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zděné oplocení
Ploty a oplocení kolem rodinných domů, veřejných budov,

administrativních center nebo průmyslových a hospodářských staveb

na první pohled vypovídají o těch, kdo je vlastní či užívají. Jaký materiál

na jejich stavbu vybrat, aby byly trvalé, měly vysoce estetický vzhled 

a nabízely co nejvíce variant? 

KB-BLOK systém vám nabízí vibrolisované betonové tvarovky, 

s povrchovou úpravou hladkou, štípanou, škrábanou či broušenou, 

v šesti barvách, stříšky a sloupové hlavice s dalšími doplňky jako jsou

držáky plotových polí, vratové panty a poštovní schránky na dopisy,

které splní vaše nejnáročnější požadavky.

zásad zdění s KB-BLOK systémem

Pro výplně dutin betonových tvarovek používejte beton

C16/20 měkké konzistence. Doporučujeme výplňový beton

KB-BLOK systém.

Vložený beton se hutní.

Většina zdících tvarovek KB-BLOK systému mají provedení 

s dělící drážkou pro půlení dle potřeb skladby zdiva. Pro jiné

rozměrové úpravy je nejlepší tvarovky řezat nebo vrtat.

Při zdění věnujte zvýšenou pozornost čistotě zdění tak, aby

nedošlo ke zbytečnému znečištění pohledové strany tvarovek.

Základním modulem systému je šířka i výška 200 mm.

Rozměry plotového pole se snažte volit tak, aby odpovídaly

násobku modulu 200 mm.
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Nejlepších výsledků při zdění s materiály KB-BLOK systému

dosáhnete zděním na spáru. Šířka spáry je 8–10 mm. Pokud

si nejste jisti přesností tloušťky malty, používejte raději

pomůcky pro zdění.

Při zdění používejte zásadně cementovou maltu. Doporučujeme

naší Speciální zdící směs KB-BLOK systém nebo cementovou

maltu MC 010. 

Spárování provádějte průběžně při zdění. Dosáhnete tak

nejlepších výsledků a eliminujete nebezpečí znečištění

pohledového povrchu tvarovek při dodatečném spárování.

Při osazování tvarovky používejte gumovou nebo dřevěnou

paličku. 

Dodržujte elementární technologické zásady s všeobecnou

platností. Jako je zdění a betonování výztuží při minimální

teplotě +5 °C a minimální teplotě betonové směsi +7 °C.

Dutiny ve tvarovkách nejsou určeny pro vyplnění betonovou

směsí, pouze tam, kde je to nezbytně nutné pro výztuž

konstrukce, na doporučení statika a na základě projektové

dokumentace. 
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Plotová zeď průběžná z tvarovek KB 1-21 B s vystřídáním pohledových stran. Sloupky z tvarovek KB 9-21 B s podezdívkou.
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• Zemní práce se provádějí dle typu zeminy. Základový pas se ve

standardních případech provádí šířky 40 cm a hloubky také 40 cm.

Základový pas je nutné podsypat štěrkovým ložem mocnosti min. 200

mm. U zemin namrzavých a rozbřídavých je nutné, aby základová

spára štěrkového polštáře byla v nezámrzné hloubce. Před zalitím

základů je nutno rozměřit sloupky a zeď. Při betonování se kotví

armatura do hloubky základů 40 x armatury ve vzdálenosti

sloupků. U plotové zdi je nutné kotvit armaturu průběžně po celé délce

základu. Základy se provádějí podle typu zeminy. Základ je možné

vybetonovat 5 až 20 cm nad terén a nebo je možné jej vybetonovat

do výšky pouze 10 cm pod úroveň terénu a použít jednu řada hladkých

tvarovek (viz obr. 1).

• Při malé únosnosti zeminy je nutné rozšířit základovou spáru pásu

event. rozšířit štěrkové lože. 

• Mezi základy a zdivo se doporučuje provést hydroizolaci dvojitým

penetračním nátěrem nebo lepenkou. 

konstrukční postup zdění
přípravné práce
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KB 1-21 B

KB 1-20 A

ARMATURA V10

KB ps 20 B

BETONOVÁ VÝPLŇ
DUTIN TVAROVEK C16/20

ARMATURA (V 10 425)

KB 1-21 B

KB 101-21 B

HYDROIZOLACE

ZÁKLADOVÝ PÁS C12/15

STĚRKOVÝ POLŠTÁŘ MIN. 200 mm

HYDROIZOLACE
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ZÁKLADOVÝ PÁS C12/15

STĚRKOVÝ POLŠTÁŘ

MIN. 200 mm

obr. 1

obr. 2aobr. 2

plotová zeď – průběžná
Plotová zeď – průběžná se konstruuje jako konzola vetknutá 

do základu. Základový pas může být buď na výšku (viz obr. 2) 

a nebo naležato (viz obr. 2a). Pokud se použije základový pas

na výšku, je nutné zeminu kolem pasu dobře zhutnit, aby mohlo

dojít k přenosu sil ze základu do okolní zeminy. Vhodnějším

řešením je použití základového pasu naležato. Založení nemusí být

nutně do nezámrzné hloubky, ale je možné základ podsypat v min.

mocnosti 200 mm. Pouze u zemin namrzavých a rozbřídavých 

se požaduje, aby spára mezi zeminou a štěrkovým polštářem byla

v nezámrzné hloubce. Plot se vyztužuje svislou výztuží a to 

1 průměr do každé dutiny. 

Profil výztuže se řídí výškou plotu, použitými tvarovkami

a umístěním plotu vzhledem k zatížení větrem. Dilatační spáry

se doporučuje navrhovat po max. 8 m.

KB ps 20 B

BETONOVÁ VÝPLŇ
DUTIN TVAROVEK C16/20

ARMATURA (V 10 425)

KB 1-21 B

KB 101-21 B

HYDROIZOLACE

ZÁKLADOVÝ PÁS C12/15

oplocení se provádí třemi způsoby
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sloupky + plotové výplně
1. Při stavbě sloupků probetonovat tvarovky max. po 4 řadách najednou

zavlhlým betonem třídy C 16/20 měkké konzistence. Doporučujeme

výplňový beton KB-BLOK systém.

2. Vložený beton (C16/20) se hutní, např. ocel. tyčí. 

3. Doporučená osová vzdálenost sloupků 280–320 cm. 

4. Výztuž sloupku se posuzuje podle jednotlivých případů, ve kterých 

se musí zohlednit zejména: 

• výška a osová vzdálenost sloupků

• případné zavěšení vrátek nebo vrat do sloupků 

• zatížení větrem 

• váha plotových dílců 

• členění plotové výplně

5. Při standardním zatížení armovat výztuží 4 x V10.

6. Při minimálním zatížení se sloupky nemusí armovat, ani probetonovat.

7. Výztuž se kotví do základů.
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1. Ze systému KB-BLOK lze realizovat oplocení různé délky, výšky, šířky
plotového pole, která závisí na požadavku zákazníka při dodržení
statických zásad.

2. Sloupky – doporučená osová vzdálenost sloupků 280–320 cm. Plot se
konstruuje jako konzola vetknutá do základu. Výztuž jak 
v poli tak ve sloupcích je svislá, profil výztuže závisí hlavně na výšce
plotu. Výztuž se kotví do základů. Při stavbě sloupků probetonovat
tvarovky max. po 4 řadách najednou zavlhlým betonem třídy C16/20
měkké konzistence. Vložený beton (C16/20) se hutní, např. ocelovou
tyčí. Doporučujeme výplňový beton KB-BLOK systém.

3. Sloupky se zpravidla armují po celé výšce.
4. Provázání sloupku a vedlejší plotové zdi se provádí vložením ocelové

výztuže (plochá ocel, armovací drát ve tvaru spony) do vodorovných
spár (viz obr. 4).

5. Tvarovky se kladou na vazbu.
6. V poslední nadzemní řadě použít věncovky s průběžnou armovací

výztuží 1 x V10, kotvenou k armatuře sloupků.
7. Konstrukce zdi dle vyobrazení, alternativně hřeben v jedné linii (bez

vystupujících sloupků).

