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Ceník oplocení a příslušenství 2015

Pletivo PVC bez zapleteného napínacího drátu-zelené

Po žárovém zinkování  potažen extrudovaným plastem, oko je 50 mm, barva pletiva je tmavě zelená - RAL 6005.

Prodává se na jednotlivé metry.

výška pletiva -100cm 29,80kč/bm bez DPH 36,06kč/bm s DPH
                    -125cm 37,30kč/bm bez DPH 45,13kč/bm s DPH
                    -150cm 44,70kč/bm bez DPH 54,09kč/bm s DPH
                    -160cm 47,70kč/bm bez DPH 57,72kč/bm s DPH
                    -180cm 53,80kč/bm bez DPH 65,10kč/bm s DPH
                    -200cm 59,60kč/bm bez DPH 72,12kč/bm s DPH

Napínací drát 3,5mm-RAL 6005 tmavě zelený
balení 52bm 115,00kč bez DPH 139,15kč s DPH
balení 78bm 173,00kč bez DPH 209,33kč s DPH
vyvazovací 1,5mm/30bm 43,00kč bez DPH 52,03kč s DPH
napínací ráčna zelená 16,00kč/ks bez DPH 19,36kč/ks s DPH
příchytka nap.drátu PVC 5,80kč/ks bez DPH 7,02kč/ks s DPH
Pletivo PVC bez zapleteného napínacího drátu-hnědé
Hnědé 4-hranné plotové pletivo bez zapleteného napínacího drátu oko 50 mm, drát vč. poplastování pr. 2,7 mm. 

Žárově zinkované ocelové jádro o průměru 1,7 mm, které je potaženo extrudovaným plastem.
Prodává se pouze na celá balení 25 bm. 

výška pletiva -100cm 745,00kč/bal bez DPH 901,45kč/bal s DPH
-125cm 932,50kč/bal bez DPH 1128,30kč/bal s DPH
-150cm 1117,50kč/bal bez DPH 1352,20kč/bal s DPH
-160cm 1192,50kč/bal bez DPH 1442,90kč/bal s DPH
-180cm 1345,00kč/bal bez DPH 1627,45kč/bal s DPH
-200cm 1490,00kč/bal bez DPH 1802,90kč/bal s DPH

napínací drát 3,5mm-52bm 115,00kč bez DPH 139,15kč s DPH
vázací drát 1,5mm/30bm 43,00kč bez DPH 52,03kč s DPH

Pletivo PVC se zapleteným napínacím drátem
Prodává se pouze na celá balení 25bm

výška pletiva -100cm 847,00kč/bal bez DPH 1024,87kč/bal s DPH
-125cm 1060,00kč/bal bez DPH 1282,60kč/bal s DPH
-150cm 1272,50kč/bal bez DPH 1539,70kč/bal s DPH
-160cm 1375,50kš/bal bez DPH 1664,35kč/bal s DPH
-180cm 1525,00kč/bal bez DPH 1845,25kč/bal s DPH
-200cm 1695,00kč/bal bez DPH 2050,95kč/bal s DPH

Pozinkované pletivo se zapleteným napínacím drátem
4-hranné provedení se zapleteným napínacím drátem o pr. 2,2 mm

napínací drát 3,15 (materiál: Zn), oko 50 mm,prodává se pouze na celá balení 25bm

výška pletiva -100cm 857,50kč/bal bez DPH 1037,60kč/bal s DPH
-125cm 1067,50kč/bal bez DPH 1291,70kč/bal s DPH
-150cm 1285,00kč/bal bez DPH 1554,85kč/bal s DPH
-160cm 1367,50kč/bal bez DPH 1654,70kč/bal s DPH
-180cm 1535,00kč/bal bez DPH 1857,35kč/bal s DPH
-200cm 1710,00kč/bal bez DPH 2069,90kč/bal s DPH

Dekorační plastové pletivo Executive
Pletivo je povrchově upraveno zinkem a následným poplastováním

oko 50x100 mm, drát 2,5 mm,  barva jedlová zeleň

pro docílení větší pevnosti jsou u tohoto pletiva ve vrchní i spodní části vloženy 2 vodorovné dráty (vznikají oka 50x50 cm). 

