
 
Klasické tažené pletivo 

Pokud hledáte spolehlivé oplocení v klasickém stylu, které účinně ochrání Váš pozemek, 

vyberte si čtyřhranné pletivo s ověřenou kvalitou a trvanlivostí díky použití pozinkovaného 

drátu potaženého PVC. 

 

Čtyřhranné pletiva mají příznivou cenu, oko ve tvaru kosočtverce a vyznačují se rychlou 

a jednoduchou montáží. Tyto pletiva jsou nenápadné, ale zároveň vyzdvihují krásu vaší 

zahrady nebo pozemku a zároveň harmonicky souzní s okolím. 

Doporučujeme požít pro: oplocení zahrad, sadů, sportovišť, továren a pod. Mohou se stát 

i pevnou oporou pro popínavé rostliny. 

      
 

 

Svařované pletivo  

Tento systém skládající se ze svařovaného, pozinkovaného a plastem pokrytého plotu a 

k němu přizpůsobených sloupků. 

Drát je galvanizovaný, odporově svařovaný a potažen plastem s maximální adhezí. 

Horizontální dráty mají záhyb na každém oku. Ve vzdálenosti 25,4 mm od vrchu i ze spodní 

části je pletivo zesílené druhým okrajovým drátem. Ideální je na oplocení soukromých zahrad 

a parků.  

    
 

Svařované systémové panely 2D  

Kompletní profesionální systém oplocení, který zaručuje extrémní pevnost a bezpečnost. 

Panely jsou vyrobeny z pozinkovaných prutů. Díky použití dvojitých horizontálních drátů jsou 

vysoce pevné.  Panely mají svislé hroty dlouhé 30mm na jedné straně, které mohou být 

instalovány na horní nebo spodní část plotu. Lze je dodat buďto v pozinkovaném, nebo 

poplastovaném provedení.  

 

   
 



Svařované systémové panely 3D 

Systém oplocení s panely 3D se zvláštním „vyhnutím“ a silnými vodorovnými dráty, 

zabezpečuje optimální ochranu. Panely jsou na jedné straně ukončeny ostrými ostny 

dlouhými 30mm, které mohou být na plotě umístěny do spodní nebo vrchní strany. 

Lze je dodat buďto v pozinkovaném, nebo poplastovaném provedení.  

 

   
 

Lesnické (oborové) pletivo  

Tato pletiva byly speciálně vyvinuty pro oplocení luk, v zemědělství a chovatelství,  ale také 

pro oblasti, kde je velká koncentrace zvířat, například lesní obory a stromkové školky, při 

železnicích a dálnicích, apod. 

Použití drátů s vysokou pevností v tahu dávají těmto pletivům lehkost, na druhé straně 

maximální pevnost. 

Některé druhy oborových pletiv mají malé oka ve spodní části plotu, které umožňují rozmanité 

využití / černá zvěř, zajíci a králíci, ovce /. 

Pletiva jsou dodávány v rolích. Výhodou je jejich snadná instalace. Montáž se obvykle 

realizuje na dřevěné sloupy s uchycením ocelovými svorkami. 

 

 
 

 


