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Barvy a rozměry

O NÁS
Za značkou Betoni stojí lidé, kteří propadli
kouzlu betonu
Líbí se nám jeho pevnost, stálost a široké možnosti uplatnění. Obdivujeme jeho
syrovou krásu. Nechceme vzhled betonu skrýt, ale vyzdvihnout.
Vyrábíme vkusnou a precizní betonovou dlažbu do exteriérů. Zaměřujeme se
na velkoformátové dlaždice i dlažbu menších rozměrů. Díky moderní technologii
je naše dlažba rozměrově přesná, tvarově stálá a odolná. Vyniká také dlouhou
životností – z její krásy se budete těšit minimálně 20 let.

Hledáme nové cesty
Velkoobjemové a přitom subtilní květináče jsme pro vás vytvořili
ve spolupráci s designérským Studiem Vacek. Novými výrobními postupy
ovlivňujeme vzhled betonu i jeho barevnost. Beton pro nás není jen
základní stavební materiál, ale je to prostředek k vyjádření našich názorů.
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NAŠE FILOZOFIE
NEIMITUJEME

ZJEDNODUŠUJEME

Neděláme náhražky, přiznáváme beton
a snažíme se naplno využít všech jeho výhod.

„V jednoduchosti je síla.“ Tímto heslem se řídíme
i my. Máme přehledný sortiment výrobků. U nás
nakoupíte jednoduše.

NEBOJÍME SE

JSME EKOLOGIČTÍ

Tuto myšlenku přenášíme i do našich výrobků.
Vyrábíme velkoformátové dlažby, na které
si netroufne každý. Vytváříme velké a přitom
subtilní zahradní květináče.

Beton je tvořen pouze přírodními materiály
(kamenivo, voda, cement). Mohli bychom říci,
že beton rovná se uměle vytvořený kámen.

INOVUJEME

INVESTUJEME

Experimentujeme s povrchovými úpravami
a barevnou škálou směsí.

Investujeme do výrobních technologií.

NEŠIDÍME

JSME RYCHLÍ A FLEXIBILNÍ

Vyrábíme z kvalitních směsí. K zákazníkům
se chováme férově.

Jsme schopni rychle dodat i velkoobjemové
objednávky. Vzhled dlažby vám umíme přizpůsobit.
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HISTORIE
SPOLEČNOSTI

Jak to celé začalo
V Lesonicích pracujeme s betonem už víc než padesát let a za tu dobu jsme ušli pořádný kus cesty.
V roce 1969 vzniklo Zemědělské stavební družstvo, které o rok později zahájilo výrobu betonových skruží
a kanalizačního potrubí. Tehdejší výrobní zázemí a pracovní postupy v našem moderním výrobním areálu
dnes už nenajdete, ale je to kus naší historie, k níž se hrdě hlásíme. S výrobou betonové dlažby jsme
v Lesonicích začali krátce po sametové revoluci.
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Založení Zemědělského
stavebního družstva Třebíč

Sloučení Zemědělského stavebního
družstva Třebíč s Melioračním
družstvem Moravské Budějovice

Modernizace technologie výroby
betonových dlaždic

1969

1981

1996

1970

1991

1998

Zahájení výroby
skruží a rour

Zahájení výroby
betonových dlaždic

Změna názvu společnosti
na AGSTAV TŘEBÍČ a.s.

Ocenění Prestižní stavba Vysočiny:
Obytný komplex Na Kopcích

Ocenění Prestižní stavba Vysočiny: Přístupová
komunikace k bazilice sv. Prokopa v Třebíči
– obnova historického vstupu

2005

2010

2003

2008

2019

Ocenění Stavba Vysočiny: Výstavba výrobního areálu firmy
ISOBAST s.r.o.