www.plotymasa.cz

Průměr drátu včetně poplastování je 2,7 mm,pletivo je vyráběno z pevného žárově zinkovaného ocelového drátu. 

http://www.plotymasa.cz/
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prodej po celých balících (25 bm)

výška pletiva -60cm 680,00kč/bal bez DPH 822,80kč/bal s DPH
-80cm 832,50kč/bal bez DPH 1007,30kč/bal s DPH

-100cm 990,00kč/bal bez DPH 1197,90kč/bal s DPH
-120cm 1172,50kč/bal bez DPH 1418,70kč/bal s DPH
-150cm 1450,00kč/bal bez DPH 1754,45kč/bal s DPH
-180cm 1730,00kč/bal bez DPH 2093,30kč/bal s DPH
-200cm 1915,00kč/bal bez DPH 2317,15kč/bal s DPH

Dekorační plastové pletivo TOP100
oko 100 x 100 mm, drát 2,1 mm, zinkované a následně poplastované provedení

barva jedlová zeleň,balení 20 bm (prodej pouze celých rolí)

výška pletiva -100cm 400,00kč/bal bez DPH 484,00kč/bal s DPH
-120cm 514,00kč/bal bez DPH 621,90kč/bal s DPH
-150cm 600,00kč/bal bez DPH 726,00kč/bal s DPH

Dekorační plastové pletivo TOP70
oko 75 x 100 mm, drát 2,1 mm, zinkované a následně poplastované provedení

barva jedlová zeleň,balení 25 bm (prodej pouze celých rolí)

výška pletiva -100cm 695,00kč/bal bez DPH 841,00kč/bal s DPH
-120cm 838,00kč/bal bez DPH 1014,00kč/bal s DPH
-150cm 1042,50kč/bal bez DPH 1261,40kč/bal s DPH

Poplastované sloupky průměr 38mm
vyroben z kvalitní švové trubky 38 mm o síle stěny 1,5 mm, barva jedlová zeleň (RAL 6005)

kvalitu povrchové úpravy plotového sloupku garantuje žárový zinek o min. nánosu 275 g/m2 

(vně i uvnitř) a  vysoce odolné poplastování

plastování sloupků je prováděno,vrstvou polyesterového roztaveného plastu

délka sloupku-150cm 82,50kč/ks bez DPH 99,80kč/ks s DPH
-175cm 95,50kč/ks bez DPH 115,60kč/ks s DPH
-200cm 108,60kč/ks bez DPH 131,40kč/ks s DPH
-230cm 128,80kč/ks bez DPH 155,80kč/ks s DPH
-260cm 158,70kč/ks bez DPH 192,00kč/ks s DPH

Poplastované sloupky průměr 48mm
vyroben z kvalitní švové trubky 48 mm o síle stěny 1,5 mm,barva jedlová zeleň (RAL 6005)

délka sloupku-200cm 134,80kč/ks bez DPH 163,10kč/ks s DPH
-230cm 166,30kč/ks bez DPH 201,20kč/ks s DPH
-260cm 187,80kč/ks bez DPH 227,20kč/ks s DPH
-300cm 220,80kč/ks bez DPH 267,20kč/ks s DPH

Vzpěry poplastované a doplňky
vyrobena z ocelové trubky pr. 38 mm a síly stěny 1,5 mm. Barva jedlová zeleň (RAL 6005)

žárově pozinkováno (vně i uvnitř) a poplastováno

pro montáž sloupkové vzpěry na poplastované sloupkydoporučujeme použít objímky 38, 48 mm, 

na bránové sloupy objímky 60 mm,objímky nejsou součástí výrobku a objednávají se zvlášť

délka vzpěry-170cm 152,00kč/ks bez DPH 183,90kč/ks a DPH
-200cm 168,20kč/ks bez DPH 203,50kč/ks s DPH
-230cm 192,90kč/ks bez DPH 233,40kč/ks s DPH

