
               list 01

1 pozice - kód typu převažujícího materiálu, z kterého je výrobek vyroben:

1 - ocel bez pokovení 6 - titanzinek (TiZn)
2 - ocel s pokovením zinkem (FeZn) 7 - poplastovaný plech (viplanyl atd.)
3 - měď (Cu) 8 - plast
4 - legovaná ocel (nerez) 9 - jiné, např. pozink nebo AL (i barvené) 
5 - hliník a jeho slitiny (AL)        s nerez šrouby

2-5 pozice - až na vyjímky se jedná o pův. katalogové číslo včetně rozlišení varianty a,b,c, (a=1, b=2, c=3, d=4 ....)

6-9 pozice - odstín dle RAL, pokud je výrobek bez barev. nástřiku, pak jsou zde čtyři nuly a desátá pozice také 0.

10 pozice - kód označující míru lesku barvy nebo její typ:

1 - prášková lesklá 6 - základová bez zinku

2 - prášková polomat 7 - strukturovaná

3 - prášková matná 8 - žáruvzdorná

4 - prášková elastická (matná) 9 - jiná

5 - prášková základní s obsahem zinku 0 - bez barevné povrchové úpravy

RAL: 3005 vínová červená

3009 oxidovaná červená

3011 červenohnědá

3016 korálová červená

3016 + 8016 (naše inter.ozn. 3816!) červenohnědá míchaná (dle odstínu Cembrit)

7016 šeď antracitová

7024 šeď grafitová

7030 šeď kamenná

8004 hněď měděná (jinak také cihlová)

8015 hněď kaštanová

8016 hněď mahagonová

8017 hněď čokoládová

9005 čerň hluboká

PLATON spol. s r.o., Rumburská 674, 407 77 Šluknov, CZECH REPUBLIC

Den zápisu do Obchodního rejstříku 29.6.1994 vydaný Krajským soudem Ústí n/L oddíl C,vložka 7261

Ceník výrobků střešních doplňků 2021/2022
platný od 1.9.2021 do 28.2.2022 nebo odvolání (při výrazné změně nákladů), ceny jsou uvedeny bez 21% DPH

Poslední aktualizace dne: 22.9.2021

 (Popis aktualizace - změn - oproti předchozí verzi najdete na další stránce)

Cena dopravy zboží k odběrateli v rámci ČR za balík do 15 kg  je 195 Kč (zboží do 2 m délky) a 390 Kč (zboží nad 2 m délky) 

bez DPH. Avšak při objednávkách z ČR nad 10.000 Kč bez DPH a po slevě, je doprava zdarma.

Zboží lze objednat na www.platonsro.cz (e-shop) nebo e-mailem: objednavky@platonsro.cz

Konzultace a dotazy vyřizujeme na tel.:  777 213 363, po - pá, 7 - 14,30 hod

Cenové poptávky zasílejte na e-mail:  safek.platon@seznam.cz nebo objednavky@platonsro.cz

Výrobky jsou dodávány dle nového číslování - kódů výrobků PLATON, platného od 1.4.2016

POZOR!!! Výrobky nutno objednávat dle uvedených kódů, při objednání jen dle slovního označení neneseme 

záruku za chybně dodaný výrobek! Výrobek případně vyměníme, ale náklady na výměnu nese objednávající! 

V případě nejasností kontaktujte naše obch. oddělení  +420 777 213 363

Desetimístný formát kat. čísla - kódu    X.XXXX.XXXX.X

Význam jednotlivých pozic kódu:  (tečky mezi pozicemi slouží jen pro jednodušší orientaci, v kódu nebudou používány)

Standartní odstíny práškové barvy, které aplikujeme na výrobky (dle RAL vzorníku ATRYX):

Ostatní neuvedené odstíny mohou být za příplatek cca 10% nebo na základě cenové nabídky dle množství.

Výrobky označené červeně jako starší typy (byly nahrazeny řadou Congripp) můžeme dodávat i nadále, ale jen na 

speciální zakázku (nebudou trvale skladem) a za ceny uvedené v ceníku u každé položky.

U výrobků označených v oddíle "cena v Kč" značkou  (*  vám cenu sdělíme na dotaz nebo zpracováním CN.
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22.9.21´ 21151 X 26 Přidání nové varianty výrobku "Uni držák HL na falc krytiny"

Popis a seznam aktualizovaných položek oproti první verzi ceníku ze dne:  1.9.2021
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Sněhové zachytávače: list 02

Trubkové zachytávače: strana 1

náhled kód popis výrobku k
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2312700000 držák trubkového zachytávače za lať do tašek, Congripp komplet, délka 700 mm Fe X 349

23127xxxx2 držák trubkového zachytávače za lať do tašek, Congripp komplet, délka 700 mm Fe X X 369

3312700000 držák trubkového zachytávače za lať do tašek, Congripp komplet, délka 700 mm Cu 982

4312700000 držák trubkového zachytávače za lať do tašek, Congripp komplet, délka 700 mm nerez 728

2312500000 držák trubkového zachytávače za lať do tašek, Congripp komplet, délka 530 mm Fe X 326

23125xxxx2 držák trubkového zachytávače za lať do tašek, Congripp komplet, délka 530 mm Fe X X 349

3312500000 držák trubkového zachytávače za lať do tašek, Congripp komplet, délka 530 mm Cu 954

4312500000 držák trubkového zachytávače za lať do tašek, Congripp komplet, délka 530 mm nerez 718

Délka zachytávače 700 mm je určena pro laťování s roztečí  330-390 mm, délka  530 mm pro laťování  250-320 mm 0

2313000000 držák trubkového zachytávače k přišroubování na bednění Congripp komplet Fe X 322

23130xxxx2 držák trubkového zachytávače k přišroubování na bednění Congripp komplet Fe X X 342

3313000000 držák trubkového zachytávače k přišroubování na bednění Congripp komplet Cu 980

4313000000 držák trubkového zachytávače k přišroubování na bednění Congripp komplet nerez 687

2311000000 držák trubkového zachytávače do uni základen s poutkem a šroubem (otvorem), Congripp kompl.Fe X 357

23110xxxx2 držák trubkového zachytávače do uni základen s poutkem a šroubem (otvorem), Congripp kompl.Fe X X 379

3311000000 držák trubkového zachytávačedo uni základen s poutkem a šroubem (otvorem), Congripp kompl.Cu 1065

4311000000 držák trubkového zachytávače do uni základen s poutkem a šroubem (otvorem), Congripp kompl.nerez 602

Tyto zachytávače nelze použít do základen s dvěma šrouby - kovová borovka č. x0 11 , držák do falcované krytiny č. x 132 x a 

ploten pro zachytávače do PVC krytiny č. x 174 0

2314300000 držák trubkového zachytávačedo plech. maloplošné krytiny ve tvaru tašek, délka 420 mm Fe X 340

23143xxxx2 držák trubkového zachytávačedo plech. maloplošné krytiny ve tvaru tašek, délka 420 mm Fe X X 362

3314300000 držák trubkového zachytávačedo plech. maloplošné krytiny ve tvaru tašek, délka 420 mm Cu 914

4314300000 držák trubkového zachytávačedo plech. maloplošné krytiny ve tvaru tašek, délka 420 mm nerez 689

2314400000 držák trubkového zachytávače do plech. maloplošné krytiny ve tvaru tašek, délka 460 mm Fe X 340

23144xxxx2 držák trubkového zachytávače do plech. maloplošné krytiny ve tvaru tašek, délka 460 mm Fe X X 362

3314400000 držák trubkového zachytávače do plech. maloplošné krytiny ve tvaru tašek, délka 460 mm Cu 917

4314400000 držák trubkového zachytávače do plech. maloplošné krytiny ve tvaru tašek, délka 460 mm nerez 707

délka zachytávače 420 mm je určena pro krytiny s délkou „tašky“ 350-380 mm, délka 460 mm pro délku „tašky“ 400-420 mm

2315000000 držák trubkového zachytávače do uni základen s dvěma šrouby, Congripp kompl. Fe X 314

23150xxxx2 držák trubkového zachytávačedo uni základen s dvěma šrouby, Congripp kompl. Fe X X 350

3315000000 držák trubkového zachytávače do uni základen s dvěma šrouby, Congripp kompl. Cu 1083

4315000000 držák trubkového zachytávače do uni základen s dvěma šrouby, Congripp kompl. nerez 631

Tyto zachytávače nelze použít do UNI základen Platon s poutkem a šroubem (nebo s poutkem a otvorem)

2310000000 nástavba držáku Congripp pro trubkový zachytávač třítrubková Fe X 119

23100xxxx2 nástavba držáku Congripp pro trubkový zachytávač třítrubková Fe X X 133

3310000000 nástavba držáku Congripp pro trubkový zachytávač třítrubková Cu 230

4310000000 nástavba držáku Congripp pro trubkový zachytávač třítrubková nerez 154

2310100000 nástavba držáku Congripp pro trubkový zachytávač jednotrubková Fe X 46

23101xxxx2 nástavba držáku Congripp pro trubkový zachytávač jednotrubková Fe X X 53

3310100000 nástavba držáku Congripp pro trubkový zachytávač jednotrubková Cu 138

4310100000 nástavba držáku Congripp pro trubkový zachytávač jednotrubková nerez 94

Připevňovací šrouby jsou součástí držáku Congripp

   Kompletační šrouby M8 pozink lze na objednávku nahradit nerezovými, za příplatek 11 Kč za šroub s maticí a podložkou, 

nerezové, Al a Cu provedení je již mají automaticky.

Zachytávače sněhu trubkové (dutý profil), řady CONGRIPP   Možno použít trubky do 27 mm

Samotné držáky do krytin pro výše uvedené nástavby CONGRIPP najdete v oddíle "SZ držáky Congripp" list 13.                                                                         

Jako základny pro UNI trubkové a tyčové zachytávače se používají plotny, mezivlny, šablony a kaloty PLATON, viz oddíl 

"UNI základny" list 16-17

Uni základny jsou dvojího provedení, dle druhu krytiny: s poutkem a šroubem(otvorem) nebo se dvěma šrouby.
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Zachytávače sněhu tyčové (plný profil), řady CONGRIPP      Možno použít tyče do 21 mm

2362700000 držák tyčového zachytávače za lať do tašek, Congripp komplet, délka 700 mm Fe X 369

23627xxxx2 držák tyčového zachytávače za lať do tašek, Congripp komplet, délka 700 mm Fe X X 377

3362700000 držák tyčového zachytávače za lať do tašek, Congripp komplet, délka 700 mm Cu 1010

4362700000 držák tyčového zachytávače za lať do tašek, Congripp komplet, délka 700 mm nerez 735

2362500000 držák tyčového zachytávače za lať do tašek, Congripp komplet, délka 530 mm Fe X 349

23625xxxx2 držák tyčového zachytávače za lať do tašek, Congripp komplet, délka 530 mm Fe X X 369

3362500000 držák tyčového zachytávače za lať do tašek, Congripp komplet, délka 530 mm Cu 978

4362500000 držák tyčového zachytávače za lať do tašek, Congripp komplet, délka 530 mm nerez 718

Délka zachytávače 700 mm je určena pro laťování s roztečí  330-390 mm, délka  530 mm pro laťování  250-320 mm

2363000000 držák tyčového zachytávače k přišroubování na bednění Congripp komplet Fe X 342

23630xxxx2 držák tyčového zachytávače k přišroubování na bednění Congripp komplet Fe X X 365

3363000000 držák tyčového zachytávače k přišroubování na bednění Congripp komplet Cu 1004

4363000000 držák tyčového zachytávače k přišroubování na bednění Congripp komplet nerez 694

2361000000 držák tyčového zachytávače do uni základen, Congripp komplet Fe X 352

23610xxxx2 držák tyčového zachytávače do uni základen, Congripp komplet Fe X X 358

3361000000 držák tyčového zachytávače do uni základen, Congripp komplet Cu 1110

4361000000 držák tyčového zachytávače do uni základen, Congripp komplet nerez 638

Tyto zachytávače nelze použít do základen s dvěma šrouby - kovová borovka č. x 011 0, držák do falcované krytiny č. x 132 x a 

ploten pro zachytávače do PVC krytiny č. x 174 0

2364300000 držák tyčového zachytávače do plech. maloplošné krytiny ve tvaru tašek, délka 420 mm Fe X 349

23643xxxx2 držák tyčového zachytávače do plech. maloplošné krytiny ve tvaru tašek, délka 420 mm Fe X X 369

3364300000 držák tyčového zachytávačedo plech. maloplošné krytiny ve tvaru tašek, délka 420 mm Cu 943

4364300000 držák tyčového zachytávačedo plech. maloplošné krytiny ve tvaru tašek, délka 420 mm nerez 708

2364400000 držák tyčového zachytávače do plech. maloplošné krytiny ve tvaru tašek, délka 460 mm Fe X 349

23644xxxx2 držák tyčového zachytávače do plech. maloplošné krytiny ve tvaru tašek, délka 460 mm Fe X X 369

3364400000 držák tyčového zachytávače do plech. maloplošné krytiny ve tvaru tašek, délka 460 mm Cu 954

4364400000 držák tyčového zachytávače do plech. maloplošné krytiny ve tvaru tašek, délka 460 mm nerez 718

délka zachytávače 420 mm je určena pro krytiny s délkou „tašky“ 350-380 mm, délka 460 mm pro délku „tašky“ 400-420 mm

2365000000 držák tyčového zachytávače do uni základen se dvěma šrouby, Congripp komplet Fe X 277

23650xxxx2 držák tyčového zachytávače do uni základen se dvěma šrouby, Congripp komplet Fe X X 306

3365000000 držák tyčového zachytávače do uni základen se dvěma šrouby, Congripp komplet Cu 1110

4365000000 držák tyčového zachytávače do uni základen se dvěma šrouby, Congripp komplet nerez 638

Tyto zachytávače nelze použít do UNI základen Platon s poutkem a šroubem (nebo s poutkem a otvorem)

2360000000 nástavba Congripp pro tyčový zachytávač, pětityčový Fe X 82

23600xxxx2 nástavba Congripp pro tyčový zachytávač, pětityčový Fe X X 89

3360000000 nástavba Congripp pro tyčový zachytávač, pětityčový Cu 257

4360000000 nástavba Congripp pro tyčový zachytávač, pětityčový nerez 161

Určeno pro plné tyče do průměru 21 mm

2369X00000 Tyč zachytávače, prům. 16 mm, délka 1, 2, 3 m, cena za 1bm Fe X 216

2369Xxxxx2 Tyč zachytávače, prům. 16 mm, délka 1, 2, 3 m, cena za 1bm Fe X X 240

4369X00000 Tyč zachytávače, prům. 16 mm, délka 1, 2, 3 m, cena za 1bm nerez (*

Čtvrtá pozice v číselném kódu výrobku označená velkým X  udává délku v metrech. Tedy: 1=1m, 2=2m….

Samotné držáky do krytin pro výše uvedené nástavby CONGRIPP najdete v oddíle "SZ držáky Congripp" list 13.                                                                         

Jako základny pro UNI trubkové a tyčové zachytávače se používají plotny, mezivlny, šablony a kaloty PLATON, viz oddíl 

"UNI základny" list 16-17

Uni základny jsou dvojího provedení, dle druhu krytiny: s poutkem a šroubem(otvorem) nebo se dvěma šrouby.

   Kompletační šrouby M8 pozink lze na objednávku nahradit nerezovými, za příplatek 11 Kč za šroub s maticí a podložkou, 

nerezové, Al a Cu provedení je již mají automaticky.
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Trubkové: strana 2
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Zachytávače sněhu trubkové ostatní      Možno použít trubky do průměru 27 mm

2068100000 zachytávač na falcovanou krytinu ze svitků jednotrubkový Fe X 143
20681xxxx2 zachytávač na falcovanou krytinu ze svitků jednotrubkový Fe X X 171
3068100000 zachytávač na falcovanou krytinu ze svitků jednotrubkový Cu 398
4068100000 zachytávač na falcovanou krytinu ze svitků jednotrubkový nerez 268
5068100000 AL zachytávač na falcovanou krytinu ze svitků jednotrubkový NOVINKA! AL 322
50681xxxx2 AL zachytávač na falcovanou krytinu ze svitků jednotrubkový NOVINKA! AL X 344
2068200000 zachytávač na falcovanou krytinu zaklikávací jednotrubkový Fe X 157
20682xxxx2 zachytávač na falcovanou krytinu zaklikávací jednotrubkový Fe X X 186
3068200000 zachytávač na falcovanou krytinu zaklikávací jednotrubkový Cu 442
4068200000 zachytávač na falcovanou krytinu zaklikávací jednotrubkový nerez 313
5068200000 AL zachytávač na falcovanou krytinu zaklikávací jednotrubkový NOVINKA! AL 337
50682xxxx2 AL zachytávač na falcovanou krytinu zaklikávací jednotrubkový NOVINKA! AL X 359

2069100000 zachytávač na falcovanou krytinu ze svitků dvoutrubkový Fe X 154
20691xxxx2 zachytávač na falcovanou krytinu ze svitků dvoutrubkový Fe X X 183
3069100000 zachytávač na falcovanou krytinu ze svitků dvoutrubkový Cu 435
4069100000 zachytávač na falcovanou krytinu ze svitků dvoutrubkový nerez 349
5069100000 AL zachytávač na falcovanou krytinu ze svitků dvoutrubkový NOVINKA! AL 359

50691xxxx2 AL zachytávač na falcovanou krytinu ze svitků dvoutrubkový NOVINKA! AL X 381

2069200000 zachytávač na falcovanou krytinu zaklikávací dvoutrubkový Fe X 167
20692xxxx2 zachytávač na falcovanou krytinu zaklikávací dvoutrubkový Fe X X 195
3069200000 zachytávač na falcovanou krytinu zaklikávací dvoutrubkový Cu 486
4069200000 zachytávač na falcovanou krytinu zaklikávací dvoutrubkový nerez 332
2069200000 AL zachytávač na falcovanou krytinu zaklikávací dvoutrubkový NOVINKA! AL X 374
20692xxxx2 AL zachytávač na falcovanou krytinu zaklikávací dvoutrubkový NOVINKA! AL X X 396

2133X00000 držák dvoutrubkového zachytávače na trapézovou krytinu (trapézový sendvič) - kalota Fe X 395
2133Xxxxx2 držák dvoutrubkového zachytávače na trapézovou krytinu (trapézový sendvič) - kalota Fe X X 497

Přesný typ trapezu nutno uvést nejpozději v objednávce, jinak nelze dodat

Výroba jen na zakázku, dodací lhůta dle dohody s prodejním oddělením!

2043000000 Držák dvoutrubk. zachyt. na vlnovku A5, A6, A6,5 CEMBRIT, ETERNIT Fe X 395
20430xxxx2 Držák dvoutrubk. zachyt. na vlnovku A5, A6, A6,5 CEMBRIT, ETERNIT Fe X X 535
2044000000 Držák dvoutrubk. zachyt. na vlnovku B8 CEMBRIT Fe X 399
20440xxxx2 Držák dvoutrubk. zachyt. na vlnovku B8 CEMBRIT Fe X X 549
2172100000 nastav. zachyt. trubkový pro PVC krytiny se zatepl. nad bedněním, délka 280 mm Fe X 423
21721xxxx2 nastav. zachyt. trubkový pro PVC krytiny se zatepl. nad bedněním, délka 280 mm Fe X X 470
2172200000 nastav. zachyt. trubkový pro PVC krytiny se zatepl. nad bedněním, délka 380 mm Fe X 484
21722xxxx2 nastav. zachyt. trubkový pro PVC krytiny se zatepl. nad bedněním, délka 380 mm Fe X X 548
2172300000 samotná objímka pro trubkový zachyt pro PVC krytiny se zateplením nad bedněním Fe X 161
21723xxxx2 samotná objímka pro trubkový zachyt pro PVC krytiny se zateplením nad bedněním Fe X X 188

Určeno pro trubky velikosti 48- 50 mm
2185000000 držák dvoutrubkový na bitumenovou vlnovku (ONDULINE a pod.) Fe X 399

21850xxxx2 držák dvoutrubkový na bitumenovou vlnovku (ONDULINE a pod.) Fe X X 549

Nutno doplnit vhodnými vruty pro připevnění do latí nebo bednění!

2087000000 Bobrovka s držákem a nástavbou třítrubkovou Congripp Fe X 655

20870xxxx2 Bobrovka s držákem a nástavbou třítrubkovou Congripp Fe X X 675

3087000000 Bobrovka s držákem a nástavbou třítrubkovou Congripp Cu 2051
Určeno pro trubky do velikosti 27 mm

2171000000 Komplet dvoutrubkového zachytávače na přišroubování, délky 1 m, trubka 22 mm Fe X 1049

21710xxxx2 Komplet dvoutrubkového zachytávače na přišroubování, délky 1 m, trubka 22 mm Fe X X 1210

sestava: 2x trubk. Zachytávač Congripp, 2 x trubka 1m, 4 x koncovka trubky

2155000000 Držák jednotrubkového zachytávače na drážkové krytiny typu ALUKRYT Fe X 249
21550xxxx2 Držák jednotrubkového zachytávače na drážkové krytiny typu ALUKRYT Fe X X 279

Vhodné i pro krytiny Dachman, Kerakryt, Metroklip a podobné se stojatou dutou drážkou.

2156000000 Držák dvoutrubkového zachytávače na drážkové krytiny typu ALUKRYT Fe X 269
21560xxxx2 Držák dvoutrubkového zachytávače na drážkové krytiny typu ALUKRYT Fe X X 305

Vhodné i pro krytiny Dachman, Kerakryt, Metroklip a podobné se stojatou dutou drážkou.

2176000000 Držák třítrubkového zachytávače na drážkové krytiny typu ALUKRYT Fe X 305
21760xxxx2 Držák třítrubkového zachytávače na drážkové krytiny typu ALUKRYT Fe X X 340

Vhodné i pro krytiny Dachman, Kerakryt, Metroklip a podobné se stojatou dutou drážkou.

