMETRY
vibrolisovaný betonový
obrubník, který zajišťuje
následující užitné vlastnosti :
• vysokou pevnost
• mrazuvzdornost a odolnost
povrchu proti působení vody
a chemických rozmrazovacích látek
• nízkou obrusnost
• dobré adhezní vlastnosti

ROZMĚROVÉ A HMOTNOSTNÍ PARAMETRY
Výrobní rozměry (mm) Počet Paleta
výška délka šířka ks / bm ks

Název

DITON SILNIČNÍ OBRUBNÍK
DITON SILNIČNÍ OBRUBNÍK
nájezdový
DITON SILNIČNÍ OBRUBNÍK
přechodový L + P

Ks
kg

Hmotnost
s paletou (kg)
1225

250

1000

150

1

15

81,5

250

500

150

2

30

41

1225

300

1000

150

1

15

94,5

1420

150

1000

150

1

28

53

1485

150

1000 150-200

1

6+6

66,5

800

DITON PŘÍDLAŽBA
POUŽITÍ
DITON PŘÍDLAŽBA
Používá při dopravních stavbách podél silničních obrubníků.
U živičních vozovek slouží k vytváření přechodů mezi komunikací
a obrubou.
PŘÍDLAŽBU je dále možno použít na prodloužení ramen příkopových žlabů.

TECHNICKÉ PARAMETRY
dvouvrstvá vibrolisovaná
betonová dlažební deska,
která zajišťuje následující
užitné vlastnosti:
• vysokou pevnost
• mrazuvzdornost a odolnost
povrchu proti působení vody
a chemických rozmrazovacích látek
• nízkou obrusnost
• dobré adhezní vlastnosti

ROZMĚROVÉ A HMOTNOSTNÍ PARAMETRY
Název

Výrobní rozměry (mm) Počet Paleta
výška délka šířka ks / bm ks

DITON PŘÍDLAŽBA

80

496

246

2

NABÍDKA BAREV

54

Ks
kg

Hmotnost
s paletou (kg)

22

1210

POVRCHOVÉ ÚPRAVY
TYP – normal
přírodní
bílá

Barevné odstíny produktů v katalogu se mohou lišit od jejich reálné barevnosti.

Prvky plotů,
opěrných zdí a palisády

P

lotové tvarovky jsou pro svoji vysokou pevnost, mrazuvzdornost a trvanlivost vhodné zejména pro veškeré ploty, dělící, protihlukové, opěrné a okrasné zdi a v neposlední řadě pro podezdívky a sokly budov.

Svahová tvárnice je určená pro řešení venkovní zahradní a parkové architektury, například okrasné opěrné
zdi a zídky, dělící okrasné stěny a protihlukové stěny. Velmi vhodné jsou k estetickému zpevňování svahů
s využitím vegetace.
Palisády se používají pro provádění terénních úprav, vytvoření stupňů teras, budování terénních schodišť,
stavbu opěrných zídek a zakončení dlážděných ploch. Tento vysoce dekorativní prvek nalezne uplatnění
všude, kde je třeba překonat výškové rozdíly v terénu zajímavým a netradičním způsobem.

Dlažba

4

Obrubníky a přídlažba

18

Prvky plotů a opěrných zdí

22

Palisády
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Ztracené bednění a zdící prvky

26

Kanalizační program

30

Prvky odvodněníí

31

prvky plotů, opěrných zdí
DITON PLOTOVÉ TVAROVKY
DITON PLOTOVÉ STŘÍŠKY
POUŽITÍ
DITON PLOTOVÉ TVAROVKY

TECHNICKÉ PARAMETRY
DITON PT A, PT B, PT C,
PT D1, PT D2, PT E
vibrolisované betonové
tvárnice, které zajišťují
následující užitné vlastnost:
• vysokou pevnost
• trvanlivost

PLOTOVÉ TVAROVKY jsou pro svoji vysokou pevnost, mrazuvzdornost a trvanlivost vhodné zejména pro veškeré ploty, dělicí, opěrné
a okrasné zdi a v neposlední řadě pro podezdívky a sokly budov.
Šest základních variant provedení plotové tvarovky dovoluje řešit
veškeré tvary plotů a zdí, včetně čistého provedení detailů tak, aby
vždy vynikla struktura štípaného kamene.
Plotové části stavby mají přirozený vzhled, nevyžadují žádnou povrchovou úpravu. Při zdění se používá cementová malta. Nesmí se zdít
na maltu vápenocementovou.
DITON PLOTOVÉ STŘÍŠKY
PLOTOVÉ STŘÍŠKY se používají se na ukončení plotů, zídek
a opěrných stěn.
Plotové stříšky jsou estetickým doplňkem k plotovým tvarovkám. Pro
odvod děšťových vod jsou ze spodní strany opatřeny okapničkou.
ROZMĚROVÉ A HMOTNOSTNÍ PARAMETRY
Název

