




čtyřhranné pletivo

OKO 55x55 mm

Síla drátu 2 mm

VýšKa 1000 – 2000 mm

OKO 45x45 mm

Síla drátu 2,7 mm

VýšKa 3000 mm; 4000 mm

pozinkováno

poplastováno

poplastováno
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Čtyřhranné pletivo z pozinkovaného drátu, dodávané v plných i kompaktních rolích. Pletivo je všeobecně optimálním 
řešením pro oplocení rodinných domů, zahrad, vinic, parků, administrativních budov, podnikových areálů a jiných 
objektů. Baleno v rolích po 25 bm.

Čtyřhranné pletivo s dvojí povrchovou úpravou, poplastovaný drát s pozinkovaným vnitřním jádrem, dodávané stan-
dardně v zelené barvě RAL 6005 a bez zapleteného napínacího drátu. Baleno v kompaktních i plných rolích po 25 bm. 
Pletivo SUPER v nabídce i ve variantě se zapleteným napínacím drátem a vrtulkami. Pletivo COLOR v barvách antracit 
RAL 7016, modrá RAL 5002, černá RAL 9005,  hnědá RAL 8014 a šedá RAL 7030 na objednávku.

Tenisové čtyřhranné pletivo s povrchovou úpravou pozinkování a poplastování s menšími oky a silnějším drátem,  
určené převážně pro tenisové kurty a víceúčelová sportoviště. Baleno v rolích po 18 bm.

tip Standard – nejlevnější čtyřhranné pletivo

OKO 55x55 mm

Síla drátu STANDARD 2,4 mm; 

SUPER 2,5 mm; COLOR 2,5 mm; 

STRONG 3 mm

VýšKa 1000 – 2000 mm



Svařované Sítě

OKO 101,6 x 50,8 mm mm

Síla drátu 2,5 mm

VýšKa 610 – 2030 mm

OKO 101,6 x 76,2 mm

Síla drátu 2,2 mm/2,1 mm (vodorovný/svislý)

VýšKa 1020 – 1520 mm

OKO 50,8 x 50,8 mm

Síla drátu 2,5 mm/2,2 mm – 3,5 mm

VýšKa 1020 – 2510 mm

pantanet Family

pantanet light

pantanet protect
Fortinet Medium

Fortinet Super

 poplastováno

 poplastováno

 poplastováno
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Svařované poplastované sítě s jádrem z pozinkovaného drátu, dodávané standardně v zelené barvě odstínu RAL 6073. 
Vodorovné a svislé dráty jsou na rozdíl od pletiva v každém bodě křížení svařeny a následně je svařovaná síť ponořená do 
lázně roztaveného plastu. Bodové sváry zaručují vysokou pevnost a odolnost sítě vůči rozpletení. Baleno v rolích po 25 bm.

str. 6 str. 8 str. 11 str. 14

tip  k dostání také v antracitové barvě

tip  nejlevnější svařovaná síť

tip  doporučujeme pro oplocení

             z
ahrad a výběhů se psy



Svařované panely 3D

panel 3D liGht

panel 3D

pozinkováno 
poplastováno

OKO 50 x 200 mm, v prolisu 50 x 100 mm

Síla drátu 4 mm

VýšKa 1230 - 2030 mm

šířKa 2500 mm

Kompletní systém vysoce kvalitního bezúdržbového oplocení, vyvinut pro profesionální a nízkonákladové  
instalace s dlouholetou životností. Povrchová úprava pozinkování nebo pozinkování + plastová vrstva  
z vypalovaného polyesteru v zelené barvě RAL 6005. Panely v barvách antracit RAL 7016, modrá RAL 5010, černá 
RAL 9005, bílá RAL 9016, šedá RAL 7030 a v dalších barvách dle možností RAL na objednávku. Panely jsou dle výšky 
opatřeny 2 – 4 vodorovnými prolisy pro zvýšení pevnosti. Pro dokonalé zabezpečení přesahují svislé dráty v horní 
části o 30mm a vytvářejí tak ostny.

nejlevnější svařovaný panel

široká paleta barev RAL
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pozinkováno 
poplastováno
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OKO 50 x 200 mm, v prolisu 50 x 100 mm

Síla drátu 5 mm

VýšKa 1030 - 2430 mm

šířKa 2500 mm



Svařované panely 2D

panel 2D

panel 2D SUper

panel 2D Sport

OKO 50 x 200 mm

Síla drátu 2x6 mm/5 mm (vodorovný/svislý)

