
Pletiva v rolích

Poplastované pletivo bez zapleteného drátu 

zelené  výška 125cm + sloupky 38mm

Poplastované pletivo bez zapleteného drátu 

antracit RAL 7016, výška 125cm + sloupky 48mm

Použití:  zelené pletivo pro výstavbu plotu 

kolem domu, předzahrádky

Použití:  tmavě šedé pletivo pro výstavbu plotu 

kolem domu, předzahrádky

Výhody:  Levná a rychlá stavba,  univerzální 

použití, pletivo bez zepleteného drátu se 

snadněji napíná ( nejprve si samostatně napnete 

dráty a poté na vytvořenou drátěnnou osnovu 

pověsíte pletivo)

Výhody:  Levná a rychlá stavba,  univerzální 

použití,  silné sloupky 48mm, pletivo bez 

zepleteného drátu se snadněji napíná ( nejprve si 

samostatně napnete dráty a poté na vytvořenou 

drátěnnou osnovu pověsíte pletivo)

Nevýhody: bez podhrabové desky prorůstá 

tráva, poměrně nízké

Nevýhody: bez podhrabové desky prorůstá tráva, 

poměrně nízké

Poplastované pletivo bez zapleteného drátu 

zelené výška 150cm + sloupky 38mm

Poplastované pletivo bez zapleteného drátu 

antracit RAL 7016, výška 150cm + sloupky 48mm

Použití:  zelené pletivo pro výstavbu plotu 

kolem domu, nejběžnější výška

Použití:  zelené pletivo pro výstavbu plotu kolem 

domu, předzahrádky, nejběžnější výška

Výhody: Levná a rychlá stavba,  univerzální 

použití,  pletivo bez zepleteného drátu se 

snadněji napíná ( nejprve si samostatně napnete 

dráty a poté na vytvořenou drátěnnou osnovu 

pověsíte pletivo)

Výhody: Levná a rychlá stavba,  univerzální 

použití,  pletivo bez zepleteného drátu se 

snadněji napíná ( nejprve si samostatně napnete 

dráty a poté na vytvořenou drátěnnou osnovu 

pověsíte pletivo)

Nevýhody: bez podhrabové desky prorůstá 

tráva, 
Nevýhody: bez podhrabové desky prorůstá tráva, 

Poplastované pletivo bez zapleteného drátu 

zelené  výška 150cm + sloupky 48mm

Poplastované pletivo bez zapleteného drátu 

antracit RAL 7016, výška 180cm + sloupky 48mm

Použití: zelené pletivo pro výstavbu plotu kolem 

domu, nejběžnější výška

Použití: zelené pletivo pro výstavbu plotu kolem 

domu, předzahrádky, nejběžnější výška

Výhody: Levná a rychlá stavba,  univerzální 

použití, zesílené sloupky 48mm,  pletivo bez 

zepleteného drátu se snadněji napíná ( nejprve 

si samostatně napnete dráty a poté na 

vytvořenou drátěnnou osnovu pověsíte pletivo)

Výhody: Levná a rychlá stavba,  univerzální 

použití, zesílené sloupky 48mm,  pletivo bez 

zepleteného drátu se snadněji napíná ( nejprve si 

samostatně napnete dráty a poté na vytvořenou 

drátěnnou osnovu pověsíte pletivo)

Nevýhody: bez podhrabové desky prorůstá 

tráva, 
Nevýhody: bez podhrabové desky prorůstá tráva, 

Poplastované pletivo bez zapleteného drátu 

zelené výška 180cm + sloupky 48mm

Pozinkované pletivo 150cm se zapleteným 

drátem a zinkované sloupky 38mm

Použití: zelené pletivo pro výstavbu plotu kolem 

domu, pro bytový sektor poměrně vysoká výška 

pletiva

Použití:  zinkované pletivo pro výstavbu plotu 

kolem domu, zahrady, atd… voliéry a výběhy na 

psy, atd…
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Výhody: Levná a rychlá stavba,  univerzální 

použití, zesílené sloupky 48mm,  pletivo bez 

zepleteného drátu se snadněji napíná ( nejprve 

si samostatně napnete dráty a poté na 

vytvořenou drátěnnou osnovu pověsíte pletivo)

Výhody:  rychlá stavba,  univerzální použití, Zn 

pletivo je pevnější a tvrdší než poplastované  a 

více vydrží nápor psů, zvířat.

