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Vážení klienti!

    Už viac ako 9 rokov sa naša spoločnosť úspešne rozvíja. Sme rodinná firma,

jedna z najznámejších výrobcov zámkovej dlažby a betónových produktov.

Predstavujeme Vám dnes novú ponuku. Reagujeme na potreby aj tých 

najnáročnejších zákazníkov. Rozšírili sme výrobu doplnkovej dlažby - Vymývanej, 

Antico, Colormix, Štandard a taktiež širokú skupinu palisád a obrubníkov.

Dbáme na vysokú kvalitu výroby a služieb, tiež Vám ponúkame poradenstvo 

dizajnu z hladiska individuálnych a jedinečných aplikácií našich výrobkov.

Veríme, že naša stratégia rozvoja, nové investície a ponuka Vás plne

uspokojuje teraz aj v budúcnosti, podla nášho hesla: Raz a navždy!

www.chyzbet.sk
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Firma 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 

 

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.

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.
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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 

Projekt v cene dlažby...

...môžete objednať v ktoromkoľvek
našom obchodnom zastúpení

6 7
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Neobmedzené 
možnosti...

8

91

113103938373

9383736353

Granit  VYMÝVANÝ

Granit vymývaný - oranžový

Granit vymývaný - biely, čierny

biela sivá čierno-sivá čierna piesková oranžová hnedá

Hrúbka : 6  cm
Predáva sa v komplete : 5 elementov

Povrchová úprava : bez fazety

Granit vymývaný -  biely, čierny

Táto dlažba je naša najmenšia, ale aj napriek tomu veľmi odolná. Všetkých päť kociek je iných 
tvarov a rozmerov. Vymývaný povrch pripomína štruktúru prírodného kameňa. V jej položení 
máme neobmedzené možnosti, či už pri tvorbe kruhov, oblúkov, vejárovitých vzorov alebo atrak-
tívneho lemovania. Krásne vynikne pri lemovaní záhrad, záhonov a chodníkov vo vašej záhrade. 
Dlažbu Granit nájdete aj v skupine Antico, Colormix a Štandard. 
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Harmonia  VYMÝVANÁ

10

Súhra tvarov...Harmonia vymývaná - červená

biela sivá čierno-sivá čierna piesková oranžová hnedá

Hrúbka : 6 cm
Predáva sa v komplete : 4 elementov

Povrchová úprava : s fazetou

Harmonia vymývaná - piesková

200

300200200200

100

Už názov tejto dlažby je predzvesťou, v čom vyniká. Zložená zo štyroch kociek  s presnou líniou  
a očarujúci vymývaný povrch bude perlou vášho priestoru. Ideálne riešenie pre pešie zóny, vnú-
torné dvory, námestia, chodníky, záhradné chodníčky a cesty okolo domu. Dlažbu Harmonia 
nájdete aj v skupine Colormix a Štandard.
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Akropolis  VYMÝVANÝ

12

139

139

104 122 139 157

209192174

akropolis vymývaný -  čierno-sivý

Klasický štýl...akropolis vymývaný - oranžový

biela sivá čierno-sivá čierna piesková oranžová hnedá

Hrúbka : 6, 8 cm
Predáva sa v komplete : 7 elementov

Povrchová úprava : bez fazety

Jedná sa skladbu sied-
mich kociek predstavu-
júcich klasický štýl, ale 
jej vymývaný povrch 
dodáva Akropolisu 
pompéznosť a  výni-
močný vzhľad. Krásna 
dlažba bude ozdobou 
vášho priestoru na 
príjazdových cestách 
okolo domu i na ná-
mestiach. Nájdete ju 
aj v skupine Colormix  
a Štandard.
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Cegła PŁUKANA

Grubość : 6 cm
Kostki sprzedawane w komplecie: 1 element

Wykończenie krawędzi : bezfazowa 

138

207

14

Tehla vymývaná - čierna    Granit vymývaný - sivý Tehla vymývaná - piesková

Tehla vymývaná - biela

V jednoduchosti je krása...

Tehla  VYMÝVANÁ

biela sivá čierno-sivá čierna piesková oranžová hnedá

Hrúbka : 6 cm
Predáva sa v komplete : 1 element

Povrchová úprava : bez fazety

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

City Park vymývaný - biely, čierny

300

183 243 300 363

City Park vymývaný - sivý

Šarm retro štýlu...

biela sivá čierno-sivá čierna piesková oranžová hnedá

Hrúbka : 7 cm
Predáva sa v komplete : 4 elementy

Povrchová úprava : s miernou fazetou

Skladbou štyroch kociek si doprajete neopakovateľnú atmosféru. Elegancia dosiahnutá vymýva-
ným povrchom a šarmom retro štýlu. Oslní pred vchodom do rodinného domu i pred vjazdom do 
garáže. Taktiež svoj účel perfektne plní i pri veľkých verejných priestoroch. Nájdete ju aj v skupine 
Colormix a Štandard.
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Old Stone  VYMÝVANÝ