8. Dilatační spáry navrhovat v max. vzdálenosti 8 m zpravidla ve spáře
mezi sloupkem a polem.

plotová zeď se sloupky

obr. 3 obr. 4
BETONOVÁ VÝPLŇ C16/20

KB 7-21 B
(KB 1-21 B, KB 1-20 A,
KB 1-15 B, KB 7-15 B,
KB 1-15 A, KB 1-20 S)

ARMATURA (V 10 425)

ARMOVACÍ DRÁT VE TVARU SPONY 6 mm

8. Třmínky rozdělovací výztuže 1 x E6 (cca 20 cm) se vkládají 

do vodorovných spár sloupku.

9. Držáky plotových dílců se vkládají do vodorovných spár sloupku.

10. Výška sloupků i podezdívky je variabilní.

Plotová zeď z tvarovek KB 1-21 B
se sloupky z tvarovek KB 9-21 B.

Sloupky z tvarovek KB 9-21 B s podezdívkou.
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varianty sloupků

rozměr: 300 x 300 mm

použití tvarovky: KB 5-11 B 200

rozměr: 400 x 400 mm

použití tvarovky: KB 5-11 B 300

rozměr: 500 x 500 mm

použití tvarovky: KB 5-11 B 400

rozměr: 600 x 600 mm

použití tvarovky: KB 6-20 A

rozměr: 400 x 400 mm

použití tvarovky: KB 9-21 B

rozměr: 400 x 200 mm

použití tvarovky: KB 7-21 B

rozměr: 600 x 200 mm

použití tvarovky: KB 11-21 B

rozměr: 400 x 200 mm

použití tvarovky: KB 13-21 B

rozměr: 400 x 280 mm

použití tvarovky: KB 15-21 B
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tvarovky plotové

KB 1-21 B
rozměr: 195 x 190 x 390 mm

hmotnost: 21 kg

barva: standardní barvy, multicolor, colors 08, multicolors 08, colors 09, 

multicolors 09, bluecolors 09

KB 7-21 B
oboustranně štípaná dělitelná
rozměr: 195 x 190 x 390 mm

hmotnost: 23,2 kg

barva: standardní barvy, multicolor, colors 08, multicolors 08, colors 09, 

multicolors 09, bluecolors 09

KB 7-15 B
štípaná rohová dělitelná
rozměr: 155 x 190 x 390 mm

hmotnost: 18,5 kg

barva: standardní barvy, colors 08, colors 09

KB 5-21 B
štípaná rohová dělitelná
rozměr: 195 x 190 x 395 mm

hmotnost: 22,5 kg

barva: standardní barvy, multicolor, colors 08, multicolors 08, colors 09, 

multicolors 09, bluecolors 09

KB 11-21 B
štípaná ze 3 stran – dělitelná
rozměr: 195 x 190 x 395 mm

hmotnost: 23,5 kg

barva: standardní barvy, multicolor, colors 08, multicolors 08, colors 09, 

multicolors 09, bluecolors 09

KB 1-15 B
rozměr: 155 x 190 x 390 mm

hmotnost: 16,8 kg

barva: standardní barvy, colors 08, colors 09

KB 1-31 B
rozměr: 295 x 190 x 390 mm

hmotnost: 25,2 kg

barva: standardní barvy, colors 08, colors 09

KB 1-20 A
rozměr: 190 x 190 x 390 mm

hmotnost: 18,3 kg

barva: standardní barvy, multicolor, colors 08, 

multicolors 08, colors 09

KB 1-20 S
rozměr: 190 x 190 x 390 mm

hmotnost: 18,3 kg

barva: standardní barvy, multicolor, colors 08,

multicolors 08, colors 09, 

multicolors 09, bluecolors 09

Nejčastěji se používají tvarovky:

Dále je možné použít tvarovky:

Na ukončení plotů se mohou použít tvarovky:

Kombinací těchto tvarovek lze postavit jakýkoliv tvar sloupku o různých
rozměrech s různým tvarem půdorysu. Dále lze kombinací HLADKÉ,
ŠTÍPANÉ a ŠKRÁBANÉ s kombinací barev postavit nekonečnou řadu
variant s jedinečným architektonickým výrazem.

výrobky KB-BLOK systému ke stavbě plotů
Všechny rozměry tvarovek GRIND jsou pouze orientační.

KB 1-21 B KB 1-21 B rustik KB 7-21 B KB 7-21 B grind KB 7-21 B rustik

KB 7-15 B KB 7-15 B grind KB 7-15 B rustik

KB 11-21 B KB 11-21 B grind KB 11-21 B rustikKB 5-21 B KB 5-21 B grind KB 5-21 B rustik
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Systémy betonového zdění ...

Sloupky z tvarovek KB 5-11 B 200 s podezdívkou. Plotová zeď z tvarovek KB se sloupky z tvarovek KB 5-11 B 300.

Sloupky z tvarovek KB 9-21 B. Plotová zeď z tvarovek KB 7-21 B se sloupky z tvarovek KB 9-21 B.
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výrobky KB-BLOK systému ke stavbě plotů
Všechny rozměry tvarovek GRIND jsou pouze orientační.

tvarovky pro sloupky

KB 5-11 B 200 štípaná rohová
rozměr: 95 x 190 x 200 mm

hmotnost: 7,6 kg

barva: standardní barvy

KB 6-20 A

rozměr: 190 x 190 x 390 mm

hmotnost: 18,0 kg

barva: standardní barvy, colors 08, colors 09

Dále se na sloupky používají tvarovky:

Na sloupky se používají tvarovky KB 5-11 B v délkách 200, 300 a 400 mm.
Sloupek má pak rozměr 300 x 300, 400 x 400 a 500 x 500 mm.

Skladbou těchto tvarovek lze realizovat sloupky nejen čtvercového
tvaru, ale také obdélníkového tvaru, popř. tvaru "L".

KB 5-11 B 200 KB 5-11 B 200 grind

KB 5-11 B 300 štípaná rohová
rozměr: 95 x 190 x 300 mm

hmotnost: 12,0 kg

barva: standardní barvy

KB 5-11 B 300 KB 5-11 B 300 grind

KB 5-11 B 400 štípaná rohová
rozměr: 95 x 190 x 390 mm

hmotnost: 15,3 kg

barva: standardní barvy

KB 5-11 B 400 KB 5-11 B 400 grind

KB 9-21 B
štípaná ze 3 stran – sloupová
rozměr: 195 x 190 x 390 mm

hmotnost: 21,3 kg

barva: standardní barvy, multicolor, colors 08, multicolors 08, colors 09,

multicolors 09, bluecolors 09

KB 9-21 B KB 9-21 B grind KB 9-21 B rustik

KB 15-21 B
štípaná ze 4 stran
rozměr: 280 x 190 x 400 mm

hmotnost: 28,5 kg

barva: standardní barvy, colors 08, colors 09

KB 15-21 B KB 15-21 B grind KB 15-21 B rustik

KB 13-21 B
štípaná ze 4 stran
rozměr: 195 x 190 x 400 mm

hmotnost: 23,5 kg

barva: standardní barvy, colors 08, colors 09

KB 13-21 B KB 13-21 B grind KB 13-21 B rustik
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Systémy betonového zdění ...

Sloupek z tvarovek GRIND KB 5-11 B 300 s podezdívkou. Plotová zeď z tvarovek GRIND KB 7-21 B se sloupkem z tvarovek KB 5-11 B 200.

