
OPLOCENÍ ZENTUROOPLOCENÍ ZENTURO
   

které umístìním do vybraných ok vytváøí zajímavý

moderní ozdobný prvek. Koneèná volba zda gabion, 

nebo moderní plot s pixely èi bez nich, nebo dokonce 

   

kombinaci obou prvkù, je èistì jen na Vaší fantazii.

Oplocení Zenturo pøedstavuje univerzální a moderní 

kombinaci oplocení plotovými panely a gabionovým 

plotem s ozdobnými prvky. Moderní gabionový plot 

Zenturo umožòuje vyplnìní témìø jakýmkoliv materi-

álem. Souèástí systému jsou i tzv. pixely a strip pásy,

Zenturo Zenturo Super

Systém zahrnuje plotové panely ve dvou provedeních 

(Zenturo a Zenturo Super).

Šíøka panelu:  2000 mm

Výška panelu:  

650 mm (jen Zenturo), 950 mm, 1250 mm, 1550 mm, 

                 1700 mm, 2000 mm

Prùmìr drátu:  

5 mm vodorovný drát, 4,15 mm svislý drát 

Velikost ok: 

Zenturo - kombinace ok 50 x 50, 50 x 100 a 100 x 100 mm

Zenturo Super - kombinace ok 50 x 50 a 50 x 100 mm

Pøi stavbì jednoduchého plotu je výbìr použitého typu

panelu na Vás.   

K realizaci gabionového plotu s použitím menší výplnì 

je vhodné použít panel Zenturo Super s menšími oky 

a výplò je možné do pøipravených košù jednoduše 

   

nasypat. 

 V pøípadì použití vìtší výplnì je vhodnìjší použít 

 klasické Zenturo, kdy pro montáž je zapotøebí min. 

 dvou montážníkù, kteøí kameny do pøipravených košù 

usazují. 

Vytvoøené koše lze vyplnit rùznými výplnìmi: dlažebními 

kostkami a jiným kamenivem, cihlami, ale i pøírodními 

materiály jako jsou polena, kokosové skoøápky, vìtší

kusy kùry…

Povrchová úprava: 

Pozinkování a následné poplastování v barvì RAL 7016 

antracit, panel Zenturo a sloupek Bekaclip i v RAL 6005 

zelená.



e-shop :   www.ploty-sita.cz 

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

Systém oplocení Zenturo doplòují branky a brány 

v pøíslušných výškách. 
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MATERIÁL POTØEBNÝ PRO STAVBU ZENTURO GABIONU

Systém Zenturo se vyznaèuje jednoduchou montáží 

na sloupky Bekaclip (v pøípadì sestavení plotu), nebo 

na obdélníkové sloupky (v pøípadì sestavení 

gabionového plotu). Nabídka sloupkù koresponduje 

s nabízenými výškami panelù. Každý sloupek je opatøen

 krytkou. 

Výška panelu
(v poètu 2 ks 

na 1 koš)

Délka
 sloupku

Poèet pøíchytek
na jeden sloupek

Poèet táhel
na jeden koš

Montážní pøíslušenství zahrnuje pøíchytky pro uchycení 

panelù ke sloupkùm, v pøípadì gabionového plotu Zenturo

navíc držáky pro vzájemné uchycení panelù a møíž 

  k uzavøení gabionu.  

   

V pøípadì realizace oplocení Zenturo gabionu je 

potøebné na každý sloupek instalovat 2 ks sítí (z každé 

   

strany jednu) èímž se vytvoøí koš k naplnìní. 
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