Čestné uznání: Bytové domy VM1,
VM2, VM3, Velké Meziříčí

Výstavba nové betonárny a automatizované výrobní linky v Lesonicích

Nová éra betonářské výroby
O několik let později jsme provedli první velkou investici do modernizace výroby. Proměnu malého
podniku s omezenou škálou produkce v jednu z nejmodernějších betonáren s plně automatizovanou
výrobou v České republice jsme definitivně dokončili v roce 2019. Dnes stojí v Lesonicích zbrusu nová
výrobní hala, která nechce dominovat českému trhu masivní produkcí, ale kvalitou a designem vlastních
výrobků podepsaných značkou Betoni.
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INOVACE A KVALITA
Inovace a kvalita jsou dva základní pilíře, které nesou celou váhu značky Betoni. Stále hledáme nové
cesty a originální uplatnění pro beton jako vznešený a funkční materiál. Novinkou z naší produkce
jsou exkluzivní exteriérové květináče, které jsou - přes svoji objemovou mohutnost – vyrobeny
z tenkostěnného betonu s příměsí skelného vlákna. Jejich rozmanitá kresba i barevnost vás překvapí.
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Kvalitě podřizujeme
všechno

Výrobní proces a moderní
technologie

Při výrobě sledujeme teplotu vzduchu
i jeho vlhkost, a máme tak dokonale pod
kontrolou kvalitu našich betonových směsí.
Řídicí středisko v naší výrobě připomíná
velín moderní elektrárny. Díky tomu jsme
schopni vyrábět rozmanitou škálu produktů
s garantovanou kvalitou.

Neustále optimalizujeme postupy zpracování
betonu a celý výrobní proces. Neděláme
kompromisy v kvalitě použitých vstupních
materiálů. Jsme svědomití a dodržujeme normy
do nejmenších detailů. Díky technologii umíme
předcházet očekávaným, ale nechtěným
procesům při zrání betonu.

Individuální přání bereme
jako výzvu

Poctivé řemeslo
a neotřelý design

Betonovou dlažbu dokážeme přizpůsobit
vašim požadavkům či požadavkům vašeho
architekta. Je to časově i finančně náročné,
ale výsledek za to stojí. Výjimečné stavby si
zaslouží výjimečnou dlažbu.

Vyrábíme v České republice, i proto jsme
schopni nabídnout vysokou řemeslnou
kvalitu a výjimečný design za rozumnou cenu.
Spoléháme na zkušenosti pracovníků, moderní
technologie i nadané designéry.
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SLUŽBY
Kalkulace
Odhadnout potřebné množství materiálu může být pro laika obtížné.
Nedělejte si s tím zbytečně hlavu, když nám předáte potřebné informace,
rádi vám s objednávkou pomůžeme.

Doprava
Velké množství materiálu jsme připraveni dopravit na místo, které
si vyberete, a v den, kdy vám to bude vyhovovat. Menší množství
materiálu distribuujeme ve spolupráci s našimi regionálními partnery.

Technická podpora
Vybíráte si dlažbu Betoni a nevíte si s něčím rady? Neváhejte
a obraťte se na naši technickou podporu. Všechny vaše otázky
rychle a kvalifikovaně zodpovíme.
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Ať už jste koncový zákazník,
nebo architekt, těšíme se
na vaši návštěvu!

E-SHOP

dlažby

zdění

květináče

služby

Produkty značky Betoni online
Chcete si naše produkty prohlédnout v klidu
a pohodlí vlastního domova? Navštivte naše
webové stránky www.betoni.cz. Na stránkách
najdete všechny potřebné informace, včetně
kvalitních fotografií ve velkém rozlišení
a technických listů.
S odhadem množství materiálu a jeho cenou
vám pomůže jednoduchá online kalkulačka.
Architekti a projektanti na stránkách zase
naleznou 3D modely dlažby i všechny
potřebné certifikace a dokumenty.

NAŠE PRODUKTY

květináče
více

dlažby

více

více

doplňky
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více

společnost

CZ

Beton je nadčasový materiál
s charakterem
Rozhovor o zahradách, betonu i stylových květináčích s Jakubem Fingerem

Zahradní architekt Jakub Finger z Ateliéru Partero se podílel na vývoji
designových květináčů Betoni. Ke společné výrobě přispěl nemalou
měrou zejména proto, že už řadu let ovlivňuje podobu českých parků
a zahrad. Realizace Ateliéru Partero jsou originální, místy alternativní,
někdy i ztřeštěné a extravagantní.
Při spolupráci působil Atelier Partero jako konzultant nejen technické,
ale především koncepční řady. Předností designových květináčů Betoni
je mimo jiné to, že se rostlinám v betonových nádobách dobře daří.
Nejen estetika, ale také funkčnost, která je důsledkem komplexního
systému, je důležitá. Konstruktéři mysleli na všechno.