-objímka prům.38mm 15,20kč/ks bez DPH 18,40kč/ks s DPH
-prům.48mm 17,10kč/ks bez DPH 20,70kč/ks s DPH
-prům.60mm 30,40kč/ks bez DPH 36,80kč/ks s DPH

Zinkované sloupky a vzpěry
průměr 38 mm, stěna 1,25 mm, sloupek je vyroben z galavanicky zinkované pásky, svár je ošetřen pozinkováním

délka sloupku-170cm 72,50kč/ks bez DPH 87,70kč/ks s DPH
-200cm 80,00kč/ks bez DPH 96,80kč/ks s DPH
-230cm 101,00kč/ks bez DPH 122,20kč/ks s DPH
-250cm 113,70kč/ks bez DPH 137,60kč/ks s DPH
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délka vzpěry-200cm 98,00kč/ks bez DPH 118,60kč/ks s DPH
-250cm 116,30kč/ks bez DPH 140,70kč/ks s DPH

Vzpěra je osazená černou plastovou koncovkou a háčkem pro uchycení na sloupek.

Ocelové sloupky a vzpěry
Sloupek je vyroben ze švové trubky průměr 43 mm, stěna 2 mm. Povrch je upraven základovým nástřikem

délka sloupku-170cm 113,20kč/ks bez DPH 137,00kč/ks s DPH
-200cm 123,00kč/ks bez DPH 148,80kč/ks s DPH
-230cm 150,60kč/ks bez DPH 182,20kč/ks s DPH
-250cm 161,40kč/ks bez DPH 195,30kč/ks s DPH

délka vzpěry-200cm 108,20kč/ks bez DPH 130,90kč/ks s DPH
-250cm 120,00kč/ks bez DPH 145,20kč/ks s DPH

Poplastované sloupky a vzpěry-Antracit
Plotový sloupek je vyroben ze švové trubky 48 mm o síle stěny 1,5 mm je žárově zinkován 275 g/m2 (vně i uvnitř)

poplastován a opatřen moderní povrchovou úpravou - barva antracit (hrubá čerň). 

vzpěra je vyrobena z ocelové trubky pr. 38 mm, síla stěny 1,5 mm

délka sloupku-200cm 153,00kč/ks bez DPH 185,10kč/ks s DPH
-230cm 176,00kč/ks bez DPH 213,00kč/ks s DPH
-260cm 197,00kč/ks bez DPH 238,40kč/ks s DPH

délka vzpěry-170cm 162,00kč/ks bez DPH 196,00kč/ks s DPH
-200cm 178,20kč/ks bez DPH 215,60kč/ks s DPH
-230cm 202,90kč/ks bez DPH 245,50kč/ks s DPH

objímka prům.48mm 20,10kč/ks bez DPH 24,30kč/ks s DPH
Sloupky 60x60mm PVC
Sloupek je vyroben ze zinkovaného jacklového profilu 60x60, stěny 1,5 mm

poplastován polyuretanovým povrchem zajišťující vysokou odolnost a dlouhou životnost,jedlová zeleň RAL 6005

pro montáž panelů Lario, LarioEco, Prumatik atd. doporučujeme zakoupit 2-3 ks úchytek na sloupky 60x60

délka sloupku-200cm 330,00kč/ks bez DPH 399,30kč/ks s DPH
-250cm 410,00kč/ks bez DPH 496,10kč/ks s DPH
-300cm 526,00kč/ks bez DPH 636,46kč/ks s DPH

úchyt sítě PVC 38,00kč/ks bez DPH 45,98kč/ks s DPH
Branky a brány
Zahradní branka speciálně sestavena s oblíbeným systemém zavírání na kliku a vložku FAB

branka vyrobena z trubkového rámu a vypletena poplastovaným pletivem

Branka je konstruována jako univerzální - pro použití jako pravá i levá,barva jedlová zeleň

Součástí branky je 1 pantový a 1 dorazový sloupek (pr. 60 mm), křídlo branky, 2 ks šroubově-stavitelných pantů,

součástí je také klika a dorazový mechanismus,vložka FAB není součástí dodávky.