  Náhledy:

   Kompletační šrouby M8 pozink lze na objednávku nahradit nerezovými, za příplatek 11 Kč za šroub s maticí a podložkou, 

nerezové, AL a Cu provedení je již mají automaticky.

Jako trubkové zachytávače lze použít i UNI držáky "křídlo" s uni základnou do všech druhů krytin, spolu příložkou do 

falcovaných i "klik" krytin. Viz oddíl "multifunkční zachytávače" list č. 12.
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Příslušenství trubkových zachytávačů:
2028100000 Trubka zachytávače prům. 22 mm, délka 2 m Fe X 484
20281xxxx2 Trubka zachytávače prům. 22 mm, délka 2 m Fe X X 528
5028100000 Trubka zachytávače prům. 25 mm, délka 2 m AL 361
50281xxxx2 Trubka zachytávače prům. 25 mm, délka 2 m AL X 535
4028100000 Trubka zachytávače prům. 25 mm, délka 2 m nerez 1571
40281xxxx2 Trubka zachytávače prům. 25 mm, délka 2 m nerez x 1702
2028200000 Trubka zachytávače prům. 22 mm, délka 3 m Fe X 723
20282xxxx2 Trubka zachytávače prům. 22 mm, délka 3 m Fe X X 788
5028200000 Trubka zachytávače prům. 25 mm, délka 3 m AL 608
50282xxxx2 Trubka zachytávače prům. 25 mm, délka 3 m AL X 763
4028200000 Trubka zachytávače prům. 25 mm, délka 3 m nerez 2294
40282xxxx2 Trubka zachytávače prům. 25 mm, délka 3 m nerez X 2444
3028100000 Trubka zachytávače prům. 22 mm, délka 2,5 m, vyztužená ocel tyčí, zaletovaná Cu 1605

3028200000 Trubka zachytávače prům. 22 mm, délka 2,5 m nevyztužená Cu 852
2173100000 trubka zachytávače na PVC krytiny, prům. 50 mm, délka 2 m Fe X 602
21731xxxx2 trubka zachytávače na PVC krytiny, prům. 50 mm, délka 2 m Fe X X 659

2017000000 spojka trubek zachytávače průměru 22 mm Fe X 86

20170xxxx2 spojka trubek zachytávače průměru 22 mm Fe X X 138

3017100000 spojka trubek zachytávače průměru 22 mm Cu 251

4017100000 spojka trubek zachytávače průměru 25 mm, (pro AL a nerez trubky prům. 25 mm) nerez 195

40171xxxx2 spojka trubek zachytávače průměru 25 mm, (pro AL a nerez trubky prům. 25 mm) nerez X 211

2173200000 spojka trubek zachytávače na PVC krytiny průměru 50 mm Fe X 92

21732xxxx2 spojka trubek zachytávače na PVC krytiny průměru 50 mm Fe X X 138

2016000000 koncovka trubky zachytávače průměru 22 mm Fe X 70

20160xxxx2 koncovka trubky zachytávače průměru 22 mm Fe X X 115

3016000000 koncovka trubky zachytávače průměru 22 mm Cu 174

4016100000 koncovka trubky zachytávače průměru 25 mm, (pro AL a nerez trubky prům. 25 mm) nerez 147

40161xxxx2 koncovka trubky zachytávače průměru 25 mm, (pro AL a nerez trubky prům. 25 mm) nerez X 162

Pro trubky prům. 50 mm se koncovky nepoužívají.

Rozražeče pro trubkové zachytávače - pro navlečení na spodní trubku zachytávače, zabraňuje podjiždění sněhu pod trubkou.

2077200000 Rozražeč/zachytávač ledu na trubky prům. 22 mm Fe X 36
20772xxxx2 Rozražeč/zachytávač ledu na trubky prům. 22 mm Fe X X 40
4077200000 Rozražeč/zachytávač ledu na trubky prům. 22 mm nerez 88

určeno pro trubky prům. 22 mm a tvrdé krytiny, vlnovky a trapézy

2077300000 Rozražeč/zachytávač ledu na trubky prům. 25 mm Fe X 40
20773xxxx2 Rozražeč/zachytávač ledu na trubky prům. 25 mm Fe X X 46
4077300000 Rozražeč/zachytávač ledu na trubky prům. 25 mm nerez 137

Určeno pro trubky prům. 25 mm a tvrdé krytiny, vlnovky a trapézy 0

Starší typy trubkových zachytávačů (jen pro trubky 22 mm): ( jsou nahrazeny novou řadou CONGRIPP)

Nová výroba je možná jen na zakázku. Tyto výrobky nejsou skladem!

2013500000 držák dvoutrubkového zachytávače za latě do pálených tašek, délka 530 mm Fe X 346

20135xxxx2 držák dvoutrubkového zachytávače za latě do pálených tašek, délka 530 mm Fe X X 406

2013700000 držák dvoutrubkového zachytávače za latě do pálených tašek, délka 700 mm Fe X 357

20137xxxx2 držák dvoutrubkového zachytávače za latě do pálených tašek, délka 700 mm Fe X X 415

3013500000 držák dvoutrubkového zachytávače za latě do pálených tašek, délka 530 mm Cu 906

3013700000 držák dvoutrubkového zachytávače za latě do pálených tašek, délka 700 mm Cu 930

Délka zachytávače 700 mm je určena pro laťování s roztečí  330-390 mm, délka  530 mm pro laťování  250-320 mm

Montážní návod: http://www.platonsro.cz/gallery/361/09_montaz_drzaku_za_late_pro_betonove_a_palene_krytiny_web.pdf

2060000000 držák dvoutrubkového zachytávače na přišroubování na bednění, vč. 3 ks vrutů Fe X 354

20600xxxx2 držák dvoutrubkového zachytávače na přišroubování na bednění, vč. 3 ks vrutů Fe X X 399

3060000000 držák dvoutrubkového zachytávače na přišroubování na bednění, vč. 3 ks vrutů Cu 942

2033000000 držák dvoutrubkového zachytávače uni, do základen s poutkem a šroubem (otvorem)     Fe X 297
20330xxxx2 držák dvoutrubkového zachytávače uni, do základen s poutkem a šroubem (otvorem)     Fe X X 398
3033000000 držák dvoutrubkového zachytávače uni, do základen s poutkem a šroubem (otvorem)     Cu 910

Určeno pro trubky do velikosti 27 mm

2158300000 držák dvoutr. zachytávače za lať pro malopl. plech. "taškovou" krytinu, rozteč latí 350-380 mm Fe X 346

21583xxxx2 držák dvoutr. zachytávače za lať pro malopl. plech. "taškovou" krytinu, rozteč latí 350-380 mm Fe X X 391

2158400000 držák dvoutr. zachytávače za lať pro malopl. plech. "taškovou" krytinu, rozteč latí 400-420 mm Fe X 346

21584xxxx2 držák dvoutr. zachytávače za lať pro malopl. plech. "taškovou" krytinu, rozteč latí 400-420 mm Fe X X 391

   Kompletační šrouby M8 pozink lze na objednávku nahradit nerezovými, za příplatek 11 Kč za šroub s maticí a podložkou, 

nerezové, Al a Cu provedení je již mají automaticky.
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2322700000 držák mřížového zachytávače za lať Congripp komplet, délka 700 mm Fe X 349
23227xxxx2 držák mřížového zachytávače za lať Congripp komplet, délka 700 mm Fe X X 369
3322700000 držák mřížového zachytávače za lať Congripp komplet, délka 700 mm Cu 934
4322700000 držák mřížového zachytávače za lať Congripp komplet, délka 700 mm nerez 698
2322500000 držák mřížového zachytávače za lať Congripp komplet, délka 530 mm Fe X 326
23225xxxx2 držák mřížového zachytávače za lať Congripp komplet, délka 530 mm Fe X X 349
3322500000 držák mřížového zachytávače za lať Congripp komplet, délka 530 mm Cu 901
4322500000 držák mřížového zachytávače za lať Congripp komplet, délka 530 mm nerez 681

Délka zachytávače 700 mm  je určena pro laťování s roztečí  330-390  mm, délka  530 mm  pro laťování  250-320  mm

2323000000 držák mřížového zachytávače k přišroubování na bednění Congripp komplet Fe X 329
23230xxxx2 držák mřížového zachytávače k přišroubování na bednění Congripp komplet Fe X X 352
3323000000 držák mřížového zachytávače k přišroubování na bednění Congripp komplet Cu 927
4323000000 držák mřížového zachytávače k přišroubování na bednění Congripp komplet nerez 657
2321000000 držák mřížového zachytávače do uni základen s poutkem a šroubem (otvorem), Congripp kompl.Fe X 360
23210xxxx2 držák mřížového zachytávače do uni základen s poutkem a šroubem (otvorem), Congripp kompl.Fe X X 383
3321000000 držák mřížového zachytávačedo uni základen s poutkem a šroubem (otvorem), Congripp kompl.Cu 1033
4321000000 držák mřížového zachytávače do uni základen s poutkem a šroubem (otvorem), Congripp kompl.nerez 602

Tyto zachytávače nelze použít do základen s dvěma šrouby - kovová borovka č. x 011 0, držák do falc. krytiny č. x 132 x a ploten 

pro zachytávače do PVC krytiny č. x 174 0

2324300000 držák mříž. zachytávače Congripp do plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 420 mm Fe X 328
23243xxxx2 držák mříž. zachytávače Congripp do plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 420 mm Fe X X 350
3324300000 držák mříž. zachytávače Congripp do plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 420 mm Cu 866
4324300000 držák mříž. zachytávače Congripp do plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 420 mm nerez 673
2324400000 držák mříž. zachytávače Congripp do plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 460 mm Fe X 333
23244xxxx2 držák mříž. zachytávače Congripp do plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 460 mm Fe X X 354
3324400000 držák mříž. zachytávače Congripp do plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 460 mm Cu 884
4324400000 držák mříž. zachytávače Congripp do plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 460 mm nerez 681

délka zachytávače 420 mm je určena pro krytiny s délkou „tašky“ 350-380  mm, délka 460 mm  pro délku „tašky“ 400-420  mm

2325000000 držák mřížového zachytávače do uni základen se dvěma šrouby, Congripp kompl. Fe X 309
23250xxxx2 držák mřížového zachytávače do uni základen se dvěma šrouby, Congripp kompl. Fe X X 345
3325000000 držák mřížového zachytávače do uni základen se dvěma šrouby, Congripp kompl. Cu 1033
4325000000 držák mřížového zachytávače do uni základen se dvěma šrouby, Congripp kompl. nerez 602
Tyto zachytávače nelze použít do UNI základen Platon s poutkem a šroubem (nebo s poutkem a otvorem)

2320000000 nástavba držáku Congripp pro mřížový zachytávač - úchyt mříže/žebříčku Fe X 114
23200xxxx2 nástavba držáku Congripp pro mřížový zachytávač - úchyt mříže/žebříčku Fe X X 129
3320000000 nástavba držáku Congripp pro mřížový zachytávač - úchyt mříže/žebříčku Cu 182
4320000000 nástavba držáku Congripp pro mřížový zachytávač - úchyt mříže/žebříčku nerez 122

Připevňovací šrouby jsou součástí držáku Congripp

Příslušenství pro mříže k Uni zachytávači „křídlo“

2014000000 příchytka mříže/žebříčku do UNI zachytávače „křídlo“ Fe X 81

20140xxxx2 příchytka mříže/žebříčku do UNI zachytávače „křídlo“ Fe X X 93

3014000000 příchytka mříže/žebříčku do UNI zachytávače „křídlo“ Cu 263

Připevňovací šrouby jsou součástí příchytek

Zachytávače sněhu mřížové, řady CONGRIPP           Pro mříže šířky 140-200 mm

   Kompletační šrouby M8 pozink lze na objednávku nahradit nerezovými, za příplatek 11 Kč za šroub s maticí a podložkou, 

nerezové, Al a Cu provedení je již mají automaticky.

Jako základny pro UNI mřížové zachytávače se používají plotny, mezivlny, šablony a kaloty PLATON, viz oddíl "UNI základny", viz list 

č. 16-17. Rozlišují se dva druhy dle typu krytiny, s poutkem a šroubem(otvorem) a se dvěma šrouby

Jako mřížové zachytávače, spolu s příchytkou č.x0140, lze použít i UNI držáky "křídlo" s uni základnou do většiny druhů 

krytin mimo falcovaných a klik krytin. Viz oddíl "multifunkční zachytávače" list č. 12.

Samotné držáky do krytin pro výše uvedenou nástavbu CONGRIPP najdete v oddíle "SZ držáky Congripp" list č. 13
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2170000000 Kompletní mříž. zachyt. na přišroubování do bednění, délka 1 m Fe X 1049

21700xxxx2 Kompletní mříž. zachyt. na přišroubování do bednění, délka 1 m Fe X X 1210

3170000000 Kompletní mříž. zachyt. na přišroubování do bednění, délka 1 m Cu (*

sestava: 2x mřížový zachyt. Congripp, 1x mříž  1m šíře 200 mm

2005000000 Držák protisněhové mříže Congripp na kovové bobrovce s hákem za lať Fe X 851

20050xxxx2 Držák protisněhové mříže Congripp na kovové bobrovce s hákem za lať Fe X X 934

3005000000 Držák protisněhové mříže Congripp na kovové bobrovce s hákem za lať Cu (*

Příslušenství k mřížovým zachytávačům:
2620200000 Mříž/žebříček zachytávače, šíře 200 mm, délka 2 m Fe X 991

26202xxxx2 Mříž/žebříček zachytávače, šíře 200 mm, délka 2 m Fe X X 1219

3620200000 Mříž/žebříček zachytávače, šíře 200 mm, délka 2 m Cu 3120

4620200000 Mříž/žebříček zachytávače, šíře 200 mm, délka 2 m nerez (*

46202xxxx2 Mříž/žebříček zachytávače, šíře 200 mm, délka 2 m nerez X (*

2620300000 Mříž/žebříček zachytávače, šíře 200 mm, délka 3 m Fe X 1388

26203xxxx2 Mříž/žebříček zachytávače, šíře 200 mm, délka 3 m Fe X X 1661

4620300000 Mříž/žebříček zachytávače, šíře 200 mm, délka 3 m nerez (*

46203xxxx2 Mříž/žebříček zachytávače, šíře 200 mm, délka 3 m nerez X (*

2615200000 Křížová mříž zachytávače, šíře 150 mm, délka 2 m Fe X 1033

26152xxxx2 Křížová mříž zachytávače, šíře 150 mm, délka 2 m Fe X X 1247

3615200000 Křížová mříž zachytávače, šíře 150 mm, délka 2 m Cu 3330

4615200000 Křížová mříž zachytávače, šíře 150 mm, délka 2 m nerez (*

46152xxxx2 Křížová mříž zachytávače, šíře 150 mm, délka 2 m nerez X (*

Křížové mříže a žebříčky jsou již dodávány včetně 2 ks spojek mříží!

2015000000 Spojky mříží/žebříčků, 1 pár Fe X 88

20150xxxx2 Spojky mříží/žebříčků, 1 pár Fe X X 101

3015000000 Spojky mříží/žebříčků, 1 pár Cu 167

4015000000 Spojky mříží/žebříčků, 1 pár nerez 133

40150xxxx2 Spojky mříží/žebříčků, 1 pár nerez X 151

2077400000 Rozražeč/zachytávač ledu na žebříček(mříž) Fe X 40

20774xxxx2 Rozražeč/zachytávač ledu na žebříček(mříž) Fe X X 46

3077400000 Rozražeč/zachytávač ledu na žebříček(mříž) Cu (*

4077400000 Rozražeč/zachytávač ledu na žebříček(mříž) nerez 138

40774xxxx2 Rozražeč/zachytávač ledu na žebříček(mříž) nerez X 158

Starší typy mřížových zachytávačů: ( jsou nahrazeny novou řadou CONGRIPP)

Nová výroba je možná jen na zakázku. Tyto výrobky nejsou skladem!

2012500000 Držák mřížového zachytávače za latě, délka 530 mm        Fe X 387

20125xxxx2 Držák mřížového zachytávače za latě, délka 530 mm        Fe X X 438

2012700000 Držák mřížového zachytávače za latě,délka 700 mm                Fe X 398

20127xxxx2 Držák mřížového zachytávače za latě,délka 700 mm                Fe X X 448

3012500000 Držák mřížového zachytávače za latě, délka 530 mm        Cu 866

3012700000 Držák mřížového zachytávače za latě,délka 700 mm                Cu 897

Délka zachytávače 700 mm  je určena pro laťování s roztečí  330-390  mm, délka  530 mm pro laťování  250-320  mm

Mont. návod: http://www.platonsro.cz/gallery/361/09_montaz_drzaku_za_late_pro_betonove_a_palene_krytiny_web.pdf

2062000000 Držák mřížového zachytávače na přišroubování na bednění, vč. 3 ks vrutů Fe X 370

20620xxxx2 Držák mřížového zachytávače na přišroubování na bednění, vč. 3 ks vrutů Fe X X 419

3062000000 Držák mřížového zachytávače na přišroubování na bednění, vč. 3 ks vrutů Cu 979

2031000000 Držák mřížového zachytávače uni,  do základen s poutkem a šroubem (otvorem)    Fe X 321

20310xxxx2 Držák mřížového zachytávače uni,  do základen s poutkem a šroubem (otvorem)    Fe X X 499

3031000000 Držák mřížového zachytávače uni,  do základen s poutkem a šroubem (otvorem)    Cu 1109

2157300000 Držák mřížového zachytávače za lať pro malopl. plech. "taškovou" krytinu, rozteč latí 350-380 mm Fe X 297

21573xxxx2 Držák mřížového zachytávače za lať pro malopl. plech. "taškovou" krytinu, rozteč latí 350-380 mm Fe X X 373

2157400000 Držák mřížového zachytávače za lať pro malopl. plech. "taškovou" krytinu, rozteč latí 400-420 mm Fe X 297

21574xxxx2 Držák mřížového zachytávače za lať pro malopl. plech. "taškovou" krytinu, rozteč latí 400-420 mm Fe X X 373

délka zachyt. 420 mm  je určena pro krytiny s délkou „tašky“ 350-380  mm, délka 460 mm  pro délku „tašky“ 400-420  mm

   Kompletační šrouby M8 pozink lze na objednávku nahradit nerezovými, za příplatek 11 Kč za šroub s maticí a podložkou, 

nerezové, Al a Cu provedení je již mají automaticky.
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2332700000 Držák zachytávače pro dř. kulatinu za lať, do tašek, Congripp komplet, délka 700 mm Fe X 389
23327xxxx2 Držák zachytávače pro dř. kulatinu za lať, do tašek, Congripp komplet, délka 700 mm Fe X X 425
4332700000 Držák zachytávače pro dř. kulatinu za lať, do tašek, Congripp komplet, délka 700 mm nerez 898
2332500000 Držák zachytávače pro dř. kulatinu za lať, do tašek, Congripp komplet, délka 530 mm Fe X 382
23325xxxx2 Držák zachytávače pro dř. kulatinu za lať, do tašek, Congripp komplet, délka 530 mm Fe X X 402
4332500000 Držák zachytávače pro dř. kulatinu za lať, do tašek, Congripp komplet, délka 530 mm nerez 884

Délka zachytávače 700 mm  je určena pro laťování s roztečí  330-390  mm, délka  530 mm  pro laťování  250-320  mm

2333000000 Držák zachytávače pro dř. kulatinu, k přišroubování na bednění, Congripp komplet Fe X 385
23330xxxx2 Držák zachytávače pro dř. kulatinu, k přišroubování na bednění, Congripp komplet Fe X X 406
4333000000 Držák zachytávače pro dř. kulatinu, k přišroubování na bednění, Congripp komplet nerez 860
2331000000 Držák zachytávače pro dř. kulatinu, do uni základen s poutkem a šroubem (otvorem), Congrip kompl.Fe X 448
23310xxxx2 Držák zachytávače pro dř. kulatinu, do uni základen s poutkem a šroubem (otvorem), Congrip kompl.Fe X X 471
4331000000 Držák zachytávače pro dř. kulatinu, do uni základen s poutkem a šroubem (otvorem), Congrip kompl.nerez 804

Tyto zachytávače nelze použít do základen s dvěma šrouby - kovová borovka č. x 011 0, držák do falcované krytiny č. x 132 x a ploten 

pro zachytávače do PVC krytiny č. x 174 0

2334300000 Držák zachyt. pro dř. kulatinu, Congripp do plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 420 mm Fe X 402
23343xxxx2 Držák zachyt. pro dř. kulatinu, Congripp do plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 420 mm Fe X X 425
4334300000 Držák zachyt. pro dř. kulatinu, Congripp do plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 420 mm nerez 874
2334400000 Držák zachyt. pro dř. kulatinu, Congripp do plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 460 mm Fe X 402
23344xxxx2 Držák zachyt. pro dř. kulatinu, Congripp do plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 460 mm Fe X X 423
4334400000 Držák zachyt. pro dř. kulatinu, Congripp do plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 460 mm nerez 884

délka zachytávače 420 mm  je určena pro krytiny s délkou „tašky“ 350-380  mm,  460 mm  pro délku „tašky“ 400-420  mm

2335000000 Držák zachytávače pro dř. kulatinu, do uni základen se dvěma šrouby, Congrip kompl. Fe X 383

23350xxxx2 Držák zachytávače pro dř. kulatinu, do uni základen se dvěma šrouby, Congrip kompl. Fe X X 419

4335000000 Držák zachytávače pro dř. kulatinu, do uni základen se dvěma šrouby, Congrip kompl. nerez 804

Tyto zachytávače nelze použít do UNI základen s poutkem a šroubem (nebo s poutkem a otvorem)

2330000000 nástavba držáku Congripp pro dřevěnou kulatinu Fe X 174
23300xxxx2 nástavba držáku Congripp pro dřevěnou kulatinu Fe X X 188
4330000000 nástavba držáku Congripp pro dřevěnou kulatinu nerez 326

Připevňovací šrouby jsou součástí držáku Congripp

Zachytávače pro dřevěnou kulatinu ostatní:
2059200000 Držák zachytávače pro dřevěnou kulatinu do plast. malopl. hladkých krytin, dva ohyby Fe X 566
20592xxxx2 Držák zachytávače pro dřevěnou kulatinu do plast. malopl. hladkých krytin, dva ohyby Fe X X 613
2059300000 Držák zachytávače pro dřevěnou kulatinu do plast. šindele EUREKO DDS, tři ohyby Fe X 594
20593xxxx2 Držák zachytávače pro dřevěnou kulatinu do plast. šindele EUREKO DDS, tři ohyby Fe X X 641
4059200000 Držák zachytávače pro dřevěnou kulatinu do plast. malopl. hladkých krytin, dva ohyby nerez 1137
4059300000 Držák zachytávače pro dřevěnou kulatinu do plast. šindele EUREKO DDS, tři ohyby nerez 1166

Vyrobeno ze silnější pásoviny 8 x 30 mm

2008000000 Držák zachytávače pro dř. kulatinu Congripp  na kov. bobrovce, komplet Fe X 694
20080xxxx2 Držák zachytávače pro dř. kulatinu Congripp  na kov. bobrovce, komplet Fe X X 764

2088000000 Držák zachytávače pro dř. kulatinu „křídlo“ na kov. bobrovce, komplet Fe X 799
20880xxxx2 Držák zachytávače pro dř. kulatinu „křídlo“ na kov. bobrovce, komplet Fe X X 858

Lze použít s příslušnými doplňky i jako tyčový, lopatkový i žebříčkový zachytávač

2129500000 Držák zachytávače pro dř. kulatinu "křídlo", za lať, délka 530 mm Fe X 520
21295xxxx2 Držák zachytávače pro dř. kulatinu "křídlo", za lať, délka 530 mm Fe X X 564
2129700000 Držák zachytávače pro dř. kulatinu "křídlo", za lať, délka 700 mm Fe X 520
21297xxxx2 Držák zachytávače pro dř. kulatinu "křídlo", za lať, délka 700 mm Fe X X 564

Délka zachytávače 700 mm  je určena pro laťování s roztečí  330-390  mm, délka  530 mm pro laťování  250-320  mm

Lze použít s příslušnými doplňky i jako tyčový, lopatkový i žebříčkový zachytávač

Mont. návod: http://www.platonsro.cz/gallery/361/09_montaz_drzaku_za_late_pro_betonove_a_palene_krytiny_web.pdf

 šroubem/otvorem, spolu s příložkou do falcované i  "klik" krytiny, viz obrázek níže. 

