
Rozmer dielu
výška x dĺžka 

(mm)

Počet
príchytiek

Odporúčaná
výška stĺpika 

(mm)

830 x 2500 4 1600

1030 x 2500 4 1600

1230 x 2500 4 1800

1430 x 2500 6 2000

1630 x 2500 6 2200

1830 x 2500 6 2400

2030 x 2500 6 2600

2230 x 2500 * 8 2800

2430 x 2500 * 8 3000

2030 mm 

1830 mm 

1630 mm 

1430 mm 

1230 mm 

1030 mm

830 mm

Plotové panely DOUBLE

Sú výrobky nadštandardného 
charakteru, ktoré svojou eleganciou 
a jednoduchou montážou predstavujú 
vrchol v plotových programoch. 
Vhodné sú na oplotenia rodinných 
domov, firiem, podnikov a výrobných 
hál, parkov, škôl, športových objektov 
a štadiónov.

Plotové panely DOUBLE

DOUBLE PVC  a DOUBLE HNZ  
   
• oko 200x50   
• priemer drôtu 6 / 5 / 6 mm   
• povrchová úprava: PVC RAL 6005, resp. RAL 7016  
 žiarový zinok 240g/ m2

 *  iba na objednávku

Príslušenstvo k plotovým panelom: 
  
• stĺpik GALAXIA Zn, GALAXIA PVC
• príchytky panelov k stĺpikom
• bavolet   
• podhrabová doska   
• spojky panelov   
• príchytky (AW, U43, L-clip, mostíková)
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Postup montáže:

    Príchytky panelov (priebežná, rohová, koncová)

    Príchytka AW clip

    Príchytka panelu „L-clip“ 

    Spojka panelov

Príprava:
Vytýčte si priamku, kde bude umiestnené oplotenie  

a vyznačte umiestnenie stĺpikov vo vzdialenosti  
252-258 cm (vnútorné strany stĺpikov). 

Vykopte jamu cca 30x30 cm hlbokú cca 50 cm.

Osadenie prvého stĺpika:
Prvú jamu naplňte betónom a osaďte prvý stĺpik. Umiestnite 

stĺpik do potrebnej výšky a okolo stĺpika zhutnite betón.

Osadenie daľších stĺpikov
Daľšiu jamu naplňte betónom, osaďte daľší stĺpik. Správne zame-

rajte vzdialenosť stĺpikov od seba (vnútorná strana stĺpika od seba 
253 cm), umiestnite stĺpik do správnej výšky, vyrovnajte vertikálnu 

polohu stĺpika a okolo stĺpika zhutnite betón. 

V závislosti od kvality betónu  
ho ponechajte dostatočne vyzrieť.

Po vyzretí betónu začneme s osadzovaním plotových panelov 
na stĺpiky. Pomocou príchytiek prichytíme panel na stĺpik.

Záverečné práce:
Po osadení všetkých panelov skontrolujeme zarovnanie oplotenia, 

upravíme okolie oplotenia a z matíc typu ANTIVANDAL silným 
pritiahnutím odtrhneme hlavičku a tým zabránime demontáži 

plotových panelov    Priebežná príchytka panelu na stĺpik GALAXIA

    Príchytka panelu „U43“

    Priebežná príchytka panelu na stĺpik BPL

    Príchytka panelu mostíkováDržiak podhrabovej dosky

detail koncovej 
príchytky

detail priebežnej 
príchytky

detail rohovej 
príchytky
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