


MATRIX Group, s.r.o. predstavuje
výhradného dodávateľa oplotení Matrix.

Ako Matrix  - Bezpečné oplotenia   Vám ponúkame 
kompletný rad riešení pre všetky typy zváraných plotov. 
Využitím najnovších dostupných technológií garantujeme 
vysoko kvalitný produkt, ktorý sa vyznačuje dlhoročnou 
životnosťou. Oplotenia Matrix sa používajú v podnikoch, 
inštitúciách, v priemysle, okolo strategických zariadení, 
v športových zariadeniach, verejných inštitúciách, ako aj 
okolo súkromného majetku a rodinných domov. Našim 
zákazníkom ponúkame komplexné portfólio služieb: 
od návrhu oplotenia, výber konkrétneho typu, druh 
komponentov až po doručenie a montáž.
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Panelové systémy        Original 3D, Standard 3D, Standard EKO 3D,  2D Duos 6/5/6 a 5/4/5

Brány                                                                         Krídlové brány, Záhradné bránky, Posuvné brány 

Zvárané pletivá           Zvárané pletivá Zn a PVC, Uzlové pletivá 

Prenosné oplotenia
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Panel Original 3D je odolný, bezpečný a univerzálne 
použiteľný pre akýkoľvek typ oplotenia. Poskytuje 
maximálnu ochranu proti korózii a vysokú úroveň 
estetiky. Pri výrobe panelu je využité žiarové 
zinkovanie s finálnou povrchovou úpravou 
práškovou farbou vo všetkých odtieňoch RAL alebo 
PVC na podporou zinkového podkladu.

Výhody panelu ORIGINAL 3D
 z vysoká pevnosť vyplývajúca z vysoko kvalitného oceľového 

drôtu s priemerom 5 mm a horizontálneho profilovania 
ohybov

 z silná ochrana proti korózii - žiarovo zinkované + prášková 
farba alebo PVC

 z komplexnosť systému: systém ponúka panely s rôznymi 
výškami, rôzne miesta pre montáž na pozemku, podstavce, 
podlahy a pod., + kompletné montážne príslušenstvo

 z doplnok k širokej škále brán (krídlové/posuvné brány spolu s 
automatizáciou)

ORIGINAL 3D

 Panelové Systémy

Panelový systém - ORIGINAL 3D



Technické parametre

Výška panelu [mm] Počet ohybov
Výška stĺpika [mm]

Počet objímok

1030 2 1500 2

1230 2 1700 2

1530 3 2000 3

1730 3 2200 3

2030 4 2500 4

2230 4 2700 4

antikorózna ochrana pozinkovaním žiarové zinkovanie, zinok + RAL, zinok + PVC

Hrúbka drôtu v panely po pozinkovaní:

zvislý drôt (výplň) Ø 5 mm +/-0,2 mm   (2030 5/6 mm)

vodorovný drôt (spevnenie) Ø 5 mm +/-0,2 mm   (2030 5/6 mm)

Rozmery panelu v systéme ORIGINAL:

šírka panelu 2500 mm / 3000 mm

výška panelu         550 mm, 1030 mm, 1230 mm, 1530 mm,
1730 mm, 2030 mm, 2230 mm, 2400 mm,

počet technologických ohybov 2 – 5

veľkosť oka 50×200 mm

prierez stĺpika 58×38×1,5

osová vzdialenosť medzi stĺpmi 2,52 m (objímky 3D)

  550 1 2
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v betóne               na patke

do 500 mikrometrov

Technológia
Panel ORIGINAL 3D je vyrobený z oceľového drôtu pomocou naj-
novších dostupných zváracích technológií, v súlade s dodržiavaním 
prísnych štandardov kvality materiálu, výroby a ochrany proti korózii. 
Ponúkame Vám možnosť personalizácie výberom RAL farby z pre-
dloženej škály, ktorá vytvorí do 150 mikrónov hrubý antikorózny náter 
zaručujúci výdrž oplotenia po dlhú dobu. 
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Panelový systém - ORIGINAL 3D



Panel Standard 3D s hrúbkou drôtu 4 mm je 
odolný, bezpečný a všeobecne použiteľný pre 
akýkoľvek typ oplotenia. Poskytuje maximálnu 
ochranu proti korózii a vysokú úroveň estetiky. 
Pri výrobe panelu je využité žiarové zinkovanie 
alebo prášková farba vo všetkých odtieňoch 
RAL na podporou zinkového podkladu.