 Více na listu ceníku č. 12 - v oddíle "multifunkční sněhové zachytávače"

Zachytávače sněhu s dř. kulatinou, řady CONGRIPP 

Možno použít dřev. kulatinu do velikosti 130 mm. Nedodává se v provedení Cu!

Samotné držáky do krytin pro výše uvedenou nástavbu CONGRIPP najdete v oddíle "SZ držáky Congripp"

   Kompletační šrouby M8 pozink lze na objednávku nahradit nerezovými, za příplatek 11 Kč za šroub s maticí a podložkou, 

nerezové, Al a Cu provedení je již mají automaticky.

Jako zachytávače s dřevěnou kulatinou je možné použít i držák typu "křídlo", s vhodnou uni základnou s poutkem a 
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Příslušenství pro zachytávače s dř. kulatinou:

9030100000 Dřevěná kulatina průměr 120 mm, délka 1 m 337

9030200000 Dřevěná kulatina průměr 120 mm, délka 2 m 674

9030300000 Dřevěná kulatina průměr 120 mm, délka 3 m 1010

9030400000 Dřevěná kulatina průměr 120 mm, délka 4 m 1347

Kulatina je v menším množství skladem, větší objemy naskladníme do 3 dní.

Starší typy zachytávačů pro dřev. kulatinu: (jsou nahrazeny novou řadou CONGRIPP)

Nová výroba je možná jen na zakázku. Tyto výrobky nejsou skladem!

2025500000 Držák zachytávače pro dř. kulatinu, za latě, délka 530 mm        Fe X 382
20255xxxx2 Držák zachytávače pro dř. kulatinu, za latě, délka 530 mm        Fe X X 408
2025700000 Držák zachytávače pro dř. kulatinu, za latě, délka 700 mm        Fe X 391
20257xxxx2 Držák zachytávače pro dř. kulatinu, za latě, délka 700 mm        Fe X X 419
3025500000 Držák zachytávače pro dř. kulatinu, za latě, délka 530 mm        Cu 1190
3025700000 Držák zachytávače pro dř. kulatinu, za latě, délka 700 mm        Cu 1223

Délka zachytávače 700 mm  je určena pro laťování s roztečí  330-390  mm, délka  530 mm pro laťování  250-320  mm

Montážní návod: http://www.platonsro.cz/gallery/361/09_montaz_drzaku_za_late_pro_betonove_a_palene_krytiny_web.pdf

2026000000 Držák zachytávače pro dř. kulatinu, na přišroubování na bednění, vč. 3 ks vrutů Fe X 301
20260xxxx2 Držák zachytávače pro dř. kulatinu, na přišroubování na bednění, vč. 3 ks vrutů Fe X X 375
3026000000 Držák zachytávače pro dř. kulatinu, na přišroubování na bednění, vč. 3 ks vrutů Cu 1163

2034000000 držák zachytávače pro dřevěnou kulatinu, do základen s poutkem a šroubem (otvorem)      Fe X 368
20340xxxx2 držák zachytávače pro dřevěnou kulatinu, do základen s poutkem a šroubem (otvorem)      Fe X X 504
3034000000 držák zachytávače pro dřevěnou kulatinu, do základen s poutkem a šroubem (otvorem)      Cu 1126

Jako základny pro UNI zachytávače s dř. kulatinou (včetně typu"křídlo") se používají plotny, mezivlny a šablony PLATON, vše s 

Náhledy:

UPOZORNĚNÍ  - Dřevěná kulatina je kalibrovaná a tlakově impregnovaná proti hnilobě, může vykazovat podélné zakřivení nebo 

praskliny, případně dočasnou vlhkost. Tyto vady nemají vliv na životnost a kvalitu! Jedná se přírodní materiál, proto také nelze 

požadovat stejný vzhled u všech kusů, záleží totiž i odstínu impegnační tekutiny a nasákavosti dřeva!!

poutkem a šroubem/otvorem, viz oddíl "UNI základny" na listě č. 16 - 17
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2342700000 zachytávač lopatkový za lať, do tašek, Congripp komplet, délka 700 mm Fe X 352
23427xxxx2 zachytávač lopatkový za lať, do tašek, Congripp komplet, délka 700 mm Fe X X 373
3342700000 zachytávač lopatkový za lať, do tašek, Congripp komplet, délka 700 mm Cu 1169
4342700000 zachytávač lopatkový za lať, do tašek, Congripp komplet, délka 700 mm nerez 850
2342500000 zachytávač lopatkový za lať, do tašek, Congripp komplet, délka 530 mm Fe X 330
23425xxxx2 zachytávač lopatkový za lať, do tašek, Congripp komplet, délka 530 mm Fe X X 352
3342500000 zachytávač lopatkový za lať, do tašek, Congripp komplet, délka 530 mm Cu 1137
4342500000 zachytávač lopatkový za lať, do tašek, Congripp komplet, délka 530 mm nerez 833

Délka zachytávače 700 mm  je určena pro laťování s roztečí  330-390  mm, délka  530 mm  pro laťování  250-320  mm

2343000000 zachytávač lopatkový, k přišroubování na bednění, Congripp komplet Fe X 333
23430xxxx2 zachytávač lopatkový, k přišroubování na bednění, Congripp komplet Fe X X 355
3343000000 zachytávač lopatkový, k přišroubování na bednění, Congripp komplet Cu 1163
4343000000 zachytávač lopatkový, k přišroubování na bednění, Congripp komplet nerez 808

2341000000 zachytávač lopatkový, do uni základen s poutkem a šroubem(otvorem), Congripp komplet Fe X 398
23410xxxx2 zachytávač lopatkový, do uni základen s poutkem a šroubem(otvorem), Congripp komplet Fe X X 419
3341000000 zachytávač lopatkový, do uni základen s poutkem a šroubem(otvorem), Congripp komplet Cu 1269
4341000000 zachytávač lopatkový, do uni základen s poutkem a šroubem(otvorem), Congripp komplet nerez 761

Tyto zachytávače nelze použít do základen s dvěma šrouby - kovová borovka č. x 011 0, držák do falcované krytiny č. x 132 x a ploten 

pro zachytávače do PVC krytiny č. x 174 0

2344300000 zachytávač lopatkový, Congripp do plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 420 mm Fe X 352
23443xxxx2 zachytávač lopatkový, Congripp do plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 420 mm Fe X X 373
3344300000 zachytávač lopatkový, Congripp do plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 420 mm Cu 1102
4344300000 zachytávač lopatkový, Congripp do plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 420 mm nerez 825
2344400000 zachytávač lopatkový, Congripp do plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 460 mm Fe X 352
23444xxxx2 zachytávač lopatkový, Congripp do plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 460 mm Fe X X 373
3344400000 zachytávač lopatkový, Congripp do plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 460 mm Cu 1120
4344400000 zachytávač lopatkový, Congripp do plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 460 mm nerez 843

délka zachyt. 420 mm  je určena pro krytiny s délkou „tašky“ 350-380  mm,  460 mm  pro délku „tašky“ 400-420  mm

2345000000 zachytávač lopatkový, do uni základen se dvěma šrouby, Congripp komplet Fe X 327

23450xxxx2 zachytávač lopatkový, do uni základen se dvěma šrouby, Congripp komplet Fe X X 359

3345000000 zachytávač lopatkový, do uni základen se dvěma šrouby, Congripp komplet Cu 1270

4345000000 zachytávač lopatkový, do uni základen se dvěma šrouby, Congripp komplet nerez 754

Tyto zachytávače nelze použít do UNI základen Platon s poutkem a šroubem (nebo poutkem a otvorem) 

2340000000 nástavba držáku Congripp - lopatka Fe X 132

23400xxxx2 nástavba držáku Congripp - lopatka Fe X X 142

3340000000 nástavba držáku Congripp - lopatka Cu 418

4340000000 nástavba držáku Congripp - lopatka nerez 276

Připevňovací šrouby jsou součástí držáku Congripp

                  Samotné držáky do krytin pro výše uvedenou nástavbu CONGRIPP najdete v oddíle "SZ držáky Congripp" list č.13

leták Congripp: http://www.platonsro.cz/gallery/119/platon_-_prospekt_a4_web.pdf

Zachytávače lopatkové ostatní:
2007000000 zachytávač lopatkový Congripp  na kov. bobrovce, komplet Fe X 709
20070xxxx2 zachytávač lopatkový Congripp  na kov. bobrovce, komplet Fe X X 759

Jako lopatkové zachytávače, spolu s lopatkou č. x0200xxxxx, lze použít i UNI držáky "křídlo" s uni základnou do všech druhů krytin,

Náhledy:

Doplňky k držákům "křídlo" pro lopatkový zachytávač
2020000000 Lopatka k UNI držáku "křídlo" Fe X 143
20200xxxx2 Lopatka k UNI držáku "křídlo" Fe X X 156
3020000000 Lopatka k UNI držáku "křídlo" Cu 529
4020000000 Lopatka k UNI držáku "křídlo" nerez 290

Zachytávače lopatkové, řady CONGRIPP

   Kompletační šrouby M8 pozink lze na objednávku nahradit nerezovými, za příplatek 11 Kč za šroub s maticí a podložkou, 

nerezové, Al a Cu provedení je již mají automaticky.

s příložkou i do falcovaných i "klik" krytin. Viz oddíl "multifunkční zachytávače" list č. 12.

včetně 1 ks šroubu na připevnění ke křídlu, možno dodat i v nerezu za příplatek 10,40 Kč, provedení Cu a nerez má nerez 

šroub standardně.
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Starší typ lopatkových zachytávačů: ( jsou nahrazeny novou řadou CONGRIPP)

Nová výroba je možná jen na zakázku! Tyto výrobku již nejsou skladem!

2024500000 lopatkový zachytávač za latě, délka 530 mm        Fe X 390

20245xxxx2 lopatkový zachytávač za latě, délka 530 mm        Fe X X 414

2024700000 lopatkový zachytávač za latě, délka 700 mm                Fe X 414

20247xxxx2 lopatkový zachytávač za latě, délka 700 mm                Fe X X 426

3024500000 lopatkový zachytávač za latě, délka 530 mm        Cu 1162

3024700000 lopatkový zachytávač za latě, délka 700 mm                Cu 1195

Délka zachytávače 700 mm  je určena pro laťování s roztečí  330-390  mm, délka  530 mm pro laťování  250-320  mm

Mont. návod: http://www.platonsro.cz/gallery/361/09_montaz_drzaku_za_late_pro_betonove_a_palene_krytiny_web.pdf

2063000000 zachytávač lopatkový na přišroubování na bednění, vč. 3 ks vrutů Fe X 329

20630xxxx2 zachytávač lopatkový na přišroubování na bednění, vč. 3 ks vrutů Fe X X 410

3063000000 zachytávač lopatkový na přišroubování na bednění, vč. 3 ks vrutů Cu 1049

3063100000 zachytávač lopatkový na přišroubování na bednění, zesílené provedení, vč. 3 ks vrutů Cu 1192

2063000006 zachytávač lopatkový na přišroubování na bednění, vč. 3 ks vrutů, jen základový nátěr Fe X 141

2032000000 lopatkový zachytávač uni, do základen s poutkem a šroubem (otvorem)     Fe X 404

20320xxxx2 lopatkový zachytávač uni, do základen s poutkem a šroubem (otvorem)     Fe X X 521

3032000000 lopatkový zachytávač uni, do základen s poutkem a šroubem (otvorem)     Cu 1149

Jako základny pro UNI zachytávače s dř. kulatinou (včetně typu"křídlo") se používají plotny, mezivlny a šablony PLATON, 

 vše s poutkem a šroubem/otvorem, viz oddíl "UNI základny" na listě č. 16 - 17
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2352700000 zachytávač "slovenský kříž" za lať, do tašek, Congripp komplet, délka 700 mm Fe X 362
23527xxxx2 zachytávač "slovenský kříž" za lať, do tašek, Congripp komplet, délka 700 mm Fe X X 384
3352700000 zachytávač "slovenský kříž" za lať, do tašek, Congripp komplet, délka 700 mm Cu 1252
4352700000 zachytávač "slovenský kříž" za lať, do tašek, Congripp komplet, délka 700 mm nerez 886
2352500000 zachytávač "slovenský kříž" za lať, do tašek, Congripp komplet, délka 530 mm Fe X 340
2325xxxx2 zachytávač "slovenský kříž" za lať, do tašek, Congripp komplet, délka 530 mm Fe X X 362

3352500000 zachytávač "slovenský kříž" za lať, do tašek, Congripp komplet, délka 530 mm Cu 1223
4352500000 zachytávač "slovenský kříž" za lať, do tašek, Congripp komplet, délka 530 mm nerez 872

Délka zachytávače 700 mm  je určena pro laťování s roztečí  330-390  mm, délka  530 mm  pro laťování  250-320  mm

2353000000 zachytávač "slovenský kříž", k přišroubování na bednění, Congripp komplet Fe X 365
23530xxxx2 zachytávač "slovenský kříž", k přišroubování na bednění, Congripp komplet Fe X X 387
3353000000 zachytávač "slovenský kříž", k přišroubování na bednění, Congripp komplet Cu 1245
4353000000 zachytávač "slovenský kříž", k přišroubování na bednění, Congripp komplet nerez 852
2351000000 zachytávač "slovenský kříž", do uni základen s poutkem a šroubem(otvorem), Congripp komplet Fe X 408
23510xxxx2 zachytávač "slovenský kříž", do uni základen s poutkem a šroubem(otvorem), Congripp komplet Fe X X 430
3351000000 zachytávač "slovenský kříž", do uni základen s poutkem a šroubem(otvorem), Congripp komplet Cu 1351
4351000000 zachytávač "slovenský kříž", do uni základen s poutkem a šroubem(otvorem), Congripp komplet nerez 800

Tyto zachytávače nelze použít do základen s dvěma šrouby - kovová borovka č. x 011 0, držák do falcované krytiny č. x 132 x a ploten 
pro zachytávače do PVC krytiny č. x 174 0

2354300000 zachytávač "slov.kříž", Congripp do plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 420 mm Fe X 362
23543xxxx2 zachytávač "slov.kříž", Congripp do plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 420 mm Fe X X 384
3354300000 zachytávač "slov.kříž", Congripp do plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 420 mm Cu 1185
4354300000 zachytávač "slov.kříž", Congripp do plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 420 mm nerez 872
2354400000 zachytávač "slov.kříž", Congripp do plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 460 mm Fe X 362
23544xxxx2 zachytávač "slov.kříž", Congripp do plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 460 mm Fe X X 384
3354400000 zachytávač "slov.kříž", Congripp do plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 460 mm Cu 1202
4354400000 zachytávač "slov.kříž", Congripp do plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 460 mm nerez 880

délka zachyt. 420 mm  je určena pro krytiny s délkou „tašky“ 350-380  mm,  460 mm  pro délku „tašky“ 400-420  mm

2355000000 zachytávač "slovenský kříž", do uni základen se dvěma šrouby, Congripp komplet Fe X 359
23550xxxx2 zachytávač "slovenský kříž", do uni základen se dvěma šrouby, Congripp komplet Fe X X 393
3355000000 zachytávač "slovenský kříž", do uni základen se dvěma šrouby, Congripp komplet Cu 1262
4355000000 zachytávač "slovenský kříž", do uni základen se dvěma šrouby, Congripp komplet nerez 866
Tyto zachytávače nelze použít do UNI základen Platon s poutkem a šroubem (nebo poutkem a otvorem) 

2350000000 nástavba držáku Congripp - kříž Fe X 156
23500xxxx2 nástavba držáku Congripp - kříž Fe X X 167
3350000000 nástavba držáku Congripp - kříž Cu 496
4350000000 nástavba držáku Congripp - kříž nerez 312

Připevňovací šrouby jsou součástí držáku Congripp

POZOR! Samotné držáky do krytin pro výše uvedenou nástavbu CONGRIPP najdete v oddíle "SZ držáky Congripp"

Zachytávače Congripp lze použít i pro vysoce profil. krytiny typu Prejz, pomocí výšk. prodloužení, viz list ceníku č. 13

Ostatní zachytávače "slovenský kříž" 

2116000000 zachytávač "slovenský kříž" Congripp  na kov. bobrovce, komplet Fe X 645
21160xxxx2 zachytávač "slovenský kříž" Congripp  na kov. bobrovce, komplet Fe X X 712

Starší typ zachytávačů slovenský kříž: ( jsou nahrazeny novou řadou CONGRIPP)

Nová výroba je možná jen na zakázku, tyto výrobky už nejsou skladem!

2080500000 zachytávač "slovenský kříž" za latě, délka 530 mm        Fe X 359
20805xxxx2 zachytávač "slovenský kříž" za latě, délka 530 mm        Fe X X 410
2080700000 zachytávač "slovenský kříž" za latě,délka 700 mm                Fe X 371
20807xxxx2 zachytávač "slovenský kříž" za latě,délka 700 mm                Fe X X 421

Délka zachytávače 700 mm  je určena pro laťování s roztečí  330-390  mm, délka  530 mm pro laťování  250-320  mm

Mont. návod: http://www.platonsro.cz/gallery/361/09_montaz_drzaku_za_late_pro_betonove_a_palene_krytiny_web.pdf

2082000000 zachytávač lopatkový na přišroubování na bednění, vč. 3 ks vrutů Fe X 329

20820XXXX2 zachytávač lopatkový na přišroubování na bednění, vč. 3 ks vrutů Fe X X 396

2083000000 zachytávač "slovenský kříž" uni, do základen s poutkem a šroubem (otvorem)     Fe X 407

20830XXXX2 zachytávač "slovenský kříž" uni, do základen s poutkem a šroubem (otvorem)     Fe X X 435

4083000000 zachytávač "slovenský kříž" uni, do základen s poutkem a šroubem (otvorem)     nerez 846

Jako základny pro UNI zachyt. "slovenský kříž" se používají plotny, mezivlny, šablony a kaloty PLATON, viz oddíl "UNI základny"

Některé náhledy:

Zachytávače slovenský kříž, řady CONGRIPP

   Kompletační šrouby M8 pozink lze na objednávku nahradit nerezovými, za příplatek 11 Kč za šroub s maticí a podložkou, 

nerezové, Al a Cu provedení je již mají automaticky.
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Multifunkční:
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Víceúčelové držáky pro trubkové, lopatkové, mřížové zachytávače a pro dř. kulatinu 
2018100000 UNI multidržák „křídlo“, do falc. kryt. ze svitku, vhodný i do zákl. s poutkem a šroubem/otvorem Fe X 394
20181xxxx2 UNI multidržák „křídlo“, do falc. kryt. ze svitku, vhodný i do zákl. s poutkem a šroubem/otvorem Fe X X 450
3018100000 UNI multidržák „křídlo“, do falc. kryt. ze svitku, vhodný i do zákl. s poutkem a šroubem/otvorem Cu 2173
4018100000 UNI multidržák „křídlo“, do falc. kryt. ze svitku, vhodný i do zákl. s poutkem a šroubem/otvorem nerez 610
40181xxxx2 UNI multidržák „křídlo“, do falc. kryt. ze svitku, vhodný i do zákl. s poutkem a šroubem/otvorem nerez X 719

Tyto zachytávače možno použít spolu s příložkou x0191xxxxx  do falcované krytiny ze svitků

2018200000 UNI multidržák „křídlo“ s pojistnými šrouby pro falc. "zaklikávací" krytinu Fe X 394
20182xxxx2 UNI multidržák „křídlo“ s pojistnými šrouby pro falc. "zaklikávací" krytinu Fe X X 450
3018200000 UNI multidržák „křídlo“ s pojistnými šrouby pro falc. "zaklikávací" krytinu Cu 2173
4018200000 UNI multidržák „křídlo“ s pojistnými šrouby pro falc. "zaklikávací" krytinu nerez 610
40182xxxx2 UNI multidržák „křídlo“ s pojistnými šrouby pro falc. "zaklikávací" krytinu nerez X 719

Tyto zachytávače možno použít spolu s příložkou x0192xxxxx  nebo x0193xxxxx  do falcované "zaklikávací" krytiny

2019100000 Příložka k multidržáku „křídlo“ pro falcovanou krytinu ze svitků Fe X 121
20191xxxx2 Příložka k multidržáku „křídlo“ pro falcovanou krytinu ze svitků Fe X X 152
3019100000 Příložka k multidržáku „křídlo“ pro falcovanou krytinu ze svitků Cu 451
4019100000 Příložka k multidržáku „křídlo“ pro falcovanou krytinu ze svitků nerez 298
2019200000 Příložka k multidržáku „křídlo“ pro falcovanou zaklikávací krytinu Fe X 121
20192xxxx2 Příložka k multidržáku „křídlo“ pro falcovanou zaklikávací krytinu Fe X X 152
3019200000 Příložka k multidržáku „křídlo“ pro falcovanou zaklikávací krytinu Cu 451
4019200000 Příložka k multidržáku „křídlo“ pro falcovanou zaklikávací krytinu nerez 298

Používá se v kombinaci s dřevěnou kulatinou, jednou až dvěma trubkami nebo lopatkou.