PŘÍKLAD SKLADBY

Výrobní rozměry (mm)
výška délka

Počet
Paleta
šířka ks / m², ks / m* ks

Ks
kg

Hmotnost
s paletou (kg)

DITON PT A – jednostranná

190

385

190

12,5

60

21

1270

DITON PT B – oboustranná

190

385

190

12,5

50

23

1165

DITON PT C – rohová

190

385

190

12,5

60

22,5

1345

DITON PT D1 – třístranná

190

385

190

12,5

50

23

1150

DITON PT D2 – třístranná

190

385

190

12,5

50

23,5

1170

DITON PT E – čtyřstranná

190

385

190

12,5

50

24

1195

DITON PS – průběžná štípaná

70

200

300

5*

120

6,5

780

NABÍDKA BAREV
přírodní
červená
černá
hnědá
okrová

POVRCHOVÉ ÚPRAVY
TYP – D1 – štípaná 1 dlouhá, 2 krátké
D2 – štípané 2 dlouhé, 1 krátká

Betonové výrobky DITON jsou vyráběny a kontrolovány podle PODNIKOVÝCH NOREM PŘEDMĚTOVÝCH, které odpovídají evropským harmonizovaným normám.
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DITON SVAHOVÁ TVÁRNICE
POUŽITÍ
DITON SVAHOVÁ TVÁRNICE

TECHNICKÉ PARAMETRY
vibrolisovaná betonová tvárnice, která
zajišťuje následující užitné vlastnosti:
• vysokou pevnost
• mrazuvzdornost a odolnost povrchu proti
působení vody a chemických rozmrazovacích látek

SVAHOVÁ TVÁRNICE se používá pro řešení venkovní zahradní a parkové architektury, například
okrasné opěrné zdi, zídky a dělicí okrasné stěny.
Velmi vhodné jsou k estetickému zpevňování
svahů s využitím vegetace.
NABÍDKA BAREV

ROZMĚROVÉ A HMOTNOSTNÍ PARAMETRY
Název

přírodní

Výrobní rozměry (mm) Počet Paleta
2
ks
výška délka šířka ks / m

DITON SVAHOVÁ
TVÁRNICE

190

330

310

13,4

54

Ks
kg

Hmotnost
s paletou (kg)

15,5

840

červená
černá

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

PŘÍKLAD SKLADBY

TYP – normal
hnědá
písková

palisády
DITON PALISÁDA
POUŽITÍ
DITON PALISÁDA
PALISÁDA se používá pro provádění terénních úprav,
vytvoření stupňů teras, budování terénních schodišť,
stavbu opěrných zídek a zakončení dlážděných ploch.
Doporučujeme kotvení do základu cca 1/3 celkové
výšky palisády. Tento vysoce dekorativní prvek nalezne uplatnění všude, kde je třeba překonat výškové
rozdíly v terénu zajímavým a netradičním způsobem.
NABÍDKA BAREV

POVRCHOVÉ ÚPRAVY
TYP – normal
přírodní

TECHNICKÉ PARAMETRY
tyčový prvek z vibrolisovaného betonu,
který zajišťuje následující užitné vlastnosti:
• vysokou pevnost
• mrazuvzdornost a odolnost povrchu
proti působení vody a chemických
rozmrazovacích látek
• nízkou obrusnost
• dobré adhezní vlastnosti

ROZMĚROVÉ A HMOTNOSTNÍ PARAMETRY
Název

Výrobní rozměry (mm) Počet Paleta
výška
průměr ks / bm ks

Ks
kg

Hmotnost
s paletou (kg)

DITON PALISÁDA 40/13

400

130

10

90

11,5

1030

DITON PALISÁDA 60/13

600

130

10

72

17

1230

červená
černá
hnědá
okrová

Barevné odstíny produktů v katalogu se mohou lišit od jejich reálné barevnosti.