Výhody panelu STANDARD 3D
 z vysoká pevnosť vyplývajúca z vysoko kvalitného 

oceľového drôtu s priemerom 4 mm a horizontálneho 
profilovania ohybov

 z silná ochrana proti korózii - žiarovo zinkované + 
prášková farba alebo PVC

 z komplexnosť systému: systém ponúka panely s 
rôznymi výškami, rôzne miesta pre montáž na 
pozemku, podstavce, podlahy a pod., + kompletné 
montážne príslušenstvo

 z doplnok k širokej škále brán (krídlové/posuvné brány 
spolu s automatizáciou)

STANDARD 3D

 Panelové Systémy

Panelový systém - STANDARD 3D



Technické parametre

Výška panelu [mm] Počet ohybov
Výška stĺpika [mm]

Počet objímok

1030 2 1500 2

1230 2 1700 2

1530 3 2000 3

1730 3 2200 3

2030 4 2500 4

2230 4 2700 4

antikorózna ochrana pozinkovaním

Hrúbka drôtu v panely po pozinkovaní:

zvislý drôt (výplň)  4 mm +/-0,2 mm

vodorovný drôt (spevnenie)  4 mm +/-0,2 mm

Rozmery panelu v systéme STANDARD:

šírka panelu

výška panelu         550 mm, 1030 mm, 1230 mm, 1530 mm,
1730 mm, 2030 mm, 2230 mm, 2400 mm,

počet technologických ohybov 2 – 5

veľkosť oka

prierez stĺpika 58×38×1,5

osová vzdialenosť medzi stĺpmi 2,52 m (objímky 3D)

  550 1 2

2400 5 3000 4

1100

1300

1600

1800

2100

2300

2500

v betóne               na patke

žiarové zinkovanie, zinok + RAL, zinok + PVC

2500 mm / 3000 mm

50×200 mm / 50x100 mm

do 500 mikrometrov

Panelový systém - STANDARD 3D

Technológia
Panel STANDARD 3D je vyrobený z oceľového drôtu pomocou naj-
novších dostupných zváracích technológií, v súlade s dodržiavaním 
prísnych štandardov kvality materiálu, výroby a ochrany proti korózii. 
Ponúkame Vám možnosť personalizácie výberom RAL farby z pre-
dloženej škály, ktorá vytvorí do 150 mikrónov hrubý antikorózny náter 
zaručujúci výdrž oplotenia po dlhú dobu. 
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Panel Standard 3D EKO s hrúbkou drôtu 4 a 3 mm 
je odolný, bezpečný a všeobecne použiteľný pre 
akýkoľvek typ oplotenia. Poskytuje maximálnu 
ochranu proti korózii a vysokú úroveň estetiky. 
Pri výrobe panelu je využité žiarové zinkovanie 
alebo prášková farba vo všetkých odtieňoch 
RAL na podporou zinkového podkladu.

Výhody panelu ORIGINAL 3D
 z pevnosť  a ľahkosť vyplývajúca z vysoko kvalitného 

oceľového drôtu s priemerom 4 a 3 mm a 
horizontálneho profilovania ohybov

 z silná ochrana proti korózii - žiarovo zinkované + 
prášková farba alebo PVC

 z komplexnosť systému: systém ponúka panely s 
rôznymi výškami, rôzne miesta pre montáž na 
pozemku, podstavce, podlahy a pod., + kompletné 
montážne príslušenstvo

 z doplnok k širokej škále brán (krídlové/posuvné brány 
spolu s automatizáciou)

STANDARD 3D EKO

 Panelové Systémy

Panelový systém - STANDARD 3D EKO



Panelový systém - STANDARD 3D EKO

Technológia
Panel STANDARD 3D EKO je vyrobený z oceľového drôtu pomocou 
najnovších dostupných zváracích technológií, v súlade s dodržiavaním 
prísnych štandardov kvality materiálu, výroby a ochrany proti korózii. 
Ponúkame Vám možnosť personalizácie výberom RAL farby z pre-
dloženej škály, ktorá vytvorí do 150 mikrónov hrubý antikorózny náter 
zaručujúci výdrž oplotenia po dlhú dobu. 