Vystudoval jste a vaším denním chlebem je projektování zahrad.
U Agstavu jste se ale stal členem týmu, který měl na starosti
konstrukci betonových květináčů. Co má společného navrhování
zahrad a výroba designových nádob z betonu?
Záleží nám na tom, aby dílo bylo jednotné a kvalitní. Pěkný květináč
dovede posunout celý koncept zahrady dobrým směrem. Je to velká
výzva být u vzniku prvku, který bude produkován v sérii.
Pracujete v Ateliéru Partero, čím se zabýváte?
Zabýváme se širokým spektrem projektů, přičemž těžištěm tvorby
stále zůstávají soukromé zahrady. Měřítko našich projektů se pohybuje
od drobných átrií až po krajinné celky v rozsahu několika hektarů.
Rádi pracujeme jak se zcela tradičními, tak i s těmi nejmodernějšími
materiály a postupy.
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Jaké jsou aktuální trendy v zahradní architektuře?
Celkově se zmenšuje plocha zahrad a zelených prostor. Proto jsme se
spoluúčastnili tvorby perfektní nádoby na vegetaci značky Betoni.
Kvalita je na malém prostoru velice důležitá.
Co si lidé na svých zahradách nejčastěji přejí?
Všichni naši klienti mají momentálně podobné přání: odpočinek,
soukromí a prostor pro život se svými nejbližšími na čerstvém vzduchu.
Málokdo se probudí s tím, že touží po konkrétní rostlině. Lidé nemají
většinou takto jasné požadavky. Vědí ale, že chtějí někde trávit volný
čas a hledají k tomu adekvátní místo.
Jaké dělají lidé chyby, když vytvářejí zahrady svépomocí?
Navrhování zahrad je práce jako každá jiná. Pokud si tedy člověk
i v jiných oblastech raději udělá věci sám, tak to může dopadnout
dobře, ale často prostě udělá chyby nebo nevolí správné postupy,
protože netuší, co ho čeká.
A s budováním zahrady je to stejné...
Určitě. Setkáváme se s tím, že napravujeme škody, které klienti v dobré
víře napáchali. Například, že použili prvky v nevhodném kontextu
a špatně je zkombinovali a výsledek nedával smysl.
Jakou roli hraje ve vašich návrzích beton?
Beton hraje v našich zahradách velkou roli. Je to naprosto nadčasový
materiál. Je pravdivý a na nic si nehraje. Umožňuje plasticky vytvořit
pevný povrch, pevnou plochu, pevný objekt. Dobře se s ním na
zahradách pracuje. Je to poctivá materie, která umí krásně stárnout.
Pro nás je beton živá hmota, od které nemůžete čekat dokonalost,
ale naopak vám nabídne svůj charakter. A to, jak se kresba výroby
projevuje na nádobách, vnímáme jako mimořádně cennou věc.
Charakter výrobku vzniká přirozeně během jeho výroby – není to plast
ani vstřikovaná věc, nemá dekor nanesený dodatečně.
Realizovali jste i „zelené graffiti“, což je betonová deska protkaná
geometrickými obrazci ze zelených rostlin. Beton se s živou přírodou na této zahradě krásně doplňuje.
A to je přesně to, co nás baví. Podle nás se příroda a beton krásně
potkávají a skvěle to funguje dohromady. Snažíme se hledat další cesty
a kontexty skloubení živých rostlin s betonem.
Pracujete i s velkoformátovou betonovou dlažbou?
Velkoformátová dlažba pro nás znamená kvalitní a čistý povrch. Je
krásně univerzální a hodí se k moderním domům, ale zároveň neudělá
ostudu při správném použití ani u objektů staršího data a u historických
staveb. Zde je ale velmi důležité adekvátní a citlivé užití.
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Jak jste se podílel na vývoji designových květináčů Betoni?

