
s.r.o.Svahová tvárnice a
krycí deska KORB štípaná
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Prvek je vhodný do dělících pásů jako květinová nádoba.
Zpevnění svahu tvárnicemi  jako ochrana před erozí a sesuvem půdy. Dají se různými způsoby 
vrstvit a překládat dle sklonu svahu.
Po uložení se dosypávají zeminou a osazují. Rostliny pak plní roli zpevňujícího prvku.
Při použití do opěrných zdí je nutné vypracovat statický projekt. 

Prvek z vibrolisovaného přírodního či barveného betonu
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ZÁRUKA
5 LET

Na betonové výrobky 
je poskytována 
záruční lhůta 60 měsíců

Z S
Certifikace  a dozorování jsou prováděny 
TZÚS Praha s.p., pobočka Brno, 
Autorizovanou osobou č.204

Na výrobky bylo vydáno "Prohlášení o shodě"



Svahovky se ukládají na předem vybetonovaný základový pas. Ten by měl být širší než samotná 
tvárnice a hluboký cca 15-30cm podle výšky zpevnění. 
Tvárnice klademe tesně vedle sebe či s rozestupy.  
Zadní prostor stěny zasypáváme drenážním materiálem, který dostatečně hutníme. 
Tvarovky vysypáváme zeminou. Jednotlivé na sebe kladené vrstvy přesazujeme směrem dozadu, 
vytváříme tím požadovaný sklon svahu.
Pokud vytváříme kolmou opěrnou stěnu vylíváme tvarovky betonem a zpevňujeme proarmováním. 
Takto použité tvárnice je vhodné zaizolovat na straně zásypu.
Vyšší stěny je nutno posoudit statikem.

Uložení:

rostlý terén

uložení 
max.10řad na sebe

půda

min. 30cm
základový pas

půda

zhutněná drenáž
do nezámrzné
hloubky

drenážní 
materiál uložení

5řad na sebe

půda

rostlý terén

min. 15cm
základový pas

zhutněná drenáž
do nezámrzné
hloubky

půda

drenážní 
materiál

svahové tvárnice jsou uloženy na standardních paletách 80x120
svahové tvárnice jsou na paletě fixovány PE fólií

Spotřeba tvárnic
16 ks/m2

Spotřeba tvárnic
16 ks/m2

Spotřeba tvárnic
9 ks/m2
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