Sloupek z tvarovek GRIND KB 9-21 B s podezdívkou. Plotová zeď z tvarovek GRIND KB 7-21 B se sloupky z tvarovek GRIND KB 5-11 B 200.
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tvarovky věncové Tyto tvarovky se používají jednak pro vyztužování plotových zdí, např. tvarovkou a jednak na uzavření zdí pod zákrytové desky.

tvarovky výšky 90 mm 

KB 101-20 A

rozměr: 190 x 190 x 390 mm

hmotnost: 24,0 kg

barva: standardní barvy, colors 08, colors 09

KB 101-21 B

rozměr: 195 x 190 x 390 mm

hmotnost: 25,1 kg

barva: standardní barvy, colors 08, colors 09

9
0

190
390

KB 1-20 A90
hladká dělitelná
rozměr: 190 x 90 x 390 mm

hmotnost: 8,9 kg

barva: standardní barvy, multicolor, colors 08,
multicolors 08, colors 09, multicolors 09,
bluecolors 09

9
0

190
390

KB 7-21 B90 oboustranně
štípaná dělitelná - plotová
rozměr: 190 x 90 x 390 mm

hmotnost: 25,1 kg

barva: standardní barvy, multicolor, colors 08,
multicolors 08, colors 09, multicolors 09,
bluecolors 09

9
0
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390

KB 1-20 S90
škrábaná dělitelná
rozměr: 190 x 90 x 390 mm

hmotnost: 8,9 kg

barva: standardní barvy, multicolor, colors 08,
multicolors 08, colors 09, multicolors 09,
bluecolors 09

9
0

190 390

KB 9-21 B90
štípaná ze 3 stran - sloupová
rozměr: 190 x 90 x 390 mm

hmotnost: 10,5 kg

barva: standardní barvy, multicolor, colors 08,
multicolors 08, colors 09, multicolors 09,
bluecolors 09

9
0

190 390

KB 1-21 B90
štípaná dělitelná
rozměr: 190 x 90 x 390 mm

hmotnost: 10,3 kg

barva: standardní barvy, multicolor, colors 08,
multicolors 08, colors 09, multicolors 09,
bluecolors 09

9
0

190
390

KB 11-21 B90
štípaná ze 3 stran - dělitelná
rozměr: 190 x 90 x 390 mm

hmotnost: 11,5 kg

barva: standardní barvy, multicolor, colors 08,
multicolors 08, colors 09, multicolors 09,
bluecolors 09

9
0

190
390

KB 5-21 B90
rohově štípaná dělitelná
rozměr: 190 x 90 x 390 mm

hmotnost: 11 kg

barva: standardní barvy, multicolor, colors 08,
multicolors 08, colors 09, multicolors 09,
bluecolors 09

9
0

190
390

KB 13-21 B90
štípaná ze 4 stran - sloupová
rozměr: 190 x 90 x 390 mm

hmotnost: 11,5 kg

barva: standardní barvy, colors 08, colors 09

Plotová zeď z tvarovek GRIND KB 7-21 B. Plotová zeď z tvarovek GRIND KB 7-21 B se sloupky z tvarovek GRIND KB 9-21 B.

výrobky KB-BLOK systému ke stavbě plotů
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Systémy betonového zdění ...

Sloupky z tvarovek KB KLASIK s podezdívkou. Sloupky z tvarovek KB 7-21 B s podezdívkou.

Plotová zeď průběžná a sloupky z tvarovek KB 7-21 B, KB 5-21 B s podezdívkou.
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Systémy betonového zdění ...

Plotová zeď průběžná a sloupky z tvarovek KB KLASIK GRIND Sloupky z tvarovek KB 9-21 B GRIND.

Sloupky z tvarovek KB 9-21 B. Sloupky z tvarovek KB 9-21 B.
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... řešení Vašeho oplocení může být Vaše vizitka.

Plotová zeď průběžná z tvarovek KB 7-21 B a sloupky z tvarovek KB 9-21 B. 

Plotová zeď průběžná z tvarovek KB 7-21 B a sloupky z tvarovek KB 9-21 B.
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tvarovky KLASIK
KB-BLOK systém přináší novou alternativu vůči klasickému cihelnému
zdění. Uvádí na trh betonovou tvarovku KB KLASIK ve formátu klasické

české cihly. KLASIK a KLASIK ANTIK se dodává také v provedení
GRIND.

rozměr: 140 x 65 x 290 mm

hmotnost: 4,1 kg

barva: dle standardních barev

KLASIK – tvarovka hladká plná

rozměr: 140 x 65 x 290 mm

hmotnost: 5,95 kg

barva: standardní barvy, multicolor, colors 08, multicolors 08,

colors 09, multicolors 09, bluecolors 09

KLASIK ANTIK

rozměr: 140 x 65 x 290 mm

hmotnost: 5,95 kg

barva: standardní barvy, multicolor, colors 08, multicolors 08,

colors 09, multicolors 09, bluecolors 09

oplocení, sloupky, podezívky, rozvaděče...

Použité tvarovky:
- zdicí tvarovka KLASIK
- tvarovka broušená KB 0-11 G
- sloupová hlavice SH 39

standardní barevné provedení

Bílá Hnědá

Přírodní Žlutá Skořicová

Cihlově červená

Černá

S ohledem na cementový základ výrobků nejsou výkvěty
ani odchylky v barevném odstínu, zejména v přírodním
provedení, považovány za vady výrobků. Nelze je tedy
reklamovat.

KLASIK DUTÝ – tvarovka hladká dutá

příklady použití

KLASIK KLASIK grind

KLASIK ANTIK

KLASIK DUTÝ

KLASIK ANTIK grind
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tvarovky KB ATLAS 90

tvarovky KB ATLAS
Zdící systém ATLAS představuje reprezentanta nového směru ve zdění

navracejícího se směrem zpět k přírodě. Použitím tohoto zdiva lze

dosáhnout nepravidelné skladby podtrhující smysl a účel stavby. Vzhled

a celkový výraz skladby, kombinující vyšší a nižší prvky, je na rozdíl od

běžně používaných velkoformátových tvarovek mnohem bližším 

k přírodě. Toto zdivo dává stavbám hloubku a třetí rozměr, který lze

umocnit vhodnou volbou barevného provedení v souladu s umístěním

stavby včetně použití jejího ozelenění. Použitím horizontálního posunu

jednotlivých prvků o 5-10 mm vůči líci zdiva lze dosáhnout ještě větší

plasticity. Tím lze v kombinaci s nepravidelnými vodorovnými a svislými

hranami tvarovek a zapuštěným spárováním dosáhnout ojedinělého

hluboce působícího výrazu zdiva. Plasticita, bohatá rozmanitost 

a masivnost prvků je také důvodem pro zvolené jméno systému Atlas,

podle pohoří ležícího v severozápadní Africe jehož součástí je

Gibraltarská skála. Podle legendy o Perseovi a Andromedě zde dodnes

stojí zkamenělý obr Atlas, který podpírá nebesa.

KB ATLAS 40 - 90
rozměr: 42 x 95 x 390 mm

hmotnost: 3,5 kg

barva: dle standardních barev

KB ATLAS 30 - 90

rozměr: 28 x 95 x 390 mm

hmotnost: 2,3 kg

barva: dle standardních barev

KB ATLAS 60 - 90

rozměr: 58 x 95 x 390 mm

hmotnost: 4,7 kg

barva: dle standardních barev

KB ATLAS 90 - 90

rozměr: 92 x 95 x 390 mm

hmotnost: 7,5 kg

barva: dle standardních barev

tvarovky KB ATLAS 150

KB ATLAS 40 - 150
rozměr: 42 x 150 x 390 mm

hmotnost: 4,8 kg

barva: dle standardních barev

KB ATLAS 30 - 150

rozměr: 28 x 150 x 390 mm

hmotnost: 3,6 kg

barva: dle standardních barev

KB ATLAS 60 - 150

rozměr: 58 x 150 x 390 mm

hmotnost: 5,8 kg

barva: dle standardních barev

KB ATLAS 90 - 150

rozměr: 92 x 150 x 390 mm

hmotnost: 10,8 kg

barva: dle standardních barev
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zákrytové stříšky a sloupové hlavice 
Zákrytové prvky patří mezi dekorativní tvarovky, které nabízíme jako vhodný doplněk pro ukončení plotů, plotových zdí a sloupků. Dodáváme zákrytové
prvky štípané, které mají sedlový tvar a okapničku.

Na šířku zdiva 30 cm, které jsou osazeny do maltového lože na tvarovky a spára mezi nimi je vyplněna vhodným

stavebním mrazuvzdorným tmelem nebo silikonem.

Na sloupky a zdivo šíře 40 cm, které jsou osazeny do maltového lože na tvarovky a spára mezi nimi je vyplněna

vhodným stavebním mrazuvzdorným tmelem nebo silikonem.

Na šířku zdiva 15 cm, které jsou osazeny do maltového lože na tvarovky a spára mezi nimi je vyplněna vhodným

stavebním mrazuvzdorným tmelem nebo silikonem.

Na šířku zdiva 20 cm, které jsou osazeny do maltového lože na tvarovky a spára mezi nimi je vyplněna vhodným

stavebním mrazuvzdorným tmelem nebo silikonem.

Na šířku zdiva 30 cm, které jsou osazeny do maltového lože na tvarovky a spára mezi nimi je vyplněna vhodným

stavebním mrazuvzdorným tmelem nebo silikonem.

