
 TYPOVÝ LIST VÝROBKU 

 PLOTOVÝ SYSTÉM  Granublok 

Vydanie : 07/2015 PREMAC s.r.o. nezodpovedá za chyby spôsobené tlačou. 

 

POPIS VÝROBKU 

Plotový systém s povrchovou úpravou z otĺkaného betónu 

so vzhľadom prírodného kameňa. Táto povrchová úprava 

„ostarenia“ dodáva plotu nádych histórie. 

VHODNOSŤ A PRÍKLADY POUŽITIA 

Systém GRANUBLOK  sa uplatňuje predovšetkým tam, 

kde je kladený dôraz na dlhodobú životnosť plotu a farba a 

štruktúra ani po rokoch nestráca na intenzite. 

PREDNOSTI VÝROBKU 

� špeciálna technika „ostarenia“ povrchu 

� jednoduché plánovanie 

� ľahké a rýchle spracovanie 

� systém doplnený krycími platňami 

� životnosť plotu bez nákladov na údržbu 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

Tvárnica  Normál 1/2 

Dĺžka [mm] 360±3 180±3 

Šírka [mm] 180±3 

Výška [mm] 180±2 

Hmotnosť [kg] 24,5 12,5 

Spotreba [ks.m-2] 15,4 30,9 

Farba sivá, grafitová, oker, hnedá 

 
Krycia plat ňa 

Dĺžka [mm] 210±2 

Šírka [mm] 240±2 

Výška [mm] 70±2 

Hmotnosť [kg] 10,0 

Spotreba [ks.m-1] 4,75 

Farba sivá, grafitová, oker, hnedá 

Nerovnosť otĺkanej plochy je max. ±10 mm. 

TVAR VÝROBKU 

Tvárnica Normál   Tvárnica 1/2 

 

Krycia platňa: 

 

 
 

 

MECHANICKO-FYZIKÁLNE VLASTNOSTI 

� zdravotná nezávadnos ť  (Vyhl. MZ SR 12/2001 Zb.z.) 

- nezávadné 

� trvanlivos ť  a mrazuvzdornos ť  (STN EN 1338) 

- odolné voči mrazu a rozmrazovacím látkam 

� pevnos ť tvárnice v tlaku   (STN EN 206-1) 

- betón C25/30 

STATIKA 

Plotové konštrukcie do výšky 100 cm je možné zhotoviť 

montážou na sucho so zabetónovanými otvormi. Plotové 

konštrukcie vyššie ako 100 cm, t. j. steny, piliere je po-

trebné staticky posúdiť pri zohľadňovaní miestnych pome-

rov (vietor, sneh, základová pôda). 

Tieto konštrukcie je vhodné ukladať s použitím stavebné-

ho lepidla a súčasne vystužiť vo zvislom smere oceľovou 

výstužou. 

Pri zhotovení plotovej konštrukcie sa postupuje podľa  

Návodu na zhotovenie oplotenia  GRANUBLOK . 

SKÚŠANIE, KVALITA  

Pre tvarovky je vydaný protokol o počiatočnej skúške typu 

v zmysle zákona č. 90/1998 Zb.z. Výrobky sú pravidelne 

kontrolované a skúšané v centrálnom laboratóriu Premac. 

Vyhlásenie zhody sa aktualizuje v zmysle STN EN 1338. 

SPÔSOB DODÁVANIA 

Tvárnice Normál 1/2 krycia  
platňa 

Množstvo [ks/pal] 48 96 160 

Hmotnosť [kg/pal] 1200 1220 1620 

Výrobky je možné dodávať kusovo aj na paletách. Palety 

sa zálohujú, po vrátení sa odpočíta 10% amortizácia. 
 

VÝROBNÉ ROZMERY  

Tvárnica Normál   Tvárnica 1/2 

 

Krycia platňa:  

 

 

 

 

 