A kde je tedy jejich využití? Hodí se i do interiérů?

Náš ateliér je součástí týmu vývoje těchto květináčů. Pomáhali jsme se zadáním
tvarovým i koncepčním. Řešili jsme jednotlivé dimenze. Od začátku produkt vzniká
v sestavě. Barvy a tvary se dají krásně kombinovat navzájem. Jde o květináče malé,
střední, velké. Je to zcela univerzální paleta, ve které se nedá prakticky sáhnout vedle.
A s tím jsme se hlavně snažili pomoct, protože se nám to na současném trhu naprosto
nedostávalo. Jsme moc rádi, že jsme byli u toho, když vznikal výrobek, který nám
dlouhodobě na trhu chyběl. Kvalitní designové nádoby z betonu, které se dají použít
v interiéru i exteriéru, jsou nadčasové a mají charakter.

Jsou to naprosto univerzální nádoby, které využijete v interiérech i exteriérech.
Ideálně třeba v nějakých lobby, recepcích a podobně. Tyto květináče fungují skvěle
všude. V exteriéru si například dokážu jejich využití představit u teras a střech. Mnoho
developerských projektů neumožňuje kvůli statice více zeleně, mnohdy našim klientům
pomáháme tak, že instalujeme různou vegetaci na terasy, balkony, střechy právě
v nádobách. Kvalitní květináče jsou jednou z mála možností, jak zajistit, aby se rostlinám
v těchto prostorách dobře dařilo a vytvářely příjemnou atmosféru.
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Co je důležité pro květináče vyráběné z betonu?
Musí to být celistvý systém. Nejde jen o pěkný designový doplněk,
ale musí být i funkční. Vy potřebujete, aby se v nádobě rostlinám
dařilo, venku i vevnitř. Aby květináč umožňoval zajistit systém závlahy.
Betonový květináč vydrží dlouhé roky. Není to rychloobrátková věc,
která nemusí být perfektní, protože má omezenou životnost. Hezká
výsadba v perfektním betonovém květináči, to funguje samo o sobě
na dlouhé roky.
Jak vás spolupráce na jejich návrzích bavila?
Skvěle. Jak výrobce Bronislav Vala, tak designér Tomáš Vacek i my jsme
všichni lidé, které naše práce baví. Dohromady to zafungovalo skvěle.
Každý jsme do toho vložili to, co umíme nejlépe. A výsledek stojí za to.

Ateliér Partero
Ateliér sídlí v Brně a působí v rámci celé republiky.
Získal mnoho prestižních ocenění odborné veřejnosti.
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Bronislav Vala o spolupráci
s Jakubem Fingerem
„Jakub Finger a Ateliér Partero byl naším důležitým partnerem
a hnacím motorem při vývoji betonových květináčů. Máme
zázemí velké moderní betonárky Agstav a Jakub má zase
mnoho zkušeností s realizací exteriérových květináčů
z betonu. Řešili jsme spolu vzhled květináčů, vhodné tvary
a barvy. Důležitá byla ale také technická stránka osazování
rostlin tak, aby se jim v květináčích dařilo a vše fungovalo, jak má.“

Jakub Finger o květináčích Betoni
„Předností květináčů Betoni je určitě to, že barevnosti jsou jemné a vzájemně
kombinovatelné a velmi univerzální. Paleta obsahuje barvy teplé i ty chladnější.
Barevnost je velmi kultivovaná. Tento výrobek mimořádně zaplňuje mezeru na trhu. Mezi
hobby marketové nekvalitní květináče a extrémně nákladné autorské nádoby přichází
nový produkt. Člověk má možnost vybrat si z velmi dobré škály barev, velikostí a tvarů.
Koupí získá velmi kvalitní výrobek s prakticky neomezenou životností. S těmito květináči
umístěnými v prostoru se nedá udělat chyba. Ať je zkombinujete jakkoliv, tak budou
společně vypadat dobře. To je pro nás mimořádně důležitá vlastnost.“

Jakub Finger
zahradní architekt a technický garant
vývoje designových květináčů Betoni
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MODERN