Old Stone vymývaný - pieskový         Granit vymývaný - čierny www.chyzbet.plPŁUKANY Old Stone - żółty

Old Stone PŁUKANY

Grubość : 6 cm
Kostki sprzedawane w komplecie: 3 elementów

Wykończenie krawędzi : bezfazowa

PŁUKANE Granit - czarny

148

14874 272

Kľud a súzvuk...Old Stone vymývaný - čierny

Old Stone vymývaný - biely

biela sivá čierno-sivá čierna piesková oranžová hnedá

Hrúbka : 6 cm
Predáva sa v komplete : 3 element

Povrchová úprava : bez fazety

Skladá sa z troch kociek a vymývaný povrch je pastvou pre oči, tvorí komplex súzvuku a kľudu. 
Vytvorí harmonický dvor, bude okrasou vašich vonkajších plôch ale s touto dlažbou nezaniknú 
ani pešie zóny, námestia či terasy. Nájdete ju aj v skupine Colormix a Štandard.
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Nostalit VYMÝVANÝ  KRUHOVÝ

Nostalit VYMÝVANÝ 

nostalit vymývaný - biely

Grubość : 4, 6 cm
Kostki sprzedawane w komplecie: 3 elementy

Wykończenie krawędzi : fazowa

PŁUKANY Nostalit - biały www.chyzbet.pl

 

PŁUKANY Nostalit - pomarańczowy

118

118

17911889

14689 109

Nostalit

Nostalit kruhový

Uznaná elegancia...

nostalit vymývaný - pieskový

Hrúbka : 6 cm
Predáva sa v komplete : 3 elementy, 3 elementy

Povrchová úprava : s fazetou

biela sivá čierno-sivá čierna piesková oranžová hnedá

4889 78

Elegantná dlažba zložená  
z troch kociek, ktoré sa navzá-
jom dopĺňajú a vytvárajú ne-
obmedzené možnosti kladenia. 
Vytvorte si vo vašej záhrade 
okrúhle záhony i oblé chodníč-
ky. Vymývaný povrch sľubuje 
výnimočnosť aj na námestiach 
alebo v parkoch. Nájdete ju aj  
v skupine Colormix a Štandard.
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Holland  VYMÝVANÝ

22

Holland vymývaný - biely

100

200

Holland vymývaný - čierno-sivý

Čaro geometrie...

biela sivá čierno-sivá čierna piesková oranžová hnedá

Hrúbka : 4, 6 cm
Predáva sa v komplete : 1 element

Povrchová úprava : s fazetou, 

*bez fazety na  objednávku

Klasické tvary, ktoré dopĺňajú vymývaný  
povrch. Presvedčte sa, že aj z klasických  
geometrických tvarov môže vzniknúť veľ-
kolepá dlažba. Pravidelné prevedenie priro-
dzene splynie s každým prostredím. Použitie: 
terasy, záhrady, príjazdové cesty, námestia, 
pešie zóny. Nájdete ju aj v skupine Antico  
a Štandard.
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Holland I II III  VYMÝVANÝ

Holland I II II vymývaný - biely         Granit vymývaný - čierny

300

200 200

300300200

Presnosť a rytmus...

Holland I vymývaný  - čierny, biely

biela sivá čierno-sivá čierna piesková oranžová hnedá

Hrúbka : 6 cm
Predáva sa v komplete : 1 element

Povrchová úprava : s fazetou

Očarujúca kombinácia troch kociek s vymývaným povrchom udáva presný smer. S kvapkou 
fantázie dosiahnete vytvorenie bezchybných povrchov. Vynikne na mestských chodníkoch ale 
aj na vidieku, alebo záhradných chodníčkoch, námestiach a terasách. Nájdete ju aj v skupine  
Štandard.
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Platňa CHODNÍKOVÁ VYMÝVANÁ

2626

Platňa chodníková vymývaná - čierna, piesková

27

Hrúbka : 4 cm
Predáva sa v komplete : 1 element

Povrchová úprava : s fazetou

biela sivá čierno - sivá čierna piesková oranžová hnedá

400

400

Súčasná elegancia...

Platňa chodníková vymývaná - biela

Hneď vás oslní pri vchode rodinného domu. S obľu-
bou sa používa na terasy, balkóny, zimné záhrady, 
chodníčky, cestičky okolo domu, ale i na námestia pre  
peších. Dlažbu chodníkovú nájdete aj v skupine  
Colormix a Štandard.
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Granit antico - pieskový, láva

Granit ANTICO

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. 