VýšKa 630 - 2430 mm

šířKa 2500 mm

OKO 50 x 200 mm

Síla drátu 2x8 mm/6 mm (vodorovný/svislý)

VýšKa 630 - 2430 mm

šířKa 2500 mm

OKO 100 x 200 mm

Síla drátu 2x8 mm/6 mm (vodorovný/svislý)

VýšKa 1030 mm; 2030 mm

šířKa 2500 mm

Plochá varianta systému svařovaných panelů s profesionálním designem a dlouholetou životností. K dostání  
v pozinkovaném nebo v pozinkovaném a následně poplastovaném provedení v zelené barvě RAL 6005. Panely  
v barvách antracit RAL 7016, modrá RAL 5010, černá RAL 9005,  bílá RAL 9016, šedá RAL 7030 a v dalších barvách dle  
možností RAL na objednávku. Plotový panel má vždy dva zesílené vodorovné dráty pro zvýšení pevnosti a tuhosti.  
Všechny plotové panely mají šířku pole 2500mm a v horní části přesahují svislé dráty o 30mm přes vodorovné, čímž jsou  
po celé délce panelu vytvořeny ostny. 

široká paleta barev RAL  tip

tip nejpevnější oplocení

Pro své ploché provedení a v kombinaci se 
speciálními protihlukovými příchytkami jsou tyto 
panely obzvláště vhodné pro víceúčelová hřiště  
a sportoviště v městských zástavbách.  
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vhodné pro víceúčelová hřiště tip
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pozinkováno 
poplastováno

pozinkováno 
poplastováno

pozinkováno 
poplastováno



plotové SloUpky a vzpěry 

Sloupek kulatý

38 mm       1500 – 2250 mm

48 mm        2000 – 3000 mm

60 mm        3750 mm; 4750 mm

pozinkováno
poplastováno

Sloupek Clip

48 mm       1700 – 3000 mm

60 mm       2500 – 3500 mm

poplastováno

Sloupek hranatý

pozinkováno
poplastováno

vzpěra kulatá

pozinkováno
poplastováno

Klasické sloupky kruhového průřezu 
vhodné pro čtyřhranná  pletiva, svařované 
sítě i panely. Povrchová úprava 
pozinkování nebo pozinkování + komaxit 
v zelené barvě RAL 6005. Další barvy dle 
možností RAL na objednávku. Dodávané 
včetně plastového kloboučku a jedné 
zatloukací příchytky horního napínacího 
drátu.

60 x 40 mm       1500 – 2800 mm

60 x 60 mm       1000 – 3000 mm

38 mm       1500 – 3000 mm

48 mm        3750 mm; 4750 mm

tip  výška sloupku = výška plotu + 50 cm

Speciální sloupek s montážní lištou 
nejvhodnější pro montáž svařovaných sítí. 
V provedení pozinkovaném 
+ poplastovaném v odstínu zelené RAL 
6005. Dodávaný včetně kloboučku z PVC. 

Podpěra sloupků při montáži čtyřhranného 
pletiva a svařovaných sítí. Povrchová úprava 
zinek nebo zinek + komaxit v zelené barvě 
RAL 6005. Další barvy dle možností RAL na 
objednávku. Nedílnou součástí vzpěry je 
kompletní koncovka pro uchycení na 
sloupek.

Hranaté sloupky vhodné zejména pro 
panelové oplocení. Povrchová úprava 
pozinkování nebo pozinkování + plastová 
vrstva z vypalovaného polyesteru v zelené 
barvě RAL 6005. Součástí sloupku je krytka 
z PVC.

 tip  k dostání také v antracitové barvě

str. 3 str. 4 str. 5 str. 6 str. 9
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tip  doporučujeme po každých 25 bm,

v rozích a bodových zlomech  

 tip široká paleta barev RAL  



příSlUŠenStví

napínací drát

vázací drát

napínací kladka

příchytka pvC zatloukací

příchytka pvC 

se samořezným šroubkem

Svorky ideal

Svorky Clip

Vhodný pro poplastovaná a pozinkovaná 
pletiva. Pro výšky plotu 1000 mm a 1250 mm 
doporučujeme napínací drát na horní a spodní 
řadu. Od výšky 1500 mm pak na horní, spodní 
i středovou řadu. 

