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Specifikace 

Betonové jednovrstvé prvky Bellis jsou vyráběny technologií 
vybrolití. Tvaru se dosahuje v technologicky upravených 
formách na bázi cementu a plniva – z čistého přírodního 
drceného kamene, modifikované ekologicky nezávadnými 
zušlechťujícími přísadami a pigmenty. 
 

Betonové prvky jsou vyráběny, sledovány a kontrolovány dle 
technických specifikací výrobku. 
 

Použití 
Umístění jako vzpomínka a symbolický pomníček, náhrobek 
na zahradu a animální hřbitov a jiné vhodné prostranství. 
 
Přednosti 
Vzhledem k tomu, že se jedná o výrobky převážně ruční 
výroby, je dosaženo originality každého prvku. Probarvení, 
odstíny barev a kresba je dosažena náhodným procesem a 
nelze jí již nikdy přesně zopakovat. 
 

Použité kvalitní vstupní suroviny při výrobě a zpracování 
každého výrobku, zajišťují velmi vysokou kvalitu výrobku  - 
vysokou pevnost a odolnost povětrnostním vlivům, 
mrazuvzdornost a odolnost proti působením vody. 
 
Tolerance 

Vzhledem k použitým materiálům, náročnosti výroby a 
charakteru zboží a výsledném vzhledu, mohou prvky 
vykazovat rozměrové či tvarové nepřesnosti. 
 

Doplňující informace 

Rozdíly v barvě a struktuře prvků mohou být způsobeny 
odlišnostmi v odstínech a vlastnostech surovin a odlišnostmi 
při tvrdnutí, kterých se výrobce nemůže vyvarovat a proto 
nejsou považovány za významné. Rozdíly v kresbě 
probarvení, odstínech a intenzity probarvení jsou zcela 
náhodné, což vytváří každý prvek originálním. 
 
Obvyklý povrch betonu 
Povrch výrobků (dílů) musí být bez větších dutin, pórů a 
štěrkových hnízd. Velikost vzduchových pórů na povrchu 
betonového dílce se může pohybovat okolo 3 mm, ojediněle i 5 
mm. Celková plocha míst s dutinami a hnízdy nesmí 
převyšovat 5 % celkového povrchu dílce. Výrobce používá pro 
vyspravení dutin, pórů a štěrkových hnízd na povrchu 
betonových dílců - správkové hmoty. Tyto správkové hmoty se 
mohou barevně lišit od barvy betonového povrchu. 
Stejnorodost není možné 100 % zaručit, a proto tyto rozdíly 
nelze považovat za závadu a nelze je tak reklamovat. 
 
Lakovaný povrch 
Výrobky jsou lakovány kvalitním uzavíracím lakem, který 
zvýrazňuje barvy a chrání výrobek proti povětrnostním vlivům. 
Lakovaný povrch postupem času ztrácí lesk a objevují se na 
povrchu mikro trhlinky, které vytvářejí na povrchu z blízka 
viditelné mapy – zmatnění a trhlinky v laku nelze reklamovat.   
I přes veškerou pečlivost se v různých místech může objevit 
stékanec laku a případně malá nenalakovaná místa, kterých 
se výrobce nemůže vyvarovat  a nemají vliv na kvalitu výrobku,  
proto nejsou považovány za významné a nelze je reklamovat. 
Na lakovaný povrch nepokládejte ostré, nebo hrubé předměty, 
které by mohli lakovaný povrch poškodit.  
 

Expedice 
V závislosti na exkluzivitě výrobků, mohou být jednotlivé 
výrobky chráněny Mirelonem. Výrobky mohou být expedovány 
v kartonových krabicích a mohou obsahovat také 
polystyrénovou výplň. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podklad  
Podklad je nutné volit zpevněný, zhutněný a vodorovný. 
Samotný podklad musí být rovný a uzpůsobený tak, aby 
zatížení od prvků bylo do podkladní konstrukce roznášeno 
rovnoměrně. 
 

Instalace 
Při montáži jednotlivých prvků pomocí spojovacích materiálů, 
je nutné použít přiměřené síly tak, aby nedošlo k poškození 
výrobku. Instalaci provádějte podle platného návodu na 
instalaci, který je přiložen k výrobku a je volně k dispozici ke 
stažení na adrese http://www.batrostone.cz/ke-stazeni/ 
 

Společně s výrobkem jsou dodávány jako příslušenství  2 ks 
spojovacích závitových tyčí s dvěma podložkami a maticemi. 
Závitové tyče se našroubují do spodní části náhrobku do 
připravených otvorů se závitem a následně se propojí 
s podstavcem, navléknou se podložky a utáhne se maticemi.– 
použijte pouze přiměřenou sílu. Vzniklou obvodovou 
konstrukční spáru mezi stojnou a podstavcem vytmelte - 
transparentním univerzálním silikonovým tmelem (Acetátový 
např. značky Soudal).   
 
Údržba 
Betonový prvek chraňte před nepřiměřeným mechanickým 
poškozením, především na lakované povrchy nepokládejte 
hrubé a ostré předměty. Vyvarujte se poškození výrobku nebo 
znečištěním ropnými a chemickými látkami. Lakovaný povrch 
omývejte vodou, nebo neagresivními čistícími prostředky.  
 
Upozornění 
Údaje v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace 
o výrobku a jeho použití, které odpovídají našim současným 
znalostem a zkušenostem. Odchylky se mohou vyskytnout 
v závislosti na způsobu práce, podkladu a povětrnostních 
vlivech. V případě potřeby žádejte naší technickou  a 
poradenskou službu. 
 
Platnost 
 
Toto vydání je platné od 08/2016. BATRO STONE s.r.o. 
K Nádraží 77/13, Satalice, Praha 9, 19015 
 
www.batrostone.cz 
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