Svět filigránových systémů ozelenění

O 10 cm štíhlejší:

PLOT S ÚZKÝMI BOKY

13 cm



široký pouze 13 cm a zcela dle Vašeho přání



možné provedení i bez zemních prací



staticky prověřená stabilita

arcadia® PERGONOVÝ PLOT

KRÁSNĚ ÚZKÝ A VELKÝ TAK, JAK SE VÁM ZLÍBÍ
Jakou velikost by měl mít Váš nový arcadia® pergonový plot?
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OK terén

univerzální svorka
distanční držák
betonový základ do mrazuvzdorné hloubky
podle statických požadavků (minimální
hloubka 50 cm) nebo ukotvení pomocí
šroubového základu popř. patní desky



obvyklá šíře
stěny:





výška od 60 - 120 cm
velikost oka 2,5 / 20 cm
tloušt’ka drátu 6 / 5 / 6 mm
výplňový materiál 30 - 80 mm

23
cm

PŘIPOJENÍ NA ZED’

Je třeba Váš nový pergonový plot připojit na existující zed’?
Žádný problém!
13
cm

arcadia®
PERGONOVÝ PLOT

arcadia® PERGONOVÝ PLOT

SOUSED SE JEŠTĚ HRABE V ZEMI. VÁŠ PLOT UŽ DÁVNO STOJÍ.
PERGONOVÝ PLOT SE ŠROUBOVÝM ZÁKLADEM
Stabilní i bez betonového základu

Vy chcete přece plot, ale žádné díry v zahradě. Proto jsme pro Vás vyvinuli PERGONOVÝ PLOT s jedinečným šroubovým základem Krinner: zašroubovat šroubový
základ, nasadit sloupky pergonového plotu a vystředit, naplnit granulátem – hotovo.
nezávislý na povětrnostních podmínkách
 nejvyšší prověřená stabilita
 rozebratelný beze zbytku a znovu použitelný


S BETONOVÝM –
POUZDROVÝM ZÁKLADEM

S PATNÍ DESKOU

vyhloubit pouzdro pro betonový základ
 vyměřit body základu
 pouzdro vyplnit vlhkým betonem a vystředit plotové sloupky
 čekat, až beton ztvrdne



Pergonový plot je také možné usadit do klasického
betonového základu.



šetří čas i peníze
 ekologicky nezávadný
 dlouhá životnost


Upevní se na existující betonovou plochu nebo stávající
základ plotu.

vyvrtat díry do stávající betonové plochy nebo stávajícího
základu plotu
 zasunout hmoždinku
 patní desku upevnit pomocí kovové hmoždinky

arcadia® PERGONOVÝ PLOT

JEDEN PLOTOVÝ SLOUPEK – MNOHO TVÁŘÍ

Stav 08/2010 – Za tiskové chyby a omyly neruč íme – změ ny vyhrazeny

Možnosti kombinací:

kámen – dřevo

Zastoupení Česká republika:

vyplněný

Naši obchodní partneři:
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