30 31

www.chyzbet.sk

30

Tehla ANTICO

Tehla antico - láva

138

207

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.
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Korso I, II, III ANTICO

32

Korso antico - sivé

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.
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Aleja ANTICO

aleja antico - sivá

144

218144

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.
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Holland  ANTICO

36

Holland antico - červený

100

100 200

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...
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Trento COLORMIX

Trento - pastello

Očakávaná elegancia

hnedo-žltápastello farby jesene láva hnedo-čiernaandezit

Hrúbka : 6 cm
Predáva sa v komplete : 5 elementov

Povrchová úprava : s miernou fazetou

Predstavujeme Vám Trento, dlažbu zloženú z piatich formátov, ktoré zaujmú na prvý pohľad. Lá-
maný povrch, hrany s miernou fazetou a s farbami colormixu sú elegantným riešením pre väč-
šie i menšie plochy. Vynikne na vašich chodníkoch v záhradách i na priestranných námestiach. 
Dlažba Trento splní Vaše očakávania. Nájdete ju aj v skupine štandard.

200

300 250 200

200

200

150
100

Trento - láva
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Sasso COLORMIX

Sasso - pastello

Sasso - hnedo-čierna

Idyla v prírode...

Sasso - láva

hnedo-žltápastello farby jesene láva hnedo-čiernaandezit

Hrúbka : 6 cm
Predáva sa v komplete : 8 elementov

Povrchová úprava : bez fazety

Je dlažba, ktorá vás očarí i prekvapí hneď na prvý pohľad ako dokonale vzbudzuje dojem  
prírodného kameňa a možnosť nepravidelných krajov dodá vašej dlažbe umelecký rozmer.  
Vynikne na príjazdových cestách, vnútorných dvoroch, chodníkoch, záhradach i parkoch. Nájde-
te ju aj v skupine Štandard.
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Granit COLORMIX

42

Granit - pastello

91

113103938373

9383736353

Neobmedzené možnosti...Granit - farby jesene

Hrúbka : 6 cm
Predáva sa v komplete : 5 elementov

Povrchová úprava : bez fazety

hnedo-žltápastello farby jesene láva hnedo-čiernaandezit

Táto dlažba je naša najmenšia, ale aj napriek tomu veľmi odolná. Všetkých päť kociek je iných 
tvarov a rozmerov. V jej položení máme neobmedzené možnosti, či už pri tvorbe kruhov, oblúkov, 
vejárovitých vzorov alebo atraktívneho lemovania. Krásne vynikne pri lemovaní záhrad, záho-
nov a chodníkov. Nájdete ju aj v skupine Vymývaná, Antico a Štandard. 
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Akropolis COLORMIX

44

akropolis - pastello

139

139

104 122 139 157

209192174

akropolis - láva

Hrúbka : 6, 8 cm
Predáva sa v komplete : 7 elementov

Povrchová úprava : bez fazety

hnedo-žltápastello farby jesene láva hnedo-čiernaandezit

Jedná sa skladbu sied-
mich kociek predsta-
vujúcich klasický štýl, 
ale farby Colormixu 
dodávajú Akropolisu 
pompéznosť a výni-
močný vzhľad. Krásna 
dlažba bude ozdobou 
vášho priestoru na 
príjazdových cestách 
okolo domu i na ná-
mestiach. Nájdete ju aj 
v skupine Vymývaná  
a Štandard.

Klasický štýl...
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Harmonia - farby jesene

Hrúbka : 6 cm
Predáva sa v komplete : 4 elementov

Povrchová úprava : s fazetou

Harmonia -  láva

200

300200200200

100

Už názov tejto dlažby je predzvesťou, v čom vyniká. Zložená zo štyroch kociek s presnou líniou  
a očarujúce farby Colormixu budú perlou vášho priestoru. Ideálne riešenie pre pešie zóny,  
vnútorné dvory, námestia, chodníky, záhradné chodníčky a cesty okolo domu. Dlažbu Harmonia 
nájdete aj v skupine Vymývaná a Štandard.

hnedo-žltápastello farby jesene láva hnedo-čiernaandezit

Harmonia COLORMIX
Súhra tvarov...
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Elegancia v klasike...Litelo - farby jesene

Hrúbka : 6 cm
Predáva sa v komplete : 1 element

Povrchová úprava : s fazetou

Litelo - farby jesene

Ak hľadáte krásnu a presnú líniu s originálnymi možnosťami kladenia siahnite po Parkete. Vaše 
terasy, chodníky a cestičky v záhrade bude obdivovať každý sused. Určite sa nedá zahanbiť ani na 
mestských či vidieckych chodníkoch a námestiach. Nájdete ju aj v skupine Štandard. 

hnedo-žltápastello farby jesene láva hnedo-čiernaandezit

Litelo COLORMIX

67

207
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Tehla COLORMIX
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Tehla -  pastello

138

207

Tehla -  andezit

Hrúbka : 6 cm
Predáva sa v komplete : 1 element

Povrchová úprava : bez fazety

hnedo-žltápastello farby jesene láva hnedo-čiernaandezit

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

V jednoduchosti je krása...
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via castelo - andezit

Via Castelo COLORMIX
268,5

210,5

210,5

148,5

338

358,5

238,5

368,5 228,5

388

388

298,5

328,5

458

438

348,5

358,5

via castelo - pastello

Široká promenáda...

