
Hliníkové profily pro plaňkové ploty 

Zde jsou vyobrazeny profily, které jsou používány pří výrobě plaňkových 
plotových polí a výplní pro brány, vrata a branky.  
Nechte si zpracovat nezávaznou cenovou nabídku a vyzkoušejte nás. 

 
 
R138 - Plaňka 90x18mm  
R138 - Plaňka 90x18mm  
 
BARVY: bílá, hnědá, šedá, imitace dřeva 

 

 
 
R135 - Příčník 60 x 18mm  
R135 - Příčník 60 x 18mm  
 
BARVY: bílá, hnědá, šedá, černá, imitace dřeva 

 

 
 
R137 - Krytka příčníku 29,5 x 10mm  
R137 - Krytka příčníku 29,5 x 10mm  
 
BARVY: bílá, hnědá, černá, šedá, imitace dřeva 
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R136 (KP01) - Krytka plaňky 16,6 x 5,2mm  
R136 (KP01) - Krytka plaňky 16,6 x 5,2mm  
 
BARVY: bílá, hnědá, šedá, imitace dřeva 

 

 
R004 (KP02) - Krytka plaňky 91 x 19 x 45mm 
 
BARVY: bílá, hnědá, šedá, černá, imitace dřeva 

 

 
R105 - Tyčka 15 x 15mm 
 
BARVY: černá, šedá 

 

 
 
R156 - Příčník 40,5 x 30mm 
 
BARVY: černá, šedá 

 

 
 
R3604 - Krytka příčníku 16,6 x 5,2mm 
R3604 - Krytka příčníku 16,6 x 5,2mm 
 
BARVY: černá, šedá, hnědá, bílá, imitace dřeva 
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R172 (KT01) - Krytka tyčky 15 x 6,8mm 
 
BARVY: černá, šedá 

 
 

 
R001 (KT02) - Krytka tyčky  
 
BARVY: černá, šedá 

 
 

 
 
R002 (KT03) - Krytka tyčky  
 
BARVY: černá, šedá 
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R003 (KT04) - Krytka tyčky  
 
BARVY: černá, šedá 
 

Jednotlivé profily lze vzájemně kombinovat a lze tak vytvořit velmi zajímavý design plotu… 

Hliníkové profily pro okenicové ploty 

 
 
R171 - Okenicová plaňka 80 x 18mm 
R171 - Okenicová plaňka 80 x 18mm 
 
BARVY: černá, šedá, hnědá, bílá, imitace dřeva 

 

 
 
 
R170 - Boční okenicový profil 49 x 40mm 
R170 - Boční okenicový profil 49 x 40mm  
 
BARVY: černá, šedá, hnědá, bílá, imitace dřeva 

 

 
 
R135 - Příčník 60 x 18mm  
R135 - Příčník 60 x 18mm 
 
Pro uchycení ke zděnému sloupku. Pokud je ale štípaný KBblok,tak je lepší dát 
pole bez těchto příčníků. 
BARVY: šedá, černá, hnědá, bílá, imitace dřeva 
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R223 - Nová okenicová plaňka 113 x 18mm 
R223 - Nová okenicová plaňka 113 x 18mm 
 
BARVY: šedá, černá, hnědá, bílá, imitace dřeva 

 
 

Kotevní materiál pro uchycení v případě vlastní montáže nedodáváme. 
Brány a branky jako stavebnice NEDODÁVÁME !! 
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