Na sloupky a zdivo šíře 40 cm, které jsou osazeny do maltového lože na tvarovky a spára mezi nimi je vyplněna

vhodným stavebním mrazuvzdorným tmelem nebo silikonem.

Na šířku zdiva 15 cm, které jsou osazeny do maltového lože na tvarovky a spára mezi nimi je vyplněna vhodným

stavebním mrazuvzdorným tmelem nebo silikonem.

Na šířku zdiva 20 cm, které jsou osazeny do maltového lože na tvarovky a spára mezi nimi je vyplněna vhodným

stavebním mrazuvzdorným tmelem nebo silikonem.

KB ps-15 A

rozměr: 255 x 200 mm

hmotnost: cca 5,8 kg

KB ps-20 A

rozměr: 300 x 200 mm

hmotnost: cca 6,6 kg

KB ps-30 A

rozměr: 400 x 200 mm

hmotnost: cca 8,5 kg

KB sh-40 A

rozměr: 500 x 200 mm

hmotnost: cca 14,6 kg

KB ps-30 B

rozměr: 400 x 200 mm

hmotnost: 8,5 kg

KB sh-40 B

rozměr: 500 x 245 mm

hmotnost: 14,6 kg

KB ps-15 B

rozměr: 255 x 200 mm

hmotnost: 5,8 kg

KB ps-20 B

rozměr: 300 x 200 mm

hmotnost: 6,6 kg
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Systémy betonového zdění ...

Sloupky z tvarovek KB 7-21 B s podezdívkou. Sloupky z tvarovek KB 7-21 B s podezdívkou.

Sloupky z tvarovek KB 7-21 B s podezdívkou.
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Na šířku zdiva 30 cm, které jsou osazeny do maltového lože na tvarovky. Tyto stříšky můžeme mezi sebou ukládat

s přiznanou 1 cm spárou, kde spára je vyplněna cem. maltou a ošetřena silikonovým nátěrem. Nebo tyto stříšky

ukládáme na sraz a mezi sebou lepíme mrazuvzdorným tmelem nebo silikonem.

Na šířku zdiva 20 cm, které jsou osazeny do maltového lože na tvarovky. Tyto stříšky můžeme mezi sebou ukládat

s přiznanou 1 cm spárou, kde spára je vyplněna cem. maltou a ošetřena silikonovým nátěrem. Nebo tyto stříšky

ukládáme na sraz a mezi sebou lepíme mrazuvzdorným tmelem nebo silikonem.

KB ps-15 G tl. 45 mm
oboustranně štípaná pro modulovou řadu 150 mm

rozměr: 210 x 190 x 45 mm

hmotnost: cca 4,0 kg

KB ps-20 G tl. 45 mm
oboustranně štípaná pro modulovou řadu 200 mm

rozměr: 300 x 190 x 45 mm
hmotnost: cca 5,6 kg

plotové stříšky tl. 45 mm

Na šířku zdiva 15 cm, které jsou osazeny do maltového lože na tvarovky. Tyto stříšky můžeme mezi sebou ukládat

s přiznanou 1 cm spárou, kde spára je vyplněna cem. maltou a ošetřena silikonovým nátěrem. Nebo tyto stříšky

ukládáme na sraz a mezi sebou lepíme mrazuvzdorným tmelem nebo silikonem.

plotové stříšky a sloupové hlavice tl. 45 mm
Dále dodáváme zákrytové prvky broušené. Broušené plotové doplňky je potřeba opatřit hydrofobizačním nátěrem určeným do exteriéru.
Doporučujeme přípravek LADAX BAF–3. Hydrofobizací povrchu je dosaženo vyšší užitné vlastnosti tvarovky nebo zákrytového prvku, estetičtějšího
vzhledu a delší životnosti.

KB ps-30 G tl. 45 mm
jednostranně štípaná pro modulovou řadu 300 mm

rozměr: 350 x 190 x 45 mm
hmotnost: cca 6,6 kg

Sloupky z tvarovek KB 7-21 B s podezdívkou. Plotová zeď z tvarovek KB 1-21 B a KB 1-21 E se sloupky z tvarovek KB 5-11 B 200.

NOVINKA!
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Detail plotové stříšky KB ps-20 G. Detail sloupové hlavice KB sh-40 G. Detail plotové stříšky KB ps-20 B.

KB sh-40 G tl. 45 mm

rozměr: 400 x 400 x 45 mm

hmotnost: cca 15,84 kg

sloupové hlavice tl. 45 mm

Skládaná broušená hlavice na rozměr sloupku 30 x 30 cm. Jednotlivé díly lepíme mezi sebou mrazuvzdorným
tmelem nebo silikonem.

Skládaná broušená hlavice na rozměr sloupku 40 x 40 cm. Jednotlivé díly lepíme mezi sebou mrazuvzdorným
tmelem nebo silikonem.

KB sh-50 G tl. 45 mm

rozměr: 500 x 500 x 45 mm

hmotnost: cca 24,75 kg

Skládaná broušená hlavice dle Vašeho požadavku. Jednotlivé díly lepíme mezi sebou mrazuvzdorným tmelem nebo
silikonem.

KB ssh-atyp G

rozměr: 500 x 500 x 2x45 mm

hmotnost: cca 45 kg

KB sh 50x30 G tl. 45 mm

rozměr: 500 x 300 x 45 mm

hmotnost: cca 16,6 kg

KB sh 50x39 G tl. 45 mm

rozměr: 500 x 390 x 45 mm

hmotnost: cca 20,3 kg

KB sh-atyp G
Sloupové hlavice broušené Vám můžeme navrhnout a dodat na sloupek

v jakémkoliv rozměru dle Vašeho přání. Po zaslání nákresu Vašeho

sloupku, jsme schopni Vám navrhnout a vyrobit také atypickou stříšku.

Sloupová hlavice pro sloupek 20 x 40 cm.

Sloupová hlavice pro sloupek 28 x 40 cm.
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Detail plotové stříšky KB ps-20 G.

Skládaná broušená hlavice na rozměr sloupku 40 x 40 cm. Jednotlivé díly lepíme mezi sebou mrazuvzdorným
tmelem nebo silikonem.

KB sh-40 G tl. 65 mm

rozměr: 400 x 400 x 65 mm

hmotnost: cca 24,5 kg

KB sh-50 G tl. 65 mm

rozměr: 500 x 500 x 65 mm

hmotnost: cca 37,5 kg

sloupové hlavice tl. 65 mm

Skládaná broušená hlavice na rozměr sloupku 30 x 30 cm. Jednotlivé díly lepíme mezi sebou mrazuvzdorným
tmelem nebo silikonem.

Na šířku zdiva 30 cm, které jsou osazeny do maltového lože na tvarovky. Tyto stříšky můžeme mezi sebou ukládat
s přiznanou 1 cm spárou, kde spára je vyplněna cem. maltou a ošetřena silikonovým nátěrem. Nebo tyto stříšky
ukládáme na sraz a mezi sebou lepíme mrazuvzdorným tmelem nebo silikonem.

Na šířku zdiva 20 cm, které jsou osazeny do maltového lože na tvarovky. Tyto stříšky můžeme mezi sebou ukládat
s přiznanou 1 cm spárou, kde spára je vyplněna cem. maltou a ošetřena silikonovým nátěrem. Nebo tyto stříšky
ukládáme na sraz a mezi sebou lepíme mrazuvzdorným tmelem nebo silikonem.

KB ps-15 G tl. 65 mm
oboustranně štípaná pro modulovou řadu 150 mm

rozměr: 210 x 190 x 65 mm

hmotnost: cca 6,0 kg

KB ps-20 G tl. 65 mm
oboustranně štípaná pro modulovou řadu 200 mm

rozměr: 300 x 190 x 65 mm
hmotnost: cca 8,9 kg

plotové stříšky tl. 65 mm

Na šířku zdiva 15 cm, které jsou osazeny do maltového lože na tvarovky. Tyto stříšky můžeme mezi sebou ukládat
s přiznanou 1 cm spárou, kde spára je vyplněna cem. maltou a ošetřena silikonovým nátěrem. Nebo tyto stříšky
ukládáme na sraz a mezi sebou lepíme mrazuvzdorným tmelem nebo silikonem.