Technické parametre

Výška panelu [mm] Počet ohybov
Výška stĺpika [mm]

Počet objímok

1030 2 1500 2

1230 2 1700 2

1530 3 2000 3

1730 3 2200 3

2030 4 2500 4

2230 4 2700 4

antikorózna ochrana pozinkovaním

Hrúbka drôtu v panely po pozinkovaní:

zvislý drôt (výplň)  3 mm +/-0,2 mm

vodorovný drôt (spevnenie)  4 mm +/-0,2 mm

Rozmery panelu v systéme STANDARD EKO:

šírka panelu 2500 mm / 3000 mm

výška panelu         550 mm, 1030 mm, 1230 mm, 1530 mm,
1730 mm, 2030 mm, 2230 mm, 2400 mm,

počet technologických ohybov 2 – 5

veľkosť oka 50×200 mm / 50x100 mm

prierez stĺpika 58×38×1,5

osová vzdialenosť medzi stĺpmi 2,52 m (objímky 3D)

  550 1 2

2400 5 3000 4

1100

1300

1600

1800

2100

2300

2500

v betóne               na patke

žiarové zinkovanie, zinok + RAL, zinok + PVC

do 500 mikrometrov
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Plochý panel 5/4/5 je panel s dvojito prebiehajúcimi 
vodorovnými drôtami, s priemerom 5 mm a 
vertikálnymi drôtami s priemerom 4 mm. Poskytuje 
maximálnu ochranu proti korózii a vysokú úroveň 
estetiky. Na jeho povrchovú úpravu ponúkame 
žiarové zinkovanie a práškovú farbu vo všetkých 
odtieňoch RAL alebo PVC na podporu zinkového 
podkladu.

Výhody panelu DUOS 5/4/5
 z vysoká stabilita a pevnosť vyplývajúca z použitej vysoko 

kvalitnej oceľe o priemere 5 mm a 6 mm

 z silná ochrana proti korózii - žiarovo zinkované + prášková 
farba alebo PVC

 z komplexnosť systému: systém ponúka panely s rôznymi 
výškami, rôzne miesta pre montáž na pozemku, podstavce, 
podlahy a pod., + kompletné montážne príslušenstvo

 z doplnok k širokej škále brán (krídlové/posuvné brány spolu s 
automatizáciou)

DUOS 5/4/5

 Panelové Systémy

Panelový systém - DUOS 5/4/5



Technológia
Panel DUOS 5/4/5 je vyrobený z oceľového drôtu pomocou najnovších dostup-
ných zváracích technológií, v súlade s dodržiavaním prísnych štandardov kvality 
materiálu, výroby a ochrany proti korózii. Ponúkame Vám možnosť persona-
lizácie výberom RAL farby z predloženej škály, ktorá vytvorí do 150 mikrónov 
hrubý antikorózny náter zaručujúci výdrž oplotenia po dlhú dobu.
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Panelový systém - DUOS 5/4/5

oko 200x50mm / voliteľné

stĺpik 

bez technického prelisu

do 500 mikrometrov

Technické parametre

1030 1500 2

1230 1700 2

1430 2000 3

1630 2200 3

1830 2500 3

2030 2500 4

2230 2700 4

antikorózna ochrana pozinkovaním

Hrúbka drôtu v panely po pozinkovaní:

zvislý drôt (výplň)  4 mm +/-0,1 mm

vodorovný drôt (spevnenie)  2×5 mm +/-0,1 mm

Rozmery panelu v systéme DUOS 2D:

šírka panelu 2500 mm

výška panelu 1030 mm, 1230 mm, 1430 mm, 1630 mm, 1830 mm, 
2030 mm, 2230 mm

veľkosť oka 50×200 mm / voliteľné

prierez stĺpika 58×38×1,5

osová vzdialenosť medzi stĺpmi 2,52 m (objímky 2D)

odporúčaná hĺbka zabetónovania min. 500 mm

Výška panelu [mm]
Výška stĺpika [mm] Počet objímok

v betóne               na patke

1100

1300

1600

1800

2100

2100

2400

žiarové zinkovanie, zinok + RAL, zinok + PVC



Plochý panel 6/5/6 je panel s dvojito prebiehajúcimi 
vodorovnými drôtami, s priemerom 6 mm a 
vertikálnymi drôtami s priemerom 5 mm. Poskytuje 
maximálnu ochranu proti korózii a vysokú úroveň 
estetiky. Na jeho povrchovú úpravu ponúkame 
žiarové zinkovanie a práškovú farbu vo všetkých 
odtieňoch RAL alebo PVC na podporu zinkového 
podkladu.