branka 100x100cm 2130,00kč/ks bez DPH 2577,30kč/ks s DPH
125x100cm 2224,00kč/ks bez DPH 2691,04kč/ks s DPH
150x100cm 2317,00kč/ks bez DPH 2803,57kč/ks s DPH
160x100cm 2562,00kč/ks bez DPH 3100,02kč/ks s DPH
180x100cm 2655,00kč/ks bez DPH 3212,55kč/ks s DPH
200x100cm 2749,00kč/ks bez DPH 3326,29kč/ks s DPH

Zahradní branka se systémem zavírání na visací zámek. Barva jedlová zeleň.

Zahradní branka je vyrobena z trubkového rámu a vypletena kvalitním poplastovaným pletivem

Součástí branky je 1 pantový sloupek (pr. 60 mm), křídlo branky, 2 ks šroubově stavitelných pantů

branka 100x100cm 1264,00kč/ks bez DPH 1529,44kč/ks s DPH
125x100cm 1357,00kč/ks bez DPH 1641,97kč/ks s DPH
150x100cm 1451,00kč/ks bez DPH 1755,71kč/ks s DPH
160x100cm 1749,00kč/ks bez DPH 2116,29kč/ks s DPH
180x100cm 1843,00kč/ks bez DPH 2230,03kč/ks s DPH
200x100cm 1936,00kč/ks bez DPH 2342,56kč/ks s DPH

Kvalitně provedená zahradní brána se systemém zavírání na dozický zámek FAB, barva jedlová zeleň.

Dvoukřídlá brána vyniká stabilním trubkovým rámem vypleteným poplastovaným pletivem.
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Součástí branky jsou 2 ks pantových sloupků pr. 60 mm, 2 ks křídla brán, 4 ks šroubově stavitelných pantů

brána 100x360cm 3650,75kč/ks bez DPH 4417,41kč/ks s DPH
125x360cm 3809,70kč/ks bez DPH 4609,74kč/ks s DPH
150x360cm 4669,00kč/ks bez DPH 5649,49kč/ks s DPH
160x360cm 4809,00kč/ks bez DPH 5818,89kč/ks s DPH
180x360cm 4903,00kč/ks bez DPH 5932,63kč/ks s DPH
200x360cm 4996,00kč/ks bez DPH 6045,16kč/ks s DPH

Zahradní dvoukřídlá brána se zavírá na visací zámek, povrchová úprava je provedena barvou jedlová zeleň.

Bránu tvoří trubkový rám, který je vypleten poplastovaným pletivem.

Součástí branky jsou 2 ks pantových sloupků pr. 60 mm, 2 ks křídla brán, 4 ks šroubově stavitelných pantů

brána 100x360cm 3547,00kč/ks bez DPH 4291,87kč/ks s DPH
125x360cm 3734,00kč/ks bez DPH 4518,14kč/ks s DPH
150x360cm 3921,00kč/ks bez DPH 4744,41kč/ks s DPH
160x360cm 4061,00kč/ks bez DPH 4913,81kč/ks s DPH
180x360cm 4155,00kč/ks bez DPH 5027,55kč/ks s DPH
200x360cm 4248,30kč/ks bez DPH 5140,44kč/ks s DPH

Branky EXKLUSIVE

Celoplastovaná univerzální branka ze zinkovaného jackelového profilu s výplní ze svařované sítě o oku 50x50 mm pr. 3,15 mm. 

Možnost použití jako pravá i levá varianta (jednoduchým přestavením dorazového elementu - sami si určíte směr otvírání).

Součástí branky jsou 2 brankové sloupky o rozměru 50x50 mm, křídlo branky, 2ks pantů, dozická vložka s 2ks klíčů.