KB ps-30 G tl. 65 mm
jednostranně štípaná pro modulovou řadu 300 mm

rozměr: 350 x 190 x 65 mm
hmotnost: cca 10 kg

plotové stříšky a sloupové hlavice tl. 65 mm
NOVINKA!

Stříšky můžeme mezi sebou ukládat s přiznanou 1 cm spárou, kde spára je vyplněna cem. maltou a ošetřena silikonovým nátěrem. Nebo tyto stříšky
ukládáme na sraz a mezi sebou lepíme mrazuvzdorným tmelem nebo silikonem.

KB sh 50x30 G tl. 65 mm

rozměr: 500 x 300 x 45 mm

hmotnost: cca 23,98 kg

Sloupová hlavice pro sloupek 20 x 40 cm.

KB sh 50x39 G tl. 65 mm

rozměr: 500 x 390 x 45 mm

hmotnost: cca 29,32 kg

Sloupová hlavice pro sloupek 28 x 40 cm.
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Na sloupky a zdivo šíře 40 cm, které jsou osazeny do maltového lože na tvarovky a spára mezi nimi je vyplněna
vhodným stavebním mrazuvzdorným tmelem nebo silikonem.

KB ps-20 kulatá
rozměr: 300 x 200 x 70 mm
hmotnost: 7,1 kg

KB sh-40 kulatá

rozměr: 500 x 245 x 70 mm
hmotnost: 12 kg

kulatá plotová stříška a sloupová hlavice

Detail plotové stříšky KB ps-20 kulatá Detail plotové stříšky KB ps-20 kulatá

Na šířku zdiva 30 cm, které jsou osazeny do maltového lože na tvarovky. Tyto stříšky můžeme mezi sebou ukládat s přiznanou 1 cm spárou, kde spára
je vyplněna cem. maltou a ošetřena silikonovým nátěrem. Nebo tyto stříšky ukládáme na sraz a mezi sebou lepíme mrazuvzdorným tmelem nebo
silikonem.

Na šířku zdiva 20 cm, které jsou osazeny do maltového lože na tvarovky. Tyto stříšky můžeme mezi sebou ukládat s přiznanou 1 cm spárou, kde spára
je vyplněna cem. maltou a ošetřena silikonovým nátěrem. Nebo tyto stříšky ukládáme na sraz a mezi sebou lepíme mrazuvzdorným tmelem nebo
silikonem.

KB ps-15 B tl. 95 mm KB ps-15 B tl. 95 mm grind

KB ps-20 B tl. 95 mm KB ps-20 B tl. 95 mm grind

KB ps-30 B tl. 95 mm KB ps-30 B tl. 95 mm grind

KB ps-15 B tl. 95 mm
oboustranně štípaná pro modulovou řadu 150 mm

rozměr: 210 x 190 x 95 mm

hmotnost: cca 8,9 kg

KB ps-20 B tl. 95 mm
oboustranně štípaná pro modulovou řadu 200 mm

rozměr: 300 x 190 x 95 mm
hmotnost: cca 12,7 kg

Na šířku zdiva 15 cm, které jsou osazeny do maltového lože na tvarovky. Tyto stříšky můžeme mezi sebou ukládat s přiznanou 1 cm spárou, kde spára
je vyplněna cem. maltou a ošetřena silikonovým nátěrem. Nebo tyto stříšky ukládáme na sraz a mezi sebou lepíme mrazuvzdorným tmelem nebo
silikonem.

Tyto stříšky můžeme mezi sebou ukládat s přiznanou 1 cm spárou, kde spára je vyplněna cem. maltou a ošetřena silikonovým nátěrem. Nebo tyto
stříšky ukládáme na sraz a mezi sebou lepíme mrazuvzdorným tmelem nebo silikonem.

KB ps-30 B tl. 95 mm
jednostranně štípaná pro modulovou řadu 300 mm

rozměr: 350 x 190 x 95 mm
hmotnost: cca 114,9 kg

plotové stříšky tl. 95 mm
NOVINKA!

Na šířku zdiva 20 cm, které jsou osazeny do maltového lože na tvarovky a spára mezi nimi je vyplněna vhodným
stavebním mrazuvzdorným tmelem nebo silikonem.
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Na šířku zdiva 20 (30) cm, které jsou uloženy do maltového lože na tvarovky a spára mezi nimi je rovněž vyplněna maltou.

Na rozměr sloupku 30 x 30 (40 x 40) cm.

tryskané plotové stříšky

tryskané sloupové hlavice

PS-27 TR

rozměr: 270 x 390 mm
hmotnost: cca 10,0 kg

rozměr: 350 x 390 mm
hmotnost: cca 13,0 kg

PS-35 TR

SH-39 TR

rozměr: 390 x 390 mm
hmotnost: cca 12,0 kg

rozměr: 490 x 490 mm
hmotnost: cca 25,0 kg

SH-49 TR

tryskané plotové stříšky a sloupové hlavice

KB sh-50 A

rozměr: 500 x 500 x 90 mm

hmotnost: cca 50 kg

Sloupová hlavice hladká na rozměr sloupku 40 x 40 cm. Jednotlivé díly lepíme mezi sebou mrazuvzdorným
tmelem nebo silikonem.

hladké plotové stříšky a sloupové hlavice
KB-BLOK systém nabízí plotové stříšky a sloupové hlavice v hladkém provedení.

Na šířku zdiva 20 (30) cm, které jsou uloženy do maltového lože na tvarovky a spára mezi nimi je rovněž vyplněna maltou.

Na rozměr sloupku 30 x 30 (40 x 40) cm.

plotové stříšky

sloupové hlavice

PS-27
rozměr: 270 x 390 mm 350 x 390 mm

hmotnost: cca 10,0 kg cca 13,0 kg

PS-35

SH-39
rozměr: 390 x 390 mm 490 x 490 mm

hmotnost: cca 12,0 kg cca 25,0 kg

SH-49

Sloupová hlavice hladká na rozměr sloupku 40 x 40 cm. Jednotlivé díly lepíme mezi sebou mrazuvzdorným
tmelem nebo silikonem.

KB ssh-50 A

rozměr: 500 x 500 x 2x90 mm

hmotnost: cca 80,5 kg

sloupové hlavice tl. 90 mm
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GRIND KB sh-50 A

rozměr: 500 x 500 x 90 mm

hmotnost: cca 49,5 kg

V případě zvýšeného požadavku na vodoodpudivost stříšek
doporučujeme styčné spáry mezi stříškami ošetřit pomocí silikonu.
Před aplikací samotného silikonu by spára a její okolí měly být ošetřeny
penetračním nátěrem. Vhodným penetračním nátěrem je např.
PRIMER B733. Penetrační nátěr zlepší přilnavost silikonového tmelua
ošetří okolí spáry, takže voda nemůže pronikat tvarovkou v okolí spáry
a po případném zmrznutí způsobit odštěpení tvarovky i s tmelem. Na
penetrační nátěr je možné aplikovat silikon. Použít je třeba neutrální

silikon, který se aplikuje na suchý podklad při aplikační teplotě min. +5 °C.
Kromě spár je možné ošetřit hydrofobními přípravky i samotné stříšky.
Vzhledem k cenovým relacím, doporučujeme na tyto relativně větší
plochy použít cenově dostupnější alkalické produkty, známé pod
obchodními názvy LADAX BAF–3, LUKOFOB 39, LUKOFOB ELX atd.
Tyto alkalické hydrofoby se nanáší na alespoň 4 až 6 týdnů staré
tvarovky. Dřívější aplikaci nedoporučujeme.

GRIND KB ssh-50 A

rozměr: 500 x 500 x 2x90 mm

hmotnost: cca 80 kg

zákrytové prvky GRIND
Na zákryty zdí a podezdívek v povrchu GRIND lze použít tvarovky GRIND KB 2-10 A nebo GRIND KB 5-11 B 300 na modulovou výšku 100 mm.