Současná architektura sází na jednoduché linie staveb, přirozený půvab použitých
materiálů a velkorysý přístup k veřejnému prostoru. Pro takovou architekturu
jsme navrhli produktovou řadu MODERN, pro kterou je typická jednoduchá, ale
přirozená a sytá barevnost. Různé formáty venkovní dlažby s jednotnou barevností
vyniknou v malém měřítku rodinného domu i v monumentálně pojatém veřejném
prostoru, a to svojí čistotou a jednoduchou elegancí.
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Barvy

18

Antracitová

Šedá

Písková

Červená

Světle šedá

Rozměry a povrchy
ROZMĚR

600 × 600 mm

600 × 300 mm

300 × 300 mm

POVRCH

TLOUŠŤKA

Hladký, zušlechtěný teplem

50 mm (pouze pochozí)

Jemný homogenní povrch. Díky nákladnému zušlechťovacímu
procesu během výroby a vytvrzení se ušlechtilý lícní beton
vysoce zhutní a uzavře. Dominuje barva betonu a barevné
pigmenty odolné vůči UV záření.
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Červená 600 × 300 mm

Antracitová 600 × 600 mm

Písková 300 × 300 mm
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Světle šedá 300 × 300 mm

Šedá 600 × 600 mm
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STONE

Produktová řada STONE je inspirovaná přírodou a jejími barevnými tóny. Různé formáty
venkovní dlažby kombinují odlišné, ale blízké odstíny pečlivě vybraných barev. Výsledkem
je přirozený vzhled položené dlažby, a to v malé i velké ploše. Harmonická barevnost
dlažby Betoni respektuje přírodu v její barevnosti i rozmanitosti. Jednolitá barevná plocha
může nudit, barevný soulad řady STONE však působí přirozeně a přátelsky.
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Barvy

Pískovec

Pískovec 600 × 300 mm
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Rula

Rozměry a povrchy
ROZMĚR

600 × 600 mm

600 × 300 mm

300 × 300 mm

POVRCH

TLOUŠŤKA

Hladký, zušlechtěný teplem

50 mm (pouze pochozí)

Jemný homogenní povrch. Díky nákladnému zušlechťovacímu
procesu během výroby a vytvrzení se ušlechtilý lícní beton
vysoce zhutní a uzavře. Dominuje barva betonu a barevné
pigmenty odolné vůči UV záření.
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Rula 600 × 600 mm
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Vzor pokládky
MODERN A STONE

Výhodou dlažby Betoni je také vzájemná
kombinovatelnost všech formátů. Lze tedy vytvořit
velkoformátové mozaiky a kombinovat odstíny.
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KOMBI

Přírodě i lidem je blízká rozmanitost, a to barevná i tvarová. Nelibujete si v monotónním
opakování jednoho základního tvaru dlažební kostky? Pak jsme produktovou řadu KOMBI
připravili právě pro vás. Promyšlená skladba tří různých formátů dlažby působí přirozeně
a zároveň elegantně. A nebojte se. Pokládka plochy z různých formátů není složitá, protože
dlažbu dostanete na paletě ve vybraném vzorci připravenou k okamžitému položení. S řadou
KOMBI naleznete tu pravou kombinaci pro každý konkrétní prostor.

29

Barvy

Pískovec 100 × 200 I 200 × 200 I 300 × 200 mm
Šedo-antracitová

Rula 300 × 300 | 450 × 300 | 600 × 300 mm
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Žluto-hnědá

Rozměry a povrchy
SKLADBA NA PALETĚ

100 × 200 | 200 × 200 | 300 × 200 mm

POVRCH

Hladký, zušlechtěný teplem
Jemný homogenní povrch. Díky nákladnému
zušlechťovacímu procesu během výroby a vytvrzení se
ušlechtilý lícní beton vysoce zhutní a uzavře. Dominuje
barva betonu a barevné pigmenty odolné vůči UV záření.

300 × 300 | 450 × 300 | 600 × 300 mm

TLOUŠŤKA

60 mm (pochozí a pojezdová do 3,5 t)

80 mm (pochozí a pojezdová nad 3,5 t)
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Doporučení pro pokládku
Příklad správné pokládky pro přerušení nežádoucích dlouhých spár pomocí výměny kamenů z palety. Pro skutečně dokonalý
vzhled celé plochy a snadnou pokládku doporučujeme dodržovat toto pravidlo.

