PØÍSLUŠENSTVÍ
OSTNATÉ A ŽILETKOVÉ DRÁTY
Ostnaté a žiletkové dráty jsou nejznámìjším zabezpeèovacím prvkem na zvýšení úrovnì bezpeènosti pozemkù èi budov,
budov, zamezují vstupu nepovolaných osob do objektù.

Jsou ochranným doplòkem oplocení objektù vyžadujících
zvýšenou ochranu, tedy pøedevším zemìdìlských, prùmyslových, armádních èi firemních.

VARIANTY OSTNATÉHO DRÁTU

VARIANTY ŽILETKOVÉHO DRÁTU

Povrchová úprava

Zn

Prùmìr drátu (mm)
prùbìžný / ostny

Délka drátu v balení (m)

1,8 / 2,0

50

Prùmìr balíku
-rozvinuté spirály(mm)

100

450

Povrchová úprava

Délka drátu v balení (m)

8 - 10
250
50
PVC

2,0 / 2,5

Zn

700
žiletková páska

200

100

Nástavec na sloupek pro použití ostnatého drátu BAVOLET
Bavolet osazený na sloupek slouží k uchycení maximálnì
tøí øad ostnatého drátu. V oboustranném provedení mùže
sloužit i pro instalaci žiletkového drátu. Je dodávaný pro
kruhové sloupky prùmìru 48 a 60 mm, a pro obdélníkový

sloupek 40 x 60 mm, vyrobený je z hliníku, pøípadnì následnì
poplastovaný zelenou barvou. Držáky ostnatého a žiletkového
drátu jsme schopni vyrobit dle konkrétní potøeby a situace.

MONTÁŽNÍ PØÍSLUŠENSTVÍ
Základním pøíslušenstvím k montáži oplocení jsou napínací
a vázací dráty, napínaèe, pøíchytky napínacího drátu. Vìtšina
tohoto sortimentu je v nabídce v provedení vhodném pro
oplocení s povrchovou úpravou pozinkovanou i poplastovanou.

Dále nabízíme nìkteré náhradní souèásti, jako jsou èepièky
ke sloupkùm a koncovky na vzpìry, ale i krytky s uchem, objímky,
nìkolik druhù šroubù, montážní sponky a nìkteré náøadí.

PODHRABOVÉ DESKY
Podhrabová deska je betonový panel vyztužený ocelovou
výztuží, vysoký 20 nebo 30 cm, dlouhý zpravidla od cca 2,5
do 3 metrù. Je velmi lehce montovatelná spolu se sloupky
za pomocí spojovacích dílù - držákù podhrabové desky.

Montážní pøíslušenství k podhrabovým deskám
Podhrabové desky se na sloupky montují za pomoci držákù
podhrabových desek, které se na sloupky pøichytí šrouby.
Držáky jsou k deskám výšky 200 mm plastové, k deskám
výšky 300 mm pozinkované. Vzpìry je v tomto pøípadì možné

STÍNÍCÍ TKANINY
Stínící tkanina na ploty má široké možnosti použití. Slouží
k zachování soukromí na Vašem pozemku, k ochranì pøed
sluncem, na sportovištích k ochranì proti vìtru, pøípadnì
k zastínìní skleníkù, fóliovníkù a pod. Vybrat si mùžete ze
široké nabídky výšek a balení s ohledem na výšku a délku
Vašeho oplocení. Nabízíme tkaninu se stínivostí 90 %, která
Vám zajistí maximální soukromí. Je ale potøebné dbát na její
dostateèné upevnìní, aby nedošlo k poškození.

ZEMNÍ VRUTY
Zemní vruty slouží k rychlému, jednoduchému a ekologickému zakládání staveb, bez výkopù a betonování. Mají
mnoho možností využití, mimo jiné pøi realizacích oplocení,
zahradních a jiných staveb. Zemní vruty jsou použitelné
okamžitì po instalaci, lze je demontovat a opakovanì použít.
Vzhledem k montáži za sucha je instalace zemních vrutù
možná témìø v prùbìhu celého roku.
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