Hrúbka : 7 cm
Predáva sa v komplete : 13 elementov

Povrchová úprava : bez fazety

hnedo-žltápastello farby jesene láva hnedo-čiernaandezit

Očarujúca dlažba je 
skladbou trinástich 
kociek, ktoré sa po-
starajú o prirodzene 
pôsobiaci plošný ob-
raz. Vďaka farebne 
melírovanému po-
vrchu vytvoríte exklu-
zívnu plochu, ktorá 
úplne pohltí váš po-
hľad. Vaše príjazdové 
cesty, chodníky, ale aj 
verejné plochy vytvo-
ria atmosféru pro- 
menády. Túto dlažbu 
nájdete aj v skupine 
Štandard.
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City Park COLORMIX

City Park - hnedo-žltáCity Park - hnedo-žltá

300

363300243183

Kúzlo retro štýlu...

City Park - andezit

Hrúbka : 7 cm
Predáva sa v komplete : 4 elementy

Povrchová úprava : s miernou fazetou

hnedo-žltápastello farby jesene láva hnedo-čiernaandezit

Skladbou štyroch kociek si doprajete neopakovateľnú atmosféru. Elegancia dosiahnutá melíro-
vaným povrchom a šarmom retro štýlu. Oslní pred vchodom do rodinného domu i pred vjaz-
dom do garáže. Taktiež svoj účel perfektne plní aj na veľkých verejných priestoroch. Nájdete ju aj  
v skupine Vymývaná a Štandard.
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Old Stone COLORMIX

Old Stone - láva www.chyzbet.plKOLORMIX Old Stone - barwy jesieni

 

Grubość : 6 cm
Kostki sprzedawane w komplecie: 3 elementów

Wykończenie krawędzi : bezfazowa

KOLORMIX Old Stone - pastello PŁUKANE Granit - brązowy

Spokój i harmonia...

148

14874 272

Old Stone - pastello   Granit vymývaný - tmavohnedý

Kľud a súzvuk...

Hrúbka : 6 cm
Predáva sa v komplete : 3 elementy

Povrchová úprava : bez fazety

hnedo-žltápastello farby jesene láva hnedo-čiernaandezit

Skladá sa z troch kociek a farby Colormixu sú pastvou pre oči, tvorí komplex súzvuku a kľudu. 
Vytvorí harmonický dvor, bude okrasou vašich vonkajších plôch, ale s touto dlažbou nezaniknú 
ani pešie zóny, námestia či terasy. Nájdete ju aj v skupine Vymývaná a Štandard.
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Nostalit COLORMIX

Nostalit KRUHOVÝ COLORMIX

nostalit - láva www.chyzbet.plKOLORMIX Nostalit

Grubość : 6, 8 cm
Kostki sprzedawane w komplecie: 3 elementy

Wykończenie krawędzi : fazowa

Uznana elegancja...

KOLORMIX Nostalit - barwy jesieni

118

118

17811889

10914689

Nostalit

Nostalit kruhový

Uznaná elegancia...

nostalit - farby jesene

hnedo-žltápastello farby jesene láva hnedo-čiernaandezit

784889

Hrúbka : 6, 8 cm
Predáva sa v komplete : 3 elementy, 3 elementy

Povrchová úprava : s fazetou

Elegantná dlažba zložená  
z troch kociek, ktoré sa navzájom 
dopĺňajú a vytvárajú neobmedze-
né možnosti kladenia. Vytvorte si vo 
vašej záhrade okrúhle záhony i oblé 
chodníčky. Vo farbách Colormixu 
sľubuje výnimočnosť aj na námes-
tiach alebo v parkoch. Nájdete ju aj  
v skupine Vymývaná a Štandard.
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PLATŇA CHODNÍKOVÁ COLORMIX

Dlažba chodníková - andezit

60

400400

Hrúbka : 4 cm
Predáva sa v komplete : 1 element

Povrchová úprava : s fazetou

Platňa chodníková - farby jesene

hnedo-žltápastello farby jesene láva hnedo-čiernaandezit

Hneď vás oslní pri vchode rodinného domu. S obľu-
bou sa používa na terasy, balkóny, zimné záhrady, 
chodníčky, cestičky okolo domu ale i na námestia pre  
peších. Dlažbu chodníkovú nájdete aj v skupine  
Vymývaná a Štandard.
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betónová zámková dlažba

Trento ŠTANDART 

Trento - sivá

Predstavujeme Vám Trento, dlažbu zloženú z piatich formátov, ktoré zaujmú na prvý pohľad. Lá-
maný povrch, hrany s miernou fazetou a vo farbách štandardu sú elegantným riešením pre väč-
šie i menšie plochy. Vynikne na vašich chodníkoch v záhradách i na priestranných námestiach. 
Dlažba Trento splní Vaše očakávania. Nájdete ju aj v skupine Colormix.