Nabízí všestranné využití. Standardně 
používaný k přichycení pletiva ke kulatým 
sloupkům. Vhodný i při montáži 
chovatelského a hospodářského pletiva.

Slouží k vypnutí plotové osnovy z řad 
napínacích drátů v úseku mezi vzpěrovými 
sloupky. Napínací kladky jsou potřeba 
na každou řadu napínacích drátů.

str. 3 str. 4 

Příchytky napínacího drátu nabízíme ve dvojím provedení. 
Součástí tzv. zatloukací příchytky je nerezový trn, pro který je 
nutné do sloupku předvrtat otvor. Barva černá a zelená.

Druhý typ příchytky dodáváme se samořezným šroubkem. 
Barva černá a zelená.

Pozinkované nebo poplastované plotové  
svorky Ideal slouží k uchycení čtyřhranného 
pletiva k napínacímu drátu. 

Svorky CLIP z nerezového drátu o průměru 
3,5 mm, určené k přichycení svařovaných sítí 
ke sloupku CLIP.
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Velmi dobrý pomocník při montáži svařovaných 
plotových panelů 3D ke kruhovým sloupkům průměru 
48 mm. 

Určená pro přichycení panelů 2D a 3D ke kruhovým 
sloupkům Ø 48 mm. Skládá se ze dvou částí, které jsou 
spojeny pomocí šroubů s bezpečnostními matkami. 
Pouze v zelené barvě.

Vhodný k uchycení panelu 3D na sloupek 
obdélníkového průřezu 60x40 mm, tzv. nekonečná 
montáž. Dodáváno s bezpečnostní trhací matkou.

Nerezová spojka slouží ke vzájemnému spojení panelů 
3D při tzv. nekonečné montáži.

Vhodné pro upevnění panelů 2D a 3D ke sloupkům bez 
děr obdélníkového průřezu o profilu 60x40 mm.
Provedení v kombinaci plast + kov.

příSlUŠenStví

Příchytka OMEGa

příChytky pro krUhovÝ SloUpek Ø48mm

příChytky pro SloUpek 60x40 mm

str. 5 str. 6 str. 7
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Objímková příchytka – průběžnáObjímková příchytka – koncová Objímková příchytka – rohová

Určené pro upevnění panelů 2D a 3D k obdélníkovým sloupkům bez děr o profilu 60x40 mm. Skládají ze dvou částí, 
které jsou spojené pomocí šroubů s bezpečnostními matkami. 

Příchytka PVC 3d a 2d

třmenová příchytka

Panelová spojka

Hákový šroub s trhací matkou  

Objímková příchytka – průběžná

příChytky pro 
SloUpek 60x60 mm

PVC příchytky používané k uchycení  
plotových panelů 2D a 3D ke čtvercovým 
sloupkům bez děr o profilu 60x60mm. 
Dodáváno se samořezným šroubem tex.



příSlUŠenStví

Zemní vruty Pozinkovaný zemní vrut vhodný pro montáž kruhových plotových 
sloupků bez betonáže. Jednoduchá manipulace, rychlá montáž.

Patky slouží k upevnění  
sloupků a vzpěr do betonových 
podezdívek, betonu nebo asfaltu 
za pomoci chemických kotev. 
Patka sloupku čtvercového tvaru 
150 x150 mm má standardně 
4 otvory, patka vzpěry má pak 
otvory 2. V pozinkovaném  
a poplastovaném provedení.

Rámeček je výborným pomocníkem při uchycování  
čtyřhranného pletiva nebo svařovaných sítí ke sloupkům  
branek a bran nebo k fasádám domů. Pouze v zelené barvě. 

Jedná se o nástavec pod úhlem 45 stupňů na kruhový sloupek pro  
maximálně 3 řady ostnatého drátu. Jednostranné a oboustranné bavolety  
na hranaté sloupky jsou k dispozici na objednávku. 

str. 11str. 3 str. 14
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str. 7

Bavolet

rámeček pro přichycení pletiva

Patka sloupku a vzpěry

držák vzpěry na podhrabovou desku
Pozinkovaný držák vzpěry slouží pro snadnější usazení 
kruhových pozinkovaných a poplastovaných vzpěr na 
betonovou podhrabovou desku šířky 50 mm.