Vhodná zejména pro ploty z panelů Lario, dále pro pletiva Strong, Executive 

branka 100x100cm 2815,00kč/ks bez DPH 3406,15kč/ks s DPH
125x100cm 3080,00kč/ks bez DPH 3726,80kč/ks s DPH
150x100cm 3260,00kč/ks bez DPH 3944,60kč/ks s DPH
180x100cm 3460,30kč/ks bez DPH 4186,96kč/ks s DPH
200x100cm 3960,00kč/ks bez DPH 4791,60kč/ks s DPH

Brány EXKLUSIVE 

Dvoukřídlá brána se zavíráním na kliku včetně dozického zámku (FAB).

Celoplastovaná jackelová konstrukce je tvořena ze zinkovaného a následně plastovaného profilu 33x33 mm.

Výplň vstupní brány zajišťují svařované poplastované sítě o oku 50x50 mm, pr. 3,15 mm.

Součástí brány jsou 2 hranaté masivní bránové sloupy 10x10 cm, dvě křídla brány, 4 ks pantů,

dozický zámek s 2 klíči, klika a ostatní potřebné příslušenství.

Vhodná zejména pro ploty z panelů Lario, dále pro pletiva Strong, Executive 

brána 100x360cm 3585,70kč/ks bez DPH 4338,69kč/ks s DPH
125x360cm 4182,00kč/ks bez DPH 5060,22kč/ks s DPH
150x360cm 6152,00kč/ks bez DPH 7443,92kč/ks s DPH
180x360cm 6513,00kč/ks bez DPH 7880,73kč/ks s DPH
200x360cm 6650,00kč/ks bez DPH 8046,50kč/ks s DPH

Panelové ploty
Panel LARIO standart

délka 250 cm, panel je vyroben ze žárově pozinkovaného drátů o pr. 4,8 mm a následně špičkově povrchově upraven

poplastován na odstín barvy jedlová zeleň RAL 6005,oka jsou o rozměru 50 x 200 mm.

Panel je pro zvýšení stability tvarově (3D) 2x-3x prolisován.

panel 100x250cm 417,00kč/ks bez DPH 504,57kč/ks s DPH
120x250cm 473,30kč/ks bez DPH 572,69kč/ks s DPH
142x250cm 540,90kč/ks bez DPH 654,49kč/ks s DPH
172x250cm 619,80kč/ks bez DPH 749,96kč/ks s DPH
193x250cm 687,40kš/ks bez DPH 831,75kč/ks s DPH

Panel LARIO Eco

délka 300 cm, drát 4 mm, oko 75 x 200 mm, 2x-3x prostorově prolisováno pro větší pevnost, barva: zelená.

Hlavní výhodou panelu pro rodinné domy je perfektní kvalitní zpracování zajišťující vysokou pevnost,

špičková povrchová úprava ( Zn +polyesteren) a snadná montáž.

Při montáži lze použít i sloupky Turbolinea (doporučujeme pr. 48 mm nebo 60mm).
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panel 100x300cm 396,70kč/ks bez DPH 480,01kč/ks s DPH
120x300cm 443,80kč/ks bez DPH 537,00kč/ks s DPH
152x300cm 520,10kč/ks bez DPH 629,32kč/ks s DPH
193x300cm 654,10kč/ks bez DPH 791,46kč/ks s DPH

Doplňky k systému LARIO

objímky Lario 

oboustranná prům.48 43,60kč/ks bez DPH 52,76,kč/ks s DPH
jednostranná prům.48 43,60kč/ks bez DPH 52,76,kč/ks s DPH
plastová prům.48 28,00kč/ks bez DPH 33,88kč/ks s DPH
Plotové panely 2D

Průmyslový panel 2D pro výstavbu panelového oplocení je tvořen svislými dráty 5 mm

které jsou ze přední i zadní části provařeny vodorovnými dráty pr. 5 mm, oko 50 x 200 mm.

Panel průmyslový vyniká svou vysokou pevností a hlavně moderním vzhledem.

Panel je v žárově zinkovaném provedení, ovšem na zakázku (v termínu cca 10 - 20 dní) můžeme tento výrobek 

poplastovat v jakémkoliv odstínu dle stupnice RAL za příplatek 30%.