KOMBI 100 × 200 | 200 × 200 | 300 × 200

KOMBI 300 × 300 | 450 × 300 | 600 × 300

32

INDIVIDUAL

Společně se zákazníkem vytvoříme jedinečnou dlažbu pro konkrétní prestižní stavby nebo originální
architektonické koncepty. Příprava unikátní výrobní formy je časově i finančně náročná. Výjimečné
stavby si však zaslouží výjimečnou dlažbu! Značka Betoni je připravena spolupracovat s architekty
a designéry na realizaci jejich odvážných plánů.
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BASIC

Hledáte kvalitní, trvanlivou dlažbu s dlouhou životností za přijatelnou cenu? Základní
produktová řada BASIC nabízí oblíbenou a osvědčenou dlažbu, pro kterou je typická
jednoduchá pokládka a cenová dostupnost, a to při zachování prvotřídní kvality,
což je společné pro všechny výrobky značky Betoni.
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Barvy

Písková

Šedá

36

Šedá

Červená

Rozměry a povrchy
ROZMĚR

200 × 200 mm

200 × 100 mm

POVRCH

Hladký

Homogenní jasný povrch, který není po výrobním procesu dále
opracován. Drti z přírodního kamene v povrchu jsou opláštěné
a nejsou v materiálu rozpoznatelné. Dominuje barva betonu
nebo barevné pigmenty odolné vůči UV záření.

200 × 160 mm

TLOUŠŤKA

60 mm (pochozí a pojezdová do 3,5 t)

80 mm (pochozí a pojezdová nad 3,5 t)
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DOPLŇKY
38

Zdící blok štípaný
ROZMĚR

POVRCH

rozměr: 395 × 195 × 200 mm
barva: šedá, písková, červená

štípaný

ŠTĚP

jednostranný

oboustranný

třístranný A

třístranný B

čtyřstranný
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Ztracené bednění
Slouží k jednoduchému vyzdění základových pasů, opěrných zídek případně jiných svislých konstrukcí. Tvoří
bednění pro nalití betonové směsi, poté zůstává součástí konstrukce. Povrch hladký. Tloušťka stěny 100 mm.
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ztracené bednění 10

ztracené bednění 15

ztracené bednění 20

barva: šedá
rozměr: 50 × 10 × 25 mm

barva: šedá
rozměr: 50 × 15 × 25 mm

barva: šedá
rozměr: 50 × 20 × 25 mm

ztracené bednění 25

ztracené bednění 30

ztracené bednění 40

barva: šedá
rozměr: 50 × 25 × 25 mm

barva: šedá
rozměr: 50 × 30 × 25 mm

barva: šedá
rozměr: 50 × 40 × 25 mm

Stříšky a hlavice
Slouží k jednoduchému vyzdění základových pasů, opěrných zídek případně jiných svislých konstrukcí.
Tvoří bednění pro nalití betonové směsi, poté zůstává součástí konstrukce.

plotová stříška průběžná A

plotová stříška průběžná B

barva: šedá, písková, červená
povrch: hladký
rozměr: 270 × 390 × 55 mm

barva: šedá, písková, červená
povrch: hladký
rozměr: 480 × 390 × 75 mm

sloupková hlavice A
barva: šedá, písková, červená
povrch: hladký
rozměr: 300 × 500 × 60 mm

sloupková hlavice B
barva: šedá, písková, červená
povrch: hladký
rozměr: 490 × 490 × 85 mm
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Obrubníky
Ohraničují jednotlivé zpevněné plochy.