Výhody panelu DUOS 6/5/6
 z vysoká stabilita a pevnosť vyplývajúca z použitej vysoko 

kvalitnej oceľe o priemere 5 mm a 6 mm

 z silná ochrana proti korózii - žiarovo zinkované + prášková 
farba alebo PVC

 z komplexnosť systému: systém ponúka panely s rôznymi 
výškami, rôzne miesta pre montáž na pozemku, podstavce, 
podlahy a pod., + kompletné montážne príslušenstvo

 z doplnok k širokej škále brán (krídlové/posuvné brány spolu s 
automatizáciou)

DUOS 6/5/6

 Panelové Systémy

Panelový systém - DUOS 6/5/6



Technológia
Panel DUOS 6/5/6 je vyrobený z oceľového drôtu pomocou najnovších dostup-
ných zváracích technológií, v súlade s dodržiavaním prísnych štandardov kvality 
materiálu, výroby a ochrany proti korózii. Ponúkame Vám možnosť persona-
lizácie výberom RAL farby z predloženej škály, ktorá vytvorí do 150 mikrónov 
hrubý antikorózny náter zaručujúci výdrž oplotenia po dlhú dobu.
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Panelový systém - DUOS 6/5/6

do 500 mikrometrov

oko 200x50mm/voliteľné

stĺpik 

s technickým prelisom

Technické parametre

1030 1500 2

1230 1700 2

1430 2000 3

1630 2200 3

1830 2500 3

2030 2500 4

2230 2700 4

antikorózna ochrana pozinkovaním

Hrúbka drôtu v panely po pozinkovaní:

zvislý drôt (výplň)  5 mm +/-0,1 mm

vodorovný drôt (spevnenie)  2×6 mm +/-0,1 mm

šírka panelu 2500 mm

výška panelu 1030 mm, 1230 mm, 1430 mm, 1630 mm, 1830 mm, 
2030 mm, 2230 mm

veľkosť oka

prierez stĺpika 58×38×1,5

osová vzdialenosť medzi stĺpmi 2,52 m (objímky 2D)

odporúčaná hĺbka zabetónovania min. 500 mm

Výška panelu [mm] Výška stĺpika [mm] Počet objímok
v betóne               na patke

1100

1300

1600

1800

2100

2100

2400

Rozmery panelu v systéme DUOS 2D:

žiarové zinkovanie, zinok + RAL, zinok + PVC

50×200 mm / voliteľné



POSUVNÉ BRÁNY

posuvné brány s panelovou výplňou
Posuvné brány

Posuvné brány z našej produkcie sa vyznačujú 
robustnosťou a vysokou odolnosťou voči 
vonkajším faktorom. Tieto vlastnosti sú 
dosiahnuté pomocou antikoróznej úpravy 
- žiarovým pozinkovaním. Na želanie však 
bránu ošetríme aj práškovou RAL farbou podľa 
vlastného výberu.

Vďaka štruktúrnym a estetickým kvalitám, sú 
naše brány dokonalou modernou architektúrou 
priemyselných zariadení, verejných aj obytných 
budov. Pre každú bránu taktiež dodávame 
príslušné automatizácie.



Posuvné brány
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Posuvné brány:
 z Typ konštrukcie: samonosná
 z Otváranie: manuálne alebo automatické 
pomocou motorizácie

 z Rozmery: podľa požiadaviek zákazníka
 z Automatizácia: špecifická k typu brány

Základné parametre:

 z Výška: od 1200 mm do 2000 mm 

 z Šírka: 3000 do 12000 mm 

 z Stĺpy z profilu: 80×80 mm, 100×100 mm, 120×120 mm

 z Výplň: 3D panel / 2D Duos

 z Žiarové zinkovanie ako základ

 z Štandardne dodávané vo farbách: zelená RAL 6005, antracit RAL 7016, čierna RAL 9005

 z Na žiadosť klienta akákoľvek iná RAL farba



KRÍDLOVÉ BRÁNY

 Jednokrídlové bránky a dvojkrídlové brány Krídlové brány a bránky

KRÍDLOVÉ BRÁNY

Brány

Krídlové ocelové brány a bránky s panelovou výplňou 
sú vyrobené z masívnych uzavretých profilov, ktoré 
zaisťujú stabilitu a funkciu otvárania a zatvárania.

