
Tento ceník je platný od 1.1.2023 do odvolání - informujte se na aktuální ceny

BETONOVÉ PODHRABOVÉ  DESKY, PATKY A SLOUPKY
Betonové podhrabové desky, nahrazující betonovou  podezdívku, jsou vhodné především pod klasické pletivo,

pod  svařované sítě nebo pod  svařované výplňové panely, ale je možné je použít i pod dřevěné výplně.

Podhrabové desky se osazují na pískový nebo štěrkový  podsyp mezi ocelové nebo betonové sloupky, na stabilizaci

se používají pozinkované držáky nebo betonové patky s otvorem pro ocelový sloupek.

Standardní délky je možné upravit řezáním diamantovým kotoučem.

Povrch výrobků je hladký od formy a mohou na něm být viditelné vzduchové póry a drobná štěrková hnízda 

Panely jsou armovány betonářskou sítí, případné prasklinky, vzniklé při manipulaci nebo tlakem zeminy  nevedou k jejich 

destrukci. Vzhledem k různým výrobním šaržím cementu, písku a popílku není u výrobků zaručen trvale stejný odstín. 

Podhrabové desky a patky  jsou vyráběny pouze v přírodní šedé barvě.

Podhrabové desky nejsou určeny pro  stavbu opěrných stěn. Je li nutný jednostranný zásyp zeminou, je nutné použít

kratší desky a uprostřed je z volné strany podepřít zatlučeným nebo zabetonovaným kolíkem, který bude snižovat 

nebezpečí průhybu a prasknutí. Manipulace( skladování, převoz ) je možná pouze na výšku.

     Betonová patka TR Podhrabová deska UN

Cena Kč
bez DPH

UN24 Deska podhrabová hladká 200x25x5 cm       510 Kč 66 na objednávku

UN25 Deska podhrabová hladká 250x25x5 cm       630 Kč 82 na objednávku

UN29 Deska podhrabová hladká 290x25x5 cm       720 Kč 95 na objednávku

T 2.1. Patka betonová hladká 90x15x15 cm D47 mm       690 Kč 35 na objednávku

T 2.2. Patka podhrabová  pískovaná 90x15x15 cm D47 mm       960 Kč 35 na objednávku

T 1.2. Deska betonová  pískovaná 295x30x5 cm       960 Kč 106 na objednávku

T 3.2. Deska podhrabová  pískovaná 245x30x5 cm    1 150 Kč 87 na objednávku

T 4.1.

Deska podhrabová hladká s 

nosem 245x30x5 cm       890 Kč 97 na objednávku

T 4.2.

Deska podhrabová  pískovaná  s 

nosem 245x30x5 cm    1 320 Kč 97 na objednávku

T 8.1.

Sloupek plotový betonový hladký 

bez otvoru pro sloupek 15x15x200 cm 1 120 Kč   94 na objednávku

P9.1.

Držák podhrabové desky 

pozinkovaný cena za pár, tj. za 2 ks       210 Kč skladem

K ceně položek s dostupností "NA OBJEDNÁVKU" bude připočtena cena dopravy z výrobního závodu

Ceny jsou uvedeny bez dopravy, bez montáže a bez DPH a jsou platné k 1.1.2023.

Dopravu na místo určení a stavbu plotu jsme schopni zajistit
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