obrubník silniční

obrubník silniční nájezdový

barva: šedá
povrch: hladký
rozměr: 500 × 150 × 250, 1000 × 150 × 250 mm

barva: šedá
povrch: hladký
rozměr: 1000 × 150 × 150 mm

obrubník silniční
přechodový P/L

přídlažba

veřejný prostor

veřejný prostor

barva: šedá
povrch: hladký
rozměr: 1000 × 150 × 150–250 mm
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veřejný prostor

veřejný prostor

barva: šedá
povrch: hladký
rozměr: 500 × 250 × 80, 500 × 250 × 100 mm

obrubník záhonový
zahrada/park

barva: šedá
povrch: hladký
rozměr: 500 × 50 × 200, 500 × 50 × 250,
1000 × 50 × 200, 1000 × 50 × 250 mm

obrubník chodníkový

Vyrábíme ve více
barevných variantách,
což umožňuje skvěle
kombinovat s různými
designy dlažby.

zahrada/park

barva: šedá
povrch: hladký
rozměr: 1000 × 250 × 100 mm

obrubník parkový
zahrada/park

barva: šedá, písková, červená
povrch: hladký
rozměr: 1000 × 250 × 80 mm
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Neexistuje prostor, kam se
květináč Betoni nehodí
Zajímavé postřehy extravagantního designéra Tomáše Vacka

Tomáš Vacek je mladý český designér, který svoji tvůrčí činnost
zasvětil mimo jiné též směsi cementu, vody a dalších surovin. Při
své autorské tvorbě se snaží vždy najít něco jedinečného, nebojí
se experimentovat, a tak vzniklo například i betonové piano.
Pro značku Betoni vyvinul jedinečný design květináčů pro vnitřní
i venkovní využití. Při tvorbě usiluje o nadčasovost věcí.
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Z betonu už navrhl šperky, umyvadla, hodiny, mobiliář, ale také
jídelní sadu talířů nebo ořezávátko. Tím výčet ještě nekončí.
„Vytvořil jsem také vázy, stojan na kolo, obal na šperky, rukojeť
k noži a také světla, trofeje nebo květináče,“ vyjmenovává
designér. A právě vývoj designových květináčů přivedl Tomáše
Vacka ke značce Betoni.

Pod rukama vznikají extravagantnímu tvůrci různé věci, jedno však
mají společné. „Snažím se navrhnout věci tak, aby byly jednoduché
na výrobu, měly myšlenku, nadčasový design a eleganci,“
poodhaluje Tomáš Vacek, který vystudoval průmyslový design
na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.
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Výrobky z betonu?
Co kus, to originál
Jednou z výhod betonu je jeho univerzálnost a výborná
kombinovatelnost v různých prostředích. Právě proto
se beton dostává do řady odvětví a můžeme se s ním
setkat při různých činnostech každodenního života.
V architektuře jsme si na beton již zvykli, nicméně
v poslední době zažívá tento materiál rozmach i v jiných
odvětvích. Využívá se v designu, umění, ale i nábytkářství
nebo v módě.
„Díky své univerzálnosti je beton ideálním materiálem
pro použití v kombinaci se dřevem, dlažbou, zelení,
kamenem, ocelí. Díky technologii výroby je každý
produkt originál. To určitě ocení každý zákazník, který
klade důraz na jedinečnost,“ říká. Tomáš Vacek, který se
se svými výrobky představil v řadě světových metropolí
a center módy a designu, např. v Miláně, Mnichově,
Paříži, Londýně nebo New Yorku, nově spojil své jméno se
značkou Betoni a stal se tak nepostradatelnou součástí
týmu, který vyvinul designové květináče.
„Květináče Betoni poskytují moderní řešení pro všechny
druhy prostředí, jak v interiéru, tak v exteriéru. Jejich
velkou výhodou je, že se nabízejí i s vnitřní skladbou, což
není standard,“ uvádí designér a dodává: „Abychom
si byli jistí funkčností našich květináčů, řešili jsme jejich
návrh se zkušenými zahradníky z Atelieru Partero.
Vytvořili jsme doporučenou vnitřní skladbu a navrhli
jednotlivé vrstvy tak, aby se rostlinám dařilo co nejlépe.“
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Květináč, stolička i stůl v jednom
Při vývoji květináčů bylo třeba myslet na to, jak se vypořádat s řadou
technických a funkčních překážek, které by mohly mít vliv na vlastnosti
finálního produktu. „Extrémně vysoká pevnost umožňuje zmenšit stěnu
květináče, a snížit tak vlastní hmotnost. Některé květináče se dají použít
jako sedací prvek nebo stůl,“ prozradil Tomáš Vacek.
Pokud si ceníte kvalitního designu, řemesla a dlouhověkosti produktu,
je betonový květináč ideální volbou. „Věřím, že neexistuje veřejný nebo
soukromý prostor, kam by se náš květináč nehodil. Tvary jsou elegantní
ergonomicky promyšlené a materiál je oproti plastovým květináčům
přírodní,“ řekl.
A na čem Tomáš Vacek momentálně pracuje, když květináče Betoni jsou již
ve výrobě? „Aktuálně dokončuji kolekci kosmetických krytů pro amputáře
pod značkou ART4LEG ve spolupráci s Petrem Vackem, dokončuji novou
kolekci šperků, do sériové výroby by měl jít též můj starší projekt porcelánová
čajová souprava KEN a dále také připravuji nové zajímavé produkty pomocí
3D tisku,“ uzavírá Tomáš Vacek, který má s betonem plánů plnou hlavu.
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Tomáš Vacek o spolupráci s Betoni
„Se značkou Betoni je krásná spolupráce. Moderní firma
na profesionální úrovni má kvalitní tým technologů
a výrobce forem, což je základ k výrobě špičkového
produktu, který je navržen a realizován přesně podle
mých představ.“