Podmínkou barevného poplastování je minimální objednací množství 20 ks a výše.

Uvedené ceny jsou za zinkované provedení.

panel 2D 100x250cm 660,00kč/ks bez DPH 798,60kč/ks s DPH
123x250cm 739,00kč/ks bez DPH 894,19kč/ks s DPH
143x250cm 867,00kč/ks bez DPH 1049,07kč/ks s DPH
163x250cm 959,00kč/ks bez DPH 1160,39kč/ks s DPH
183x250cm 1036,00kč/ks bez DPH 1253,56kč/ks s DPH
203x250cm 1121,00kč/ks bez DPH 1356,41kč/ks s DPH

Panel LARIO standart-barva ANTRACIT

Délka 250 cm, moderní barva antracit (hrubá čerň), panel je vyroben z ocelových drátů pr. 4,8 mm, oka 50 x 200 cm.

Panel disponuje špičkovou povrchovou úpravou (Zn a polyesteren), extra vysokou pevnost oplocení z našeho

panelu dodávají 3D tvarované prolisy.

panel 100x250cm 417,00kč/ks bez DPH 504,57kč/ks s DPH
120x250cm 473,30kč/ks bez DPH 572,69kč/ks s DPH
142x250cm 540,90kč/ks bez DPH 654,49kč/ks s DPH
172x250cm 619,80kč/ks bez DPH 749,96kč/ks s DPH
193x250cm 687,40kš/ks bez DPH 831,75kč/ks s DPH

objímky ANTRACIT

oboustranná prům.48 43,60kč/ks bez DPH 52,76,kč/ks s DPH
jednostranná prům.48 43,60kč/ks bez DPH 52,76,kč/ks s DPH
plastová prům.48 28,00kč/ks bez DPH 33,88kč/ks s DPH
Panely zinkované PRUMATIK+sloupky+objímky

Délka 250 cm, vyroben z ocelových zinkovaných drátů pr. 4,8 mm (vodorovné), 4 mm (svislé), oka 50 x 200 mm.

Průmyslový panel PRUMATIK zinkovaný je vhodný pro výstavbu pevného oplocení v sektoru bytové i průmyslové výstavby,

ale je také ideální variantou, pokud hledáte cenově dostupný panel na voliéry pro psy i jiné zvířectvo.

panel100x250cm 485,50kč/ks bez DPH 587,46kč/ks s DPH
125x250cm 527,00kč/ks bez DPH 637,67kč/ks s DPH
150x250cm 638,00kč/ks bez DPH 771,98kč/ks s DPH
180x250cm 711,60kč/ks bez DPH 861,04kč/ks s DPH
200x250cm 762,90kč/ks bez DPH 923,11kč/ks s DPH

Sloupek PRUMATIK Zn 60x40x2mm+plastová krytka

délka sloupku-200cm 318,90kč/ks bez DPH 385,87kč/ks s DPH
-250cm 349,50kč/ks bez DPH 422,90kč/ks s DPH
-300cm 600,00kč bez DPH 726,00kč/ks s DPH

objímka průběžná Zn 55,10kč/ks bez DPH 66,67kč/ks s DPH
objímka koncová Zn 58,00kč/ks bez DPH 70,18kč/ks s DPH
objímka rohová Zn 64,00kč/ks bez DPH 77,44kč/ks s DPH
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Podhrabové desky
Deska je vyrobena z vibrolitého betonu a armonvána ocelovou výztuží.

Deska disponuje hladkým profilem se sraženou horní hranou.

Uchycení k plotovému sloupku se provádí pomocí držáku podhrabové desky.

Výrobek s placenou dopravou!

Cena dopravy podhrabových desek je závislá na požadovaného množství desek a PSČ dodací adresy.

Doprava je realizována klasickým náklaďákem bez hydraulické ruky, proto je nutné si zajistit vlastní skládání !!!!!!!!!!!!!