200

300 250 200

200

200

150
100

Hrúbka : 6 cm
Predáva sa v komplete : 5 elementov

Povrchová úprava : s miernou fazetou

Očakávaná elegancia

Trento - sivá
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Elegancia v klasike...Litelo- sivá

Hrúbka : 6 cm
Predáva sa v komplete : 1 element

Povrchová úprava : s fazetou

Ak hľadáte krásnu a presnú líniu s originálnymi možnosťami kladenia siahnite po Parkete. Vaše 
terasy, chodníky a cestičky v záhrade bude obdivovať každý sused. Určite sa nedá zahanbiť ani na 
mestských či vidieckych chodníkoch a námestiach. Nájdete ju aj v skupine Colormix. 

67
207

betónová zámková dlažba

Litelo ŠTANDARD

sivá žltá piesková červená oranžová svetlohnedá tmavohnedá čierna

Litelo - sivá, červená, čierna
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200

300200200200

100

Už názov tejto dlažby je predzvesťou, v čom vyniká. Zložená zo štyroch kociek  s presnou líniou  
a očarujúce farebné prevedenie bude perlou vášho priestoru. Ideálne riešenie pre pešie zóny, vnú-
torné dvory, námestia, chodníky, záhradné chodníčky a cesty okolo domu. Dlažbu Harmonia 
nájdete aj v skupine Vymývaná a Colormix.

Harmonia ŠTANDARD

Harmonia - žltá

betónová zámková dlažba

sivá žltá piesková červená oranžová svetlohnedá tmavohnedá čierna

Hrúbka : 6 cm
Predáva sa v komplete : 4 elementov

Povrchová úprava : s fazetou

Idyla v prírode...Sasso - sivé

Sasso ŠTANDARD

sivá

Hrúbka : 6 cm
Predáva sa v komplete : 8 elementov

Povrchová úprava : bez fazety

Súhra tvarov...

Je dlažba, ktorá vás očarí i prekvapí hneď na prvý pohľad ako dokonale vzbudzuje dojem  
prírodného kameňa a možnosť nepravidelných krajov dodá vašej dlažbe umelecký rozmer.  
Vynikne na príjazdových cestách, vnútorných dvoroch, chodníkoch, záhradach i parkoch. Nájde-
te ju aj v skupine Colormix.
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9383736353

Neobmedzené možnosti...

Granit ŠTANDARD

Granit - červený, piesková

betónová zámková dlažba

sivá žltá piesková červená oranžová svetlohnedá tmavohnedá čierna

Hrúbka : 6 cm
Predáva sa v komplete : 5 elementov

Povrchová úprava : bez fazety

Klasický štýl...akropolis - červený

Hrúbka : 6, 8 cm
Predáva sa v komplete : 7 elementov

Povrchová úprava : bez fazety

Akropolis ŠTANDARD

139

139

104 122 139 157

209192174

sivá žltá piesková červená oranžová svetlohnedá tmavohnedá čierna

Táto dlažba je naša najmenšia, ale aj napriek tomu veľmi odolná. Všetkých päť kociek je iných 
tvarov a rozmerov. V jej položení máme neobmedzené možnosti, či už pri tvorbe kruhov, oblúkov, 
vejárovitých vzorov alebo atraktívneho lemovania. Krásne vynikne pri lemovaní záhrad, záho-
nov a chodníkov. Nájdete ju aj v skupine Vymývaná, Antico a Colormix. 

Jedná sa skladbu sied-
mich kociek predsta-
vujúcich klasický štýl, 
ale jednoduché farby 
dodávajú Akropolisu 
pompéznosť a výni-
močný vzhľad. Krásna 
dlažba bude ozdobou 
vášho priestoru na 
príjazdových cestách 
okolo domu i na ná-
mestiach. Nájdete ju aj 
v skupine Vymývaná  
a Colormix.
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V jednoduchosti je krása...

Hrúbka : 6 cm
Predáva sa v komplete : 1 element

Povrchová úprava : bez fazety

138

207

Tehla ŠTANDARD

sivá žltá piesková červená oranžová svetlohnedá tmavohnedá čierna

Tehla - čierna    Granit vymývaný - oranžový

betónová zámková dlažba

City Park - szary        Granit naturalny www.chyzbet.pl

City Park
Grubość : 7 cm
Kostki sprzedawane w komplecie: 4 elementy

Wykończenie krawędzi : lekko fazowane

363300243183

City Park ŠTANDARD

Šarm retro štýlu...

