Než objednáte plastový plot od KM
Plast…

Abychom dokázali plot vyrobit přesně „na
míru“, potřebujeme znát následující údaje:
L:.................................................................
H:................................................................
H1:..............................................................
H2:..............................................................
X1:..............................................................
X2:..............................................................

•

stavebnice,

•

polostavebnice,

•

kompletní plotová pole „na klíč“.

•
Pokud je výška plotovek větší než 250 cm,
výrobce doporučuje použít tři nosné profily.

Pro získání maximálně přesných parametrů
doporučujeme využít on-line kalkulačku na
www.kmplast.cz. Navede vás k zadání všech
potřebných údajů a ihned zjistíte výslednou
cenu požadovaného plotového pole.

Vybírat můžete z následujících typů tvarů
plotů:

Dále je možné objednat plot v těchto
provedeních:

•
Rozteč mezi nosnými profily – obvykle
rozdělíme výšku pole na polovinu a ty pak ještě
na polovinu. Tak získáme základní rozteč, která
však nemusí být dodržena.

•
Mezera mezi plotovkami – doporučujeme
rozměr od dvou do pěti centimetrů, ale záleží
na konkrétní představě každého klienta.

Než přistoupíte k závazné objednávce
plotového pole, je nutné znát všechny potřebné
rozměry, tvar a barvu plotu.

a barev:

•
Při stanovení horního a dolního přesahu
přes nosný profil doporučujeme dodržet rozměr
maximálně 30 cm. Při delších přesazích může
docházet k prohýbání jednotlivých plotovek
vlivem teploty (svislé přesahy).

Je dobré držet se následujících doporučení:
•
Rozteč mezi sloupky – nejprve změříme
rozteč mezi sloupky a následně provedeme
odpočet 5 mm na každé straně tak, aby se
nosné profily nedotýkaly opěrných sloupků a
vznikla mezi nimi dilatační mezera.
•
Výška plotovek – zpravidla odpovídá výšce
sloupků (v případě plotů do oblouku
koresponduje výška sloupku se středovou
plotovkou). Nutné je však změřit ještě mezery
mezi plotovkami a rozteč od plotovky
k podhrabové desce – doporučujeme rezervu
minimálně dva centimetry.

Všechny následující parametry naleznete na
www.kmplast.cz/kalkulacka, kde zjistíte i finální
cenu plotových polí. Nyní je možné plastový
plot objednat i on-line na www.kmplast.cz.
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