Nevýhody: bez podhrabové desky prorůstá 

tráva, 

Nevýhody: Zn pletivo je dnes již dražší než 

poplastované, vydrží podstatně méně než 

poplastované, bez podhrabové desky prorůstá 

tráva, sloupky 38mm jsou ekonomickou volbou

Poplastované pletivo se zapleteným zelené 

výška 125cm + sloupky 38mm

Poplast. svařované pletivo Executive plus zelené 

125cm ( obdélníčky 5x10) + sloupky 38mm

Použití:  zelené pletivo pro výstavbu plotu 

kolem domu, předzahrádky

Použití:  netradiční zelené pletivo pro výstavbu 

plotu kolem domu, předzahrádky

Výhody:  Levná a rychlá stavba,  univerzální 

použití, pletivo se zapl. drátem jde rychleji 

montovat, ale hodí se spíše na dlouhé rovinné 

úseky

Výhody:  Neotřelý originální vzhled,snadná 

stavba na rovných plochách,  

Nevýhody: bez podhrabové desky prorůstá 

tráva, poměrně nízké

Nevýhody:  hodí se spíše na rovinné úseky, 

použití bez podhrabové desky prorůstá tráva, 

Poplastované pletivo bez zapleteného drátu 

zelené výška 150cm + sloupky 38mm

Poplast. svařované pletivo Executive plus 

ANTRACIT výška 125cm ( obdélníčky 5x10) + 

sloupky 48mm

Použití:  zelené pletivo pro výstavbu plotu 

kolem domu, nejběžnější výška

Použití:  netradiční tmavě šedé pletivo pro 

výstavbu plotu kolem domu, předzahrádky

Výhody: Levná a rychlá stavba,  univerzální 

použití,  pletivo se zapl. drátem jde rychleji 

montovat, ale hodí se spíše na dlouhé rovinné 

úseky

Výhody:  Neotřelý originální vzhled,snadná 

stavba na rovných plochách,  pevné sloupky i 

pletivo, moderní barva antracit ( tmavě šedá)

Nevýhody: bez podhrabové desky prorůstá 

tráva, 

Nevýhody:  hodí se spíše na rovinné úseky, 

použití bez podhrabové desky prorůstá tráva, bez

Poplastované pletivo bez zapleteného drátu 

zelené  výška 150cm + sloupky 48mm

Poplast. svařované pletivo Executive plus 

ANTRACIT výška 150cm ( obdélníčky 5x10) + 

sloupky 48mm

Použití: zelené pletivo pro výstavbu plotu kolem 

domu,  nejběžnější výška

Použití:  netradiční tmavě šedé pletivo pro 

výstavbu plotu kolem domu, předzahrádky

Výhody: Levná a rychlá stavba,  univerzální 

použití, zesílené sloupky 48mm, pletivo  pletivo 

se zapl. drátem jde rychleji montovat, ale hodí 

se spíše na dlouhé rovinné úseky

Výhody:  Neotřelý originální vzhled,snadná 

stavba na rovných plochách,  pevné sloupky i 

pletivo, moderní barva antracit ( tmavě šedá)

Nevýhody: bez podhrabové desky prorůstá tráva, 
Nevýhody:  hodí se spíše na rovinné úseky, bez 

použití bez podhrabové desky prorůstá tráva, 
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Poplastované pletivo bez zapleteného drátu 

zelené  výška 180cm + sloupky 48mm

Použití: zelené pletivo pro výstavbu plotu kolem 

domu, pro bytový sektor poměrně vysoká výška 

pletiva

Výhody: Levná a rychlá stavba,  univerzální 

použití, zesílené sloupky 48mm,  pletivo se zapl. 

drátem jde rychleji montovat, ale hodí se spíše 

na dlouhé rovinné úseky

Nevýhody: bez podhrabové desky prorůstá 

tráva, 

Panelové oplocení

Panelový plot LARIO zelený výška 122cm + 

kulaté sloupky pr. 48mm (lze nahradit i za 

hranaté)

Panelový plot LARIO antracit výška 122cm + 

kulaté sloupky pr. 48mm (lze nahradit i za 

hranaté)

Použití: pro pevné ploty, předzahrádky, voliery 

na psy.