Cena dopravy cca 80,00kč/ks bez DPH

deska 250x20x5cm 242,30kč/ks bez DPH 293,20kč/ks s DPH
250x30x5cm 334,10kč/ks bez DPH 404,30kč/ks s DPH
300x30x5cm 408,00kč/ks bez DPH 493,70kč/ks s DPH

Držák podhrabové desky ZN
Plechový držák je vyroben ze zinkovaného plechu.

Montáž držáku ke sloupku provádíme přišroubováním samořezným šroubem do plechu TEX (jsou součástí výrobku).

výška 20cm 120,00kč/pár bez DPH 145,20kč/pár s DPH
30cm 120,00kč/pár bez DPH 145,20kč/pár s DPH

balení 100bm 398,00kč bez DPH 481,60kč s DPH
Ostnatý drát PVC.Drát pr. 2,2mm zinkovaný + plastovaný RAL 6005, jedlová zeleň.Balení 100 m.

balení 100bm 782,00kč bez DPH 946,20 s DPH
Držák ostnatého drátu STANDART
Je vyroben z pásoviny 35 x 5 mm a povrchově upraven nástřikem RAL 6005 (jedlová zeleň).

Držák ostnatého drátu slouží k namontování na sloupek pro dodatečnou montáž max 3 řad ostanatého drátu pod úhlem 45°.

Montuje se na sloupky přišroubováním na bok sloupku.

držák jednostranný 88,10kč bez DPH 106,60kč/ks s DPH
Držák ostnatého drátu oboustranný STANDART
Držák je vyroben z pásoviny o rozměru 35 x 5mm, povrchová úprava je provedena nástřikem RAL 6005 - jedlová zeleň.

K namontování na sloupek pro dodatečnou montáž max 3 řad ostanatého drátu pod úhlem 45° z pozemku a do pozemku. 

držák oboustranný 114,10kč/ks bez DPH 138,00kč/ks s DPH
Držák ostnatého drátu EXTRA jednostranný
Držák ostnatého drátu disponuje kvalitním robustním provedením a slouží k namontování na sloupek.

Montuje se na sloupky nasazením hliníkové hlavy místo plastové čepičky.

Lze použít pouze na sloupky pr. 48mm !!!

držák jednostranný 226,00kč/ks bez DPH 273,50kč/ks s DPH
Držák ostnatého drátu EXTRA oboustranný
K namontování na sloupek pro dodatečnou montáž max 3 řad ostnatého drátu pod úhlem 45° z pozemku a do pozemku.

Držák drátu lze použít pouze na sloupky o průměru 48 mm, vhodné pro ukládání žiletkového ostnatého drátu.

Montuje se na sloupky nasazením hliníkové hlavy místo plastové čepičky.

držák oboustranný 315,00kč/ks bez DPH 381,15kč/ks s DPH
Žiletkový drát průměr 45cm Zn
Balení se rozvine na cca. 8 - 12bm, přičemž se vytvoří nekonečná spirála o průměru 45cm.

Množství plechových vybroušených žiletek zaručuje absolutní neprůchodnost .

role 525,00kč bez DPH 635,25kč s DPH
Žiletkový drát průměr 69cm Zn
Balení se rozvine na cca. 8 - 12bm, přičemž se vytvoří nekonečná spirála o průměru 69cm.

Množství plechových vybroušených žiletek zaručuje absolutní neprůchodnost.

role 1150,00kč bez DPH 1391,50kč s DPH

Pokud jste zde nenalezli co hledáte neváhejte mne kontaktovat:
Tel.:604 517 622

Ostnatý drát Zn a PVC
Ostnatý drát ZN -Drát o průměru 1,8 v zinkovaném provedení.Balení 100 m.

masa.jaroslav@seznam.cz
www.plotymasa.cz

mailto:masa.jaroslav@seznam.cz
http://www.plotymasa.cz/
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Po žárovém zinkování  potažen extrudovaným plastem, oko je 50 mm, barva pletiva je tmavě zelená - RAL 6005.