str. 6str. 5 str. 12str. 3

Branky jeDnokříDlé

výplň svařovaný panel 3D nebo 2D

šířKa 1000 mm

VýšKa 1230 – 2030 mm

výplň svařovaná síť Fortinet

šířKa 1000 mm; 1250 mm

VýšKa 950 – 1950 mm

pozinkováno
poplastováno

pozinkováno
poplastováno

 poplastováno

výplň čtyřhranné pletivo

šířKa 1000 mm

VýšKa 1000– 2000 mm
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Zahradní branky vhodné k oplocení ze čtyřhranného pletiva, svařovaných sítí nebo plotových panelů. Použitý 
materiál pozinkování + komaxit v barevném provedení zelená RAL 6005. Křídlo branky je dodáváno s výplní, 
kvalitním zámkem zabudovaným do rámu, nastavitelnými panty, klikou, uzamykatelným zámkem a klíči. Součástí 
balení jsou i nosné sloupky.

str. 4



Brány DvoUkříDlé

výplň čtyřhranné pletivo

pozinkováno
poplastováno

výplň svařovaná síť Fortinet

šířKa 3000 mm; 4000 mm

VýšKa 950 – 1950 mm

poplastováno

výplň svařovaný panel 3D nebo 2D

šířKa 3500 mm; 4000 mm

VýšKa 1530 – 2030 mm

pozinkováno 
poplastováno

šířKa 3600 mm

VýšKa 1000 – 2000 mm

Dvoukřídlé zahradní brány výborně harmonizují se zahradními brankami ve stejném provedení a s oplocením 
ze čtyřhranného drátěného pletiva, svařovaných sítí nebo plotových panelů. Vysoce kvalitní povrchová úprava 
pozinkování + komaxit v barevném provedení v zelené RAL 6005. Další barvy dle možností RAL na objednávku.  
Brána je vybavena uzamykatelným zámkem zabudovaným do rámu, klikou, klíči, nastavitelnými panty a zajišťovacím 
kolíkem křídla brány. Součástí balení jsou i nosné sloupky.

str. 4 str. 5 str. 6 str. 11 str. 3
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oChrana SoUkroMí

VýšKa 1000 – 2000 mm

BalEní 5 m

VýšKa 1000 mm; 1500 mm; 1800 mm

BalEní 3 m

Štípaný bambus

Umělý živý plot

Vhodné příslušenství: vázací drát; 
stahovací pásky Soleado

Zastiňovací tkanina SOLEADO tkaná z materiálu PE tmavě zelené barvy. Vhodná k přichycení na jakýkoliv typ 
oplocení pomocí vázacího drátu nebo celoplastových pásek. Instalace zastiňovací tkaniny je možná jak svisle, tak 
vodorovně. Výrobcem udávané zastínění 50m balení 90 %, 15m balení 80 %.

Štípaný bambus je velmi oblíbenou formou přírodního zastínění. Uchycení lze provést pomocí vázacího drátu. 
Pro ochranu před dřevokaznými houbami a hmyzem doporučujeme bambus ošetřit přípravkem Dřevosan.

Umělé živé ploty vytváří příjemnou clonu od rušné ulice a skvěle tak nahradí přírodní živý plot. Umělé živé ploty  
s imitací jemného dvoubarevného jehličí se vyznačují 95% zastíněním, výbornou odolností vůči povětrnostním vlivům 
a velmi snadnou montáží za pomoci vázacího drátu.

VýšKa 1500 mm; 2000 mm

BalEní 15 m; 50 m

ZaStínění 80 %; 90 %

str. 8 

Vhodné příslušenství: vázací drát; 
přípravek k ošetření Dřevosan

zastiňovací tkanina SoleaDo
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zvÝŠená oChrana oBjektŮ

podhrabová deska 

délKa 2450 mm; 2950 mm

VýšKa 200 mm; 300 mm

šířKa 50 mm

Vhodné příslušenství: držák podhrabové desky

betonové

Žiletkový drát

PrůMěr SPirály 450 mm; 700 mm; 980 mm

délKa SPirály 8 m; 11 m; 14 m

Vhodné příslušenství: oboustranný bavolet
              ostnatý drát
              svorky CLIP

pozinkováno

ostnatý drát

délKa SVitKu 50 m; 100 m

Vhodné příslušenství: jednostranný bavolet
              oboustranný bavolet
              svorky CLIP
              příchytka PVC zatloukací
              napínací kladka

pozinkováno
poplastováno

Kvalitní betonový panel nahrazující podezdívku zamezuje podrůstání trávy a plevele přímo pod plotem. Betonová 
podhrabová deska bez zámku je v celé své délce široká 50 mm a je vhodná pod ploty z drátěných pletiv, svařovaných 
sítí i plotových panelů. Standardně se přichycuje na kulatý či hranatý sloupek pomocí stabilizačních držáků.