Použití: pro pevné ploty, předzahrádky, voliery 

na psy.

Výhody:  Luxusní vzhled, velká pevnost, snadná 

a jednoduchá montáž, variabilita, možnost 

pozdějšího rozebrání plotu. Možno 

nakombinovat se spoustou typů bran a branek

Výhody:  Luxusní vzhled, velká pevnost, snadná a 

jednoduchá montáž, variabilita, možnost 

pozdějšího rozebrání plotu. Možno 

nakombinovat se spoustou typů bran a branek

Nevýhody:  plot ve vyšší cenové kategorii, 

nutno dodržet přesné rozteče betonování 

sloupků při budování plotu. Bez použití podhr. 

beton. desky prorůstá tráva

Nevýhody:  plot ve vyšší cenové kategorii, nutno 

dodržet přesné rozteče betonování sloupků při 

budování plotu. Bez použití podhr. beton. desky 

prorůstá tráva

Panelový plot LARIO zelený výška 142cm + 

kulaté sloupky pr. 48mm (lze nahradit i za 

hranaté)

Panelový plot LARIO antracit výška 142cm + 

kulaté sloupky pr. 48mm (lze nahradit i za 

hranaté)

Použití: pro pevné ploty, zahrady, voliery na 

psy.
Použití: pro pevné ploty, zahrady, voliery na psy.

Výhody:  Luxusní vzhled, velká pevnost, snadná 

a jednoduchá montáž, variabilita, možnost 

pozdějšího rozebrání plotu. Možno 

nakombinovat se spoustou typů bran a branek

Výhody:  Luxusní vzhled, velká pevnost, snadná a 

jednoduchá montáž, variabilita, možnost 

pozdějšího rozebrání plotu. Možno 

nakombinovat se spoustou typů bran a branek

Nevýhody:  plot ve vyšší cenové kategorii, 

nutno dodržet přesné rozteče betonování 

sloupků při budování plotu. Bez použití podhr. 

beton. desky prorůstá tráva

Nevýhody:  plot ve vyšší cenové kategorii, nutno 

dodržet přesné rozteče betonování sloupků při 

budování plotu. Bez použití podhr. beton. desky 

prorůstá tráva

Panelový plot 3D zinkovaný výška 153cm + 

sloupky 60x40mm

Panelový plot 2D antracit výška 122cm + sloupky 

60x40mm
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Použití: pro pevné ploty, předzahrádky, voliery 

na psy.

Použití: pro pevné ploty, předzahrádky, voliery 

na psy.

Výhody:  Luxusní vzhled zinkovaného plotu, 

velká pevnost, snadná a jednoduchá montáž, 

variabilita, možnost pozdějšího rozebrání plotu. 

Možno nakombinovat se spoustou typů bran a 

branek, sloupky 60x40 se stěnou 1,8mm!

Výhody:  Luxusní vzhled antracitové plotu 2D 

(rovný panel bez žeber), velká pevnost, snadná a 

jednoduchá montáž, variabilita, možnost 

pozdějšího rozebrání plotu. Možno 

nakombinovat se spoustou typů bran a branek, 

sloupky 60x40 se stěnou 1,8mm!

Nevýhody:  plot ve vyšší cenové kategorii, 

nutno dodržet přesné rozteče betonování 

sloupků při budování plotu. Bez použití podhr. 

beton. desky prorůstá tráva

Nevýhody:  plot v nejvyšší  cenové kategorii, 

nutno dodržet přesné rozteče betonování 

sloupků při budování plotu. Bez použití podhr. 

beton. desky prorůstá tráva