K dispozícii žiarovo zinkované alebo upravené 
práškovou farbou podľa RAL alebo PVC povlak. Naše 
brány možno prispôsobiť výškou aj šírkou podľa 
požiadaviek zákazníka. Na požiadanie, ponúkame 
pre všetky typy brán ich prislúchajúce automatizácie.

V prípade nadštandardných rozmerov dvojkrídlových 
brán pridávame extra diagonálne spevnenia pre 
zvýšenie pevnosti a odolnosti konštrukcie.



Krídlové brány a bránky
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Technické parametre brán:

 z Stĺpy z profilu: 80 × 80 x 3 mm na L - 4000mm / 
nad 5000 mm L - profil: 100 x 100 mm 

 z Konštrukcia rámu brány - profil 50 x 50 x 2mm 
alebo 60 x 40 x 2mm

 z Výplň: panel (3D / 2D)
 z Nastaviteľné závesy
 z Žiarové zinkovanie ako základ
 z Štandardne dodávané vo farbách: zelená RAL 

6005, antracit RAL 7016, čierna RAL 9005,        
alebo PVC 6005

 z Na žiadosť klienta akákoľvek iná farba RAL

Technológa

Naše krídlové brány sa vyznačujú robustnosťou, moderným 
dizajnom, účelovosťou a vysokou kvalitou spracovania. Výro-
ba sa vykonáva pomocou najnovších dostupných technológií 
v súlade s dodržiavaním prísnych štandardov kvality mate-
riálu, výroby a ochrany proti korózii.

Technické parametre bránok:

 z Stĺpiky s profilom : 60 x 60 mm alebo 80 × 80 mm
 z Bránka rám  - profil 50 x 50 x 2mm                        

alebo 60 x 40 x 2mm
 z Výplne profil: panel (3D / 2D)
 z Nastaviteľné závesy
 z Žiarové zinkovanie ako základ
 z Štandardnédodávané vo farbách: zelená RAL 6005, 

antracit RAL 7016, čierna RAL 9005, alebo PVC 6005
 z Na žiadosť klienta akákoľvek iná farba RAL



ZVÁRANÉ PLETIVÁ 

 Uzlové pletivá, zvárané pletivá ...
Uzlové pletivá

Uzlové a zvárané pletivá z našej produkcie sa 
vyznačujú robustnosťou a vysokou odolnosťou 
voči vonkajším faktorom. Tieto vlastnosti sú 
dosiahnuté pomocou antikoróznej úpravy - 
pozinkovaním. Rovnako sú zvárané pletivá 
chránené nástrekom RAL farby.

Každé z množstva druhov zváraných pletív 
dodávame vo forme návinov. 

Variabilita tvarov a rozmerov zabezpečí vždy 
kvalitný výber toho pravého produku pre Vaše 
potreby. 
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Uzlové pletivá

Uzlové pletivo 

Uzlové pletivo predstavuje ideálne riešenie oplotenia diaľnic, pastvín, 
sadov, lesa a pod.

Vzhľadom na to, že mriežka obsahuje bunky rôznej veľkosťi v rámci na-
staviteľného splietania, ani malé zvierata nebudú vyvolávať núdzové si-
tuácie na priľahlých cestách, malé hlodavce nebudú môcť prechádzať do 
polí a záhrad a nedovolia prechodu zvierat na ohradené pastviny.

Táto sieťovina je vyrobená z pozinkovaného drôtu s otočným závesom.

Priemer drôtov sa pohybuje od 2,0 mm - 2,5 mm. Výška roštu od 1 m do 
2 m, dĺžka návinu 25/50 MP 

Uzlové oká majú vysokú pružnosť, ktorá významne šetrí stĺpy a rovnako 
poskytuje možnosť miestnenia stĺpov 8 až 12 metrov od seba. Postupné 
zväčšovanie výšky buniek od spodného okraja k hornému výrazne šetrí 
náklady a znižuje finančnú náročnosť.