Nelze  použít v kombinaci s křídlem pro zachytávač s  mříží - žebříčkem !

2088000000 UNI multidržák „křídlo“ na kovové bobrovce, komplet Fe X 798
20880xxxx2 UNI multidržák „křídlo“ na kovové bobrovce, komplet Fe X X 858

Lze použít s příslušnými doplňky i jako tyčový, lopatkový i žebříčkový zachytávač, případně pro dř. kulatinu

2129500000 multidržák "křídlo", za lať, délka 530 mm Fe X 520
21295xxxx2 multidržák "křídlo", za lať, délka 530 mm Fe X X 564
2129700000 multidržák "křídlo", za lať, délka 700 mm Fe X 520
21297xxxx2 multidržák "křídlo", za lať, délka 700 mm Fe X X 564
3129500000 multidržák "křídlo", za lať, délka 530 mm Cu 1148
3129700000 multidržák "křídlo", za lať, délka 700 mm Cu 1166

Délka zachytávače 700 mm  je určena pro laťování s roztečí  330-390  mm, délka  530 mm pro laťování  250-320  mm

Montážní návod: http://www.platonsro.cz/gallery/361/09_montaz_drzaku_za_late_pro_betonove_a_palene_krytiny_web.pdf

Nástavby na držák "křídlo"
2014000000 příchytka mříže/žebříčku do UNI multidržáku „křídlo“ Fe X 81
20140xxxx2 příchytka mříže/žebříčku do UNI multidržáku „křídlo“ Fe X X 93
3014000000 příchytka mříže/žebříčku do UNI multidržáku „křídlo“ Cu 263

Připevňovací šrouby jsou součástí příchytek

2020000000 Lopatka k multidržáku "křídlo" Fe X 143
20200xxxx2 Lopatka k multidržáku "křídlo" Fe X X 156
3020000000 Lopatka k multidržáku "křídlo" Cu 529
4020000000 Lopatka k multidržáku "křídlo" nerez 287

včetně 1 ks šroubu na připevnění ke křídlu

             Některé náhledy:

Jako základny pro UNI a multidržáky SZ se používají plotny, mezivlny a šablony PLATON s poutkem a šroubem/otvorem.

 Viz oddíl "UNI základny" na listech ceníku 16-17.

 Kompletační šrouby M8 pozink lze na objednávku nahradit nerezovými, za příplatek 11 Kč za šroub s maticí a podložkou, 

nerezové a Cu provedení je již mají automaticky.
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Nosiče nástaveb pro zachytávače CONGRIPP
2302700000 nosič nástavby za lať, do tašek, Congripp, délka 700 mm Fe X 215
23027xxxx2 nosič nástavby za lať, do tašek, Congripp, délka 700 mm Fe X X 237
3302700000 nosič nástavby za lať, do tašek, Congripp, délka 700 mm Cu 752
4302700000 nosič nástavby za lať, do tašek, Congripp, délka 700 mm nerez 575
2302500000 nosič nástavby za lať, do tašek, Congripp, délka 530 mm Fe X 192
23025xxxx2 nosič nástavby za lať, do tašek, Congripp, délka 530 mm Fe X X 215
3302500000 nosič nástavby za lať, do tašek, Congripp, délka 530 mm Cu 720
4302500000 nosič nástavby za lať, do tašek, Congripp, délka 530 mm nerez 557

Délka zachytávače 700 mm  je určena pro laťování s roztečí  330-390  mm, délka  530 mm  pro laťování  250-320  mm

Monážní návod: http://www.platonsro.cz/gallery/361/09_montaz_drzaku_za_late_pro_betonove_a_palene_krytiny_web.pdf

2372000000 Výškové prodloužení nosiče za lať pro vysoce profilované krytiny (Prejz) Fe X 109

23720xxxx2 Výškové prodloužení nosiče za lať pro vysoce profilované krytiny (Prejz) Fe X X 123

3372000000 Výškové prodloužení nosiče za lať pro vysoce profilované krytiny (Prejz) Cu 340

4372000000 Výškové prodloužení nosiče za lať pro vysoce profilované krytiny (Prejz) nerez 240
 

2303000000 nosič nástavby pro zachytávač k přišroubování na bednění, Congripp Fe X 195
23030xxxx2 nosič nástavby pro zachytávač k přišroubování na bednění, Congripp Fe X X 217
3303000000 nosič nástavby pro zachytávač k přišroubování na bednění, Congripp Cu 747
4303000000 nosič nástavby pro zachytávač k přišroubování na bednění, Congripp nerez 534

2301000000 nosič nástaveb pro zachyt. do uni základen s poutkem a šroubem (otvorem), Congripp Fe X 233
23010xxxx2 nosič nástaveb pro zachyt. do uni základen s poutkem a šroubem (otvorem), Congripp Fe X X 255
3301000000 nosič nástaveb pro zachyt. do uni základen s poutkem a šroubem (otvorem), Congripp Cu 852
4301000000 nosič nástaveb pro zachyt. do uni základen s poutkem a šroubem (otvorem), Congripp nerez 478

2304300000 nosič nástaveb Congripp, do plechové malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 420 mm Fe X 215
23043xxxx2 nosič nástaveb Congripp, do plechové malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 420 mm Fe X X 237
3304300000 nosič nástaveb Congripp, do plechové malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 420 mm Cu 685
4304300000 nosič nástaveb Congripp, do plechové malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 420 mm nerez 549
2304400000 nosič nástaveb Congripp, do plechové malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 460 mm Fe X 215
23044xxxx2 nosič nástaveb Congripp, do plechové malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 460 mm Fe X X 237
3304400000 nosič nástaveb Congripp, do plechové malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 460 mm Cu 702
4304400000 nosič nástaveb Congripp, do plechové malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 460 mm nerez 563

délka zachyt. 420 mm  je určena pro krytiny s délkou „tašky“ 350-380  mm,  460 mm  pro délku „tašky“ 400-420  mm

2305000000 nosič nástaveb pro zachytávač Congripp do uni základen se dvěma šrouby M8 Fe X 195

23050xxxx2 nosič nástaveb pro zachytávač Congripp do uni základen se dvěma šrouby M8 Fe X X 217

3305000000 nosič nástaveb pro zachytávač Congripp do uni základen se dvěma šrouby M8 Cu 852

4305000000 nosič nástaveb pro zachytávač Congripp do uni základen se dvěma šrouby M8 nerez 478

Určeno jen do UNI základen PLATON, které mají  navařené dva připevňovací šrouby pro držáky zachytávačů 

nebo solárních panelů, případně podpěr stoup. plošin a pod. Jde o tyto výrobky: Uni bobrovka č. x0110,

 Uni kalota x1260, x1270, x1280, Uni držák na falc. krytinu č. x132x a Uni plotna do PVC krytin č. x1740

Pro uvedené držáky se používají nástavby trubkové, tyčové, mřížové, pro dřevěnou kulatinu, lopatkové a slovenský kříž. 

 Viz příslušné oddíly pro jednotlivé typy zachytávačů.

Náhledy:

leták Congripp: http://www.platonsro.cz/gallery/119/platon_-_prospekt_a4_web.pdf

Zvyšuje efektivní výšku nosiče Congripp pro vysoce profilované krytiny typu Tondach Prejz 

apod. případně do falcovaných krytin.                                                                                 Určeno pro 

držáky zachytávače Congripp typ lopatka, slovenský kříž a mříž/žebříček do skládaných krytin pokládaných na 

latě, případně držáků mříže šířky 200 mm uchycených na uni základně se dvěma šrouby, pro falcované 

krytiny (i klik) č. x1321 a x1322.

    !! Součástí balení každého držáku Congripp jsou 2 ks šroubů M8 s kovovou podložkou a maticí M8 !!

   Kompletační šrouby M8 pozink lze na objednávku nahradit nerezovými, za příplatek 11 Kč za šroub s maticí a podložkou, 

nerezové, Al a Cu provedení je již mají automaticky.
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2086100000 Protisněhový nos do hladkých krytin, délka 400 mm Fe X 59

20861xxxx2 Protisněhový nos do hladkých krytin, délka 400 mm Fe X X 65

4086100000 Protisněhový nos do hladkých krytin, délka 400 mm nerez 215

40861xxxx2 Protisněhový nos do hladkých krytin, délka 400 mm nerez X 262

5086100000 Protisněhový nos do hladkých krytin, délka 400 mm AL 79

50861xxxx2 Protisněhový nos do hladkých krytin, délka 400 mm AL X 86

3086100000 Protisněhový nos do hladkých krytin, délka 400 mm Cu 387

2086200000 Protisněhový nos do hladkých krytin, délka 520 mm Fe X 63

20862xxxx2 Protisněhový nos do hladkých krytin, délka 520 mm Fe X X 70

4086200000 Protisněhový nos do hladkých krytin, délka 520 mm nerez 242

40862xxxx2 Protisněhový nos do hladkých krytin, délka 520 mm nerez X 270

5086200000 Protisněhový nos do hladkých krytin, délka 520 mm AL 85

50862xxxx2 Protisněhový nos do hladkých krytin, délka 520 mm AL X 93

3086200000 Protisněhový nos do hladkých krytin, délka 520 mm Cu 418

2095000000 Protisněhový nos pro betonové tašky a bobrovky, délka 380 mm Fe X 59

20950xxxx2 Protisněhový nos pro betonové tašky a bobrovky, délka 380 mm Fe X X 65

3095000000 Protisněhový nos pro betonové tašky a bobrovky, délka 380 mm Cu 387

4095000000 Protisněhový nos pro betonové tašky a bobrovky, délka 380 mm nerez 215

40950xxxx2 Protisněhový nos pro betonové tašky a bobrovky, délka 380 mm nerez X 248

Použití i pro pálené tašky  TONDACH  Hranice 11, Univerzal 12 a Francouzská 12 a 14

2096000000 Protisněhový nos do vláknocementových krytin, délka 520 mm Fe X 59

20960xxxx2 Protisněhový nos do vláknocementových krytin, délka 520 mm Fe X X 67

3096000000 Protisněhový nos do vláknocementových krytin, délka 520 mm Cu 387

4096000000 Protisněhový nos do vláknocementových krytin, délka 520 mm nerez 247

40960xxxx2 Protisněhový nos do vláknocementových krytin, délka 520 mm nerez X 276

2099000000 Protisněhový nos do plech. krytin ve tvaru tašek, falcovaných i profilovaných Fe X 35

20990xxxx2 Protisněhový nos do plech. krytin ve tvaru tašek, falcovaných i profilovaných Fe X X 39

4099000000 Protisněhový nos do plech. krytin ve tvaru tašek, falcovaných i profilovaných nerez 93

40990xxxx2 Protisněhový nos do plech. krytin ve tvaru tašek, falcovaných i profilovaných nerez X 128

2108100000 Protisněhový nos pro pálené tašky RÖBEN Monza Fe X 89

21081xxxx2 Protisněhový nos pro pálené tašky RÖBEN Monza Fe X X 131

3108100000 Protisněhový nos pro pálené tašky RÖBEN Monza Cu 366

4108100000 Protisněhový nos pro pálené tašky RÖBEN Monza nerez 215

41081xxxx2 Protisněhový nos pro pálené tašky RÖBEN Monza nerez X 248

2108200000 Protisněhový nos pro pálené tašky RÖBEN Piemont a Fläming Fe X 89

21082xxxx2 Protisněhový nos pro pálené tašky RÖBEN Piemont a Fläming Fe X X 131

3108200000 Protisněhový nos pro pálené tašky RÖBEN Piemont a Fläming Cu 366

4108200000 Protisněhový nos pro pálené tašky RÖBEN Piemont a Fläming nerez 215

41082xxxx2 Protisněhový nos pro pálené tašky RÖBEN Piemont a Fläming nerez X 248

2112000000 Protisněhový nos do plech. krytin maloplošných skládaných, ve tvaru tašek Fe X 58

21120xxxx2 Protisněhový nos do plech. krytin maloplošných skládaných, ve tvaru tašek Fe X X 67

3112000000 Protisněhový nos do plech. krytin maloplošných skládaných, ve tvaru tašek Cu 387

4112000000 Protisněhový nos do plech. krytin maloplošných skládaných, ve tvaru tašek nerez 223

41120xxxx2 Protisněhový nos do plech. krytin maloplošných skládaných, ve tvaru tašek nerez X 252

Při objednávání nutno uvést přesný typ a výrobce krytiny, protože se mohou výrazně lišit rozměry překladů!!

2144000000 Zachytávač plechový obloukový na velkoplošné plechové krytiny ve tvaru tašek Fe X 58

21440xxxx2 Zachytávač plechový obloukový na velkoplošné plechové krytiny ve tvaru tašek Fe X X 71

4144000000 Zachytávač plechový obloukový na velkoplošné plechové krytiny ve tvaru tašek nerez 150

Pokračování na další straně

Protisněhové nosy z Al, které nejsou uvedeny, je možné dodat, cena bude stanovena nabídkou.

Protisněhové nosy jsou z plechu tl. 1,5 mm  a díky svojí konstrukci jsou pevnější než většina obdobných výrobků na trhu!
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Rozražeče sněhu - nosy
2184100000 Protisněhový nos pro pálené tašky CREATON Rapido Fe X 109

21841xxxx2 Protisněhový nos pro pálené tašky CREATON Rapido Fe X X 128

3184100000 Protisněhový nos pro pálené tašky CREATON Rapido Cu (*

4184100000 Protisněhový nos pro pálené tašky CREATON Rapido nerez 228

41841xxxx2 Protisněhový nos pro pálené tašky CREATON Rapido nerez X 266

2184200000 Protisněhový nos pro pálené tašky CREATON Balance, TONDACH Polka, Jirčanka a Brněnka 

14

Fe X 109

21842xxxx2 Protisněhový nos pro pálené tašky CREATON Balance, TONDACH Polka, Jirčanka a Brněnka 

14

Fe X X 128

3184200000 Protisněhový nos pro pálené tašky CREATON Balance, TONDACH Polka, Jirčanka a Brněnka 

14
Cu (*

4184200000 Protisněhový nos pro pálené tašky CREATON Balance, TONDACH Polka, Jirčanka a Brněnka 

14
nerez 228

41842xxxx2 Protisněhový nos pro pálené tašky CREATON Balance, TONDACH Polka, Jirčanka a Brněnka 

14
nerez X 266

2184300000 Protisněhový nos pro pálené tašky CREATON Domino Fe X 109

21843xxxx2 Protisněhový nos pro pálené tašky CREATON Domino Fe X X 128

3184300000 Protisněhový nos pro pálené tašky CREATON Domino Cu (*

4184300000 Protisněhový nos pro pálené tašky CREATON Domino nerez 228

41843xxxx2 Protisněhový nos pro pálené tašky CREATON Domino nerez X 266

2184400000 Protisněhový nos pro pálené tašky CREATON Terra Optima Fe X 109

21844xxxx2 Protisněhový nos pro pálené tašky CREATON Terra Optima Fe X X 128

3184400000 Protisněhový nos pro pálené tašky CREATON Terra Optima Cu (*

4184400000 Protisněhový nos pro pálené tašky CREATON Terra Optima nerez 228

41844xxxx2 Protisněhový nos pro pálené tašky CREATON Terra Optima nerez X 266

2184500000 Protisněhový nos pro pálené tašky CREATON Titania Fe X 109

21845xxxx2 Protisněhový nos pro pálené tašky CREATON Titania Fe X X 128

3184500000 Protisněhový nos pro pálené tašky CREATON Titania Cu (*

4184500000 Protisněhový nos pro pálené tašky CREATON Titania nerez 228

41845xxxx2 Protisněhový nos pro pálené tašky CREATON Titania nerez X 266

2184600000 Protisněhový nos pro pálené tašky CREATON Magnum  Fe X 109

21846xxxx2 Protisněhový nos pro pálené tašky CREATON Magnum  Fe X X 128

3184600000 Protisněhový nos pro pálené tašky CREATON Magnum  Cu (*

4184600000 Protisněhový nos pro pálené tašky CREATON Magnum  nerez 228

41846xxxx2 Protisněhový nos pro pálené tašky CREATON Magnum  nerez X 266

2282100000 Protisněhový nos do pálených tašek TONDACH - Srdcovka, Figaro, Falcovka 11 Fe X 71

22821xxxx2 Protisněhový nos do pálených tašek TONDACH - Srdcovka, Figaro, Falcovka 11 Fe X X 84

3282100000 Protisněhový nos do pálených tašek TONDACH - Srdcovka, Figaro, Falcovka 11 Cu (*

4282100000 Protisněhový nos do pálených tašek TONDACH - Srdcovka, Figaro, Falcovka 11 nerez 195

42821xxxx2 Protisněhový nos do pálených tašek TONDACH - Srdcovka, Figaro, Falcovka 11 nerez X 238

2282400000 Protisněhový nos do pálených tašek TONDACH - Samba Fe X 71

22824xxxx2 Protisněhový nos do pálených tašek TONDACH - Samba Fe X X 84

3282400000 Protisněhový nos do pálených tašek TONDACH - Samba Cu (*

4282400000 Protisněhový nos do pálených tašek TONDACH - Samba nerez 195

42824xxxx2 Protisněhový nos do pálených tašek TONDACH - Samba nerez X 238

2282500000 Protisněhový nos do pálených tašek TONDACH - Románská 12 Fe X 71

22825xxxx2 Protisněhový nos do pálených tašek TONDACH - Románská 12 Fe X X 84

3282500000 Protisněhový nos do pálených tašek TONDACH - Románská 12 Cu (*

4282500000 Protisněhový nos do pálených tašek TONDACH - Románská 12 nerez 195

42825xxxx2 Protisněhový nos do pálených tašek TONDACH - Románská 12 nerez X 238

2282700000 Protisněhový nos do pálených tašek TONDACH - Stodo 12 Fe X 71

22827xxxx2 Protisněhový nos do pálených tašek TONDACH - Stodo 12 Fe X X 84

3282700000 Protisněhový nos do pálených tašek TONDACH - Stodo 12 Cu (*

4282700000 Protisněhový nos do pálených tašek TONDACH - Stodo 12 nerez 195

42827xxxx2 Protisněhový nos do pálených tašek TONDACH - Stodo 12 nerez X 238

Protisněhové nosy jsou z plechu tl. 1,5 mm  a díky svojí konstrukci jsou pevnější než většina obdobných výrobků na trhu!