GRIND KB ps-15 G tl. 65 mm
oboustranně štípaná pro modulovou řadu 150 mm

rozměr: 210 x 190 x 65 mm

hmotnost: cca 5,8 kg

GRIND KB ps-20 G tl. 65 mm
oboustranně štípaná pro modulovou řadu 200 mm

rozměr: 300 x 190 x 45 mm
hmotnost: cca 8,6 kg

GRIND plotové stříšky tl. 65 mm

GRIND KB ps-30 G tl. 65 mm
jednostranně štípaná pro modulovou řadu 300 mm

rozměr: 350 x 190 x 65 mm
hmotnost: cca 9,7 kg

rozměr: 400 x 400 x 65 mm

hmotnost: cca 24,2 kg

GRIND sloupové hlavice tl. 65 mm
GRIND KB sh-40 G tl. 65 mm
pro sloupek 30 x 30 cm

rozměr: 500 x 500 x 65 mm

hmotnost: cca 36,8 kg

GRIND KB sh-50 G tl. 65 mm
pro sloupek 40 x 40 cm

NOVINKA!

NOVINKA!

Skládaná broušená hlavice na rozměr sloupku 40 x 40 cm. Jednotlivé díly lepíme mezi sebou mrazuvzdorným
tmelem nebo silikonem.

Skládaná broušená hlavice na rozměr sloupku 30 x 30 cm. Jednotlivé díly lepíme mezi sebou mrazuvzdorným
tmelem nebo silikonem.

Na šířku zdiva 15 cm, které jsou osazeny do maltového lože na tvarovky. Tyto stříšky můžeme mezi sebou ukládat
s přiznanou 1 cm spárou, kde spára je vyplněna cem. maltou a ošetřena silikonovým nátěrem. Nebo tyto stříšky
ukládáme na sraz a mezi sebou lepíme mrazuvzdorným tmelem nebo silikonem.

Na šířku zdiva 20 cm, které jsou osazeny do maltového lože na tvarovky. Tyto stříšky můžeme mezi sebou ukládat
s přiznanou 1 cm spárou, kde spára je vyplněna cem. maltou a ošetřena silikonovým nátěrem. Nebo tyto stříšky
ukládáme na sraz a mezi sebou lepíme mrazuvzdorným tmelem nebo silikonem.

Na šířku zdiva 30 cm, které jsou osazeny do maltového lože na tvarovky. Tyto stříšky můžeme mezi sebou ukládat
s přiznanou 1 cm spárou, kde spára je vyplněna cem. maltou a ošetřena silikonovým nátěrem. Nebo tyto stříšky
ukládáme na sraz a mezi sebou lepíme mrazuvzdorným tmelem nebo silikonem.
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povrchové úpravy tvarovek a standardní barvy

typy povrchových úprav tvarovek

Povrch hladký - A Povrch štípaný - B Povrch škrábaný - S Povrch broušený - G

Povrch hladký GRIND Povrch štípaný GRIND Povrch štípaný RUSTIK

kanelury u šťípaného povrchu tvarovek

Kanelura - C Kanelura - D Kanelura - E

standardní barevné provedení - povrch štípaný

Přírodní Červená Hnědá 

Černá Žlutá Skořicová

Bílá

standardní barevné provedení - povrch hladký

Přírodní Červená Hnědá 

Černá Žlutá Skořicová

Bílá

S ohledem na cementový základ výrobků nejsou výkvěty ani odchylky v barevném odstínu, zejména v přírodním provedení, považovány za vady výrobků. Nelze je tedy reklamovat.
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multicolor - povrch štípaný

I. žlutočervená II. žlutohnědá

III. červenohnědá

IV. červenočerná V. skořicovočerná

multicolor - povrch hladký

I. žlutočervená II. žlutohnědá

III. červenohnědá

IV. červenočerná V. skořicovočerná

standardní barevné provedení - povrch broušený

Přírodní Červená Hnědá

Černá Žlutá Skořicová

Bílá

S ohledem na cementový základ výrobků nejsou výkvěty ani odchylky v barevném odstínu, zejména v přírodním provedení, považovány za vady výrobků. Nelze je tedy reklamovat.
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Systémy betonového zdění ...
Plot z tvarovek KB 7-21 B. Sloupky z tvarovek 5-11 B 300 s podezdívkou.

Sloupky z tvarovek 5-11 B 300 s podezdívkou. Sloupky z tvarovek GRIND KB 9-21 B a plotová zeď z tvarovek GRIND KB 7-21 B.

... řešení Vašeho oplocení může být Vaše vizitka.
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poštovní schránka KB-BLOK systém

poštovní schránka 
KB PSD-200

poštovní schránka 
KB PSD-400

poštovní schránka 
KB PSD-V

Schránka určená pro nazdění 
do zdi nebo plotového sloupku 
o tloušťce 200 mm.

Schránka určená pro nazdění 
do zdi nebo plotového sloupku 
o tloušťce 400 mm.

Schránka určená pro nazdění 
do zdi nebo plotového sloupku 
o tloušťce 300–500 mm.

Komunikační zařízení poštovních schránek

Schránky je možné osadit komunikátorem (zařízením s repro-

duktorem a mikrofonem) pro domácí telefon. Doporučujeme typ

URMET DOMUS 1145/500. Komunikátor se montuje zevnitř

schránky, kde jsou připraveny odpovídající šrouby. Je tak

chráněn proti případnému vandalismu.

Schránky je také možné osadit videosoupravou. Doporučujeme

typ URMET DOMUS 1745/80. Videosouprava se montuje do

připraveného výřezu v předním štítku. Hlasovou jednotku a

kameru je nutné objednat zvlášť.

VARIANTY SCHRÁNEK:

• 1 zvonek a 1 jmenovka

• 1 jmenovka bez zvonku

• bez zvonku a bez jmenovky

• 1 zvonek, 1 jmenovka a příprava na komunikátor

• 1 zvonek, 1 jmenovka a příprava na komunikátor a příprava na video

• 2 zvonky a 2 jmenovky

• 2 zvonky a jmenovky a příprava na komunikátor

• 2 zvonky, 2 jmenovky a příprava na komunikátor a příprava na video

• 3 zvonky a 3 jmenovky

• 3 zvonky, 3 jmenovky a příprava na komunikátor

• 3 zvonky, 3 jmenovky a příprava na komunikátor a příprava na video

Pro všechny modulové tloušťky zdí a sloupků jsou dodávány tři typy poštovních schránek s označením PSD-200, PSD-400 a PSD-V. Schránky mají tubus

z pozinkovaného plechu určený k zazdění do konstrukce. Na horních a spodních hranách tubusu jsou očka k osazení armovacích drátů, které 

po vyplnění betonem propojují armaturu konstrukce a tím zajišťují její stabilitu. Schránky se usazují zásadně do ložné spáry tak, že hrana tubusu 

po délce je odsazena 5–10 mm dovnitř, aby pak krycí plechy byly dosazeny na maltu ve spáře a nezatékala za ně voda.

Krycí desky podávacího otvoru mají v základním vybavení osazen 1 zvonek a 1 jmenovku. Na zakázku lze dodat další modifikace jako je deska bez tohoto

vybavení a naopak deska až se třemi zvonky a třemi jmenovkami, přípravu pro komunikátor nebo kameru. Krycí desky, které jsou vyrobeny z leštěného

nerezového plechu, se usazují na montážní šroubky zevnitř tubusu. Návody na usazení schránek do konstrukce jsou přiloženy ke každé expedované

schránce.
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osazení poštovních schránek
schránka KB PSD-400
Schránka se osazuje do sloupku 400x400 mm v průběhu zdění z tvarovek KB 9-21 B nebo KB 5-11 B 300. Části tvarovek na boky schránky 

se odříznou z čelních ploch KB 9-21 B. Krycí štítky schránky se usazují až po kompletním dokončení stavby, aby nedošlo k jejich poškození.

schránka KB PSD-200
Schránka se usazuje v průběhu zdění zdi z tvarovek KB 1-20 A, KB 1-21 B nebo KB 7-21 B. Části tvarovek se seříznou dle nákresu. Krycí štítky

schránky se osazují až po kompletním dokončení stavby, aby nedošlo k jejich poškození.

Obr. 1 - umístění schránky

Obr. 3 - osazení korpusu schránky

Obr. 2 - úprava tvarovek

Obr. 4 - osazení krycích štítků
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speciální zdicí směs 
KB-BLOK systém

Speciální zdicí směs KB-BLOK systém je určena

především pro zdění betonových zdicích tvarovek

KB-BLOK systému. Je vhodná zejména pro zdění

nosných zdí, příček, výplňového zdiva, opěrné zdi,

plotové zdi apod. Jedná se o směs kameniva,

cementu a přísad zlepšujících zpracovatelské 

a užitné vlastnosti malty. Speciální zdicí směs 

KB-BLOK systém se dodává v papírových pytlích 

po 40 kg na euro paletách 80 x 120 cm, krytých

fólií. Na paletě je 35 pytlů směsi. 