300

sivá červená čierna

City Park - sivý

Hrúbka : 7 cm
Predáva sa v komplete : 4 elementy

Povrchová úprava : s miernou fazetou

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

Skladbou štyroch kociek si doprajete neopakovateľnú atmosféru. Elegancia dosiahnutá jedno-
duchými farbami a šarmom retro štýlu. Oslní pred vchodom do rodinného domu i pred vjaz-
dom do garáže. Taktiež svoj účel perfektne plní aj na veľkých verejných priestoroch. Nájdete ju aj  
v skupine Vymývaná a Colormix.
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Široká promenáda...via Castelo - sivá

Hrúbka : 7 cm
Predáva sa v komplete : 13 elementov

Povrchová úprava : bez fazety

Očarujúca dlažba je skladbou trinástich kociek, ktoré sa postarajú o prirodzene pôsobiaci  
plošný obraz. Vo farbách štandardu vytvoríte exkluzívnu plochu, ktorá úplne pohtí váš pohľad. 
Vaše príjazdové cesty, chodníky, ale aj verejné plochy vytvoria atmosféru promenády. Túto  
dlažbu nájdete aj v skupine Colormix.

betónová zámková dlažba

Via Castelo ŠTANDARD

sivá žltá piesková červená oranžová svetlohnedá tmavohnedá čierna

via Castelo - sivá

268,5

210,5

210,5

148,5

338

358,5

238,5

368,5 228,5

388

388

298,5

328,5

458

438

348,5

358,5
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Podmanivá nálada...

180 180 240

180120

Hrúbka : 7 cm
Predáva sa v komplete : 3 elementy

Povrchová úprava : bez fazety

sivá červená čierna

betónová zámková dlažba

148

14874 222

Old Stone ŠTANDARD

Kľud a súzvuk...

sivá červená čierna

Old Stone - červený

Hrúbka : 6, 8 cm
Predáva sa v komplete : 3 elementy

Povrchová úprava : s fazetou

Korso I, II, III ŠTANDARD

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 Antico.

Skladá sa z troch kociek a farby Štandardu sú pastvou pre oči, tvorí komplex súzvuku a kľudu. 
Vytvorí harmonický dvor, bude okrasou vašich vonkajších plôch, ale s touto dlažbou nezaniknú 
ani pešie zóny, námestia či terasy. Nájdete ju aj v skupine Vymývaná a Colormix.

Korso- červený, čierny, sivý
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Hrúbka : 8 cm
Predáva sa v komplete : 2 elementy

Povrchová úprava : bez fazety

Aleja ŠTANDARD

144 217

144

sivá červená čierna

aleja - sivá

Jednoduché a neobyčajné...

betónová zámková dlažba

Hrúbka : 8 cm
Predáva sa v komplete : 1 element

Povrchová úprava : s fazetou

Eko-dlažba ŠTANDARD

195

80

195

sivá červená čierna

Eko-dlažba - sivá, červená

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

Využitie: 
- parkoviská
- príjazdové cesty 
- pešie zóny
- autobusové zastávky



78 79

www.chyzbet.sk

nostalit - červený

118

17811889

Klasická elegancia

Nostalit ŠTANDARD

sivá žltá piesková červená oranžová svetlohnedá tmavohnedá čierna

betónová zámková dlažba

Hrúbka : 4, 6, 8 cm
Predáva sa v komplete : 3 elementy

Povrchová úprava : s fazetou

nostalit kruh - tmavohnedý

Nostalit KRUHOVÝ ŠTANDARD

Hrúbka : 6 cm
Predáva sa v komplete : 3 elementy

Povrchová úprava : s fazetou

118

109

78

146

48

89

89

sivá žltá piesková červená oranžová svetlohnedá tmavohnedá čierna

Elegantná dlažba zložená  
z troch kociek, ktoré sa navzá-
jom dopĺňajú a vytvárajú neob-
medzené možnosti kladenia. Vy-
tvorte si vo vašej záhrade okrúhle 
záhony i oblé chodníčky. Sľubuje 
výnimočnosť aj na námestiach 
alebo v parkoch. Nájdete ju aj  
v skupine Vymývaná a Colormix.Elegantná dlažba zložená z troch kociek, ktoré sa navzájom dopĺňajú a vytvárajú zaujímavé 

možnosti kladenia. Vytvorte si vo vašej záhrade farebné chodníčky. Sľubuje výnimočnosť aj na 
námestiach alebo v parkoch. Nájdete ju aj v skupine Vymývaná a Colormix.
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Holland I, II, III ŠTANDARD

Hrúbka : 6 cm
Predáva sa v komplete : 1 element

Povrchová úprava : s fazetou

300

200

300 300 200

sivá červená čierna

Presnosť a rytmus...

betónová zámková dlažba

Hrúbka : 6, 8 cm
Predáva sa v komplete : 1 element

Povrchová úprava : bez fazety

Hrúbka : 4, 6, 8 cm
Predáva sa v komplete : 1 element

Povrchová úprava : s fazetou

Holland 
s fazetou

Holland 
bez fazety

100

100

200

200

sivá červená čierna

sivá červená čierna piesková svetlohnedá tmavohnedá

Využitie: 
- záhrady, dvory, chodníky
- parkoviská,
- príjazdové cesty
- pešie zóny 
- autobusové zastávky
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Hrúbka : 6 cm
Predáva sa v komplete : 1 elementy