Protisněhové nosy z Al, které nejsou uvedeny, je možné dodat, cena bude stanovena nabídkou.
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Základny pro zachytávače, držáky a podpěry UNI
20371xxxx2 UNI základna Česká šablona 400 x 400 (CEMBRIT, ETERNIT Dacora), CAPACCO SK2 Fe X X 798

4037100000 UNI základna Česká šablona 400 x 400 (CEMBRIT, ETERNIT Dacora), CAPACCO SK2 nerez 1158

40371xxxx2 UNI základna Česká šablona 400 x 400 (CEMBRIT, ETERNIT Dacora), CAPACCO SK2 nerez X 1270

20372xxxx2 UNI základna šablona 345 x 345 (CAPACCO SK1) Fe X X 724

4037200000 UNI základna šablona 345 x 345 (CAPACCO SK1) nerez 1099

40372xxxx2 UNI základna šablona 345 x 345 (CAPACCO SK1) nerez X 1205

20373xxxx2 UNI základna šablona 300 x 300 (EUREKO CPS) Fe X X 666

4037300000 UNI základna šablona 300 x 300 (EUREKO CPS) nerez 1050

40373xxxx2 UNI základna šablona 300 x 300 (EUREKO CPS) nerez X 1152

Dodáváno včetně vrutů pro připevnění

2036000000 UNI základna pro hladké krytiny (bitum.šindel, plech. panelka, atd.), 150x390 mm Fe X 371
20360xxxx2 UNI základna pro hladké krytiny (bitum.šindel, plech. panelka, atd.), 150x390 mm Fe X X 428
4036000000 UNI základna pro hladké krytiny (bitum.šindel, plech. panelka, atd.), 150x390 mm nerez 688
40360xxxx2 UNI základna pro hladké krytiny (bitum.šindel, plech. panelka, atd.), 150x390 mm nerez X 741

Dodáváno včetně vrutů pro připevnění

20380xxxx2 UNI základna obdélník 300 x 600 (CEMBRIT, ETERNIT Dacora…) Fe X X 854
4038000000 UNI základna obdélník 300 x 600 (CEMBRIT, ETERNIT Dacora…) nerez 1195
40380xxxx2 UNI základna obdélník 300 x 600 (CEMBRIT, ETERNIT Dacora…) nerez X 1312

Dodáváno včetně vrutů pro připevnění

Montážní návod: http://www.platonsro.cz/gallery/361/10_mn_univerzalni_kovovy_obdelnik_c_38_web.pdf

20390xxxx2 UNI základna CEMBRIT bobrovka 400 x 240 Fe X X 667
4039000000 UNI základna CEMBRIT bobrovka 400 x 240 nerez 1050
40390xxxx2 UNI základna CEMBRIT bobrovka 400 x 240 nerez X 1152

Dodáváno včetně vrutů pro připevnění

21460xxxx2/P UNI základna Rhombus 424 x 424 (477 x 710) mm - CEMBRIT, krytí zleva do prava Fe X X 822
41460xxxx2/P UNI základna Rhombus 424 x 424 (477 x 710) mm - CEMBRIT, krytí zleva do prava nerez X 1288
21460xxxx2/L UNI základna Rhombus 424 x 424 (477 x 710) mm - CEMBRIT, krytí zprava do leva Fe X X 822
41460xxxx2/L UNI základna Rhombus 424 x 424 (477 x 710) mm - CEMBRIT, krytí zprava do leva nerez X 1288
Dodáváno včetně vrutů pro připevnění

21470xxxx2 UNI základna Rhombus šablona 400 x 400 (605 x 471) mm  CEMBRIT Fe X X 822

41470xxxx2 UNI základna Rhombus šablona 400 x 400 (605 x 471) mm  CEMBRIT nerez X 1288

Dodáváno včetně vrutů pro připevnění

20400xxxx2 UNI základna čtverec 400 x 400 Fe X X 699
4040000000 UNI základna čtverec 400 x 400 nerez 1158
40400xxxx2 UNI základna čtverec 400 x 400 nerez X 1270

Dodáváno včetně vrutů pro připevnění

2041000000 UNI příložka pro vlnitou krytinu A5, A6,5  CEMBRIT, ETERNIT Fe X 306
20410xxxx2 UNI příložka pro vlnitou krytinu A5, A6,5  CEMBRIT, ETERNIT Fe X X 475
2042000000 UNI příložka pro vlnitou krytinu B8  CEMBRIT Fe X 302
20420xxxx2 UNI příložka pro vlnitou krytinu B8  CEMBRIT Fe X X 489

Pro připevnění se používají stejné šrouby jako pro vlnitou krytinu Cembrit, tyto nedodáváme

2011000000 UNI bobrovka PLATON s hákem za lať (RAL 9006 stříbrná) Fe X X 325
20110xxxx2 UNI bobrovka PLATON s hákem za lať (standard. odstíny Platon) Fe X X 338
3011000000 UNI bobrovka PLATON s hákem za lať Cu 940

2126000000 UNI kalota trapéz se dvěma šrouby (do výšky trapezu 20 mm) Fe X 348
21260xxxx2 UNI kalota trapéz se dvěma šrouby (do výšky trapezu 20 mm) Fe X X 379
2127000000 UNI kalota trapéz se dvěma šrouby (do výšky trapezu 40 mm) Fe X 410
21270xxxx2 UNI kalota trapéz se dvěma šrouby (do výšky trapezu 40 mm) Fe X X 444
2128000000 UNI kalota trapéz se dvěma šrouby (do výšky trapezu 70 mm) Fe X 458
21280xxxx2 UNI kalota trapéz se dvěma šrouby (do výšky trapezu 70 mm) Fe X X 501

Výroba jen na zakázku dle konkrétního typu trapézu, který je nutno dodat jako vzorek nebo rozměrový náčrt či sdělit 

přesný typ a výrobce a to nejpozději v objednávce. Delší dodací lhůta, nutno dohodnout s obchodním oddělením!!

Vruty pro připevnění kaloty nejsou součástí dodávky z důvodů více odlišných možností připevnění do krytiny nebo konstrukce!

2064100000 UNI plotna pro betonové krytiny, šíře 65 mm ( s poutkem a šroubem nebo dvěma šrouby) Fe X 157
20641xxxx2 UNI plotna pro betonové krytiny, šíře 65 mm ( s poutkem a šroubem nebo dvěma šrouby) Fe X X 210
2064200000 UNI plotna pro betonové krytiny, šíře 90 mm ( s poutkem a šroubem nebo dvěma šrouby) Fe X 157
20642xxxx2 UNI plotna pro betonové krytiny, šíře 90 mm ( s poutkem a šroubem nebo dvěma šrouby) Fe X X 210

Dodáváno včetně vrutu pro připevnění do latě

2132100000 UNI držák/základna pro falcované krytiny ze svitků Fe X 181
21321xxxx2 UNI držák/základna pro falcované krytiny ze svitků Fe X X 263
3132100000 UNI držák/základna pro falcované krytiny ze svitků Cu 1169
4132100000 UNI držák/základna pro falcované krytiny ze svitků nerez 528
2132200000 UNI držák/základna pro falcované "zaklikávací" krytiny Fe X 195
21322xxxx2 UNI držák/základna pro falcované "zaklikávací" krytiny Fe X X 287
3132200000 UNI držák/základna pro falcované "zaklikávací" krytiny Cu 1201
4132200000 UNI držák/základna pro falcované "zaklikávací" krytiny nerez 553
Mont. návod: http://www.platonsro.cz/gallery/361/13_mn_drzak_nastaveb_c_132_pro_falcovane_krytiny.pdf

Kompletační šrouby M8 pozink (3ks) lze na objednávku nahradit nerezovými za příplatek 11 Kč za šroub s maticí a podložkou

Mont. návod: http://www.platonsro.cz/gallery/361/04_mn_kovova_sablona_bobrovka_do_palene_nebo_betonove_krytiny_web.pdf
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Základny pro zachytávače, držáky a podpěry UNI
4105000000/P UNI šablona pro krytinu formátu německý čtverec 300 x 300, pro krytí zleva do prava nerez 761

41050xxxx2/P UNI šablona pro krytinu formátu německý čtverec 300 x 300, pro krytí zleva do prava nerez X 868

4105000000/L UNI šablona pro krytinu formátu německý čtverec 300 x 300, pro krytí zprava do leva nerez 761

41050xxxx2/L UNI šablona pro krytinu formátu německý čtverec 300 x 300, pro krytí zprava do leva nerez X 868

21050xxxx2/P UNI šablona pro krytinu formátu německý čtverec 300 x 300, pro krytí zleva do prava Fe X X 674

21050xxxx2/L UNI šablona pro krytinu formátu německý čtverec 300 x 300, pro krytí zprava do leva Fe X X 674

21051xxxx2/P UNI šablona pro krytinu formátu německý čtverec 400 x 400, pro krytí zleva do prava Fe X X 818

21051xxxx2/L UNI šablona pro krytinu formátu německý čtverec 400 x 400, pro krytí zprava do leva Fe X X 818

Dodáváno včetně nerez vrutů pro připevnění.

2191300000 UNI mezivlna pro plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, odskok "tašek" 15-22 mm Fe X 202

21913xxxx2 UNI mezivlna pro plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, odskok "tašek" 15-22 mm Fe X X 216

Určeno pro rozteč laťování 360 -375 mm

2191400000 UNI mezivlna pro plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, odskok "tašek" 15-22 mm Fe X 212

21914xxxx2 UNI mezivlna pro plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, odskok "tašek" 15-22 mm Fe X X 226

Určeno pro rozteč laťování  400 - 415 mm

2192300000 UNI mezivlna pro plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, odskok "tašek" 23 - 30 mm Fe X 202

21923xxxx2 UNI mezivlna pro plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, odskok "tašek" 23 - 30 mm Fe X X 216

Určeno pro rozteč laťování 360 -375 mm

2192400000 UNI mezivlna pro plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, odskok "tašek" 23 - 30 mm Fe X 212

21924xxxx2 UNI mezivlna pro plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, odskok "tašek" 23 - 30 mm Fe X X 226

Určeno pro rozteč laťování 400 - 415 mm

Dodáváno včetně vrutů TEX pro připevnění do krytiny a matice s podložkou

http://www.platonsro.cz/gallery/361/03_platon_-_mn_mezivlna_na_plechove_skladane_krytiny_(metrotile_2)_web.pdf

2070100000 mezivlna pro plech. velkoplošné krytiny ve tvaru tašek, délka 350 mm, odskok 10-20mm Fe X 185

20701xxxx2 mezivlna pro plech. velkoplošné krytiny ve tvaru tašek, délka 350 mm, odskok 10-20mm Fe X X 233

2070200000 mezivlna pro plech. velkoplošné krytiny ve tvaru tašek, délka 350 mm, odskok 20-30mm Fe X 185

20702xxxx2 mezivlna pro plech. velkoplošné krytiny ve tvaru tašek, délka 350 mm, odskok 20-30mm Fe X X 233

40701xxxx2 mezivlna pro plech. velkoplošné krytiny ve tvaru tašek, délka 350 mm, odskok 10-20mm nerez X 403

40701xxxx2 mezivlna pro plech. velkoplošné krytiny ve tvaru tašek, délka 350 mm, odskok 20-30mm nerez X 403

2071100000 mezivlna pro plech. velkoplošné krytiny ve tvaru tašek, délka 400 mm, odskok 10-20mm Fe X 202

20711xxxx2 mezivlna pro plech. velkoplošné krytiny ve tvaru tašek, délka 400 mm, odskok 10-20mm Fe X X 251

2071200000 mezivlna pro plech. velkoplošné krytiny ve tvaru tašek, délka 400 mm, odskok 20-30mm Fe X 202

20712xxxx2 mezivlna pro plech. velkoplošné krytiny ve tvaru tašek, délka 400 mm, odskok 20-30mm Fe X X 251

40711xxxx2 mezivlna pro plech. velkoplošné krytiny ve tvaru tašek, délka 400 mm, odskok 10-20mm nerez X 421

40712xxxx2 mezivlna pro plech. velkoplošné krytiny ve tvaru tašek, délka 400 mm, odskok 20-30mm nerez X 421

Mezivlny se dodávají včetně 4 ks vrutů TEX pro pevnění přes krytinu do latí

2174000000 UNI plotna/základna do PVC/TPO a gum. krytin Fe X 162

4174000000 UNI plotna/základna do PVC/TPO a gum. krytin nerez 336

Kombinuje se vždy s krycí maskou z poplastovaného plechu č. 7175000000

Nutno doplnit vhodnými vruty pro připevnění do bednění!

7175100000 Krycí maska pro uni plotnu pro TPO krytiny-folie popl. FeZn 195
7175000000 Krycí maska pro uni plotnu pro PVC krytiny-folie popl. FeZn 104

Nasazuje se na UNI plotnu pro PVC/TPO krytiny

2181000000 UNI plotna pro drážkové krytiny typu ALUKRYT (Kerakryt, METROTILE Metroklip..) Fe X 223

21810xxxx2 UNI plotna pro drážkové krytiny typu ALUKRYT (Kerakryt, METROTILE Metroklip..) Fe X X 305

4181000000 UNI plotna pro drážkové krytiny typu ALUKRYT (Kerakryt, METROTILE Metroklip..) nerez 472

Vhodné i pro krytiny Dachman, Metroklip a podobné se stojatou dutou drážkou.

Pozor!  toto zboží není běžně skladem, vyráběno jen na zakázku, podle konkrétního sklonu krytí krytiny - tedy sklon 

"šárů" šablon!!! Tento sklon ve stupních je nutné uvést v objednávce!!
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Pozor!   Maximální rozestup podpěr plošin je 1,2 m, u měděných plošin pak 0,8 m!

2009100000 Stoupací protiskluzová plošina délky 400 mm Fe X 462

20091xxxx2 Stoupací protiskluzová plošina délky 400 mm Fe X X 493

3009100000 Stoupací protiskluzová plošina délky 400 mm Cu 1369

4009100000 Stoupací protiskluzová plošina délky 400 mm nerez 741

40091xxxx2 Stoupací protiskluzová plošina délky 400 mm nerez X 829

2009200000 Stoupací protiskluzová plošina délky 600 mm Fe X 568

20092xxxx2 Stoupací protiskluzová plošina délky 600 mm Fe X X 726

3009200000 Stoupací protiskluzová plošina délky 600 mm Cu 2535

4009200000 Stoupací protiskluzová plošina délky 600 mm nerez 1102

40092xxxx2 Stoupací protiskluzová plošina délky 600 mm nerez X 1231

2009300000 Stoupací protiskluzová plošina délky 800 mm Fe X 934

20093xxxx2 Stoupací protiskluzová plošina délky 800 mm Fe X X 1112

3009300000 Stoupací protiskluzová plošina délky 800 mm Cu 3718

4009300000 Stoupací protiskluzová plošina délky 800 mm nerez 1555

40093xxxx2 Stoupací protiskluzová plošina délky 800 mm nerez X 1685

2009400000 Stoupací protiskluzová plošina délky 1000 mm Fe X 1102

20094xxxx2 Stoupací protiskluzová plošina délky 1000 mm Fe X X 1373

3009400000 Stoupací protiskluzová plošina délky 1000 mm Cu 4647

4009400000 Stoupací protiskluzová plošina délky 1000 mm nerez 1945

40094xxxx2 Stoupací protiskluzová plošina délky 1000 mm nerez X 2066

2009500000 Stoupací protiskluzová plošina délky 1200 mm Fe X 1348

20095xxxx2 Stoupací protiskluzová plošina délky 1200 mm Fe X X 1685

3009500000 Stoupací protiskluzová plošina délky 1200 mm Cu 5589

4009500000 Stoupací protiskluzová plošina délky 1200 mm nerez 2206

40095xxxx2 Stoupací protiskluzová plošina délky 1200 mm nerez X 2337

2009600000 Stoupací protiskluzová plošina délky 1500 mm Fe X 1735

20096xxxx2 Stoupací protiskluzová plošina délky 1500 mm Fe X X 2003

3009600000 Stoupací protiskluzová plošina délky 1500 mm Cu 6931

4009600000 Stoupací protiskluzová plošina délky 1500 mm nerez 2499

40096xxxx2 Stoupací protiskluzová plošina délky 1500 mm nerez X 2722

2009700000 Stoupací protiskluzová plošina délky 2000 mm Fe X 2247

20097xxxx2 Stoupací protiskluzová plošina délky 2000 mm Fe X X 2546

3009700000 Stoupací protiskluzová plošina délky 2000 mm Cu 8939

4009700000 Stoupací protiskluzová plošina délky 2000 mm nerez 2896

40097xxxx2 Stoupací protiskluzová plošina délky 2000 mm nerez X 3064

2046100000 sokl stoupací plošiny, délka 800 mm Fe X 564

20461xxxx2 sokl stoupací plošiny, délka 800 mm Fe X X 630

4046100000 sokl stoupací plošiny, délka 800 mm nerez 741

2046200000 sokl stoupací plošiny, délka 1200 mm Fe X 602

20462xxxx2 sokl stoupací plošiny, délka 1200 mm Fe X X 677

4046200000 sokl stoupací plošiny, délka 1200 mm nerez 1015

Jedná se o bezpečnostní prvek proti sklouznutí nohy mimo šířku plošiny

2047100000 Spojky plošin - pár Fe X 178

20471xxxx2 Spojky plošin - pár Fe X X 215

3047100000 Spojky plošin - pár Cu 536

4047100000 Spojky plošin - pár nerez 245

Slouží ke spojování plošin do větších sestav a délek než 2 m, dodáváno včetně 4ks šroubů.

2047200000 Spojka plošin rohová, 1 ks Fe X 178

20472xxxx2 Spojka plošin rohová, 1 ks Fe X X 215

4047200000 Spojka plošin rohová, 1 ks nerez 245

Slouží ke spojování plošin do rohů, dodáváno včetně 4 ks šroubů

Podpěry plošin - lze použít pro sklon střechy v rozsahu cca 15 - 75° 

2001000000 Podpěra plošiny se základnou do hladkých krytin Fe X 690

20010xxxx2 Podpěra plošiny se základnou do hladkých krytin Fe X X 759

4001000000 Podpěra plošiny se základnou do hladkých krytin nerez 1254

3001000000 Podpěra plošiny se základnou do hladkých krytin Cu 1405

Součástí podpěry jsou šrouby s olivami pro připevnění plošiny ke kolébce

Mont. návod: http://www.platonsro.cz/gallery/361/06_mn_stoupaci_plosina_15x39_web.pdf

   Kompletační šrouby M8 pozink lze na objednávku nahradit nerezovými, za příplatek 11 Kč za šroub s maticí a podložkou, 

nerezové, Al a Cu provedení je již mají automaticky.

Stoupací plošiny     šířka 250 mm

Technologická délková tolerance plošin do mínusu (netýká se plošiny délky 2000 mm) může být max. 20 mm

Šrouby pro připevnění plošiny na podpěry jsou vždy součástí podpěr, mimo samotnou kolébku x0650
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Podpěry plošin - lze použít pro sklon střechy v rozsahu cca 15 - 75° 
2004000000 Podpěra plošiny na kovové bobrovce do pálených a betonových bobrovek Fe X 917
20040xxxx2 Podpěra plošiny na kovové bobrovce do pálených a betonových bobrovek Fe X X 1056
3004000000 Podpěra plošiny na kovové bobrovce do pálených a betonových bobrovek Cu 3404

Součástí podpěry jsou šrouby s olivami pro připevnění plošiny ke kolébce

2048000000 Podpěra pro stoupací plošinu s kolébkou do UNI základen Fe X 564
20480xxxx2 Podpěra pro stoupací plošinu s kolébkou do UNI základen Fe X X 717
4048000000 Podpěra pro stoupací plošinu s kolébkou do UNI základen nerez 1092
40480xxxx2 Podpěra pro stoupací plošinu s kolébkou do UNI základen nerez X 1209

Součástí podpěry jsou šrouby s olivami pro připevnění plošiny ke kolébce

2061000000 Podpěra stoupací plošiny pro pálené krytiny (mimo bobrovky) Fe X 751
20610xxxx2 Podpěra stoupací plošiny pro pálené krytiny (mimo bobrovky) Fe X X 798
4061000000 Podpěra stoupací plošiny pro pálené krytiny (mimo bobrovky) nerez 1723
40610xxxx2 Podpěra stoupací plošiny pro pálené krytiny (mimo bobrovky) nerez X 1833

Součástí podpěry jsou šrouby s olivami pro připevnění plošiny ke kolébce
Mont. návod: http://www.platonsro.cz/gallery/361/01_mn_podpera_plosiny_61_do_palene_krytiny_web.pdf

2079100000 Podpěra stoupací plošiny pro falcované krytiny ze svitků Fe X 630
20791xxxx2 Podpěra stoupací plošiny pro falcované krytiny ze svitků Fe X X 692
3079100000 Podpěra stoupací plošiny pro falcované krytiny ze svitků Cu 2810
4079100000 Podpěra stoupací plošiny pro falcované krytiny ze svitků nerez 1568
40791xxxx2 Podpěra stoupací plošiny pro falcované krytiny ze svitků nerez X 1688
2079200000 Podpěra stoupací plošiny pro falcované "zaklikávací" krytiny Fe X 645
20792xxxx2 Podpěra stoupací plošiny pro falcované "zaklikávací" krytiny Fe X X 708
3079200000 Podpěra stoupací plošiny pro falcované "zaklikávací" krytiny Cu 2913
4079200000 Podpěra stoupací plošiny pro falcované "zaklikávací" krytiny nerez 1623
40792xxxx2 Podpěra stoupací plošiny pro falcované "zaklikávací" krytiny nerez X 1736

Součástí podpěry jsou šrouby s olivami pro připevnění plošiny ke kolébce

Mont. návod: http://www.platonsro.cz/gallery/361/07_mn_stoupaci_plosina_k_drazkove_krytine_web.pdf

2179000000 Podpěra - konzole stoupací plošiny k připevnění na komín Fe X 471
21790xxxx2 Podpěra - konzole stoupací plošiny k připevnění na komín Fe X X 507
4179000000 Podpěra - konzole stoupací plošiny k připevnění na komín nerez 1043
41790xxxx2 Podpěra - konzole stoupací plošiny k připevnění na komín nerez X 1152

Součástí podpěry jsou šrouby s olivami pro připevnění plošiny ke kolébce

2066000000 Vzpěra kolébky pro stoupací plošiny samotná, bez kolébky, do UNI základen Fe X 194
20660xxxx2 Vzpěra kolébky pro stoupací plošiny samotná, bez kolébky, do UNI základen Fe X X 281
3066000000 Vzpěra kolébky pro stoupací plošiny samotná, bez kolébky, do UNI základen Cu (*
4066000000 Vzpěra kolébky pro stoupací plošiny samotná, bez kolébky, do UNI základen nerez 493
40660xxxx2 Vzpěra kolébky pro stoupací plošiny samotná, bez kolébky, do UNI základen nerez X 553

Určeno ke kolébce č. x 0650 xxxx nebo nášlapné plotně č. x 0670 xxxxx

2065000000 Kolébka do vzpěry stoupací plošiny Fe X 202
20650xxxx2 Kolébka do vzpěry stoupací plošiny Fe X X 228
3065000000 Kolébka do vzpěry stoupací plošiny Cu (*
4065000000 Kolébka do vzpěry stoupací plošiny nerez 585
40650xxxx2 Kolébka do vzpěry stoupací plošiny nerez X 645

Ke kolébce je nutné pro připevnění k plošině doobjednat sadu šroubů s olivami!