Spotřeba: 1pytel/cca 28 tvarovek

výplňový beton
KB-BLOK systém

rozměry a hmotnost držáků
Sortiment kovových držáků plotových výplní obsahuje držáky pro osazení

do sloupků 300 x 300, 400 x 400, 500 x 500 mm. Držáky jsou

určeny jak pro běžné sloupky, tak pro rohové a koncové sloupky. Pro

tyto aplikace je určen koncový plotový držák.

držáky plotových polí

vratové panty doraz zámku
Pro uchycení vrat ke sloupkům je určen vratový pant a pant na vrátka,

který se vkládá do ložných spár sloupku zároveň při stavbě. Otvory 

v páskovině jsou určeny pro armovací dráty. Osazení vrat a vrátek

provedeme přivařením na horní části pantu.

délka: 350 mm

výška: 60 mm

materiál: ocelová pásovina 

50/8 mm

povrch: zinkochromát – bílý, žlutý

Otvor pro šroub: prům. 11 mm

Otvory pro kotvení v rozích: prům. 14 mm

Úhel 90°–180°

Otvor pro šroub: prům. 11 mm

Otvory pro kotvení v rozích: prům. 14 mm

pro šířku sloupku (cm): 30 40 50 koncový
tloušťka (cm) 0,5 0,5 0,5 0,5

délka (cm) 56 66 76 43

hmotnost (kg) 0,9 1,1 1,2 0,7

materiál: ocelová pásovina 40/5 mm, povrch: zinkochromát – bílý, žlutý

rohový držák plotového pole

vratový pant

koncový držák plotového pole

materiál: ocelová pásovina 50/8 mm

na výšku tvarovky 190 mm

povrch: zinkochromát – bílý, žlutý

elektrický doraz zámku

materiál: ocelová pásovina 50/8 mm

na výšku tvarovky 190 mm

povrch: zinkochromát – bílý, žlutý

provedení: levý, pravý

PRAVÁ VRÁTKALEVÁ VRÁTKA

LEVÝ DORAZ
ZÁMKU 

PRAVÝ DORAZ
ZÁMKU 

délka: 350 mm

výška: 60 mm

materiál: ocelová pásovina 

30/8 mm

povrch: zinkochromát – bílý, žlutý

pant na vrátka

materiál: ocelová pásovina 

50/8 mm

povrch: zinkochromát - bílý, žlutý

stavitelný pant NOVINKA!

Výplňový beton KB-BLOK systém je určen

například pro výplň betonových plotových sloupků

a pro výplň dutin ve tvarovkách tam, kde je to

nezbytně nutné pro výztuž konstrukce, na

doporučení statika na základě projektové

dokumentace. Jedná se o mrazuvzdorný

materiál. Výplňový beton KB-BLOK systém se dodává

v papírových pytlích po 40 kg na euro paletách 

80 x 120 cm, krytých fólií. Na paletě je 35 pytlů směsi.

Pevnost v tlaku: C25/30

Vydatnost: cca. 1850 kg/m3 čerstvé malty

jeden 40 kg pytel cca 21,6 l čerstvé malty 

(tj. 0,0216 m3 čerstvé malty) 
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pomůcky pro zdění
Sortiment KB-BLOK systému obsahuje také praktické pomůcky 

pro přesné a čisté zdění. Jsou to jednoduché výrobky určené 

pro nanesení malty na ložnou plochu bez ztrát a znečištění povrchu. 

Pro nanášení malty na vodorovné a svislé plochy jsou zdících tvarovek

je určen jednoduchý zdící drát a nejvíce používané zdící sáňky pro různé

modulové řady. Pro zdění sloupků jsou určeny zdící rámečky 300 x 300

mm a 400 x 400 mm. Šířka vodorovné i svislé spáry je 8–10 mm.

Práce s těmito pomůckami usnadňuje průběžné spárování. 

LADAX BAF–3 je pokryvový materiál, který slouží k vytvoření

hydrofobizační povrchové ochrany porézních materiálů,

vystavených nepříznivým povětrnostním vlivům.

• Zajistí nepropustnost povrchu konstrukce

• Může se aplikovat na nové i staré konstrukce

• Prodyšný

• Snadno zpracovatelný a lehce 

aplikovatelný i v těžko přístupných místech

• Zvýrazní strukturu povrchu

ošetřované konstrukce

• Ekologický

hydrofobizační prostředek LADAX BAF–3

BETON TřÍDY C16/20

KB 5-11 B

ARMATURA (V 10 425) ∅ 10 mm

DRžÁK PLOTOVýCH DÍLCů

PLOTOVÁ STřÍšKA KB ps-30 B

ZDÍCÍ SMěS KB BLOK

KB 7-21 B, KB 1-21 B

Řada 1: Postup stavby soupku z tvarovky KB 9-21 B.

Řada 2: Postup stavby soupku z tvarovky KB 5-11 B.

Obr.: Výztuž sloupků
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Plotovka 
448 W

Plotovka 
Nevada

Plotovka SM
Plotovka SM 

rýhovaná

Pozn: Plotovky se dodávají se zakulaceným horním koncem, spodní část je rovná.
Hladké plotovky jsou hoblované, 4 fazety po obvodě, rýhované plotovky jsou rýhované oboustranně.

plotové výplně dřevěné
Plotovka SM
materiál: smrk

rozměry: 18 x 82 x 800 mm

18 x 82 x 1 000 mm

18 x 82 x 1 200 mm

18 x 82 x 1 500 mm

18 x 82 x 1 800 mm

Plotovka SM rýhovaná
materiál: smrk

rozměry: 20 x 90 x 800 mm

20 x 90 x 1 000 mm

20 x 90 x 1 200 mm

Plotovka Nevada
materiál: smrk

rozměry: 18 x 120 x 880 mm

18 x 120 x 950 mm

Plotovka 448 W
materiál: smrk

rozměr: 18 x 90 x 840 mm

materiál: smrk

rozměr: 42 x 75 x 2000 mm

42 x 75 x 2500 mm

42 x 95 x 3000 mm

latě hoblované

Cečkový plot
provedeni: zlatá, stříbrná, bronzová, zelená
rozměry: výška: 1 200 mm

délka: 2 360 mm

Návlekový plot
provedeni: zlatá, stříbrná, bronzová, zelená
rozměry: výška: 1 200 mm 

délka: 2 360 mm

Šiškový plot
provedeni: zlatá, stříbrná, bronzová, zelená
rozměry: výška: 1 200 mm (950 mm)

délka: 2 360 mm

kované výplně

Pozn: Plotový dílec je zinkovaný, opatřený kovářskou barvou a na závěr patinou. Plotové pole NELZE uchytit na standardní držáky KB-BLOK.
V ceně plotového pole jsou 4 plotové držáky, 4 hmoždinky a 4 kované šrouby s matkou. Dodací lhůta kovaných plotů je 4 - 5 tydnů.

plotové výplně kované a litinové



obr. 1 

obr. 2 

obr. 3 

30-80 mm

obr. 1 obr. 2 

vyvrtaný otvor
pro hmoždinku

hmoždinka

obr. 3 
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* v případě jiné barvy příplatek 300,- Kč za litinove pole a 150,- Kč za litinový sloupek

Pozn: Plotové pole NELZE uchytit na standardní držáky KB-BLOK. Dodací lhůta litinových plotů 3 - 4 týdny.

typ SLZY
provedeni: šedá a černá*

litinové pole Slzy

rozměry: výška: 1075 mm, délka: 800 mm

litinové pole Slzy - zkrácený díl

rozměry: výška: 1075 mm, délka: 490 mm

litinový sloupek Slzy

rozměry: výška: 1075 mm

typ ANTIK
provedeni: šedá a černá*

litinové pole ANTIK

rozměry: výška: 1200 mm, šířka: 800 mm

litinový sloupek ANTIK

výška: 1200 mm, šířka: 800 mm

litinové výplně

montáž kované plotové výplně
seznam součástí: 1x plotový dílec - 250 cm

4x plotový držák

4x hmoždinka

4x kovaný šroub s matkou

obr. 1 - Vložit plotový díl do vyzděného otvoru a podložit 

na požadovanou výšku (cca 3-8 cm).

obr. 2 - Vyrovnat plotové pole do vyzděného otvoru.

obr. 3 - Vyvrtat v požadované rozteči otvory, vsadit

hmoždinku a zašroubovat držák. Nasadit plotové

pole na držáky a sešroubovat šrouby.
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plotové výplně plastové

TYP “S” TYP ”O” TYP “K1” TYP “K2”

Plotové pole S

Plotové pole O

Plotové pole K1

Plotové pole K2

rozměry: rozpětí výšky pole: 80 - 100 cm, rozpětí délky pole: 168 - 188 cm

rozpětí výšky pole: 101 - 120 cm, rozpětí délky pole: 190 - 229 cm

barevná provedení: bílá, dřevodekor (borovice, třešeň, ořech, dub)

NOVINKA!

