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Vzor

na výšku 2m a 2,5m
s okrasným/ hladkým stĺpom
jednostranný, obojstranný

ŠTIEPANÝ KAMEŇ

Vzor

na výšku 2m
s okrasným/ hladkým stĺpom
a na výšku 2,5m s hladkým stĺpom
jednostranný

BAMBUS

Vzor

na výšku 2m a 2,5m
s hladkým stĺpom
jednostranný

NEPRAVIDELNÁ TEHLA

PONUKA BETÓNOVÝCH PLOTOV
Rozmer platne: 200x50cm

Váha platne: 75kg

Rozmer stĺpu na výšku 2m: 272x12x12cm

Váha stĺpu na výšku 2m: 75kg

Rozmer stĺpu na výšku 2,5m: 335x12x12cm

Váha stĺpu na výšku 2,5m: 105kg

Váha palety s platňami cca 1350kg, rozmer 80x200cm, 17ks/paleta

Váha palety so stĺpmi na výšku 2m: cca1350kg, rozmer 80x272cm, 18ks/paleta

Váha palety so stĺpmi na výšku 2,5m: cca 1890kg,

hladký stĺp

vzor štiepaný
kameň rádius

vzor štiepaný kameň
betónová platňa

18 ks platní na palete

vzor nepravidelná tehla 
s hladkým stĺpom

betónová platňa vzor bambus

vzorka betónového plotu
štiepaný kameň / bambus
okrasný stĺp vzor bambus

hladký, okrasný stĺp a platne
vzor štiepaný kameň

vzor betónového plotu
bambus  v hnedom prevedení

patentovaný výrobok 
vyrábame jediný na Slovensku



všetky naše ploty majú certifikát 

Naša spoločnosť zabezpečuje kompletný servis ohľadom
obhliadok, poradenstva, zamerania, dopravy
a  kompletnej montáže u zákazníka.
Naše montážne skupiny vám zabezpečia realizáciu vášho 
plota po celom Slovensku.

antracit

tehlová

okrová

hnedá

TECHNICKÝ POSTUP NA MONTÁŽ
BETÓNOVÉHO PLOTU

Farebné prevedenia
(na objednávku)



POŽIČOVŇA NÁRADIA

Naša novootvorená požičovňa náradia ponúka širokú škálu stavebnej a 
záhradnej techniky vo výbornej kvalite a cene.

     Sekacie a vŕtacie kladivá
     Vibračná hutniaca a hladiaca technika
     Elektrocentrály a zváračky
     Brúsky a píly na stavebné materiály
     Záhradná technika

K zapožičaniu Vám stačí doklad totožnosti alebo výpis z OR.
Nutnou vecou k zapožičaniu je vratná záloha v príslušnej výške stroja.

Otváracie hodiny:
Pondelok - Piatok     7.00 - 16.00 
Sobota                      8.00 - 12.00

Tel. kontakt: 
požičovňa náradia:
0944 371 711 

Ponúkame:

Ostatné:
     
     
     
     
     
     

Zámková dlažba
Obrubníky
Kamenný koberec aj s komplet montážou
Kovové a betónové plotové systémy a brány
Zatrávňovačky
Ohýbatelný obklad

Všetky cenové ponuky na betónové ploty a montáže robíme na vyžiadanie.
Ostatné ceny nájdete na www.mltrading.sk
 


