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1030 20 ks 13,60 1 020,00 1 234,20
1230 24 ks 16,10 1 182,00 1 430,22
1430 28 ks 18,50 1 356,00 1 640,76
1630 32 ks 21,00 1 533,60 1 855,66
1830 36 ks 23,40 1 695,60 2 051,68
2030 40 ks 25,90 1 857,60 2 247,70

1645 1030 7,10 1 566,00 1 894,86
1845 1230 8,00 1 728,00 2 090,88
2045 1430 8,80 1 890,00 2 286,90
2245 1630 9,70 2 076,00 2 511,96
2445 1830 10,60 2 610,00 3 158,10
2645 2030 11,40 2 772,00 3 354,12

Příslušenství 
Háček ks 12,00 14,52
Plotna ke sloupkům na 
sypané ploty

ks
453,60 548,86

Jedná se o systém bodově svařených sítí s plechovými pozinkovanými sloupky. 
Výhodou celého systému je šířka sypaného pozinkovaného plotu a jednoduchá montáž sloupků,
které se betonují jako klasické sloupky. 
Do zabetonovaných sloupků se následně vloží svařená síta (panely).
Sloupek je navrhnutý tak, že se síta už nemusí nijak připevňovat ke sloupkům.
Síta jsou mezi sebou vymezená háčky, které zabraňují roztáhnutí konstrukce při plnění kamenem.

Příklad objednávky: 
k sestavení 2,5 m plotu budete potřebujet 2 síta, 2 sloupky a potřebný počet háčků viz výše
Doporučené množství kameniva: výška síta: 1030 mm - 0,80 t.

výška síta: 1230 mm - 0,96 t.
výška síta: 1430 mm - 1,12 t.
výška síta: 1630 mm - 1,28 t.
výška síta: 1830 mm - 1,44 t.
výška síta: 2030 mm - 1,60 t.

k upevnění sloupku na beton - použitelné pro 
max. výšku síta 1400 mm

žárový                           
pozink (Zn)             

2500     
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pozink (Zn)

Doporučená hrubost kameniva (frakce): 32/63 mm, do 1m3 spotřebujete 1,6 t kameniva

200      
mm

ks
200 x 50                

6/6/5

pro 
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Sloupek             
plechový                                   
k sypaným plotům

Síto       
(panel 2D)                              
k sypaným plotům

k fixaci sít k sobě 

pozink (Zn)             


