
 

Co je potřeba připravit pro realizaci: 

 

- Přístup k vodě 

- Přístup k elektřině 230V 

- Písek – betonářský: 

                                       o Do 20m plotu – 1 kubík 

                                       o Do 50m plotu – 1,5 kubíku 

                                       o Do 75m plotu – 2 kubíky 

                                       o Do 100m plotu – 2,5 kubíku 

                                       o Více než 100m plotu – 3 kubíky 

 

Jak probíhá montáž: 

 

- Díry pro sloupky kopeme ručně, těžká technika je zapotřebí pouze při složení materiálu 

- Sloupky jsou usazené cca 80cm pod terénem 

- Montáž plotu, pokud je plánovaná na více dní, se provádí v celé délce – vždy se usadí 

sloupek + první deska, poté se plot staví do domluvené výšky 

- Beton si připravujeme přímo na místě 

- V případě demontáže plotu si zákazník, pokud není domluveno jinak, zajišťuje odvoz suti 

na vlastní náklady 

 

Brány a branky: 

 

- Dodací lhůta je cca 3 měsíce od zhotovení oplocení 

- Montáž posuvné brány bude provedena nejdříve jeden měsíc po vylití základů 

- Zákazník si zajišťuje přívod elektřiny k bráně na vlastní náklady 

- Upozorňujeme, že žárový zinek není pohledová povrchová úprava, nelze vyžadovat 

stejnoměrnost a stejnobarevnost výrobku. Cca 5% ze zinkovaného povrchů nemusí být 

pozinkováno, zinkování bude provedeno v jakosti dle normy EN ISO 1461 

 

 



Kované výrobky na míru: 

 

- Dodací lhůta se pohybuje kolem 3-4 měsíců 

 

Následné ošetření plotu do barvy: 

 

- Naše společnost nabízí tyto barevné varianty: 

 

o Šedá – přírodní 

o Pískovec  

o Červená 

o Karamel  

o Hnědá 

o Grafit 

o Titan 

Výroba barevných produktů je ovlivněna počasím. Pro výrobu barevných produktů nesmí 

denní teplota klesnout pod +10°C. 

 

- Pokud si přejete realizaci od nás, ale plot chcete mít v jiné barvě, pak Vám doporučíme ho 

po realizaci natřít zvolenou barvou na beton – tímto plot i následně ošetříte 

 

Jak nám můžete realizaci zaplatit: 

 

- Po realizaci hotově montážníkům 

- Po realizaci převodem na účet 

o Ke každé transakci Vám vystavíme fakturu 

 

Do zaplacení celé fakturované částky zůstává předmět dodávky vlastnictvím dodavatele. 

 

 V případě neuhrazení celé domluvené fakturované částky bude oplocení rozebráno a 

vícenáklady budou vymáhány po zákazníkovi. 

 


