PLOTOVÉ PANELY
Elegantní systém oplocení formou plotových panelù
s jednoduchým ukotvením na sloupky. Plotové panely
pøedstavují vrchol v plotových programech. Jsou vhodné
k oplocení rodinných domù, firem, podnikù, výrobních hal,
škol, sportovních objektù a stadionù.

Dostupné jsou v široké škále výšek a barevných provedení.
Oplocení z plotových panelù lze doplnit podhrabovými
deskami, ostnatým nebo žiletkovým drátem a jiným pøíslušenstvím.

3D PLOTOVÝ PANEL
Svaøovaný panel z vertikálních a horizontálních ocelových
drátù navzájem bodovì svaøených. Pøíèná tuhost panelu
je zabezpeèená horizontálními prolisy. Panel je nahoøe
zakonèen ostny, dole vodorovným drátem.
Šíøka panelu: 2500 mm (resp. 2000 mm)
Výška panelu: 800 - 2400 mm
Prùmìr drátu: 4 nebo 5 mm
Velikost oka: 50 x 200 mm
Výška prolisu: 100 mm (resp. 200 mm)
Povrchová úprava:
- žíhaný drát bez povrchové úpravy
- žárové pozinkování (HDG)
- svaøené z pozinkovaného drátu
- svaøené z pozinkovaného drátu a práškové
poplastování v odstínech barevné škály RAL
Panely nejsou dostupné ve všech kombinacích výše uvedených parametrù. Pro konkrétní možnosti kombinací výšky,
prùmìru drátu a barevného provedení nás kontaktujte.

2D PLOTOVÝ PANEL
Svaøovaný panel z vertikálních a zdvojených horizontálních ocelových drátù navzájem bodovì svaøených. Panel
je nahoøe zakonèen ostny dlouhými 30 mm.
Šíøka panelu: 2500 mm
Výška panelu: 600 - 2400 mm
Prùmìr horizontálního drátu: 6 mm (2 ks) vè. povrch. úpr.
Prùmìr vertikálního drátu: 5 mm (1 ks) vè. povrch. úpr.
Velikost oka: 50 x 200 mm
Povrchová úprava:
- žíhaný drát bez povrchové úpravy
- žárové pozinkování (HDG)
- žárové pozinkování (HDG) a práškové
poplastování v odstínech barevné škály RAL
- svaøené z pozinkovaného drátu
- svaøené z pozinkovaného drátu a práškovì poplastované
v odstínech barevné škály RAL
Panely nejsou dostupné ve všech kombinacích výše uvedených parametrù. Pro konkrétní možnosti kombinací výšky,
prùmìru drátu a barevného provedení nás kontaktujte.

SLOUPKY K PLOTOVÝM PANELÙM
Sloupky k plotovým panelùm jsou dodávány v délkách
a provedeních vhodných pro jednotlivé výšky a typy plotových panelù. Souèástí sloupku je plastová krytka. Panely
se ke sloupkùm pøipevòují pøíchytkami (v naší nabídce je
nìkolik typù pøíchytek), resp. se montují na sloupky
s montážní lištou.

Profil sloupku: 40 x 60 mm
Výška sloupku: 1500 - 3200 mm
Povrchová úprava:
- GALFAN (95 % Zn + 5 % Al)
- žárovì pozinkovaný
- pozinkování + poplastování v RAL 6005
- v provedení s montážní lištou i v dalších odstínech barevné
škály RAL

PØÍSLUŠENSTVÍ K PLOTOVÝM PANELÙM
Pøíchytky plotových panelù
Pro systémy vyžadující upevnìní plotových panelù pøíchytkami nabízíme nìkolik variant tìchto pøíchytek.

Ostatní pøíslušenství
Oplocení z plotových panelù je možno doplnit dalším
pøíslušenstvím, jako je ostnatý nebo žiletkový drát, podhrabové desky. K tomuto sortimentu jsou dostupné také
náhradní èepièky na sloupky, spojovací a kotvící materiál.
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