Ostnatý drát se střídavým navíjením drátů a se 4-hrotými ostny se vyznačuje vysokou pevností. K dostání v pozinkovaném 
nebo v pozinkovaném a následně poplastovaném provedení v zelené barvě RAL 6005.  Ostnatý drát lze instalovat přímo 
na sloupek nebo na tzv. bavolet. Je vhodný k zajištění proti přelezu na všechny námi nabízené druhy plotů.

str. 3 str. 4 str. 7 str. 10
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Žiletkový drát vyrobený z ocelového drátu, na kterém jsou osazeny velmi ostré čepelky. Kvalitní povrchová úprava 
pozinkování. Standardně se přichycuje k osnově z řad ostnatého drátu připevněných v oboustranném bavoletu. Použitím 
žiletkového drátu dodáte každému plotu vysokou ochranu proti přelezení.



OKO 10 – 27 mm

VýšKa 1000 - 1500 mm

ChovatelSké pletivo

Chovatelské šestihranné pletivo

oko 13 – 25 mm

Síla drátu 0,7 -  0,8 mm

VýšKa 1000 mm

pozinkováno
poplastováno

Chovatelská svařovaná síť

OKO 6 – 25 mm

Síla drátu 0,5 – 1,6 mm

VýšKa 1000 mm

pozinkováno

Celoplastové pletivo polynet

celoplastové

Chovatelské králičí pletivo, tvořené šestihrannými oky, se vyznačuje všestranným použitím. Využití nachází  
především v zemědělství jako výplň klecí, králíkáren a kurníků. Vhodné také jako ochrana rostlin, stromů a keřů před 
okusem. Králičí pletivo nabízíme v pozinkovaném nebo pozinkovaném a poplastovaném provedení v zelené barvě.

Chovatelská svařovaná síť s čtvercovými oky a s povrchovou úpravou pozinkování. Osvědčená výplň na výrobu 
voliér pro ptáky, klecí pro drobná zvířata a kotců pro králíky, morčata a jiné hlodavce. Dále se pletivo hojně využívá 
k ochraně výsevů před škůdci, nebo jako síta do prosévačů a pro ohrazení kompostů na zahradě.

Celoplastová plotovina vyrobená z polyetylenu, určená pro zemědělské, lesnické a zahrádkářské účely jako ochrana 
stromů a keřů před okusem lesní zvěří. Dobře použitelná i k ohraničení sjezdovek. Svým složením je vysoce odolná 
vůči povětrnostním vlivům a UV záření. Dobře odolává nízkým teplotám a zaručuje tak dostatečnou trvanlivost. 
Dodávaná ve standardním zeleno-šedém barevném provedení.

str. 8
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str. 8

poplastováno

hoSpoDářSké a Dekorační pletivo

lesnické uzlové pletivo

Síla drátu 1,6 mm/2 mm;  1,8 mm/2,2 mm

VýšKa 1000 - 2000 mm

POčEt VOdOrOVnýCH drátů 8 – 22

rOZtEč SViSlýCH drátů 150 mm

Vhodné příslušenství: skoby Zn 5 kg; 
              vázací drát

Svařované ohradové pletivo Benita

ohradové uzlové pletivo

VýšKa 1600 mm; 2000 mm

POčEt VOdOrOVnýCH drátů 13; 17 

rOZtEč SViSlýCH drátů 150 mm

poplastováno

Dekorační pletivo DekolUX

OKO 90 x 150 mm

Síla drátu 2,5 mm/3 mm (vodorovný/svislý)

VýšKa 250 - 1200 mm

Vhodné příslušenství: sloupek Dekolux; 
              vázací drát

Pletivo pro mnohostranné využití  
v zemědělství, chovatelství  
a zahradnictví. Lesnické uzlové  
pletivo je vyrobeno splétáním 
ocelových pozinkovaných drátů. 
Standardně se používá pro oplocení 
ovocných sadů a lesních školek. 
Snadno se instaluje na dřevěné kůly 
a spolehlivě kopíruje i svažitý terén. 
V současné době  se uzlové pletivo 
hojně využívá k oplocení silničních, 
dálničních a železničních koridorů. 
Jako vhodné příslušenství k instalaci 
nabízíme pozinkované skoby.

