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• MIX FARIEB A ŠÍRKY

• TRVANLIVOSŤ A ESTETIKA

• RÝCHLA A JEDNODUCHÁ INŠTALÁCIA

• ZABEZPEČENIE VÁŠHO MAJETKU

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE:

VÝHODY A VLASTNOSTI:

FAREBNÁ DOSTUPNOSŤ: ROZMERY MODULOV:

Aj v matnom prevedení

Aj v matnom prevedení
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Novinka na trhu - vo farebných prevedeniach plotov a šírke pro�lov. Panelové ploty GARD okrem iných aj vo farbe 
Zlatý dub 3D. Mimoriadne atraktívny vzhľad. Kombinácia imitácie dreva a elegantnej povrchovej úpravy stĺpikov.
Prispôsobené potrebám zákazníkov.

Na požiadanie pripravíme špeciálny mix farieb a šírok. Riešenie, ktoré konkurencia neponúka.
GARD je prispôsobený vášmu vkusu. Šírku modulov je možné objednať na mieru.

Vysoký stupeň povrchovej ochrany. Dvojitá antikorózna ochrana pomocou technológie
Duplex. Zinková a farebná povrchová úprava sa navzájom dopĺňajú vo svojej účinnosti. Vďaka tomu si GARD 
zachováva výnimočnú dlhoročnú životnosť.

K dispozícii sú všetky potrebné nástroje na montáž segmentu do stĺpu (z kovu alebo betónu).
Praktický systém uľahčuje a urýchľuje prácu. Pod plotový systém je možné vybetónovať základ avšak nevyžaduje sa.

Dokonalé uzatvorenie plotovými systémami GARD. Naša ponuka prémiových plotov zahŕňa:
 - POSUVNÁ alebo DVOJKRÍDLOVÁ BRÁNA
 - BRÁNKA
 - MODUL

Súkromie a bezpečnosť vášho majetku.

Technológia tlače neumožňuje presnú reprodukciu farieb povrchovej úpravy, preto prezentované
farby sú orientačné a môžu sa líšiť od skutočných farieb. Farebné vzorky podliehajú výrobnej 
tolerancii a môžu sa mierne líšiť od materiálu dodané na stavbu.

ZLATÝ DUB 3D

ORECH

ANTRACIT (RAL 7016)

ČIERNÁ (RAL 9005)



TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Bránka:

Modul

Minimálna šírka Lmin: 

Minimálna šírka Lmin: 

800 mm

500 mm

1200 mm

2500 mm

*1500 mm

1250 mm

Maximálna šírka Lmax: 

Maximálna šírka Lmax: 

Výška H:

Výška H:

*1580 mm je celková výška od základu po koniec stĺpika

Dvojkrídlová brána

Minimálna šírka Lmin: 
3000 mm

6000 mm

*1500 mm

Maximálna šírka Lmax: 

Výška H:
*1580 mm je celková výška od základu po koniec stĺpika

Posuvná brána

6000 mm

*1500 mm

3000 mm

Maximálna šírka Lmax: 

Výška H:

Minimálna šírka Lmin: 

* celková šírka brány sa počíta L+L*40%

*1580 mm je celková výška od základu po koniec stĺpika

* celková šírka brány sa počíta L+L*40%
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