Hnědé 4-hranné plotové pletivo bez zapleteného napínacího drátu oko 50 mm, drát vč. poplastování pr. 2,7 mm. 

pro docílení větší pevnosti jsou u tohoto pletiva ve vrchní i spodní části vloženy 2 vodorovné dráty (vznikají oka 50x50 cm). 
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kvalitu povrchové úpravy plotového sloupku garantuje žárový zinek o min. nánosu 275 g/m2 



List1

Stránka 9

Součástí branky je 1 pantový a 1 dorazový sloupek (pr. 60 mm), křídlo branky, 2 ks šroubově-stavitelných pantů,

Součástí branky je 1 pantový sloupek (pr. 60 mm), křídlo branky, 2 ks šroubově stavitelných pantů

Kvalitně provedená zahradní brána se systemém zavírání na dozický zámek FAB, barva jedlová zeleň.
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Součástí branky jsou 2 ks pantových sloupků pr. 60 mm, 2 ks křídla brán, 4 ks šroubově stavitelných pantů

Zahradní dvoukřídlá brána se zavírá na visací zámek, povrchová úprava je provedena barvou jedlová zeleň.

Součástí branky jsou 2 ks pantových sloupků pr. 60 mm, 2 ks křídla brán, 4 ks šroubově stavitelných pantů

Celoplastovaná univerzální branka ze zinkovaného jackelového profilu s výplní ze svařované sítě o oku 50x50 mm pr. 3,15 mm. 

Možnost použití jako pravá i levá varianta (jednoduchým přestavením dorazového elementu - sami si určíte směr otvírání).

Součástí branky jsou 2 brankové sloupky o rozměru 50x50 mm, křídlo branky, 2ks pantů, dozická vložka s 2ks klíčů.

Celoplastovaná jackelová konstrukce je tvořena ze zinkovaného a následně plastovaného profilu 33x33 mm.

délka 250 cm, panel je vyroben ze žárově pozinkovaného drátů o pr. 4,8 mm a následně špičkově povrchově upraven

délka 300 cm, drát 4 mm, oko 75 x 200 mm, 2x-3x prostorově prolisováno pro větší pevnost, barva: zelená.

Hlavní výhodou panelu pro rodinné domy je perfektní kvalitní zpracování zajišťující vysokou pevnost,
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Průmyslový panel 2D pro výstavbu panelového oplocení je tvořen svislými dráty 5 mm

Panel je v žárově zinkovaném provedení, ovšem na zakázku (v termínu cca 10 - 20 dní) můžeme tento výrobek 

Délka 250 cm, moderní barva antracit (hrubá čerň), panel je vyroben z ocelových drátů pr. 4,8 mm, oka 50 x 200 cm.

Panel disponuje špičkovou povrchovou úpravou (Zn a polyesteren), extra vysokou pevnost oplocení z našeho

Délka 250 cm, vyroben z ocelových zinkovaných drátů pr. 4,8 mm (vodorovné), 4 mm (svislé), oka 50 x 200 mm.

Průmyslový panel PRUMATIK zinkovaný je vhodný pro výstavbu pevného oplocení v sektoru bytové i průmyslové výstavby,

ale je také ideální variantou, pokud hledáte cenově dostupný panel na voliéry pro psy i jiné zvířectvo.
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Deska disponuje hladkým profilem se sraženou horní hranou.

Doprava je realizována klasickým náklaďákem bez hydraulické ruky, proto je nutné si zajistit vlastní skládání !!!!!!!!!!!!!

Montáž držáku ke sloupku provádíme přišroubováním samořezným šroubem do plechu TEX (jsou součástí výrobku).

Držák ostnatého drátu slouží k namontování na sloupek pro dodatečnou montáž max 3 řad ostanatého drátu pod úhlem 45°.

Držák je vyroben z pásoviny o rozměru 35 x 5mm, povrchová úprava je provedena nástřikem RAL 6005 - jedlová zeleň.

K namontování na sloupek pro dodatečnou montáž max 3 řad ostanatého drátu pod úhlem 45° z pozemku a do pozemku. 

K namontování na sloupek pro dodatečnou montáž max 3 řad ostnatého drátu pod úhlem 45° z pozemku a do pozemku.
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