Plotová pole smontovaná

Plotovka PO Plotovka PR

Plotovka PR

Plotovka PO

rozměry: rozměr: 8 x 2,5 x 80 - 100 cm

rozměr: 8 x 2,5 x 101 - 120 cm

barevná provedení: bílá, dřevodekor (borovice, třešeň, ořech, dub)

Plotovky 

I. II. III. IV. V.

Barevné provedení:
I. bílá

II. borovice

III. třešeň

IV. ořech

V. dub
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Revizní nerezová dvířka NOVINKA!

Dvířka o rozměru stavebního otvoru 405 x 405 mm

Dvířka o rozměru stavebního otvoru 405 x 605 mm

Dvířka o rozměru stavebního otvoru 605 x 605 mm

s otvory na plynová měřidla bez otvorů pro elektro měřidla

s otvory na plynová měřidla bez otvorů pro elektro měřidla

s otvory na plynová měřidla bez otvorů pro elektro měřidla

s otvory na plynová měřidla bez otvorů pro elektro měřidla

Dvířka o rozměru stavebního otvoru 605 x 1 205 mm

Dvířka jsou vyrobena z nerezového plechu kvality AISA 304 (typ zvaný

potravinářský nerez) odolný běžným povětrnostním vlivům bez jakékoliv

ochrany, možno omývat, spreyové nástřiky lze provádět jakýmkoliv

způsobem. Síla plechu 1,00 mm - dostatečně odolný např. proti

vandalům. Otevírání čtyřhranem 6 mm. 

Pant umístěn uvnitř skříně. Možnost montáže do přesně vyzděného

otvoru nebo současně se zděním. 
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vrata a branky
NOVINKA!

Posuvná vrata samonosná 
Posuvná samonosná - bezkolejnicová vrata jsou vyrobena na principu

zasouvání rámu v pojezdové kleci, která je ukotvena do předem

zabetonovaného základy podél oplocení. Provedení rámu je z válcových

Fe profilů s povrchovou úpravou pozink. Konstrukce vrat je připravena

pro osazení dřevěné, plastové, případně jeklové výplně a to v provedení

dle přání zákazníka. Výhodou tohoto systému je pohodlný provoz bez

pojezdové kolejnice, celkově tichý a snadný chod vrat po celou dobu

provozu, včetně zimního období. Stavební práce nevyžaduje rozsáhlou a

složitou betonáž.

Posuvná vrata samonosná 
Posuvná vrata na kolečku jsou vyrobena na principu zasouvání rámu po

pojezdové liště, která je ukotvena do předem zabetonovaného základu.

Vlastní posuv vrat je zajištěn nosnými pojezdovými koly s axiálně

uloženými ložisky. Vrat zajíždí podél oplocení na vnitřní straně pozemku.

Provedení rámu je z válcovaných Fe profilů s povrchovou úpravou

pozink. Konstrukce brány je připravena pro osazení dřevěné, plastové

nebo jeklové výplně, dle přání zákazníka. Výhodou tohoto systému je

nízká cena, úspora prostoru, nehlučnost a snadné ovládání. 

Vrata posuvná samonosná

rozměry: 1 600 x 3 000 mm, jekl 60 x 40

1 600 x 3 400 mm, jekl 60 x 40

1 600 x 4 200 mm, jekl 60 x 60

1 600 x 4 600 mm, jekl 60 x 60

1 600 x 5 000 mm, jekl 60 x 60

1 800 x 3 000 mm, jekl 60 x 40

1 800 x 3 400 mm, jekl 60 x 40

1 800 x 4 200 mm, jekl 60 x 60

1 800 x 4 600 mm, jekl 60 x 60

1 800 x 5 000 mm, jekl 60 x 60

2 000 x 3 000 mm, jekl 60 x 40

2 000 x 3 400 mm, jekl 60 x 40

2 000 x 4 200 mm, jekl 60 x 60

2 000 x 4 600 mm, jekl 60 x 60

2 000 x 5 000 mm, jekl 60 x 60

provedení: pozink

Vjezdová vrata 

posuvná na kolečku

rozměry: 1 600 x 3 000 mm, jekl 60 x 40

1 600 x 3 400 mm, jekl 60 x 40

1 600 x 4 200 mm, jekl 60 x 60

1 600 x 4 600 mm, jekl 60 x 60

1 600 x 5 000 mm, jekl 60 x 60

1 800 x 3 000 mm, jekl 60 x 40

1 800 x 3 400 mm, jekl 60 x 40

1 800 x 4 200 mm, jekl 60 x 60

1 800 x 4 600 mm, jekl 60 x 60

1 800 x 5 000 mm, jekl 60 x 60

2 000 x 3 000 mm, jekl 60 x 40

2 000 x 3 400 mm, jekl 60 x 40

2 000 x 4 200 mm, jekl 60 x 60

2 000 x 4 600 mm, jekl 60 x 60

2 000 x 5 000 mm, jekl 60 x 60

provedení: pozink
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obrubníky

Vjezdová vrata otočná - dvoukřídlá
Provedení rámu je z válcovaných Fe profilů s povrchovou úpravou

pozink. Konstrukce vrat je připravena pro osazení dřevěné, plastové

nebo jeklové výplně, dle přání zákazníka. 

Vstupní branka

Vrata otočná

rozměry: 1 600 x 2 400 mm

1 600 x 2 800 mm

1 600 x 3 200 mm

1 600 x 3 600 mm

1 600 x 4 000 mm

1 800 x 2 400 mm

1 800 x 2 800 mm

1 800 x 3 200 mm

1 800 x 3 600 mm

1 800 x 4 000 mm

2 000 x 2 400 mm

2 000 x 2 800 mm

2 000 x 3 200 mm

2 000 x 3 600 mm

2 000 x 4 000 mm

provedení: pozink

Branka

rozměry: 1 000 x 1 600 mm

1 000 x 1 800 mm

1 000 x 2 000 mm

1 200 x 1 600 mm

1 200 x 1 800 mm

1 200 x 2 000 mm

provedení: pozink

KB zahradní obrubník
rozměr: 65 x 190 x 595 mm

hmotnost: 16 kg

hmotnost palety: cca 1 160 kg 

množství: 72 ks/paleta

barevné provedení: přírodní, barevná, bílá

KB zahradní obrubník 50-500
rozměr: 50 x 200 x 507 mm

hmotnost: 10,91 kg

hmotnost palety: cca - kg 

množství: - ks/paleta

barevné provedení: přírodní, barevná, bílá

KB zahradní obrubník 50-1000
rozměr: 50 x 200 x 1 007 mm

hmotnost: 21,86 kg

hmotnost palety: cca - kg 

množství: - ks/paleta

barevné provedení: přírodní, barevná, bílá

obrubník parkový
rozměr: 100 x 250 x 1 000 mm

hmotnost: cca 53,94 kg

hmotnost palety: cca 1 295 kg

množství: 24 ks/paleta

barevné provedení: přírodní

Více informací o nabízených obrubnících a dlažbě naleznete v prospektu Dlažba.
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Systémy betonového zdění ...

Sloupky z tvarovek KB 7-21 B s podezdívkou. Sloupky z tvarovek 5-11 B 200.

Sloupky z tvarovek 9-21 B s podezdívkou. Sloupky z tvarovek KB 5-11 B 300 s podezdívkou.
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... řešení Vašeho oplocení může být Vaše vizitka.

Plotová zeď průběžná z tvarovek 1-21 B.

Sloupky z tvarovek KB 5-11 B 300 s podezdívkou.




