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SLOUPKY 

pro realizaci oplocení  
 

� sloupky jsou vyrobeny z konstrukčních podélně svařovaných trubek 1.jakosti 
� vyrábí se ve dvou rozměrech ∅ 38 mm s tloušťkou stěny 1,5 mm a ∅ 48 mm 

s tloušťkou stěny 1,5 mm a dále jsou nabízené ve třech povrchových úpravách : 
-povrchová úprava se základním nátěrem v červené barvě, opatřené plastovou 
čepičkou a plastovými úchytkami 
-povrchová úprava žárovým pozinkováním (pouze na objednávku), opatřené 
plastovou čepičkou a plastovými úchytkami 
-povrchová úprava se zelenou práškovou barvou komaxit, před komaxitováním 
jsou sloupky pozinkovány, opatřené plastovou čepičkou a plastovými úchytkami 

� použití : ke kompletaci různých druhů oplocení 
 
Nákupem sloupků a vzpěr získáte originální příslušenství, které Vám zaručí dokonalý 
vzhled Vašeho plotu a jeho dlouhou životnost.  
 
 
                                  Čepička Sloupek ∅48 mm                          Sloupek ∅38 mm   

 
 
 
                Vzpěra ∅ 38mm 
        Úchytka       
   

    
 
 

Základní nátěr Pozinkované 
  a komaxitované 

Rozměry 

Průběžný   (včetně čepičky a úchytek) 

1500x38/1,5 mm    na pletivo   1,00 m 

1800x38/1,5 mm    na pletivo   1,25 m 

2000x38/1,5 mm    na pletivo   1,50 m 

2150x38/1,5 mm    na pletivo   1,60 m 

2350x38/1,5 mm    na pletivo   1,75 m 

2500x38/1,5 mm    na pletivo   2,00 m 

Rohový, koncový, nebo průběžný  (včetně čepičky a úchytek) 

2000x48/1,5 mm    na pletivo   1,50 m 

2150x48/1,5 mm    na pletivo   1,60 m 

2350x48/1,5 mm    na pletivo   1,75 m 

2500x48/1,5 mm    na pletivo   2,00 m 

Vzpěra  (včetně krytky s uchem) 

  1500x38/1,5 mm na pletivo 1,0 - 1,25 m 

                      2000x38/1,5 mm na pletivo 1,5 - 1,6 m 

  2500x38/1,5 mm na pletivo 1,75 - 2,0 m 

 
* k uchycení vzpěry ke sloupku je nutno dokoupit objímku 38 mm nebo 48 mm 

1500x38/1,5 mm 2.0 kg 2350x38/1,5 mm 3.2 kg 2350x48/1,5 mm 4.1 kg 

1800x38/1,5 mm 2.4 kg 2500x38/1,5 mm 3.5 kg 2500x48/1,5 mm 5.4 kg 

2000x38/1,5 mm 2.7 kg 2000x48/1,5 mm 3.5 kg 2000x38/1,5 mm 2.7 kg 

2150x38/1,5 mm 2.9 kg 2150x48/1,5 mm 3.8 kg 2500x38/1,5 mm 3.4 kg 

 