Bronislav Vala o spolupráci
s Tomášem Vackem
„S Tomášem jsem se spojil proto, že se designování výrobků
z betonu věnuje dlouhodobě, má skvělé reference
a celkově si myslím, že je v tomto specifickém odvětví
jeden z nejlepších u nás.“
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KVĚTINÁČE
BETONI
ČESKÝ

EKOLOGICKÝ

design MgA. Tomáš Vacek

minimum výrobního odpadu

vyrobeno na Vysočině

respekt k surovinám

FUNKČNÍ

AUTENTICKÝ

příslušenství na míru

ručně vyrobeno

vývoj ATELIER PARTERO

každý kus originál

LEHKÝ

MRAZU ODOLNÝ

vyztuženo vlákny

vhodný do exteriéru

nízká hmotnost

dlouhá životnost
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CLASSIC
Při navrhování designu řady CLASSIC jsme kladli důraz na eleganci
a jednoduchost. Využíváme výhradně nejkvalitnější suroviny a přísady,
přesné dávkování a kvalitní technologii míchání. Díky tomu vzniká
betonová směs označovaná jako UHPC (Ultra-high performance
concrete) neboli vysokopevnostní beton s životností až 200 let.
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Barvy a rozměry

Antracitová

Šedá

XXL

Písková

XL

Písková tmavá

L

M

průměr: 1180 mm
výška: 1140 mm
váha: 281 kg
objem: 764 l
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průměr: 1000 mm
výška: 720 mm
váha: 138 kg
objem: 336 l

průměr: 600 mm
výška: 900 mm
váha: 85 kg
objem: 148 l

průměr: 685 mm
výška: 430 mm
váha: 48 kg
objem: 91 l

S

průměr: 410 mm
výška: 350 mm
váha: 18 kg
objem: 25 l
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DECOR

Kolekce betonových květináčů řady DECOR je zdobená jednoduchým jemným vzorem.
Elegantní tvary a zemité barvy se krásně doplňují a dodají každému prostoru nádech
současného designu. Díky použití vysoce kvalitních materiálů, preciznímu zpracování
a správné instalaci dodávají květináče DECOR vašemu domu a zahradě jedinečný vzhled.
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Barvy a rozměry

Antracitová

Šedá

XL

Písková

Písková tmavá

L

M
S

průměr: 800 mm
výška: 650 mm
váha: 101 kg
objem: 183 l
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průměr: 560 mm
výška: 700 mm
váha: 68 kg
objem: 96 l

průměr: 500 mm
výška: 440 mm
váha: 34 kg
objem: 44 l

průměr: 380 mm
výška: 280 mm
váha: 14 kg
objem: 16,5 l
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AGSTAV TŘEBÍČ a.s.
Martínkov 137, 675 44 Lesonice
Česká republika
info@agstav.cz
+420 568 446 235
www.betoni.cz