Možno použít i k některým taškovým krytinám do tašky s přípravou na kolébku

2010000000 Spojovací materiál pro připevnění stoupací plošiny na podpěry - sada 138
sada obsahuje 2ks oliv PVC, 2ks šroubů M8 se zapuštěnou hlavou, podložek a matek

Tuto sadu obsahují všechny podpěry plošin mimo kolébku č. x 0650 xxxxx

Nášlapy - lze použít pro sklon střechy v rozsahu cca 15 - 75° 
2002000000 Nášlap se vzpěrou, na základně pro hladké krytiny Fe X 1008
20020xxxx2 Nášlap se vzpěrou, na základně pro hladké krytiny Fe X X 1109
4002000000 Nášlap se vzpěrou, na základně pro hladké krytiny nerez (*
40020xxxx2 Nášlap se vzpěrou, na základně pro hladké krytiny nerez X (*

0
2003000000 Nášlap se vzpěrou na kovové bobrovce, pro bobrovky pálené i betonové Fe X 1329
20030xxxx2 Nášlap se vzpěrou na kovové bobrovce, pro bobrovky pálené i betonové Fe X X 1432
4003000000 Nášlap se vzpěrou na kovové bobrovce, pro bobrovky pálené i betonové nerez (*
40030xxxx2 Nášlap se vzpěrou na kovové bobrovce, pro bobrovky pálené i betonové nerez X (*

2049000000 Nášlap se vzpěrou, do všech UNI základen PLATON Fe X 890
20490xxxx2 Nášlap se vzpěrou, do všech UNI základen PLATON Fe X X 986
4049000000 Nášlap se vzpěrou, do všech UNI základen PLATON nerez 1871
40490xxxx2 Nášlap se vzpěrou, do všech UNI základen PLATON nerez X 1983

Nášlapná plotna s uni základnou x1321 i x1322 nelze použít do falcovaných krytin!!

206700000 nášlapná plotna samotná Fe X 465
20670xxxx2 nášlapná plotna samotná Fe X X 531
4067000000 nášlapná plotna samotná nerez (*
40670xxxx2 nášlapná plotna samotná nerez X (*

Kompletuje se s podpěrou č. x 0660 xxxxx

   Kompletační šrouby M8 pozink lze na objednávku nahradit nerezovými, za příplatek 11 Kč za šroub s maticí a podložkou, 

nerezové, Al a Cu provedení je již mají automaticky.
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Stoupací plošiny - komplety pro různé krytiny     dodávány nesložené, balené jako jedna položka

 lze použít pro sklon střechy v rozsahu cca 15 - 75° 
2021100000 Sestava stoupací plošiny, s podpěrami a základnami pro hl. krytiny, délka 800 mm Fe X 2739
20211xxxx2 Sestava stoupací plošiny, s podpěrami a základnami pro hl. krytiny, délka 800 mm Fe X X 3221
2021200000 Sestava stoupací plošiny, s podpěrami a základnami pro hl. krytiny, délka 1200 mm Fe X 3216
20212xxxx2 Sestava stoupací plošiny, s podpěrami a základnami pro hl. krytiny, délka 1200 mm Fe X X 3729

Plošina + podpěra x0480 se základnou x0360, včetně vrutů do bednění

20221xxxx2 Sestava stoupací plošiny s podpěrami a UNI základnami obdélník 600x300, délka 800 mm Fe X X 4369
20222xxxx2 Sestava stoupací plošiny s podpěrami a UNI základnami obdélník 600x300, délka 1200 mm Fe X X 4833

Plošina s podpěrou x0480 a UNI základnou obdélník č. 20380xxxx2, vč. vrutů pro připevnění do latí

20291xxxx2 Sestava stoupací plošiny s podpěrami a UNI základnami č. šablona 400x400, délky 800 mm Fe X X 4149
20292xxxx2 Sestava stoupací plošiny s podpěrami a UNI základnami č. šablona 400x400, délky 1200 mm Fe X X 4722

UNI základna č. šablona č. 20371xxxx2, včetně vrutů pro připevnění do latí

2104100000 Sestava st. plošiny 800 mm komplet, do plech. velkopl. krytiny ve tvaru tašek, délka tašky 350 mm Fe X 2440
21041xxxx2 Sestava st. plošiny 800 mm komplet, do plech. velkopl. krytiny ve tvaru tašek, délka tašky 350 mm Fe X X 3017
2104200000 Sestava st. plošiny 1200 mm komplet, do plech. velkopl. krytiny ve tvaru tašek, délka tašky 350 mm Fe X 2860
21042xxxx2 Sestava st. plošiny 1200 mm komplet, do plech. velkopl. krytiny ve tvaru tašek, délka tašky 350 mm Fe X X 3554
2104300000 Sestava st. plošiny 800 mm komplet, do plech. velkopl. krytiny ve tvaru tašek, délka tašky 400 mm Fe X 2472
21043xxxx2 Sestava st. plošiny 800 mm komplet, do plech. velkopl. krytiny ve tvaru tašek, délka tašky 400 mm Fe X X 3054
2104400000 Sestava st. plošiny 1200 mm komplet, do plech. velkopl. krytiny ve tvaru tašek, délka tašky 400 mm Fe X 2893
21044xxxx2 Sestava st. plošiny 1200 mm komplet, do plech. velkopl. krytiny ve tvaru tašek, délka tašky 400 mm Fe X X 3628

UNI základna plotna č. 2070x xxxx2 nebo 2071x xxxx2, včetně vrutů TEX pro připevnění do krytiny

2145100000 sestava stoupací plošiny s podpěrami do pálených krytin mimo bobrovek, délka 400 mm Fe X 1970
21451xxxx2 sestava stoupací plošiny s podpěrami do pálených krytin mimo bobrovek, délka 400 mm Fe X X 2090
2145200000 sestava stoupací plošiny s podpěrami do pálených krytin mimo bobrovek, délka 800 mm Fe X 2442
21452xxxx2 sestava stoupací plošiny s podpěrami do pálených krytin mimo bobrovek, délka 800 mm Fe X X 2714

Podpěra č. 20610xxxx2 nebo 2061000000

Mont. návod: http://www.platonsro.cz/gallery/361/01_mn_podpera_plosiny_61_do_palene_krytiny_web.pdf

Zábradlí ke stoupacím plošinám
2451200000 Zábradlí jednoduché s příčkou, pro stoupací plošiny PLATON, délka 600 mm Fe X 2187
24512xxxx2 Zábradlí jednoduché s příčkou, pro stoupací plošiny PLATON, délka 600 mm Fe X X 2680
2451300000 Zábradlí jednoduché s příčkou, pro stoupací plošiny PLATON, délka 800 mm Fe X 2340
24513xxxx2 Zábradlí jednoduché s příčkou, pro stoupací plošiny PLATON, délka 800 mm Fe X X 3152
2451400000 Zábradlí jednoduché s příčkou, pro stoupací plošiny PLATON, délka 1000 mm Fe X 2470
24514xxxx2 Zábradlí jednoduché s příčkou, pro stoupací plošiny PLATON, délka 1000 mm Fe X X 3296
4451400000 Zábradlí jednoduché s příčkou, pro stoupací plošiny PLATON, délka 1000 mm nerez 6084
2451500000 Zábradlí jednoduché s příčkou, pro stoupací plošiny PLATON, délka 1200 mm Fe X 2585
24515xxxx2 Zábradlí jednoduché s příčkou, pro stoupací plošiny PLATON, délka 1200 mm Fe X X 3645
2451600000 Zábradlí jednoduché s příčkou, pro stoupací plošiny PLATON, délka 1500 mm Fe X 2688
24516xxxx2 Zábradlí jednoduché s příčkou, pro stoupací plošiny PLATON, délka 1500 mm Fe X X 3780
2451700000 Zábradlí jednoduché s příčkou, pro stoupací plošiny PLATON, délka 2000 mm Fe X 2931
24517xxxx2 Zábradlí jednoduché s příčkou, pro stoupací plošiny PLATON, délka 2000 mm Fe X X 3916
2452200000 Zábradlí jednostranné s příčkou, pro stoupací plošiny PLATON, délka 600 mm Fe X 2876
24522xxxx2 Zábradlí jednostranné s příčkou, pro stoupací plošiny PLATON, délka 600 mm Fe X X 3459
2452300000 Zábradlí jednostranné s příčkou, pro stoupací plošiny PLATON, délka 800 mm Fe X 3029
24523xxxx2 Zábradlí jednostranné s příčkou, pro stoupací plošiny PLATON, délka 800 mm Fe X X 3932
2452400000 Zábradlí jednostranné s příčkou, pro stoupací plošiny PLATON, délka 1000 mm Fe X 3159
24524xxxx2 Zábradlí jednostranné s příčkou, pro stoupací plošiny PLATON, délka 1000 mm Fe X X 4075
4452400000 Zábradlí jednostranné s příčkou, pro stoupací plošiny PLATON, délka 1000 mm nerez 7421
2452500000 Zábradlí jednostranné s příčkou, pro stoupací plošiny PLATON, délka 1200 mm Fe X 3275
24525xxxx2 Zábradlí jednostranné s příčkou, pro stoupací plošiny PLATON, délka 1200 mm Fe X X 4425
2452600000 Zábradlí jednostranné s příčkou, pro stoupací plošiny PLATON, délka 1500 mm Fe X 3378
24526xxxx2 Zábradlí jednostranné s příčkou, pro stoupací plošiny PLATON, délka 1500 mm Fe X X 4560
2452700000 Zábradlí jednostranné s příčkou, pro stoupací plošiny PLATON, délka 2000 mm Fe X 3620
24527xxxx2 Zábradlí jednostranné s příčkou, pro stoupací plošiny PLATON, délka 2000 mm Fe X X 4696

Lze poskládat na levou i provou stranu plošiny!

2451000000 prodloužení zábradlí - 1 m (lze nastavovat za sebou) Fe X 985
24510xxxx2 prodloužení zábradlí - 1 m (lze nastavovat za sebou) Fe X X 1354

2456100000 Zábradlí samostatné boční ke stoupacím plošinám Fe X 1442

24561xxxx2 Zábradlí samostatné boční ke stoupacím plošinám Fe X X 2166

2456200000 Zábradlí spojovatelné boční ke stoupacím plošinám-stupním, uspořádaných jako schody Fe X 1673

24562xxxx2 Zábradlí spojovatelné boční ke stoupacím plošinám-stupním, uspořádaných jako schody Fe X X 2427

2456300000 poloviční zábradlí spojov. boční ke stoupacím plošinám-stupním, uspořádaných jako schody Fe X 996

24563xxxx2 poloviční zábradlí spojov. boční ke stoupacím plošinám-stupním, uspořádaných jako schody Fe X X 1439

Používá se pro nejvyšší stupeň schodů, sestavených z plošin.

Vhodné pro sklony střech pod cca 25-30° a větší vzdálenost jednotl. schod.stupňů - plošin. Nejvyšší boční zábradlí schodiště se 

používá typu x4651 . Spojovací příčka mezi zábradlími je univerzální délky, při montáži se její délka upraví zkrácením.

Vhodné pro sklony střech nad cca 30° a menší vzdálenosti jednotl. schod. stupňů - plošin. Nejvyšší boční zábradlí schodiště musí 

být typu x4651 . Spojovací příčka mezi zábradlími je univerzální délky, při montáži se její délka upraví zkrácením.

Veškeré zábradlí se dodává jako rozebraný komplet, včetně podstavy a šroubů k připevnění k plošině

Montážní návod pro zábradlí:  http://www.platonsro.cz/gallery/361/11_platon_-_mn_zabradli_ke_stoupacim_plosinam_web.pdf
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Střešní žebříky a schodnice: 
2160300000 Střešní/fasádní žebřík skládaný, ocelový, délka 1 m Fe X 1109
21603xxxx2 Střešní/fasádní žebřík skládaný, ocelový, délka 1 m Fe X X 1362
4160300000 Střešní/fasádní žebřík skládaný, ocelový, délka 1 m nerez 2752
2160200000 Střešní/fasádní žebřík skládaný, ocelový, délka 2 m Fe X 2204
21602xxxx2 Střešní/fasádní žebřík skládaný, ocelový, délka 2 m Fe X X 2715
4160200000 Střešní/fasádní žebřík skládaný, ocelový, délka 2 m nerez 5481

Komplet sestává z 2 ks bočnic délky 1 (2)m a 3 (6) ks příček

Mont. návod: http://www.platonsro.cz/gallery/361/08_montaz_stresniho_zebriku_a_schodnic_web.pdf

2166100000 Schodnice se třemi stupni - délka 1 m Fe X 3608
21661xxxx2 Schodnice se třemi stupni - délka 1 m Fe X X 4049
2166200000 Schodnice se šesti stupni - délka 2 m Fe X 7195
21662xxxx2 Schodnice se šesti stupni - délka 2 m Fe X X 8081

Komplet sestává z 2 ks bočnic 1 (2)m, 2 ks příček a 3 (6) ks schodnic

2163000000 Příčka žebříku/spojka žebříku Fe X 132
21630xxxx2 Příčka žebříku/spojka žebříku Fe X X 159
4163000000 Příčka žebříku/spojka žebříku nerez 319

Dodáváno se 4 ks šroubů s podložkami a maticemi M8

2162000000 Schodnicový nášlap s podpěrami, komplet Fe X 942
21620xxxx2 Schodnicový nášlap s podpěrami, komplet Fe X X 1027
4162000000 Schodnicový nášlap s podpěrami, komplet nerez (*
Mont. návod: http://www.platonsro.cz/gallery/361/08_montaz_stresniho_zebriku_a_schodnic_web.pdf

Příslušenství žebříků a schodnic:

2164000000 Držák střešního žebříku/schodnic do UNI základen jen pro hladké krytiny Fe X 320
21640xxxx2 Držák střešního žebříku/schodnic do UNI základen jen pro hladké krytiny Fe X X 398
4164000000 Držák střešního žebříku/schodnic do UNI základen jen pro hladké krytiny nerez 797

Součástí dodávky je držák solár. panelu/hrazdy č. x0721! Vhodné základny najdete na listě ceníku č. 16 a 17.

Mont. návod: http://www.platonsro.cz/gallery/361/08_montaz_stresniho_zebriku_a_schodnic_web.pdf

2167100000 Hrazda pro upevnění stř. žebříku do profil./falc. krytiny, šíře 350-450 mm Fe X 320
21671xxxx2 Hrazda pro upevnění stř. žebříku do profil./falc. krytiny, šíře 350-450 mm Fe X X 398
4167100000 Hrazda pro upevnění stř. žebříku do profil./falc. krytiny, šíře 350-450 mm nerez (*

2167200000 Hrazda pro upevnění stř. žebříku do profil./falc. krytiny, šíře 430-550 mm Fe X 333
21672xxxx2 Hrazda pro upevnění stř. žebříku do profil./falc. krytiny, šíře 430-550 mm Fe X X 412
4167200000 Hrazda pro upevnění stř. žebříku do profil./falc. krytiny, šíře 430-550 mm nerez (*

2167300000 Hrazda pro upevnění stř. žebříku do profil./falc. krytiny, šíře 530-650 mm Fe X 351
21673xxxx2 Hrazda pro upevnění stř. žebříku do profil./falc. krytiny, šíře 530-650 mm Fe X X 416
4167300000 Hrazda pro upevnění stř. žebříku do profil./falc. krytiny, šíře 530-650 mm nerez (*

Hrazda je nastavitelná na šířku v uvedeném rozpětí. (Rozteč falců, vzdálenost středů plechových tašek atd.)

Hrazda se připevňuje do UNI základny pro profil./falcované krytiny prostřednictvím držáku soláru/hrazdy č.  x0723

Tyto držáky soláru/hrazdy najdete na listě ceníku č. 28 a nejsou součástí ceny hrazdy.

Uni základny pro hrazdu do profil. a falcovaných krytin najdete na listě ceníku č. 16 a 17.

Montážní návod:http://www.platonsro.cz/gallery/361/14_stresni_zebrik_pro_falcovane_krytiny.pdf

2188100000 držák pro připevnění jednoho konce střešního žebříku do zdiva (komín, ostění….) Fe X 323
21881xxxx2 držák pro připevnění jednoho konce střešního žebříku do zdiva (komín, ostění….) Fe X X 362
4188100000 držák pro připevnění jednoho konce střešního žebříku do zdiva (komín, ostění….) nerez (*

Žebřík se do držáku montuje šrouby přes bočnice. Včetně 2 ks šroubů M8 s maticemi a podložkami

2188200000 držák žebříku na fasádu pro trvalé upevnění ocelového žebříku Fe X 510
21882xxxx2 držák žebříku na fasádu pro trvalé upevnění ocelového žebříku Fe X X 557
4188200000 držák žebříku na fasádu pro trvalé upevnění ocelového žebříku nerez (*

Žebřík se do držáku montuje šrouby přes bočnice. Včetně 2 ks šroubů M8 s maticemi a podložkami

2188300000 držák žebříku na fasádu pro vyjímatelné upevnění ocelového žebříku Fe X 510
21883xxxx2 držák žebříku na fasádu pro vyjímatelné upevnění ocelového žebříku Fe X X 557
4188300000 držák žebříku na fasádu pro vyjímatelné upevnění ocelového žebříku nerez (*

Žebřík se zaklesává do držáku příčkou.

2189000000 Úhelník pro připevnění žebříku na plošinu PLATON - sada 2 ks Fe X 263
21890xxxx2 Úhelník pro připevnění žebříku na plošinu PLATON - sada 2 ks Fe X X 283
4189000000 Úhelník pro připevnění žebříku na plošinu PLATON - sada 2 ks nerez (*

Dodává se se sadou šroubů s olivami a 2 ks šroubů M8 s maticemi a podložkami do bočnic žebříku.

2200700000 Úchyt pro hrazdu žebříku pro pál. krytiny (mimo bobrovky), výška 120 mm, délka 700 mm Fe X 341
22007xxxx2 Úchyt pro hrazdu žebříku pro pálené krytiny (mimo bobrovky), výška 120 mm, délka 700 mm Fe X X 421
4200700000 Úchyt pro hrazdu žebříku pro pálené krytiny (mimo bobrovky), výška 120 mm, délka 700 mm nerez 848
3200700000 Úchyt pro hrazdu žebříku pro pálené krytiny (mimo bobrovky), výška 120 mm, délka 700 mm Cu 1716
2200500000 Úchyt pro hrazdu žebříku pro pálené krytiny (mimo bobrovky), výška 120 mm, délka 530 mm Fe X 320
22005xxxx2 Úchyt pro hrazdu žebříku pro pálené krytiny (mimo bobrovky), výška 120 mm, délka 530 mm Fe X X 398
4200500000 Úchyt pro hrazdu žebříku pro pálené krytiny (mimo bobrovky), výška 120 mm, délka 530 mm nerez 805
3200500000 Úchyt pro hrazdu žebříku pro pálené krytiny (mimo bobrovky), výška 120 mm, délka 530 mm Cu 1616

Pro jednu hrazdu jsou nutné dva úchyty

Délka úchytu 700 mm  je určena pro laťování s roztečí  330-390  mm, délka  530 mm  pro laťování  250-320  mm

Mont. návod: http://www.platonsro.cz/gallery/361/08_montaz_stresniho_zebriku_a_schodnic_web.pdf

   Kompletační šrouby M8 pozink lze na objednávku nahradit nerezovými, za příplatek 11 Kč za šroub s maticí a podložkou, 

nerezové, Al a Cu provedení je již mají automaticky.
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Střešní výlezy a světlíky
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Střešní výlezy
2054000000 Střešní výlez 600 x 600 základní s dutinkovým sklem, do hl. krytin, plech FeZn Fe X 2135
20540xxxx2 Střešní výlez 600 x 600 základní s dutinkovým sklem, do hl. krytin, plech FeZn comax Fe X X 4275
5054000000 Střešní výlez 600 x 600 základní s dutinkovým sklem, do hl. krytin, plech AL přírodní AL 2230
50540xxxx2 Střešní výlez 600 x 600 základní s dutinkovým sklem, do hl. krytin, plech AL comax AL X 2438
6054000000 Střešní výlez 600 x 600 základní s dutinkovým sklem, do hl. krytin, plech TiZn TiZn 4275
3054000000 Střešní výlez 600 x 600 základní s dutinkovým sklem, do hl. krytin, plech Cu Cu 7498

x0541xxxx2 Příplatek za výlezové okno s olověným límcem pro profilovanou krytinu Pb 724
x0542xxxx2 Příplatek za výlez. okno plné - bez makrolonu 145
3054200000 Příplatek za Cu výlez. okno plné - bez makrolonu Cu

x0543xxxx2 Příplatek za výlezové okno s drátosklem místo makrolonu (dutin.skla) - nelze do AL! 203
Provedení lze i kombinovat:

x0544xxxx2 Příplatek za výlez FeZn, Al a TiZn s plným poklopem a olověným límcem 870
3054400000 Příplatek za Cu výlez s plným poklopem a olověným límcem Cu 1079
x0545xxxx2 Příplatek za výlez s drátosklem a olověným límcem - nelze do AL! 928

NOVINKA! 2054600000 Střešní výlez 600 x 600 základní, do falcovaných krytin s dutinkovým sklem, plech FeZn Fe X 2135
20546xxxx2 Střešní výlez 600 x 600 základní, do falcovaných krytin s dutinkovým sklem, plech FeZn comax Fe X X 4275
5054600000 Střešní výlez 600 x 600 základní, do falcovaných krytin s dutinkovým sklem, plech AL přírodní AL 2230
50546xxxx2 Střešní výlez 600 x 600 základní, do falcovaných krytin s dutinkovým sklem, plech AL comax AL X 2438
6054600000 Střešní výlez 600 x 600 základní, do falcovaných krytin s dutinkovým sklem, plech TiZn TiZn 4275
3054600000 Střešní výlez 600 x 600 základní, do falcovaných krytin s dutinkovým sklem, plech Cu Cu 7498

Výlez má rovné okraje bez vodní drážky, určeno pro sfalcování s plechovou krytinou.

x0547xxxx2 Příplatek za FEZn, AL a TiZn výlez. okno plné - bez makrolonu 145
3054700000 Příplatek za Cu výlez. okno plné - bez makrolonu Cu 290
x0548xxxx2 Příplatek za výlezové okno s drátosklem místo makrolonu (dutin.skla) - nelze do AL! 203

Dodávané odstíny plechu AL comax jsou: černá, šedá grafitová, červená, 2x hnědá a cihlová, RAL viz níže!