Povrchová úprava: s fazetou

Hrúbka : 6, 8 cm
Predáva sa v komplete : 1 elementy

Povrchová úprava : bez fazety

sivá

sivá

červená

červená

žltá

100

200

200

200

betónová zámková dlažba

Behaton 
bez fazety

Hrúbka : 6, 8 cm
Predáva sa v komplete : 2 elementy

Povrchová úprava : bez fazety

Behaton 
s fazetou

Hrúbka : 6, 8, 10 cm
Predáva sa v komplete : 2 elementy

Povrchová úprava : s fazetou

sivá červená čierna

165

200

100

sivá červená čierna

165

200

100

Dlažba pre nevidiacich - nopková

Dlažba pre nevidiacich - drážková

Využitie: 
- chodníky
- verejné komunikácie
- prechody pre chodcov

Využitie: 
- príjazdové cesty ku garáži
- parkoviská
- autobusové zastávky
- námestia
- pešie zónyHrúbka : 8 cm

Predáva sa v komplete : 2 elementy

Povrchová úprava: s fazetou

100

100

100
200

300

300
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Hrúbka : 6, 8 cm
Predáva sa v komplete : 2 elementy

Povrchová úprava : s fazetou

Sinus

120

240120

Behaton 
krajný

Hrúbka : 6, 8, 10 cm
Predáva sa v komplete : 1 element

Povrchová úprava : s fazetou

sivá červená čierna

sivá červená čierna

betónová zámková dlažba

200

137

Hrúbka : 8, 10 cm
predáva sa v komplete : 1 element

Povrchová úprava: s fazetou

400

77
77

77

600

Hrúbka : 6 cm
predáva sa v komplete : 2 elementy

povrchová úprava : s fazetou

137 112

227

sivá červená čierna

sivá červená čierna

Značkovací kameň : 8 cm

Unidecor

Meba

Využitie: 
- príjazdové cesty ku garáži
- parkoviská
- autobusové zastávky
- námestia
- pešie zóny

Využitie: 
- parkoviská
- parkovacie pásy
- príjazdové cesty ku garáži

Využitie: 
- parkoviská
- chodníky
- príjazdové cesty 
- pešie zóny
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Dlažba CHODNÍKOVÁ

86

35,40

35,40

Rozmer [cm] Výška [cm]

35 x 35 5

40 x 40 4

40 x 40 5

50 x 50 6, 7, 8, 10

Dlažba chodníková

50
50

6,7,8,10

bez fazety, s fazetous fazetou

Hrúbka : 4, 5, 6, 7,8, 10 cm
predáva sa v komplete : 1 element

povrchová úprava hrán : s fazetou, bez fazety

sivá červená čierna piesková svetlohnedá tmavohnedá

87

Palisády

sivá červená čierna piesková svetlohnedá tmavohnedá

Palisáda lámaný kameň
výška: 30 cm  60 cm  110 cm

pastello farby jesene láva andezit

Využitie: 
- terasy
- chodníčky/ cestičky okolo domu
- vnútorné dvory
- zimné záhrady

Palisády sú zaujímavým architektonickým prv-
kom, ktorý by nemal chýbať v každej záhrade. 
vytvárajú dokonalý rám a sú šperkom každého 
priestoru. Palisády lámaný kameň krásne vynik-
nú pri dlažbách Antico.

Využitie:
- záhrady, dvory, terasy
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sivá červená čierna piesková svetlohnedá tmavohnedá

Palisáda okrúhla
výška: 25, 40 cm  

Palisády

betónová zámková dlažba

sivá červená čierna piesková svetlohnedá tmavohnedá

Palisáda hranatá
výška: 40 cm  

Palisáda hranatá |
výška 40 cm  

Palisády

Využitie:
- záhrady, dvory, terasy
- lemovanie schodov
- tvorba vyvýšených záhonov

Palisády sú zaujímavým architektonickým 
prvkom, ktorý by nemal chýbať v každej zá-
hrade. vytvárajú dokonalý rám a sú šperkom 
každého priestoru. Okrúhle palisády krásne 
vyniknú pri dlažbách Colormix, Vymývaná  
a Štandard.

Využitie:
- záhrady, dvory, terasy
- lemovanie schodov
- tvorba vyvýšených záhonov Palisády sú zaujímavým architektonickým prvkom,  

ktorý by nemal chýbať v každej záhrade. vytvárajú doko-
nalý rám a sú šperkom každého priestoru. Hranaté pali-
sády krásne vyniknú pri dlažbách Colormix, Vymývaná  
a Štandard.
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Palisády

sivá červená čierna

Palisáda hranatá
výška: 60 cm  90 cm  120 cm  150 cm

Palisáda s výškou150 cm 
armovaná

betónová zámková dlažba

Palisády

sivá červená čierna

Palisáda Rondo
výška: 60 cm  80 cm  100 cm

 120 cm  150 cm
Palisáda s výškou150 cm 

armovaná

Palisády sú zaujímavým architektonickým 
prvkom, ktorý by nemal chýbať v každej zá-
hrade. vytvárajú dokonalý rám a sú šperkom 
každého priestoru. Hranaté palisády krásne 
vyniknú pri dlažbách Colormix, Vymývaná  
a Štandard.

