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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, okrová, hnedá 

 
Krycia platňa 

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, okrová, hnedá 

TVAR VÝROBKU 

Tvárnica Normál   Tvárnica 1/2 

 

Krycia platňa: 

 

 

 

 

 

MECHANICKO-FYZIKÁLNE VLASTNOSTI 

 Vyhlásenie o parametroch č: 

VOP–190014_BA - podľa: STN EN 771-3 

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  

Systém riadenia kvality Premac spol. s r.o., je v súlade 

s normou ISO 9001: 2015. 

Výroby našej spoločnosti sú skúšané v súlade 

s európskymi harmonizovanými normami a deklarované 

vyhlásením o parametroch. 

Pravidelná kontrola a skúšky výrobkov sú centrálne za-

bezpečované skúšobňou Premac a externými certifikova-

nými skúšobňami. 

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  
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