Při objednávání výlezů s příplatkovými doplňky se uvádí jen kód příplatkového provedení (ty, kde je v kódu červená číslice)

2055000000 Střešní výlez 500 x 750 základní, s dutinkovým sklem, do hl. krytin, plech FeZn Fe X 2458
otevírání 20550xxxxx Střešní výlez 500 x 750 základní, s dutinkovým sklem, do hl. krytin, plech FeZn comax Fe X X 4890
do boku! 5055000000 Střešní výlez 500 x 750 základní, s dutinkovým sklem, do hl. krytin, plech AL přírodní AL 2742

50550xxxx2 Střešní výlez 500 x 750 základní, s dutinkovým sklem, do hl. krytin, plech AL comax AL X 3168
605500000 Střešní výlez 500 x 750 základní, s dutinkovým sklem, do hl. krytin, plech TiZn TiZn 4890

3055000000 Střešní výlez 500 x 750 základní, s dutinkovým sklem, do hl. krytin, plech Cu Cu 8220
x0551xxxx2 Příplatek za výlezové okno s olověným límcem pro profilovanou krytinu Pb 724
x0552xxxx2 Příplatek za FeZn, AL a TiZn výlez. okno plné - bez makrolonu 159
3055200000 Příplatek za Cu výlez. okno plné - bez makrolonu Cu 319
x0553xxxx2 Příplatek za výlezové okno s drátosklem místo makrolonu (dutin.skla) - nelze do AL! 218

Provedení lze i kombinovat:

x0554xxxx2 Příplatek za FEZn, AL a TiZn výlez. okno plné - bez makrolonu 884
3055400000 Příplatek za Cu výlez. okno plné - bez makrolonu Cu 1094
x0555xxxx2 Příplatek za výlez s drátosklem a olověným límcem - nelze do AL! 942

NOVINKA! 2055600000 Střešní výlez 500 x 750 základní, do falcovaných krytin s dutinkovým sklem, plech FeZn Fe X 2458
20556xxxxx Střešní výlez 500 x 750 základní, do falcovaných krytin s dutink. sklem, plech FeZn comax Fe X X 4890
5055600000 Střešní výlez 500 x 750 základní, do falcovaných krytin s dutinkovým sklem, plech AL přírodní AL 2742
50556xxxx2 Střešní výlez 500 x 750 základní, do falcovaných krytin s dutink. sklem, plech AL comax AL X 3168
6055600000 Střešní výlez 500 x 750 základní, do falcovaných krytin s dutinkovým sklem,plech TiZn TiZn 4890
3055600000 Střešní výlez 500 x 750 základní, do falcovaných krytin s dutinkovým sklem,plech Cu Cu 8220

Výlez má rovné okraje bez vodní drážky, určeno pro sfalcování s plechovou krytinou.

x0557xxxx2 Příplatek za FEZn, AL a TiZn výlez. okno plné - bez makrolonu 159
3055700000 Příplatek za Cu výlez. okno plné - bez makrolonu Cu 319
x0558xxxx2 Příplatek za výlezové okno s drátosklem místo makrolonu (dutin.skla) - nelze do AL! 218

Dodávané odstíny plechu AL comax jsou: černá, šedá grafitová, červená, 2x hnědá a cihlová, viz níže!

Při objednávání výlezů s příplatkovými doplňky se uvádí jen kód příplatkového provedení (ty, kde je v kódu červená číslice)

Střešní světlíky   dle příslušné normy nelze použít jako střešní výlez!

2053000000 Střešní světlík 500 x 500 základní, s dutinkovým sklem, do hl. krytin, plech FeZn Fe X 2055
20530xxxxx Střešní světlík 500 x 500 základní, s dutinkovým sklem, do hl. krytin, plech FeZn Fe X X 4037
5053000000 Střešní světlík 500 x 500 základní, s dutinkovým sklem, do hl. krytin, plech AL přírodní AL 2105
50530xxxx2 Střešní světlík 500 x 500 základní, s dutinkovým sklem, do hl. krytin, plech AL comax AL X 2304
6053000000 Střešní světlík 500 x 500 základní, s dutinkovým sklem, do hl. krytin, plech TiZn TiZn 4037
3053000000 Střešní světlík 500 x 500 základní, s dutinkovým sklem, do hl. krytin, plech Cu Cu 7081

Dodávané odstíny plechu AL comax jsou: černá, šedá grafitová, červená, 2x hnědá a cihlová, viz níže!

x0531xxxx2 Příplatek za světlík s olověným límcem pro profilovanou krytinu Pb 724
x0532xxxx2 Příplatek za FEZn, AL a TiZn výlez. okno plné - bez makrolonu 131
3053200000 Příplatek za Cu výlez. okno plné - bez makrolonu Cu 262
x0533xxxx2 Příplatek za světlík s drátosklem místo makrolonu (dutin.skla) - nelze do AL! 188

Provedení lze i kombinovat:

x0534xxxx2 Příplatek za výlez FeZn, Al a TiZn s plným poklopem a olověným límcem 856
3053400000 Příplatek za Cu výlez s plným poklopem a olověným límcem Cu 987
x0535xxxx2 Příplatek za světlík s drátosklem a olověným límcem - nelze do AL! 914

Dodávané odstíny plechu AL comax jsou: černá, šedá grafitová, červená, 2x hnědá a cihlová, viz níže!

Při objednávání světlíků s příplatkovými doplňky se uvádí jen kód příplatkového provedení (ty, kde je v kódu červená číslice)

Lze objednat i v provedení pro falcované krytiny, obdobně jako výlezy!

Standard. RAL odstíny AL plechů: červená 3016, hnědá 8017, grafitová 7016, černá 9005, cihlová 8004.

Standardní odstíny FeZn lakovaných plechů pro výrobu výlezů a světlíků: RAL 3009, 3011, 7016, 8004, 8017, 9005, 8019
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Odvětrávací tvarovky, větrací komínky a ventilační hlavice:  strana 1
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Areátory     minimální větrací průřez je 100 cm
2
,
   
otvor je kryt AL tahokovem

50580xxxx2 Areátor č. šablona 400x400 (CEMBRIT, CAPACCO SK 2, ETERNIT Dacora…) AL X 433

5058000000 Areátor č. šablona 400x400 (CEMBRIT, CAPACCO SK 2, ETERNIT Dacora…) AL 412

50840xxxx2 Areátor obdélník 600x300 (CEMBRIT, ETERNIT, lze i pro EKOTERNIT EB3….) AL X 528

5084000000 Areátor obdélník 600x300 (CEMBRIT, ETERNIT, lze i pro EKOTERNIT EB3….) AL 504

50850xxxx2 Areátor bobrovka 400x240 CEMBRIT AL X 433

5085000000 Areátor bobrovka 400x240 CEMBRIT AL 413

51002xxxx2 Areátor šupina 300x300 (EUREKO BNC, .…) AL X 361
5100200000 Areátor šupina 300x300 (EUREKO BNC, .…) AL 340
51006xxxx2 Areátor šupina 320x320 (EKOTERNIT EB4)   NOVINKA! AL X 370
5100600000 Areátor šupina 320x320 (EKOTERNIT EB4)   NOVINKA! AL 350
51004xxxx2 Areátor šupina 350x350 (CAPACCO SK3, .…) Al X 421
5100400000 Areátor šupina 350x350 (CAPACCO SK3, .…) Al 401

51003xxxx2 Areátor šablona 300x300 (EUREKO T4 CPS) AL X 316

5100300000 Areátor šablona 300x300 (EUREKO T4 CPS) AL 293

51001xxxx2 Areátor šablona 345x345 (CAPACCO SK 1, .…) AL X 421

5100100000 Areátor šablona 345x345 (CAPACCO SK 1, .…) AL 401

51005xxxx2 Areátor šablona 415x415 (EKOTERNIT EB2)   NOVINKA! AL X 433

5100500000 Areátor šablona 415x415 (EKOTERNIT EB2)   NOVINKA! AL 412

51010xxxx2 Areátor univ. pro hladké krytiny, 400x400 AL X 421

5101000000 Areátor univ. pro hladké krytiny, 400x400 AL 401

51480xxxx2P Areátor Rhombus CEMBRIT pravý (krytí z leva do prava) AL X 563

51480xxxx2L Areátor Rhombus CEMBRIT levý (krytí z prava do leva) AL X 563

5148000000P Areátor Rhombus CEMBRIT pravý (krytí z leva do prava) AL 539

5148000000L Areátor Rhombus CEMBRIT levý (krytí z prava do leva) AL 539

51490xxxx2 Areátor Rhombus šablona CEMBRIT AL X 563

5149000000 Areátor Rhombus šablona CEMBRIT AL 539

Odvětrávací komínky   připojovací průměr 100 a 110 mm, úprava pro odvod kondenzátu, univerz. sklon 35°

50571xxxx2 Komínek se základnou 400 x 400 (CEMBRIT, ETERNIT, CAPACCO SK2….) AL X 1531

50572xxxx2 Komínek se základnou 600 x 300 (CEMBRIT, ETERNIT….) AL X 1531

50573xxxx2 Komínek se základnou 345 x 345 (CAPACCO SK1….) AL X 1531

51020xxxx2 Komínek se základnou 400 x 240 bobrovka CEMBRIT AL X 1419

51030xxxx2 Komínek se základnou 400 x 400 univerzál do hladkých krytin AL X 1417

51140xxxx2 Komínek pro plechové krytiny falcované ze svitků nebo zaklikávací (bez základny) AL X 1419

3114000000 Komínek pro plechové krytiny falcované ze svitků nebo zaklikávací (bez základny) Cu 3725

Připevňuje se na krytinu po vytvoření otvoru, přes těsnění (tmel) šrouby nebo trhacími nýty.

51190xxxx2 Komínek "dvojbobrovka" pro betonové i pálené bobrovky se základnou AL X 1419

Větrací štěrbiny pod plechové úhlové hřebenáče, výška 50 mm

2295100000 Větrací štěrbina pod hřebeny plech. falcovaných i "klik" krytin, krycí délka 510 mm FeZn X 66

22951xxxx2 Větrací štěrbina pod hřebeny plech. falcovaných i "klik" krytin, krycí délka 510 mm FeZn X X 78

5295100000 Větrací štěrbina pod hřebeny plech. falcovaných i "klik" krytin, krycí délka 510 mm AL 71

52951xxxx2 Větrací štěrbina pod hřebeny plech. falcovaných i "klik" krytin, krycí délka 510 mm AL X 78

6295100000 Větrací štěrbina pod hřebeny plech. falcovaných i "klik" krytin, krycí délka 510 mm TiZn 78
NOVINKA! 3295100000 Větrací štěrbina pod hřebeny plech. falcovaných i "klik" krytin, krycí délka 510 mm Cu (*

2295200000 Větrací štěrbina pod hřebeny plech. falcovaných i "klik" krytin, celk. délka 2 m FeZn X 229

22952xxxx2 Větrací štěrbina pod hřebeny plech. falcovaných i "klik" krytin, celk. délka 2 m FeZn X X 283

5295200000 Větrací štěrbina pod hřebeny plech. falcovaných i "klik" krytin, celk. délka 2 m AL 249

52952xxxx2 Větrací štěrbina pod hřebeny plech. falcovaných i "klik" krytin, celk. délka 2 m AL X 283

6295200000 Větrací štěrbina pod hřebeny plech. falcovaných i "klik" krytin, celk. délka 2 m TiZn 283

3295200000 Větrací štěrbina pod hřebeny plech. falcovaných i "klik" krytin, celk. délka 2 m Cu (*

Jiné rozměry (výška 40 a 60 mm) vyrobíme na zakázku a dle námi zpracované cenové nabídky

Komínky jsou tvarovány tak, aby je sjiždějící sníh nepoškodil nebo neutrhl (tvar kosočtverce postaveného na špičce)
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Samotížné ventilační hlavice EDMONDS    všechny hlavice mají nerezová těsněná ložiska!!

8168100000 Vent. hlavice pro větrání sanitárních prostor, průměr 150 mm, jen hlavice ABS 3290

8168300000 Vent. hlavice pro větrání sanitárních prostor, průměr 150 mm, komplet ABS 3880

Jen barva šedá - probarvený plast, stavitelný krk jen nerez, základna AL

Vent. hlavice pro větrání sanitárních prostor a kanalizací má označení EDMONDS  SewerVent SW 150

8168490052 Vent. hlavice pro větrání podstř. prostor a místností, průměr 150 mm, jen hlavice, černá ABS 3172
8168430162 Vent. hlavice pro větrání podstř. prostor a místností, průměr 150 mm, jen hlavice, červená ABS 3172
8168480152 Vent. hlavice pro větrání podstř. prostor a místností, průměr 150 mm, jen hlavice, hnědá ABS 3172
8168290052 Vent. hlavice pro větrání podstř. prostor a místností, průměr 150 mm, komplet, černá ABS 3762
8168230162 Vent. hlavice pro větrání podstř. prostor a místností, průměr 150 mm, komplet, červená ABS 3762
8168280152 Vent. hlavice pro větrání podstř. prostor a místností, průměr 150 mm, komplet, hnědá ABS 3762

Barevné odstíny tvoří probarvený plast

Vent. hlavice pro větrání podstř. prostor a místností má označení EDMONDS  TurboVentura TVE 150

8192190052 Vent. hlavice pro větrání podstř. prostor a místností, průměr 250 mm, komplet, černá ABS 4201

81921xxxx2 Vent. hlavice pro větrání podstř. prostor a místností, průměr 250 mm, komplet, barvená ABS X 4234

Dodává se v osmi odstínech RAL 3016, 3012, 8012, 8015, 7016, 9002, 6005 a černá 9005

Vent. hlavice pro větrání podstř. prostor a místností má označení EDMONDS  SupaVent SVE 250

8192200000 Vent. prosvětlovací hlavice pro větrání podstř. místností, průměr 250 mm, komplet ABS/AL X 4234
Al základna a stavitelný krk.

Hlavice EDMONDS  Turbo Beam TBE 250 je průhledná-čirá, lze ji využít i na prosvětlení větrané místnosti. 

5192300000 Vent. hlavice pro větrání podstř. prostor a místností, průměr 300 mm, komplet, přír.AL AL 3950
51923xxxx2 Vent. hlavice pro větrání podstř. prostor a místností, průměr 300 mm, komplet, barvená AL X 4234
5192400000 Vent. hlavice pro větrání podstř. prostor a místností, průměr 300 mm, jen hlavice, přír.AL AL 3526

Dodává se v osmi odstínech RAL 3016, 3012, 8012, 8015, 7016, 9002, 6005 a černá 9005

Vent. hlavice pro větrání podstř. prostor a místností má označení EDMONDS  WindMaster  WIN 300

Pokud je uvedeno komplet, pak se jedná o sadu hlavice, stavitelný krk a základna jednoduchá lisovaná

Základna a stav. krk je vždy z AL, hlavice dle druhu buďto ABS (i čirého) nebo kombinace klece z ABS a lopatky AL

Jednoduché základny pro ventilační hlavice EDMONDS
5191100000 Základna jednoduchá tvarovatelná 450 x 450 mm, pod vent. hlavici EDMONDS o prům. 150 mm AL 244

51911xxxx2 Základna jednoduchá tvarovatelná 450 x 450 mm, pod vent. hlavici EDMONDS o prům. 150 mm AL X 273

5191200000 Základna jednoduchá tvarovatelná 500 x 500 mm, pod vent. hlavici EDMONDS o prům. 250 mm AL 267

51912xxxx2 Základna jednoduchá tvarovatelná 500 x 500 mm, pod vent. hlavici EDMONDS o prům. 250 mm AL X 297

5191300000 Základna jednoduchá tvarovatelná 500 x 500 mm, pod vent. hlavici EDMONDS o prům. 300 mm AL 259

51913xxxx2 Základna jednoduchá tvarovatelná 500 x 500 mm, pod vent. hlavici EDMONDS o prům. 300 mm AL X 288

Redukční základny PLATON pro vent. hlavice EDMONDS průměru hrdla 150 mm

51691xxxx2 Základna česká šablona 400 x 400 mm, CEMBRIT, CAPACCO SK2, EKOTERNIT EB2 AL X 557

51692xxxx2 Základna obdélník 600 x 300 mm CEMBRIT, ETERNIT, příp. EKOTERNIT EB4 AL X 557

51693xxxx2 Základna dánský obdélník 600 x 300 mm CEMBRIT, ETERNIT, příp. EKOTERNIT EB4 AL X 557

51694xxxx2 Základna bobrovka 400 x 240 mm CEMBRIT AL X 557

51695xxxx2/P Základna Rhombus CEMBRIT, pravý - pokládka z leva do prava AL X 573

51695xxxx2/L Základna Rhombus CEMBRIT, levý - pokládka z prava do leva AL X 573

51696xxxx2 Základna Rhombus šablona CEMBRIT AL X 557

51697xxxx2 Základna pro betonové a pálené bobrovky AL X 573

51698xxxx2 Základna pro falcované krytiny ze svitků nebo zaklikávací AL X 369

51699xxxx2 Základna univerzál pro hladké krytiny AL X 573

Základny PLATON mají vylepšenou konstrukci proti příp. zatékání a zároveň jsou redukcí z 100(110) mm na průměr 150 mm
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Držáky hromosvodového lana na hřebeny (jen žár. zinek,  nebo FeZn (nerez) plech a nástřik prášk. barvou)

2052100000 držák HL pro velký hřebenáč Cembrit Fe X 98
20521xxxx2 držák HL pro velký hřebenáč Cembrit Fe X X 117

2052200000 držák HL pro malý hřebenáč CEMBRIT, příp. malý hřebenáč PREFA Stucco Fe X 78
20522xxxx2 držák HL pro malý hřebenáč CEMBRIT, příp. malý hřebenáč PREFA Stucco Fe X X 99

2098100000 držák HL pro hřebenáč plech. krytin DEKMETAL Maxidek Fe X 107
20981xxxx2 držák HL pro hřebenáč plech. krytin DEKMETAL Maxidek Fe X X 116
2098200000 držák HL pro hřebenáč plech. krytin BORGA, SATJAM Grande HRS Fe X 107
20982xxxx2 držák HL pro hřebenáč plech. krytin BORGA, SATJAM Grande HRS Fe X X 116
2098300000 držák HL pro hřebenáč plech. krytin BALEXMETAL Fe X 107
20983xxxx2 držák HL pro hřebenáč plech. krytin BALEXMETAL Fe X X 116
2106000000 držák HL pro hřebenáč pálené krytiny RÖBEN Fe X 113
21060xxxx2 držák HL pro hřebenáč pálené krytiny RÖBEN Fe X X 124
4106000000 držák HL pro hřebenáč pálené krytiny RÖBEN nerez 260
41060xxxx2 držák HL pro hřebenáč pálené krytiny RÖBEN nerez X 287
21101xxxx2 držák HL pro plech. oblé hřebenáče EVERTECH, ISOLA Powertekk, SATJAM Bond…. bez posypu Fe X X 71
21102xxxx2 držák HL pro plech. oblé hřebenáče EVERTECH, ISOLA Powertekk, SATJAM Bond…. s posypem Fe X X 71
2117100000 držák HL pro plech. hřebenáče s límcem LINDAB Fe X 109
21171xxxx2 držák HL pro plech. hřebenáče s límcem LINDAB Fe X X 117
2117200000 držák HL pro plech. hřebenáče oblé velké s límcem RUUKKI (tašková krytina) Fe X 109
21172xxxx2 držák HL pro plech. hřebenáče oblé velké s límcem RUUKKI (tašková krytina) Fe X X 117
2117300000 držák HL pro plech. hřebenáče rovné RUUKKI RA9AR (k falc. zaklik. krytině Classic) Fe X 109
21173xxxx2 držák HL pro plech. hřebenáče rovné RUUKKI RA9AR (k falc. zaklik. krytině Classic) Fe X X 117

4117300000 držák HL pro plech. hřebenáče rovné RUUKKI RA9AR (k falc. zaklik. krytině Classic) nerez 254

2118000000 držák HL pro hřebenáč TONDACH drážkový č.2 Fe X 116
21180xxxx2 držák HL pro hřebenáč TONDACH drážkový č.2 Fe X X 124
2118100000 držák HL pro hřebenáč TONDACH drážkový č.3 Fe X 116
21181xxxx2 držák HL pro hřebenáč TONDACH drážkový č.3 Fe X X 124
2118200000 držák HL pro hřebenáč TONDACH hladký č.6 Fe X 116
21182xxxx2 držák HL pro hřebenáč TONDACH hladký č.6 Fe X X 124
4118200000 držák HL pro hřebenáč TONDACH hladký č.6 nerez 249
2125000000 držák HL pro hřebenáč BETONPRES Fe X 86

21250xxxx2 držák HL pro hřebenáč BETONPRES Fe X X 111
2177200000 držák HL pro úhlový hřebenáč SATJAM HRR pro falc. krytinu Rapid Fe X 104
21772xxxx2 držák HL pro úhlový hřebenáč SATJAM HRR pro falc. krytinu Rapid Fe X X 116
4177200000 držák HL pro úhlový hřebenáč SATJAM HRR pro falc. krytinu Rapid nerez 240
2177000000 držák HL pro úhlový hřebenáč SATJAM HRT170 pro taškové plech. krytiny Fe X 111
21770xxxx2 držák HL pro úhlový hřebenáč SATJAM HRT170 pro taškové plech. krytiny Fe X X 121
4177000000 držák HL pro úhlový hřebenáč SATJAM HRT170 pro taškové plech. krytiny nerez 254
2177100000 držák HL pro úhlový hřebenáč SATJAM HRT120 pro taškové plech. krytiny Fe X 104
21771xxxx2 držák HL pro úhlový hřebenáč SATJAM HRT120 pro taškové plech. krytiny Fe X X 116
4177100000 držák HL pro úhlový hřebenáč SATJAM HRT120 pro taškové plech. krytiny nerez 240
2182100000 držák HL na hřebenáč CREATON PR Fe X 121
21821xxxx2 držák HL na hřebenáč CREATON PR Fe X X 134
2182200000 držák HL na hřebenáč CREATON PF Fe X 121
21822xxxx2 držák HL na hřebenáč CREATON PF Fe X X 134
2182300000 držák HL na hřebenáč CREATON PV (PP, PZ) Fe X 121
21823xxxx2 držák HL na hřebenáč CREATON PV (PP, PZ) Fe X X 134
2182400000 držák HL na hřebenáč CREATON PD Fe X 121
21824xxxx2 držák HL na hřebenáč CREATON PD Fe X X 134
2182500000 držák HL na hřebenáč CREATON PH Fe X 121
21825xxxx2 držák HL na hřebenáč CREATON PH Fe X X 134
2182600000 držák HL na hřebenáč CREATON PT Fe X 121
21826xxxx2 držák HL na hřebenáč CREATON PT Fe X X 134
2182700000 držák HL na hřebenáč CREATON Simpla novinka! Fe X 147
21827xxxx2 držák HL na hřebenáč CREATON Simpla novinka! Fe X X 134
2150100000 držák HL na plastové hřebenáče EUREKO BH Fe X 100
21501xxxx2 držák HL na plastové hřebenáče EUREKO BH Fe X X 111
4150100000 držák HL na plastové hřebenáče EUREKO BH nerez 234
2150200000 držák HL na plastové hřebenáče EUREKO DDH II (krytina DDS II)  novinka! Fe X 141

21502xxxx2 držák HL na plastové hřebenáče EUREKO DDH II (krytina DDS II)  novinka! Fe X X 151

4150200000 držák HL na plastové hřebenáče EUREKO DDH II (krytina DDS II)  novinka! nerez 287

2150300000 držák HL na plastové nastavitelné hřebenáče EUREKO MODERNA  novinka! Fe X 135

21503xxxx2 držák HL na plastové nastavitelné hřebenáče EUREKO MODERNA  novinka! Fe X X 145

4150300000 držák HL na plastové nastavitelné hřebenáče EUREKO MODERNA  novinka! nerez 275

     Kompletační šrouby M8 pozink lze na objednávku nahradit nerezovými, za příplatek 11 Kč za šroub s maticí a podložkou. 

