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POPIS VÝROBKU 

Betónové tvárnice z prostého betónu vibrolisované, dvoj-
vrstvové. Spodná vrstva zabezpeuje pevnos, mecha-
nickú stabilitu a odolnos proti mrazu. Vrchná vrstva za-
bezpeuje odolnos proti mechanickým vplyvom. 

Palisády Bossapal® majú na dvoch protiahlých stranách 
a z hora nepravidelné lenenie plôch. 

VHODNOS POUŽITIA 

Používajú sa všade tam, kde je plochy potrebné ukoni, 
prevýši, ohranii resp. podoprie. Atraktívny dizajn tj. pr-
vok s rustikálnym charakterom. Palisády Bossapal® boli 
vyvinuté najmä pre milovníkov romantickej atmosféry, 
útulného bývania a príjemného prostredia. Môžu by tak-
tiež nakombinované s rôznymi dizajnovými prvkami. 

PREDNOSTI VÝROBKU 

 kombinované s rôznymi dizajnovými prvkami 
 tvarová variabilnos kladenia 
 mechanická stabilita 
 mnohostrannos použitia 
 rustikálny charakter 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

Bossapal palisády 

Tvárnica 40 60 80 
Rozmer [mm] 120 x 120 
Výška [mm] 400 600 800 
Hmotnos [kg/ks] 14 21 28 
Spotreba [ks/m] 8,33 
Farba grafit, mušová 

Povrch - drsný, odolný proti oderu 
Raster - 12,0 x 12,0 cm 
Vrchné hrany – štiepaná horná a dve protiahlé plochy 
Špáry - bez špár na doraz  
Delenie - rezaním 

SKÚŠANIE, KVALITA  

Výrobky podliehajú pravidelnej kontrole a skúšaniu v ne-
závislej autorizovanej skúšobni. 

 

TVAR VÝROBKU 

Bossapal palisády 

 

 
 

MECHANICKO-FYZIKÁLNE VLASTNOSTI 
 zdravotná nezávadnos 

- nezávadné 
 trvanlivos a mrazuvzdornos  (STN EN 1338) 

- odolné voi mrazu a rozmrazovacím látkam 
 kvalita betónu  (STN EN 206-1) 

- betón C25/30 

SPÔSOB DODÁVANIA 

Bossapal palisády 

Tvárnica 40 60 80 
Množstvo [ks/pal] 72 48 32 
Hmotnos [kg/pal] 1038 1038 926 

Tvárnice sú dodávané na paletách. Palety sa zálohujú, po 
vrátení sa odpoíta 10% amortizácia. 
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ÚDAJE PRE KLADENIE 
Zásadne je potrebné dodržiava pokyny pre zabudovanie 
palisád. 

VRCHNÁ NOSNÁ VRSTVA  
Na rastlú alebo dostatone spevnenú zemnú plá zho-
tovte nezámrznú nosnú vrstvu z aženého kamea alebo 
štrku (zrnitos 0/32 mm) a zhutnite. Hrúbka je poda 
miestnych podmienok a oakávaného zaaženia.  

BETÓNOVÉ LÔŽKO 

Na vrchnú nosnú vrstvu zhotovte betónové lôžko (min. 
B20), zrnitos 0/8 – 0/16, konzistencie K1 a zarovnajte do 
roviny zodpovedajúcej plánovanej úrovni vrchnej plochy 
palisády pri zohadnení jej výšky. 

ULOŽENIE PALISÁD 

Ukladanie musí by vykonané tak, aby plocha betónového 
lôžka bola zaažovaná rovnomerne. Kontaktná plocha pa-
lisád musí by pred uložením dôkladne navlhená. Pri uk-
ladaní je potrebné zabezpei aby sa celá spodná plocha 
palisády dôkladne spojila s betónom lôžka. Použite prí-
sadu do betónu na zlepšenie prinavosti. 
Palisády uložte výškovo, smerovo zvisle do lôžka. Na vy-
rovnanie do požadovanej nivelety – použite smerovú šnú-
ru, drevené, resp. gumové kladivo spolu s dreveným po-
klepovým hranolkom. Ihne po zrovnaní palisády naneste 
po jej stranách betónovú zmes v sklone cca 45° pre vytvo-
renie bonej podpory. Betónovú zmes ihne zhutnite pre-
pichovaním, aby sa dosiahlo jeho spojenie s lôžkom a pri-
nutie na palisádu. 
Dôležité upozornenie! 
Vrchnú plochu palisád je potrebné pri doprave, manipulácii 
a kladení dôsledne chráni pred mechanickým poškode-
ním. 

ŠPÁROVANIE 

Palisády sa ukladajú v zásade bez špár na doraz. Vzha-
dom na materiálové a tvarové tolerancie sa vždy vytvorí 
špára cca 3 - 5 mm, ktorá ale nebráni riadnemu užívaniu a 
funkcii palisád. 

ISTENIE A ÚDRŽBA 

Povrch palisád isti a udržiava suchým resp. mokrým 
spôsobom. Prípadne výlupky vzniknuté neprimeraným za-
ažením ihne sanujte.  

 

VÝROBNÉ ROZMERY 
 
Bossapal palisády 

 

 
 
 