Technické parametre - uzlové pletivo

Typ oplotenia

Hrúbka drôtu [mm]

Dĺžka balenia [m]

              Počet horizontálnych drôtov

Výška oka [mm] 

Šírka oka [mm] 

1016/8/152.4 1320/11/152.4 1625/15/152.4 2032/17/152.4 2032/25/152.4

Výška oplotenia [mm]

1016

1320

1625

2032

2032

7

11 15 17 25

203.2*2+
152.4*2+
101.6*3

203.2*3+
152.4*2+
101.6*3
50.8*2

203.2*3+
152.4*2+
101.6*5+
  50.8*4

203.2*3+
152.4*2+
101.6*3+
  50.8*16

203.2*3+
152.4*2+
101.6*11

152.4 152.4 152.4 152.4 152.4

2/2.5 2/2.5 2/2.5 2/2.5 2/2.5

25/50 25/50 25/50 25/50 25/50

Uzlové pletivo 2,0/2,5 1016/8/152,4 (L25)

101,88

25

Výška pletiva 
[mm]

Dĺžka balenia 
[m]

Počet
horizontálnych

drôtov

25

25

25

25

50

50

50

50

50

2032

2032

2032

1625

1320
1016 7

10

10

14

14

16

16

24

24

Počet
vertikálnych

drôtov

162

162

162

162

162

325

325

325

325

325

Uzlové pletivo 2,0/2,5 1016/8/152,4 (L50)

Uzlové pletivo 2,0/2,5 1320/11/152,4 (L25)

Uzlové pletivo 2,0/2,5 1320/11/152,4 (L50)

Uzlové pletivo 2,0/2,5 1625.6/15/152,4 (L25)

Uzlové pletivo 2,0/2,5 1625.6/15/152,4 (L50)

Uzlové pletivo 2,0/2,5 2032/17/152,4 (L25)

Uzlové pletivo 2,0/2,5 2032/17/152,4 (L50)

Uzlové pletivo 2,0/2,5 2032/25/152,4 (L25)

Uzlové pletivo 2,0/2,5 2032/25/152,4 (L50)

101,88

50,81

50,81

81,51

40,65

66,59

33,21

50,94

25,41

Plocha balenia 
[m2]

Technické parametre - uzlové pletivo

150x85 4003,0 / 2,4

Veľkosť oka 
[mm]

Priemer drôtov 
[mm]

Výška pletiva
[mm]

3,0 / 2,4

3,0 / 2,4

1320

150x85 650

900

Dĺžka návinu
[m]

25

25

25

24,3

16,9

10

Plocha
[m2]

0,782

0,816

0,920

Hmotnosť
1m2 [kg]

Technické parametre - okrasné pletivo

150x85 4003,0 / 2,4

Veľkosť oka 
[mm]

Priemer drôtov 
[mm]

Výška pletiva
[mm]

3,0 / 2,4

3,0 / 2,4

1320

150x85 650

900

Dĺžka návinu
[m]

25

25

25

24,3

16,9

10

Plocha
[m2]

0,782

0,816

0,920

Hmotnosť
1m2 [kg]

Technické parametre - okrasné pletivo

Okrasné pletivo 

Mriežka je tvorená prekladaním vodorovných skrútených drôtov so 
zvislými zvlnenými drôtami, ktoré tvoria hornú časť oblúka. Mriežka je 
charakterizovaná identickou veľkosťou buniek vytvorených z drôtu s 
úpravou pomocou PVC.



ZVÁRANÉ PLETIVÁ 

 Uzlové pletivá, zvárané pletivá ...
Zvárané pletivá

Zvárané pletivo s PVC povlakom 

Zvárané pletivá s PVC povlakom sú vytvorené z drôtov 
usporiadaných v dvoch vzájomne kolmých smeroch, a 
zvarené dohromady v mieste ich prekryvu. 

Zvárané pletivá sú vyrobené z nízkouhlíkového za stu-
dena tiahnutého kruhového profilu. PVC povlak je na-
nesený až po vyzváraní siete v typickej zelenej farbe.
Maximálna výška dodávaných sietí je 2000 mm pre 
uspokojnenie aj tých najnáročnejších zázazníkov.