Ztracené bednění,
zdící prvky

Z

dící prvky se používají k provádění plotových
podezdívek, sloupků, zdiva, které je součástí ven-

kovní architektury a nejsou zde kladeny požadavky
na tepelnou vodivost, zvukovou neprozvučnost, ohnivzdornost. Vyznačuje se trvanlivostí a mrazuvzdorností. Spojuje se zdící a spárovací maltou bez omítání.
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Prvky odvodněníí

31

ztracené bednění
DITON ZTRACENÉ BEDNĚNÍ
POUŽITÍ
DITON ZTRACENÉ BEDNĚNÍ
ZTRACENÉ BEDNĚNÍ se používá se pro stavbu základů, zdí nosných stěn, jímek, sklepů, oplocení, opěrných zdí bez použití bednění.
Zmonolitněním lze vytvořit konstrukce prosté betonové i železobetonové o tloušťce 150, 200, 300, 400 a 500 mm. Zalévání provádíme
opatrně a plynule přiměřeně řídkou betonovou směsí po vrstvách,
maximálně do výšky 4 vrstev bednících dílců najednou tj. do 1 m výšky zdi. Při dodržení těchto parametrů není nutné zeď z bednících dílců
kotvit k základům proti nadzvednutí (vyplavání), popř. zesilovat proti
prasknutí tlakem zálivkového betonu. Každá paleta obsahuje 5 ks
tvárnic určených k půlení. Dělení se provádí běžným odklepnutím.

PŘÍKLAD SKLADBY

ROZMĚROVÉ A HMOTNOSTNÍ PARAMETRY
Název

TECHNICKÉ PARAMETRY
ZB 15, ZB 20, ZB 30, ZB 40,
ZB 50
vibrolisované betonové
tvárnice, které zajišťují
následující užitné vlastnosti:
• vysokou pevnost
• trvanlivost

Výrobní rozměry (mm)
výška délka

Počet
Paleta
Hmotnost
Ks / kg
3
ks
s paletou (kg)
šířka ks / m², ks / m

DITON ZB 15

150

500

200

8; 53

64

21

1364

DITON ZB 20

250

500

200

8; 40

60

25

1500

DITON ZB 30

250

500

300

8; 27

40

28

1120

DITON ZB 40

250

500

400

8; 20

30

31

930

DITON ZB 50

250

300

500

13,3; 27

40

28

1120

Betonové výrobky DITON jsou vyráběny a kontrolovány podle PODNIKOVÝCH NOREM PŘEDMĚTOVÝCH, které odpovídají evropským harmonizovaným normám.
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zdící prvky
DITON RUMPL CIHLA
POUŽITÍ
DITON RUMPL CIHLA

TECHNICKÉ PARAMETRY
vibrolisovaný zdicí prvek,
který zajišťuje následující
užitné vlastnosti :
• vysokou pevnost
• trvanlivost

RUMPL CIHLA se používá k provádění plotových podezdívek,
sloupků, zdiva, které je součástí venkovní architektury

NABÍDKA BAREV

POVRCHOVÉ ÚPRAVY
TYP – history

ROZMĚROVÉ A HMOTNOSTNÍ PARAMETRY
Výrobní rozměry (mm) Počet Paleta
2
ks
výška délka šířka ks / m

Název

přírodní
DITON RUMPL CIHLA

65

290

140

22

255

Ks
kg

Hmotnost
s paletou (kg)

5,8

1480

červená
černá
hnědá
písková

DITON ZDÍCÍ CIHLA
POUŽITÍ
DITON ZDÍCÍ CIHLA

TECHNICKÉ PARAMETRY
vibrolisovaný zdicí prvek,
který zajišťuje následující
užitné vlastnosti:
• vysokou pevnost
• trvanlivost

Zdicí cihla se používá k provádění plotových podezdívek, sloupků,
zdiva, izolačních přizdívek, zdění jímek, energovodů, k překrývání
kabelů atd.

PŘÍKLAD SKLADBY RUMPL CIHLA, ZDÍCÍ CIHLA
běhounová vazba

vazáková vazba

ROZMĚROVÉ A HMOTNOSTNÍ PARAMETRY
Název
DITON ZDÍCÍ
CIHLA

polokřížová vazba

Výrobní rozměry (mm)
výška délka
65

290

Počet
Paleta
3
ks
šířka ks / m², ks / m
140

22

255

Ks
kg

Hmotnost
s paletou (kg)

5,8

1480

křížová vazba

další příklady vazeb cihelného zdiva

Barevné odstíny produktů v katalogu se mohou lišit od jejich reálné barevnosti.