Svařované ohradové mnohoúčelové 
pletivo Benita je vhodné zejména pro 
zemědělství a lesnictví. Slouží k oplocení 
pastvin a výběhů s dobytkem a jako 
zábrana pro lesní zvěř. Vodorovné  
a svislé dráty jsou na rozdíl od lesnického 
pletiva v každém bodě křížení svařeny  
a následně je pletivo ponořené do lázně 
roztaveného plastu. Standardně dodává-
no v barevném provedení odstínu zelené.

Splétané ozdobné pletivo Dekolux 
vyrobené z pozinkovaných ocelových 
drátů potažených PVC v horní části 
zakončené do elegantních oblouků. 
Směr pletení drátu je střídavě opačný, 
což síti dodává dostatečnou stabilitu. 
Lehce se instaluje kolem jakéhokoliv 
tvaru květinového a užitkového záhonu 
nebo skalky, kterou nejen chrání, ale 
zároveň i dekoruje. Standardně dodá-
váno v zeleném barevném provedení.
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pozinkováno

Síla drátu 1,6 mm/2 mm

VýšKa 1000 – 1800 mm

POčEt VOdOrOVnýCH drátů 8 – 13

Ohradové uzlové pletivo je vhodné  
k oplocení pastvin a výběhů menších 
druhů dobytka, pro dočasné oplocení 
staveb, přepažení pozemků a k ochraně 
dřevin proti okusu. Na rozdíl od lesnického 
uzlového pletiva, které má hustší oka ve 
své spodní části, je velikost všech ok  
ohradového uzlového pletiva stejná, a to 
150 x 150 mm.

pozinkováno



MoBilní oploCení

délKa 3500 mm

Síla drátu 3,5 mm

VýšKa 1100 mm; 2000 mm

Vhodné příslušenství: branka typu F2
              betonový podstavec
              plastbetonový podstavec
              spojovací prvek
              otočný závěs k brance
              kolečko k brance

pozinkováno

Celoplastová síť DRAGON je vyrobená z kvalitního polyethylenu. Vyznačuje se vynikající pevností a dobrou
 konstrukční odolností. Toto pletivo je vhodné k použití při oplocení staveb, jako výstražné oplocení při práci
na komunikacích, při sportovních akcích a při vytyčení rizikových oblastí. 

str. 8

Mobilní panel typu F1, F2

Síť DraGon

Pevné mobilní panely jsou vhodné pro ohrazení stavenišť, vytyčení průmyslových ploch a míst, kde se konají 
veřejné akce. Mobilní plotové dílce slouží jako ochrana proti krádeži, zabraňují vstupu nežádoucích osob 
na nebezpečná místa a umožňují kontrolu přístupu návštěvníků na různé kulturní a společenské akce. Mezi mobilní 
ploty se řadí plotové dílce typu F2 a F1 v pozinkovaném provedení. Díky jednoduchému upevňovacímu 
příslušenství se mobilní panely vyznačují nenáročnou instalací s nízkými náklady. Do kategorie mobilních plotů 
neodmyslitelně patří i betonové a plastbetonové stabilizační podstavce, spojovací prvky, vzpěry a mobilní branky 
s otočným závěsem a kolečkem.
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kované oploCení

Systém kovaného oplocení určený pro oplocení rodinných domů i veřejných budov. Rozmanitost vzorů, 
tvarů a barev kovaného oplocení poskytuje neomezené možnosti při volbě Vašeho oplocení. Všechny 
systémové prvky kovaného oplocení lze libovolně skládat a kombinovat je jak se vstupními brankami, 
tak se samonosnými posuvnými a dvoukřídlými bránami ve stejném provedení. Máte na výběr z mnoha 
variant: rovná, konkávní nebo konvexní linie oplocení, segmenty s uzavřenou konstrukcí, tvarově zajímavé 
špičky, sloupky ukončené jehlanem nebo koulí. Dokonalá povrchová úprava žárovým zinkováním 
a práškovým lakováním zaručuje dlouholetou životnost. Široká škála barev RAL a vzorů umožňuje přizpůsobit 
výběr oplocení zcela podle Vašich představ. 

 Systém Lux – bohatý design luxusního oplocení

 Systém Premium – jednoduše elegantní oplocení

 Systém Style – moderně originální design oplocení

 Systém Vario – unikátní a neopakovatelný design oplocení

 Systém Classic – klasická forma a tvar oplocení
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