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CENÍK VÝROBKŮ

 Betonblok 
 šířka 80 cm, výška 80 cm

provedení Hmotnost Cena 
bez DPH

160x80x80 2.400 kg 3.390,- Kč

120x80x80 1.800 kg 2.640,-Kč

80x80x80 1.200 kg 1.790,- Kč

40x80x80 600 kg 950,-Kč

platný od 1.1.2022
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CENÍK VÝROBKŮ

 Betonblok 
 šířka 80 cm, výška 40 cm

provedení Hmotnost Cena 
bez DPH

160x80x40 1.200 kg 1.910,- Kč

120x80x40 900 kg 1.530,-Kč

80x80x40 600 kg 1.050,- Kč

40x80x40 300 kg 580,-Kč

platný od 1.1.2022



AGP beton s.r.o.
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CENÍK VÝROBKŮ

 Betonblok 
 šířka 40 cm, výška 40 cm

provedení Hmotnost Cena 
bez DPH

160x40x40 600 kg 1.040,- Kč

120x40x40 450 kg 830,-Kč

80x40x40 300 kg 570,- Kč

40x40x40 150 kg 390,-Kč

platný od 1.1.2022
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CENÍK VÝROBKŮ
Betonblok 
šířka 60 cm, výška 60 cm provedení Hmotnost

Cena 
bez DPH

240x60x60 2.050 kg 2.750,- Kč

210x60x60 1.780 kg 2.490,- Kč

180x60x60 1.520 kg 2.180,- Kč

150x60x60 1.270 kg 1.920,-Kč

120x60x60 1.015 kg 1.550,- Kč

90x60x60 760 kg 1.190,-Kč

60x60x60 510 kg 830,- Kč

30x60x60 255 kg 480,- Kč

Manipulační hák pro 
betonbloky - nosnost 2,5 t

1.450,- Kč

platný od 1.1.2022



AGP beton s.r.o.
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Tel. 601 103 402
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CENÍK VÝROBKŮ

Výrobek Jednotka Hmotnost
Cena 

bez DPH

Betonová dlažba 30 x 30 x 4 - doprodej m2 90 kg 199,- Kč

Betonová dlažba 40 x 40 x 5- doprodej m2 108 kg 199,- Kč

Betonové dlažební desky 80 x 38 x 12 ks 75 kg 189,- Kč

Betonové dlažební desky 100 x 38 x 12 ks 95 kg 223,- Kč

Podhrabová deska 245 x 20 x 5 ks 59 kg 404,- Kč

Podhrabová deska 295 x 20 x 5 ks 70 kg 456,- Kč

Sloupek ohradníku 8 x 8 x 150 ks 23 kg 151,-Kč

Ohradník m2 94 kg 429,- Kč

platný od 1.1.2022

 
Řešení pro polní cesty s kolejovou úpravou vozovky 

Jako alternativu pro polní cesty budované v rámci pozemkových úprav pro účely 
přístupu kolové zemědělské techniky na pole lze místo asfaltobetonové povrchové vrstvy 
nebo místo vrstvy z penetračního makadamu použít koleje z betonových prefabrikátů. 
 
 Speciální betonové prefabrikáty pro zpevněné kolejové polní vozovky nebo pro 
zpevněné odstavné a manipulační plochy vyrábí společnost AGP beton s.r.o..
  
 Jedná se o jednovrstvou, nearmovanou desku deklarovaných rozměrů        d x š x v = 
380 x 800 x 115 mm vyrobenou  z vysoce kvalitního a odolného vibrovaného betonu            
C 35/45 XA3 (CZ F.1). Na straně šířky má deska 8 trojúhelníkových zubů, které zapadají do 
sebe a mají funkci pera a drážky při ukládání dílců do vozovky. 

Betonové desky se pokládají na odvodněné a zhutněné štěrkové podloží do dvou 
kolejí s mezerou 80 cm za sebe. Zámky na delších stranách dílců zapadají do sebe a 
zabraňují pohybu prefabrikátů do stran. Prostor mezi kolejemi a krajnice se vyplní sypkým 
zhutnitelným materiálem (drtí).  Hmotnost jedné desky činí 75 kg a lze je pokládat ručně 
s využitím samosvorných kleští, nebo s využitím mechanizace umožňující úchop a 
manipulaci s deskami.  
 

      Výstavba kolejové polní cesty                     Desky na paletě

Celkem je v kolejových polních cestách  uloženo více než 60 tisíc kusů našich 
prefabrikátů. Od roku 2000 se o přednostech tohoto typu vozovky mohli přesvědčit uživatelé 
především v západních a středních Čechách. Výrobky se osvědčily pro svou vysokou 
odolnost proti dopravnímu zatížení a jiným mechanickým vlivům, především v extrémně 
zatěžovaných úsecích cest. Po 10 letech provozu lze potvrdit vysokou životnost 
s minimálními náklady na údržbu (tyto se týkají v podstatě jenom odstranění naplavenin 
po přívalových deštích nebo doplnění odplaveného kameniva z krajnic vozovky). Velkou 
výhodou je možnost výměny nebo rozebrání dílců stavebnicovým způsobem v případě  
dodatečné výstavby plynovodu nebo vodovodu. V případě potřeby lze jednoduše měnit i 
niveletu nebo sklon a oblouk vozovky. 
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meloun@agpbeton.cz

CENÍK VÝMĚTU
platný od 1.1.2022

Výrobek Jednotka
Cena 

bez DPH

Rošt pro prasata m2 295,- Kč

Rošt pro skot m2 385,- Kč

Výrobky zařazené do kategorie „výmět“ nejsou určeny k původnímu účelu 
(dle prohlášení o vlastnostech)!

Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím výrobků zařazených do 
kategorie „výmět“.

Tyto výrobky lze použít pro zpevnění ploch, chodníků, komunikací, ohrazení kompostů a hnojišť 
a všude tam, kde neplní funkci nosného prvku.
Výrobce nezaručuje aktuální dostupnost výmětového zboží.