Technické parametre - Zvárané siete

Veľkosť oka [mm] Drôt [mm] Výška [mm] Hmot. 1m2 [kg]

13x13

50x25

50x25

50x50

50x50

100x50

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1800

1500

1500

0,66

0,76

1,00

1,40

1,40

2,00

1,60

2,00

1,90

2,50

2,50

0,250

0,200

0,333

0,750

0,567

1,367

0,583

1,500

0,611

1,156

0,522

20x20

20x20

20x20

25x25

25x25

1000

1000

100x50 20002,50

100x50 15002,00

100x50 20002,00

0,696

0,418

0,557



Zvárané pletivá
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Technické parametre - zvárané pletivo

Veľkosť oka [mm] Drôt [mm] Výška [mm]

12,5hx12,5

25hx12,5

25x25

25x25

12,5hx12,5

13x13

12,7hx12,7

25,4hx12,7

25,4hx12,7

25,4hx12,7

25,4hx12,7

20x20

20x20

19x19

19x19

19x19

25,4hx25,4

25,4hx25,4

25,4hx25,4

50,8hx25,4

50,8hx25,4

50,8hx25,4

50,8hx25,4

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000/1300

1000

1300

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1500

1000

1000

1000/1500

1000/1500

1000/1500

0,6

0,6

0,6

0,6

1,00

0,66

1,40

1,40

1,80

2,00

2,00

0,76

1,00

1,40

1,80

1,40

1,80

2,00

1,40

1,60

1,80

2,00

1,60

30 (30)

30 (30)

30 (30)

30 (30)

30 (30)

30 (30)

30 (20)

30 (30)

20 (20/26)

20 (20)

20 (26)

30 (30)

30 (30)

30 (30)

20 (20)

30 (30)

20 (30)

30 (30)

30 (30)

30 (30/45)

20 (20/30)

20 (20/30)

20 (20)

Dĺžka rolky [m]

nízkouhlíkový drôt

pozinkované - žiarové zinkovanie

50,8hx50,8

50,8hx50,8

50,8hx50,8

50,8hx50,8

50,8hx50,8

76,2hx50,8

101,6hx50,8

12x12

25hx12,5

30 (30)

30 (45)

30 (54)

30 (60)

20 (30)

30 (45/54)

30 (45/54)

30 (30)

30 (30)

pozinkované - elektrogalvanické

1000

1500

1800

2000

1500

1500/1800

1500/1800

1000

1000

0,90

0,90

1,80

1,80

2,00

1,80

1,80

1,80

1,40

Zvárané pletivo 

Oceľové drôty usporiadané kolmo 
na seba tvoria základ zváraného 
drôteného pletiva. Predstavujeme 
Vám veľmi populárny materiál, ktorý 
sa používa často nielen pri staveb-
ných prácach, ale taktiež pri oplotení 
záhrad, úrod a v zootechnike. 

V celom sortimente drôtových oplo-
tení nenájdete variabilnejšiu voľbu na 
akýkoľvek druh oplotenia. 

Zvárané pletivá sú uplatniteľné v 
akomkoľvek projekte. Z množstva 
variánt veľkostí oka a výšky oplotenia 
si za akýchkoľvek okolností vyberie-
te produkt vyhovujúci vašim požia-
davkám.



PRENOSNÉ OPLOTENIA

dočasné a prenosné oplotenia

Prenosné oplotenia

Prenosné oplotenia predstavujú systém na 
jednoduchú a rýchlu inštaláciu, veľmi vysokú 
odolnosť a mobilitu. Moderné výrobné 
technológie umožňujú vyrábať veľmi ľahké a 
zároveň odolné oplotenia. 
Ponúkame všetky druhy doplnkov vrátane vrát, 
čapov, nôh, úchytov a pod.

Výhody
 z Jednoduchá a rýchla inštalácia 
 z Antikorózna úprava pre vysokú odolnosť
 z Univerzálnosť a komplexnosť - využitie našich plotov v 

tých najnáročnejších podmienkach
 z Nízka hmotnosť a extrémna mobilita
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Príslušenstvo Rozmery: 
dl. × výš. [mm]

plastový stojan 800x290x125 4x42 mm / 2x42 cm sq. 90

Prenosné oplotenia

Technológia
Ľahkosť a trvanlivosť našich plotov je zaručená kvalitným výrobným procesom. Našim cieľom je najvyššia možná kvalita, 
ktorú dosahujeme používaním kvalitných výrobných technológií a ochrany materiálu formou zinku - pozinkovanie.

.

Typ rámu Rozmery: 
dl. × výš. [mm] Rozmery oka [mm] Počet drôtov Priemer [mm]

40x25 3450×2000 300×100
Horizontálne 8 3,3

Vertikálne 33 3,3

Príslušenstvo Rozmery: 
dl. × výš. [mm] Priemer otvoru Rozostup otvorov

[mm]

betónový stojan 620×220×140 6 x 42 mm 90
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