Kanalizační program,
prvky odvodnění

K

analizační program společnosti DITON tvoří zejména šachtová dna, skruže a šachtové kónusy. Dále nabízíme ucelený sortiment doplňků jako poklopy, mříže, vpusti,

betonové trouby, těsnění.
Odtokové žlaby jsou určeny pro odvodnění a zpevnění dna melioračních kanálů, používají se také u parkovacích ploch, inženýrských a vodních staveb. Dále ztužují dna silničních, dálničních příkopů a kanálů, jimiž trvale nebo dočasně protékají povrchové vody.
Odtokové žlaby se ukládají na štěrkopískový podsyp nebo betonový podklad.

Dlažba

4

Obrubníky a přídlažba

18

Prvky plotů a opěrných zdí

22

Palisády

23

Ztracené bednění a zdící prvky
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Kanalizační program
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Prvky odvodnění
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kanalizační program
DITON ŠACHTOVÁ DNA
POUŽITÍ
ŠACHTOVÁ DNA
ŠACHTOVÁ DNA slouží jako spodní část revizních vodotěsných šachet pro kanalizační řád DN 150 - 600 mm všech druhů kanalizačního potrubí.
Kyneta ( průtočnice ) je provedena podle individuálního požadavku klienta a může být
vyrobena ze všech požadovaných materiálů (beton, keramika, čedič nebo laminát ).
Šachtová dna jsou vyráběny ve výškách 600, 800 a 1000 mm a mohou obsahovat
stupadla KASI typu A. Ke každému šachtovému dnu je možno dle přání zákazníka
dodat elastomerové těsnění. Šachtová dna jsou pro snadnější manipulaci opatřeny
DEHA závěsy.

TECHNICKÉ PARAMETRY
vibrolitý betonový prvky,
který zajišťují následující
užitné vlastnosti:
• vysokou únosnost zabudovaných stupadel
• vysokou vodotěsnost
• nízkou nasákavost
• vysokou pevnost

ROZMĚROVÉ A HMOTNOSTNÍ PARAMETRY
Výrobní rozměry (mm)

Název

DN

L

t

Hmotnost
kg / ks

600

120

1400

TBZ – Q

1000/600

1000

TBZ – Q

1000/800

1000

800

120

1600

TBZ – Q 1000/1000

1000

1000

120

1800

DN – jmenovitá světlost, L – skladebná délka, t – tloušťka stěny

DITON SKRUŽE a KÓNUSY
POUŽITÍ
ŠACHTOVÉ SKRUŽE
Slouží jako středová část šachty, kde se jednotlivé díly kladou
na sebe do požadované výšky revizní šachty.
Šachtové skruže jsou vyráběné ve třech výškách ( 250, 500
a 1000 mm ) a dodávané se stupadly nebo bez. Jednotlivé
skruže jsou opatřeny tzv. zámkem a popřípadě pryžovým
těsněním, tak aby byla zajištěna vodotěsnost jednotlivých spojů
a tím i celé revizní šachty. Šachtové skruže jsou pro snadnější
manipulaci opatřeny DEHA závěsy.
ŠACHTOVÝ KÓNUS
Slouží k ukončení šachty tam, kde to výška šachty plně umožňuje. Vytváří přechod mezi skružemi a poklopem šachty.
Šachtový kónus je opatřen kombinací stupadla a kapsy, jež
umožňuje snazší vstup do šachty a pro snadnější manipulaci je
šachtový kónus opatřen DEHA závěsy.

TECHNICKÉ PARAMETRY
SKRUŽE PRO ŠACHTY – vibrolisovaný betonový prvky, který zajišťují následující užitné
vlastnosti:
• vysokou únosnost ve vrcholovém tlaku
• vysokou únosnost zabudovaných stupadel
• vysokou vodotěsnost
• nízkou nasákavost
• vysokou pevnost
KÓNUS PRO ŠACHTY
– vibrolisovaný betonový prvek, který
zajišťuje
následující užitné vlastnosti:
• vysokou únosnost zabudovaných stupadel
• vysokou vodotěsnost
• nízkou nasákavost
• vysokou pevnost

ROZMĚROVÉ A HMOTNOSTNÍ PARAMETRY / SKRUŽE PRO ŠACHTY
Výrobní rozměry (mm)

