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Tento ceník je platný od 1.1.2018 do odvolání - informujte se na aktuální ceny

Rozměry (cm) Cena

délka x šířka x výška Kč

(D-průměr, U-uhlopříčka) bez DPH

3.1. sloupek -koncový, průběžný,sloupkový haklík/řádek 32,5x32,5x78,5 ks 990 Kč          65

3.2. sloupek haklík/řádek 32,5x32,5x48,5 ks 610 Kč          38

3.3. sloupek haklík/řádek 32,5x32,5x38,5 ks 550 Kč          33

1.2. čepice  pro sloupek                              žlutobílá 41x41x8 ks 230 Kč          13

3.6. sloupek - koncový, průběžný,sloupkový haklík/řádek 39,5x19,5x29,5 ks 340 Kč          21

1.4. čepice pro sloupek žlutobílá 47x27x6 ks 170 Kč          10

5.1. tvárnice průběžná haklík/řádek 59x20x29,5 ks 350 Kč          21

5.2. tvárnice koncová haklík/řádek 59x20x29,5 ks 450 Kč          28

5.3. tvárnice průběžná haklík/řádek 29,5x20x29,5 ks 240 Kč          11

5.4. tvárnice koncová haklík/řádek 29,5x20x29,5 ks 280 Kč          17

2.20. krytí pro tvárnice žlutobílá 40x26x5,5 ks 165 Kč          9,5

4.1. deska soklová oboustranná haklík/řádek (100 - 249)x9x30 ks 1 850 Kč       110

4.2. deska soklová oboustranná haklík/řádek (250 - 297)x9x30 ks 2 050 Kč       126

2.16. krytí pro desky žlutobílá 40x15x5 ks 95 Kč            4

6.1.1. obklad 8x8,8x18,8x28,18x18,18x28 cm      haklík sestava pěti rozměrů m² 450 Kč          30

6.2.1. obklad 8x8, 8x18, 8x28 cm řádek sestava tří pásků m² 450 Kč          28

3.5.1. sloupek cihla 30x30x64 ks 890 Kč          46

1.5.2. čepice 1 stranná cihla cihla 36x36x5,5 ks 210 Kč          9,5

3.5.3. sloupek cihla 45x45x64 ks 1 350 Kč       77

1.5.4. čepice 1 stranná cihla cihla 51x51x4,5 ks 410 Kč          21

5.1.04 sloupek cihla 45x30x64 ks 990 Kč          77

čepice 1 stranná cihla cihla 51x36x4,5 ks 290 Kč          21

5.5.3. tvárnice průběžná rovná cihla 62x15x32 ks 395 Kč          20

5.5.4. tvárnice průběžná rovná cihla 31x15x32 ks 250 Kč          10

2.5.1. krytí 1 stranné cihla cihla 60x20x3,5 ks 160 Kč          8

4.5.1. deska soklová oboustranná s krytím cihla 248x4x27 -  krytí 7 cm ks 1 638 Kč       52

4.5.2. deska soklová oboustranná s krytím cihla 295x4x27  - krytí 7 cm ks 1 905 Kč       63

16.9.12. garážový sloupek 2D haklík 32,5x17x59 ks 1 090 Kč       47

16.9.2. garážová deska 258x39x7 ks 1 380 Kč       75

16.9.21. garáž jednoduchá s pultovou střechou 574x320x258                                 kompletset 89 000 Kč     

Dopravu na místo určení a stavbu plotu jsme schopni zajistit

Ceník nejprodávanějších prefabrikátů systému KWR

Hmotnost 

kg
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Sloupky  s půdorysem 32,5x32,5 cm s výškou 48,5 a 78,5 cm jsou v případě sestavy s podezdívkovou 
deskou  dodávány s připravenými výřezy pro zasunutí desky. Výřez je jeden pro koncové provedení nebo dva 
pro průběžné provedení. V případě potřeby je výřez možné zhotovit na místě.

Sloupky  s půdorysem 39,5x19,5x29,5 cm jsou v případě sestavy s podezdívkovou deskou  dodávány s 
připravenými kapsami pro zasunutí desky. Kapsa je jedna pro koncové provedení nebo dvě pro průběžné 
nebo rohové provedení. V případě potřeby je kapsu možné nahradit na stavbě výřezem.

Tvárnice jsou dodávány ve dvou délkách 60 a 30 cm.  Boky tvárnic jsou navzájem propojeny ocelovými trny a
v případě nízké podezdívky (max 2 řady tvárnic) není nutné pod podezdívku betonovat základ. Základové 
patky se připraví pod sloupky, linie plotu mezi sloupky se vyrovná štěrkem a na štěrk se vyskládají do roviny 
tvárnice. K trnům v tvárnicích se připevní ocelová trubka (nebo silnější roxor), která se ukotví do sousedních 
sloupků. Celá sestava se probetonuje a získá se tak samonosný betonový "překlad". Není tak nutné kopat a 
betonovat 80 cm hluboký základ.

Podezdívkové (soklové) desky jsou dodávány ve dvou délkách - 248 a 295 cm. Jiné délky je možné

získat zaříznutím diamantovým kotoučem.  Desky jsou podélně armovány a manimupace je možná pouze na 

výšku. Desky se osazují na patky sousedních sloupků a není nutné pod ně budovat základ - stačí štěrkový 

Čepice a krytí slouží k zakončení sloupků nebo podezdívky a lepí se stavebním lepidlem .
Po dokončení stavby doporučujeme celou plotovou sestavu ošetřit hydrofobizačním nátěrem, který uzavře póry 
a  usnadní údržbu. Plotové výplně se zavěšují na ocelové držáky, zapuštěné do sloupků.

Žlutobílé tvarovky v provedení haklík se snažíme mít skladem, ostatní výrobky je nutné objednat. Dodací 
termín u objednaných tvarovek ja 4 - 6 týdnů.