Využitie:
- záhrady, dvory, terasy
- lemovanie schodov
- tvorba vyvýšených záhonov

Palisády sú zaujímavým architektonickým 
prvkom, ktorý by nemal chýbať v každej zá-
hrade. vytvárajú dokonalý rám a sú šperkom 
každého priestoru. Palisády Rondo krásne 
vyniknú pri dlažbách Colormix, Vymývaná 
a Štandard.

Využitie:
- záhrady, dvory, terasy
- lemovanie schodov
- tvorba vyvýšených záhonov
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Obrubníky

Obrubník cestný šikmý
pravý, ľavý
15x30/22x100  

Obrubník cestný

vš

30

150

300

500

šr

15

dl

100

Obrubník nájazdový
15x22x100

Obrubník cestný rohový
15x30x50 - 50

vš

šr
dl

Šírka [cm] Výška [cm] Dĺžka [cm]

12 25
33

100

15

25
33

100

30
50

100

vš

šr

dl

Obrubník cestný bez skosenia
Šírka [cm] Výška [cm] Dĺžka [cm]

15 25 100

20

25 100

30
50

100

betónová zámková dlažba

Krajnice

Krajnica trávniková - rádius

Palisádový obrubník
Rozmer: 6 x 28 x50 cm  

vš

28

50

šr

dl

6

Šírka [cm] Výška [cm] Dĺžka [cm]

5 20
50

100

vš

šr

dl

Krajnica trávniková - zrezaná
Šírka [cm] Výška [cm] Dĺžka [cm]

6 20 100

8 25 50

8
25

100
30

10 20 100
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ORAVA 
plotový systém

sivá červená čierna piesková svetlohnedá tmavohnedá

260

160

220

betónová zámková dlažba

233

460

Strieška velká:  460x233mmx70mm

233

310

Strieška malá:  310x233x70 mm

sivá červená čierna piesková svetlohnedá tmavohnedá

pastello farby jesene láva andezit

380

160

220

120

Blok múriokvý:  220x160mmx380mm

Blok stĺpikový:  220x160mmx120mm
Blok stĺpikový:  220x160mmx260mm

výška: 160 mm
predáva sa v komplete: 2 elementy

povrchová úprava hrán: lámaný kameň
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9696

LEGOBET -  pieskový

Legobet  
PLOTOVÝ SYSTÉM

betónová zámková dlažba

LEGOBET - čierny a sivý

Legobet
Stĺpikový 235x65x88 múrikový 240x65x88

sivá červená čierna piesková svetlohnedá tmavohnedá

pastello farby jesene láva andezit

Moderné betónové
oplotenie...

výška: 88 mm
predáva sa v komplete: 2 elementy

povrchová úprava hrán: lámaný kameň
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Legobet GRAND 
PLOTOVÝ SYSTÉM

LEGOBET -  sivý
98

betónová zámková dlažba

sivá červená čierna piesková svetlohnedá tmavohnedá

350

230

Legobet Grand
veľký: 304x160x76 mm malý: 174x160x76 mm

Strieška malá:  350x230x60 mm
Strieška veľká: 389x310x60 mm

múrikový 380x160x76 mm

Moderné betónové
oplotenie...

pastello farby jesene láva andezit

výška: 160 mm
predáva sa v komplete: 4 elementy

povrchová úprava hrán: lámaný kameň
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Svahové tvárnice

Blok lúpaný
výška: 130 mm

sivá červená čierna piesková tmavohnedá

130 14

250 28

260
38

čiernasivá červená

betónová zámková dlažba

Blok svahový KaSKáDa
výška: 140 mm

Gazony
výška: 300 mm  

svetlohnedá

300300

250

350

600

500

350

Gazon obdĺžnikový

Gazon veľký Gazon malý

piesková tmavohnedá

400
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Žľaby

Betónové žľaby

 

150

150

120

500

130
160

600

500

500

500

400

300

500

500

300

200

400

630

350

120

400

betónová zámková dlažba ŠaLOvaCIE a mUROvaCIE TváRnICE

Tvárnice

Blok
základový
rozmer:   120x240x380 mm

Tvárnica murovacia
 rozmer:   190x390x200 mm

 240x390x200 mm

 290x390x200 mm

200

250

120

290

  150

240

Tvárnica šalovacia
rozmer:   200x500x250 mm

 240x500x250 mm

 300x500x250 mm

 400x500x250 mm

Debniaca tvárnica - Perodrážka
rozmer:   150x500x250 mm

 200x500x250 mm

 240x500x250 mm

 300x500x250 mm

 400x500x250 mm

250

300

500

390
380

500

250

 240

Tvárnica stĺpiková
rozmer:   240x240x250 mm

 300x300x250 mm

240

350

1125
300
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