Název

DN

L

t

Hmotnost
kg / ks

Beton
třída

Název

Výrobní rozměry (mm)
DN

L

t

Hmotnost
kg / ks

Beton
třída
C 35/45

TBS – Q

1000/1000/120

1000

1000

120

1008

C 35/45

TBS – Q

1000/500/120 SPČ

1000

500

120

504

TBS – Q

1000/1000/120 SP

1000

1000

120

1008

C 35/45

TBS – Q

1000/250/120

1000

250

120

252

C 35/45

1000

1000

120

1008

C 35/45

TBS – Q

1000/250/120 SP

1000

250

120

252

C 35/45

TBS – Q

1000/250/120 SPČ

1000

250

120

252

C 35/45

TBS – Q 1000/1000/120 SPČ
TBS – Q

1000/500/120

1000

500

120

504

C 35/45

TBS – Q

1000/500/120 SP

1000

500

120

504

C 35/45

DN – jmenovitá světlost, L – skladebná délka, t – tloušťka stěny

ROZMĚROVÉ A HMOTNOSTNÍ PARAMETRY / KÓNUSY PRO ŠACHTY
Název

Výrobní rozměry (mm)
DN

TBR – Q 1000 – 625/600 SPK 1000/625

L

t

Hmotnost
kg / ks

Beton
třída

600

120

530

C 35/45

DN – jmenovitá světlost, L – skladebná délka, t – tloušťka stěny

Betonové výrobky DITON jsou vyráběny a kontrolovány podle PODNIKOVÝCH NOREM PŘEDMĚTOVÝCH, které odpovídají evropským harmonizovaným normám.
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DITON TROUBY PRO DEŠŤOVÉ VODY
OSMIHRANNÉ
POUŽITÍ
TROUBY OSMIHRANNÉ
TROUBY OSMIHRANNÉ se používají jako ochranná potrubí, propustě apod. Jsou
určeny pro odvádění vod dešťových, odpadních, čistých neagresivních vod a neagresivních vod podzemních.
Jsou určeny pro vody s teplotou 50 °C, bez vnitřního přetlaku. Nejsou určeny pro
vody s agresivními účinky na beton.

TECHNICKÉ PARAMETRY
železobetonová trouba, která
zajišťuje následující užitné
vlastnosti:
• vysokou únosnost ve
vrcholovém tlaku
• nízkou nasákavost

ROZMĚROVÉ A HMOTNOSTNÍ PARAMETRY
Výrobní rozměry (mm)

Název
400/1000
H
600/1000
TZP – Q
H
800/1000
TZP – Q
H
1000/1000
TZP – Q
H
TZP – Q

DN

L

t

Hmotnost
kg / ks

400

1000

80

335

600

1000

80

470

800

1000

100

815

1000

1000

120

1225

DN – jmenovitá světlost, L – skladebná délka, t – tloušťka stěny

prvky odvodnění
DITON ŽLABOVKA – MALÁ
DITON ŽLABOVKA – VELKÁ
POUŽITÍ
DITON ŽLABOVKA VELKÁ
ŽLABOVKA – VELKÁ se používá pro zpevnění dna melioračních
kanálů a příkopů, jimiž protékají trvale nebo dočasně povrchové vody.
Slouží pro odvádění povrchových vod do kanalizačních sítí nebo
zavodňovacích systémů krajiny. Zabraňuje vymílání příkopů
a podmílání svahů vodou.
DITON ŽLABOVKA – MALÁ

TECHNICKÉ PARAMETRY
vibrolisovaný betonový
prefabrikát, který zajišťuje
následující užitné vlastnosti:
• vysokou pevnost
• mrazuvzdornost a odolnost
povrchu proti působení vody
a chemických rozmrazovacích látek

ŽLABOVKA – MALÁ se používá k rychlému odvodnění zpevněných
ploch do kanalizačních sítí nebo odvodňovacích systémů krajiny.
Dílce se ukládají na štěrkopískový podsyp nebo betonový podklad.
Dílce mají horní plochu opatřenou podélným vybráním ve tvaru kruhové výseče a jsou z prostého vibrolisovaného betonu.
ROZMĚROVÉ A HMOTNOSTNÍ PARAMETRY
Název
DITON ŽLABOVKA
– malá
DITON ŽLABOVKA
– velká

Výrobní rozměry (mm) Počet Paleta
výška délka šířka ks / bm ks

Ks
kg

Hmotnost (kg)
Paleta

90

200

340

5

90

7,5

690

160

330

670

3

21

42,5

890

Barevné odstíny produktů v katalogu se mohou lišit od jejich reálné barevnosti.

poznámky
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