OPLOCENÍ ZE ÈTYØHRANNÝCH PLETIV
ÈTYØHRANNÁ PLETIVA PLETENÁ
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Tuènì vyznaèené položky jsou obvykle skladem v Lubìnicích. Ostatní pletiva jsou na objednávku, dodací lhùta na dotaz.

1000, 1250, 1500, 1600,
1800, 2000

SLOUPKY KRUHOVÉ
Standardní plotové sloupky kruhového prùøezu o prùmìru

Délku sloupku obvykle volíme o 0,5 až 0,6 m delší než výšku

38 nebo 48 mm jsou díky jednoduché trubkové konstrukci

pletiva. Pøi použití podhrabových desek je potøebné pøipoèítat
i výšku desky.

a systému upevòování nejvhodnìjší pro 4-hranné pletivo.
Jsou dostupné v pozinkovaném provedení (Zn), nebo oboustrannì pozinkované a následnì zelenì poplastované (PVC),
což jim zabezpeèuje dlouhou životnost. Na objednávku je
možné dodat i jiné barevné provedení, resp. sloupek s nava-

Na sloupek je potøebné namontovat pøíchytky napínacího
drátu v poètu odpovídajícím poètu øad napínacího drátu
(od výšky pletiva 1500 mm doporuèujeme použít napínací
drát ve tøech øadách, na nižší pletiva staèí 2 øady drátu).

øenou patkou. Souèástí sloupkù je èepièka.
Jsou vhodné pro jakýkoliv terén, svahy, pøípadnì výškové
rozdíly. K pøipevnìní napínacího drátu se používají pøíchytky
napínacího drátu.

Povrchová úprava

Prùmìr (mm)

Výška (mm)

38, 48

1500, 1750, 2000, 2200
2400, 2600, 2800, 3000

60
(tenisové kurty)

4000, 5000

38, 48

1500, 1750, 2000, 2200
2400, 2600, 2800, 3000

PVC

Zn

PLETIVA SVAØOVANÁ
Svaøovaná pletiva jsou vyrábìna z ocelových

Pletivo se montuje na sloupky s montážní lištou pomocí

pozinkovaných drátù a následnì jsou poplasto-

upevòovacích spon a kleští. Následnì po natažení se pletivo

vána vysoce kvalitním a pøilnavým plastem

napne krepovacími kleštìmi (oboje kleštì Vám rádi zapùjèíme).

v barvì RAL 6005 (zelená), nebo RAL 7016 (antracit). Vyznaèují se vysokou elegancí, estetikou a životností. Svaøovaná
pletiva jsou dostupná v rùzných variantách velikostí oka a síly
drátu.

2,2
2,6
2,5

PF Antracit

50 x 60

3

101,6 x 50,8

2,5

610, 810, 1020, 1220
1520, 1830, 2030

Pletiva jsou balena v rolích po 25 metrech.

PROFILOVANÉ SLOUPKY
Profilované sloupky jsou pøedevším urèeny pro použití ve
spojení se svaøovanými pletivy, ale pro jednoduchý zpùsob
montáže se s oblibou používají i pro montáž klasického
pleteného pletiva. Souèástí sloupku je montážní lišta, na

Provedení

Prùmìr sloupku (mm)

Výška sloupku (mm)

48

1500, 1850, 2000, 2200, 2500

50

1500, 1800, 2000, 2200
2500, 2750, 3000

50

1500, 1800, 2000, 2200
2500, 2750, 3000

PVC zelená
RAL 6005

PVC antracit
RAL 7013

kterou se pletivo pøipevòuje pomocí speciálních sponek
a kleští, a èepièka z PVC. Boèní vzpìry se používají stejné
jako ke standardním sloupkùm.

BOÈNÍ VZPÌRY
Vzpìry jsou kruhového prùøezu 38 mm, používají se ke
kruhovým sloupkùm a ke sloupkùm s montážní lištou. Jsou
dostupné v provedení pozinkovaném (Zn), nebo oboustrannì
pozinkované a následnì poplastované (PVC).

Povrchová úprava

Prùmìr (mm)

PVC zelená
RAL 6005
Zn
PVC antracit
RAL 7013

Výška (mm)
1500, 1750, 2000, 2200
2400, 2600, 2800, 3000

38
1500, 1750, 2000, 2200, 2300
2400, 2500, 2600, 2800, 3000

Na objednávku je možné dodat i jiné barevné provedení,
Souèástí vzpìry je koncovka. Dostupné je i další pøíslušenství,
jako je držák vzpìry na podhrabovou desku nebo na podezdívku, náhradní kotvící materiál a jiné.

ZÁKLADNÍ PØÍSLUŠENSTVÍ K PLETIVÙM A SLOUPKÙM
Napínací a vázací dráty, napínaèe
Sortiment napínacích a vázacích drátù i napínaèù Vám
nabízíme v provedení pozinkovaném i zeleném poplastovaném (na objednávku i jiné barevné provedení), v široké škále
balení. Napínací dráty spolu s napínaèi, pøíchytkami,
pøípadnì objímkami slouží k napnutí pletiva, vázací drát
k pøivázání pletiva ke krajním sloupkùm a k pøichycení pletiva
k prostøednímu napínacímu drátu.

Provedení

Napínací drát

Povrchová
úprava

Prùmìr
drátu
(mm)

Balení
(bm)

PVC

3,5

32, 48, 52, 78 + vážený drát

Zn

3,1

80 + vážený drát

1,5

50

PVC

Vázací drát
Zn

Pøíslušenství pro montáž pletiv
Montáž pletiva Vám mùže zjednodušit rùzné pøíslušenství,
které najdete v naší nabídce. V naší pùjèovnì náøadí si
zároveò mùžete zapùjèit potøebné náøadí.

Další pøíslušenství
V nabídce máme také množství dalšího pøíslušenství, jako
jsou náhradní èepièky na sloupky, kotvy na vzpìry, ostnaté
a žiletkové dráty, podhrabové desky, pøíslušící montážní
pøíslušenství, montážní sponky a kleštì, stínící tkaniny
a mnoho dalšího…

SCREEN SERVIS spol. s r.o.
783 46 Lubìnice 156, ÈR, tel.: +420 585 311 452, fax: +420 585 311 462
e-mail:screenservis@screenservis.cz, www.screenservis.cz

e-shop : www.ploty-sita.cz
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