Nerezové, Al a případně Cu provedení držáků je mají automaticky
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Držáky hromosvodového lana do krytin (jen žár. zinek,  nebo FeZn (nerez) plech a nástřik prášk. barvou)

2051000000 držák HL pod hřebenáče - korýtka plechová nebo vláknocementová Fe X 79

20510xxxx2 držák HL pod hřebenáče - korýtka plechová nebo vláknocementová Fe X X 102

4051000000 držák HL pod hřebenáče - korýtka plechová nebo vláknocementová nerez 210
2051200000 držák HL do plochy ke krytině Eureko DDS II. Fe X 79
20512xxxx2 držák HL do plochy ke krytině Eureko DDS II. Fe X X 102
4051200000 držák HL do plochy ke krytině Eureko DDS II. nerez 210
2050000000 držák HL tvrdé hladké krytiny na latích Fe X 75

20500xxxx2 držák HL tvrdé hladké krytiny na latích Fe X X 102

4050000000 držák HL tvrdé hladké krytiny na latích nerez 210

2097000000 držák HL pro plechové velkoplošné rovné i tvarované krytiny Fe X 63

20970xxxx2 držák HL pro plechové velkoplošné rovné i tvarované krytiny Fe X X 70

4097000000 držák HL pro plechové velkoplošné rovné i tvarované krytiny nerez 195

Vhodné pro plechové krytiny ve tvaru tašek v pásech, falcované (klik i ze svitků) a trapézy

2111100000 držák HL pro plech. maloplošné krytiny taškové s odskokem 20-25 mm (ISOLA, METROTILE,….) Fe X 85

21111xxxx2 držák HL pro plech. maloplošné krytiny taškové s odskokem 20-25 mm (ISOLA, METROTILE,….) Fe X X 98

4111100000 držák HL pro plech. maloplošné krytiny taškové s odskokem 20-25 mm (ISOLA, METROTILE,….) nerez 217

2111200000 držák HL pro plech. maloplošné krytiny taškové s odskokem 26-30 mm (SATJAM) Fe X 85

21112xxxx2 držák HL pro plech. maloplošné krytiny taškové s odskokem 26-30 mm (SATJAM) Fe X X 98

4111200000 držák HL pro plech. maloplošné krytiny taškové s odskokem 26-30 mm (SATJAM) nerez 217

2107100000 držák HL na tašku RÖBEN Monza, CREATON Terra Optima Fe X 111

21071xxxx2 držák HL na tašku RÖBEN Monza, CREATON Terra Optima Fe X X 120

2107200000 držák HL na tašku RÖBEN Fläming Fe X 111

21072xxxx2 držák HL na tašku RÖBEN Fläming Fe X X 120

2183100000 držák HL na tašku CREATON Rapido Fe X 111

21831xxxx2 držák HL na tašku CREATON Rapido Fe X X 135

2183200000 držák HL na tašku CREATON Balance, RÖBEN Piemont, TONDACH Polka, Jirčanka, Brněnka 14 Fe X 111

21832xxxx2 držák HL na tašku CREATON Balance, RÖBEN Piemont, TONDACH Polka, Jirčanka, Brněnka 14 Fe X X 135

2183300000 držák HL na tašku CREATON Domino Fe X 111

21833xxxx2 držák HL na tašku CREATON Domino Fe X X 135

2183500000 držák HL na tašku CREATON Titania Fe X 111

21835xxxx2 držák HL na tašku CREATON Titania Fe X X 135

2183600000 držák HL na tašku CREATON Magnum Fe X 111

21836xxxx2 držák HL na tašku CREATON Magnum Fe X X 135

2183700000 držák HL na tašku CREATON Simpla Fe X 111

21837xxxx2 držák HL na tašku CREATON Simpla Fe X X 135

4183900000 příplatek za provedení nebarvený nerez nerez 120

41839xxxx2 příplatek za provedení barvený nerez nerez X 138

2115000000 Držák HL na falcované krytiny a klik krytiny s drážkami u kořene falcu Fe X 65

21150xxxx2 Držák HL na falcované krytiny a klik krytiny s drážkami u kořene falcu Fe X X 99

2115100000 Uni držák HL na falc. a klik krytiny s drážkami u kořene falcu, kolmé i souběžné vedení HL NEU Fe X 75

21151xxxx2 Uni držák HL na falc. a klik krytiny s drážkami u kořene falcu, kolmé i souběžné vedení HL NEU Fe X X 109

Lze použít i na klemp. prvky, jako jsou parapety, závětr. lišty, lemy, plech hřebenáče atd.

2124000000 Držák HL pro bet. tašky univerzál + TONDACH Hranice 11, Univerzal 12, Francouzská 12 a 14 Fe X 86

21240xxxx2 Držák HL pro bet. tašky univerzál + TONDACH Hranice 11, Univerzal 12, Francouzská 12 a 14 Fe X X 111

4124000000 Držák HL pro bet. tašky univerzál + TONDACH Hranice 11, Univerzal 12, Francouzská 12 a 14 nerez 217

2186100000 Držák HL do pálených tašek TONDACH - Srdcovka, Figaro, Falcovka 11 Fe X 111

21861xxxx2 Držák HL do pálených tašek TONDACH - Srdcovka, Figaro, Falcovka 11 Fe X X 135

4186100000 Držák HL do pálených tašek TONDACH - Srdcovka, Figaro, Falcovka 11 nerez 231

41861xxxx2 Držák HL do pálených tašek TONDACH - Srdcovka, Figaro, Falcovka 11 nerez X 249

2186400000 Držák HL do pálených tašek TONDACH - Samba Fe X 111

21864xxxx2 Držák HL do pálených tašek TONDACH - Samba Fe X X 135

4186400000 Držák HL do pálených tašek TONDACH - Samba nerez 231

41864xxxx2 Držák HL do pálených tašek TONDACH - Samba nerez X 249

2186500000 Držák HL do pálených tašek TONDACH - Románská 12 Fe X 111

21865xxxx2 Držák HL do pálených tašek TONDACH - Románská 12 Fe X X 135

4186500000 Držák HL do pálených tašek TONDACH - Románská 12 nerez 231

41865xxxx2 Držák HL do pálených tašek TONDACH - Románská 12 nerez X 249

2186700000 Držák HL do pálených tašek TONDACH - Stodo 12 Fe X 111

21867xxxx2 Držák HL do pálených tašek TONDACH - Stodo 12 Fe X X 135

4186700001 Držák HL do pálených tašek TONDACH - Stodo 12 nerez 231

41867xxxx3 Držák HL do pálených tašek TONDACH - Stodo 12 nerez X 249

     Kompletační šrouby M8 pozink lze na objednávku nahradit nerezovými, za příplatek 11 Kč za šroub s maticí a podložkou. 

Nerezové, Al a případně Cu provedení držáků je mají automaticky
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Držáky solárních panelů - nosných lišt

2072100000 Držák solár. panelu, výška 55 mm Fe X 153

20721xxxx2 Držák solár. panelu, výška 55 mm Fe X X 217

4072100000 Držák solár. panelu, výška 55 mm nerez 382

2072200000 Držák solár. panelu, výška 90 mm Fe X 170

20722xxxx2 Držák solár. panelu, výška 90 mm Fe X X 231

4072200000 Držák solár. panelu, výška 90 mm nerez 400

2072300000 Držák solár. panelu/hrazdy střešního žebříku, výška 120 mm Fe X 185

20723xxxx2 Držák solár. panelu/hrazdy střešního žebříku, výška 120 mm Fe X X 247

4072300000 Držák solár. panelu/hrazdy střešního žebříku, výška 120 mm nerez 418

Dodáváno včetně vrutu pro připevnění do latí nebo bednění přes UNI základny

2135x00000 držák solárních kolektorů pro svislé lišty, na trapéz (trapéz.sendvič) Fe X 130

4135x00000 držák solárních kolektorů pro svislé lišty, na trapéz (trapéz.sendvič) nerez 247

Vzhledem k velkému množství typů trapézových krytin je tato položka vyráběna na zakázku dle 

dle konkrétního profilu trapézu nebo údajů o přesném typu a výrobci, který musí dodat objednávající. 

2136x00000 držák solárních kolektorů pro vodorovné lišty, na trapéz Fe X 120

4136x00000 držák solárních kolektorů pro vodorovné lišty, na trapéz nerez 234

Vzhledem k velkému množství typů trapézových krytin je tato položka vyráběna na zakázku dle 

dle konkrétního profilu trapézu nebo údajů o přesném typu a výrobci, který musí dodat objednávající. 

2138000000 držák sol. kolektoru na kov. bobrovku PLATON a uni kalotu na trapéz, pásovina 4x50 mm Fe X 88

4138000000 držák sol. kolektoru na kov. bobrovku PLATON a uni kalotu na trapéz, pásovina 4x50 mm nerez 177

2139000000 držák sol. kolektoru pro pál. a beton. bobrovku a jiné tvrdé hl. krytiny, pásovina 4x50 mm Fe X 143

4139000000 držák sol. kolektoru pro pál. a beton. bobrovku a jiné tvrdé hl. krytiny, pásovina 4x50 mm nerez 254

2139100000 držák sol. kolektoru pro plastový šindel EUREKO DDS II., pás. 4x50 mm NOVINKA Fe X 226

4139100000 držák sol. kolektoru pro plastový šindel EUREKO DDS II., pás. 4x50 mm NOVINKA nerez 336

2137000000 držák sol. kolektoru Standart, základna 150x60x4, výška 90 mm, pásovina 30x5 Fe X 171

4137000000 držák sol. kolektoru Standart, základna 150x60x4, výška 90 mm, pásovina 30x5 nerez 330

Vhodné pro skládané tvrdé krytiny (pálené a betonové tašky,…)

2140000000 držák sol. kolektoru Standart, základna 150x60x4, výška 130 mm, pásovina 30x5 Fe X 198

4140000000 držák sol. kolektoru Standart, základna 150x60x4, výška 130 mm, pásovina 30x5 nerez 386

Vhodné pro skládané tvrdé krytiny (pálené a betonové tašky,…)

2141000000 držák sol. kolektoru Standart, základna 150x50x4, výška 180 mm, pásovina 30x4 Fe X 128

4141000000 držák sol. kolektoru Standart, základna 150x50x4, výška 180 mm, pásovina 30x4 nerez 288

Vhodné pro skládané tvrdé krytiny (pálené a betonové tašky,…)

2142000000 držák sol. kolektoru Flex, základna 150x60x4, výška nastavitelná 2x, pásovina 40x5 Fe X 194

4142000000 držák sol. kolektoru Flex, základna 150x60x4, výška nastavitelná 2x, pásovina 40x5 nerez 442

Výšku držáku možno nastavit ve dvou spojích, lze jej i natáčet do boku. Vhodné pro skládané tvrdé krytiny

Střední výška cca 150 mm

2143000000 držák sol. kolektoru Flex, základna 150x60x4, výška nastavitelná 1x, pásovina 40x5 Fe X 162

4143000000 držák sol. kolektoru Flex, základna 150x60x4, výška nastavitelná 1x, pásovina 40x5 nerez 347

Výšku držáku možno nastavit v jednom spoji v rozsahu cca 50 mm. Vhodné pro skládané tvrdé krytiny

Střední výška cca 150 mm
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Prostupy krytinou - průchodky pro kabely a hadice k solárním panelům

50730xxxx2 Prostup krytinou č. šablona 400 x 400 (CEMBRIT, ETERNIT, CAPACCO SK 2,…) AL X 389

50731xxxx2 Prostup krytinou č. šablona 415 x 415 (EKOTERNIT EB2) AL X 395

50740xxxx2 Prostup krytinou obdélník 600 x 300 (CEMBRIT, ETERNIT,příp. EKOTERNIT EB3…) AL X 492

50750xxxx2 Prostup krytinou bobrovka 400 x 240 CEMBRIT AL X 405

51931xxxx2 Prostup krytinou 345 x 345 ( CAPACCO SK 1,….) AL X 389

51932xxxx2 Prostup krytinou šupina 300 x 300 (EUREKO BNC,…) AL X 347

51939xxxx2 Prostup krytinou šupina 320 x 320 (EKOTERNIT EB4,…) AL X 374

51938xxxx2 Prostup krytinou šupina 350 x 350 (CAPACCO SK3,…) AL X 389

51933xxxx2 Prostup krytinou 300 x 300 (EUREKO T4 CPS,….) AL X 301

51934xxxx2 Prostup pro hladké krytiny univerzál 400 x 400 AL X 389

51935xxxx2/P Prostup kryt. 424 x 424 (477 x 710) Rhombus CEMBRIT, pro krytí zleva do prava AL X 534

51935xxxx2/L Prostup kryt. 424 x 424 (477 x 710) Rhombus CEMBRIT, pro krytí zprava do leva AL X 534

51936xxxx2 Prostup krytinou 400 x 400 (605 x 471) mm Rhombus šablona CEMBRIT AL X 534
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2089100000 Úžlabní plech hladký s vodní drážkou, rozv. šíře 500 mm, pozink FeZn X 220
20891xxxx2 Úžlabní plech hladký s vodní drážkou, rozv. šíře 500 mm, pozink barvený FeZn X X 248
5089100000 Úžlabní plech hladký s vodní drážkou, rozv. šíře 500 mm, AL přírodní AL 244
50891xxxx0 Úžlabní plech hladký s vodní drážkou, rozv. šíře 500 mm, AL barvený AL X 301
6089100000 Úžlabní plech hladký s vodní drážkou, rozv. šíře 500 mm, titanzinek TiZn 433
3089100000 Úžlabní plech hladký s vodní drážkou, rozv. šíře 500 mm, měď Cu 1158

Délka 2 m, cena za 1 bm

2089200000 Úžlabní plech s nosem a vodní drážkou, rozv. šíře 500 mm, pozink FeZn X 234
20892xxxx2 Úžlabní plech s nosem a vodní drážkou, rozv. šíře 500 mm, pozink barvený FeZn X X 262
5089200000 Úžlabní plech s nosem a vodní drážkou, rozv. šíře 500 mm, AL přírodní AL 258
50892xxxx2 Úžlabní plech s nosem a vodní drážkou, rozv. šíře 500 mm, AL barvený AL X 316
6089200000 Úžlabní plech s nosem a vodní drážkou, rozv. šíře 500 mm, titanzinek TiZn 447
3089200000 Úžlabní plech s nosem a vodní drážkou, rozv. šíře 500 mm, měď Cu 1170

Délka 2 m, cena za 1 bm

2090100000 Lem okapu - okapnice hladká, rozv. šíře 250 mm, pozink FeZn X 114
20901xxxx2 Lem okapu - okapnice hladká, rozv. šíře 250 mm, pozink barvený FeZn X X 131
5090100000 Lem okapu - okapnice hladká, rozv. šíře 250 mm, AL přírodní AL 125
50901xxxx2 Lem okapu - okapnice hladká, rozv. šíře 250 mm, AL barvený AL X 156
6090100000 Lem okapu - okapnice hladká, rozv. šíře 250 mm, titanzinek TiZn 189
3090100000 Lem okapu - okapnice hladká, rozv. šíře 250 mm, měď Cu 507
2090300000 Lem okapu - okapnice hladká, rozv. šíře 330 mm, pozink FeZn X 143
20903xxxx2 Lem okapu - okapnice hladká, rozv. šíře 330 mm, pozink barvený FeZn X X 162
5090300000 Lem okapu - okapnice hladká, rozv. šíře 330 mm, AL přírodní AL 159
50903xxxx2 Lem okapu - okapnice hladká, rozv. šíře 330 mm, AL barvený AL X 195
6090300000 Lem okapu - okapnice hladká, rozv. šíře 330 mm, titanzinek TiZn 240
3090300000 Lem okapu - okapnice hladká, rozv. šíře 330 mm, měď Cu 646

Délka 2 m, cena za 1 bm

2091100000 Lem ke zdi hladký, rozvinutá šíře 250 mm, pozink FeZn X 131
20911xxxx2 Lem ke zdi hladký, rozvinutá šíře 250 mm, pozink barvený FeZn X X 146
5091100000 Lem ke zdi hladký, rozvinutá šíře 250 mm, AL přírodní AL 143
50911xxxx2 Lem ke zdi hladký, rozvinutá šíře 250 mm, AL barvený AL X 174
6091100000 Lem ke zdi hladký, rozvinutá šíře 250 mm, titanzinek TiZn 205
3091100000 Lem ke zdi hladký, rozvinutá šíře 250 mm, měď Cu 488
2091500000 Lem ke zdi hladký, rozvinutá šíře 330 mm, pozink FeZn X 159
20915xxxx2 Lem ke zdi hladký, rozvinutá šíře 330 mm, pozink barvený FeZn X X 177
5091500000 Lem ke zdi hladký, rozvinutá šíře 330 mm, AL přírodní AL 174
50915xxxx2 Lem ke zdi hladký, rozvinutá šíře 330 mm, AL barvený AL X 213
6091500000 Lem ke zdi hladký, rozvinutá šíře 330 mm, titanzinek TiZn 256
3091500000 Lem ke zdi hladký, rozvinutá šíře 330 mm, měď Cu 635

Délka 2 m, cena za 1 bm

2091200000 Lem ke zdi s nosem, rozvinutá šíře 250 mm, pozink FeZn X 125
20912xxxx2 Lem ke zdi s nosem, rozvinutá šíře 250 mm, pozink barvený FeZn X X 141
5091200000 Lem ke zdi s nosem, rozvinutá šíře 250 mm, AL přírodní AL 138
50912xxxx2 Lem ke zdi s nosem, rozvinutá šíře 250 mm, AL barvený AL X 167
6091200000 Lem ke zdi s nosem, rozvinutá šíře 250 mm, titanzinek TiZn 196
3091200000 Lem ke zdi s nosem, rozvinutá šíře 250 mm, měď Cu 517
2091600000 Lem ke zdi s nosem, rozvinutá šíře 330 mm, pozink FeZn X 153
20916xxxx2 Lem ke zdi s nosem, rozvinutá šíře 330 mm, pozink barvený FeZn X X 171
5091600000 Lem ke zdi s nosem, rozvinutá šíře 330 mm, AL přírodní AL 169
50916xxxx2 Lem ke zdi s nosem, rozvinutá šíře 330 mm, AL barvený AL X 205
6091600000 Lem ke zdi s nosem, rozvinutá šíře 330 mm, titanzinek TiZn 247
3091600000 Lem ke zdi s nosem, rozvinutá šíře 330 mm, měď Cu 651

Délka 2 m, cena za 1 bm

2093100000 Závětrná lišta hladká, rozvinutá šíře 250 mm, pozink FeZn X 180
20931xxxx2 Závětrná lišta hladká, rozvinutá šíře 250 mm, pozink barvený FeZn X X 194
5093100000 Závětrná lišta hladká, rozvinutá šíře 250 mm, AL přírodní AL 191
50931xxxx2 Závětrná lišta hladká, rozvinutá šíře 250 mm, AL barvený AL X 226
6093100000 Závětrná lišta hladká, rozvinutá šíře 250 mm, titanzinek TiZn 252
3093100000 Závětrná lišta hladká, rozvinutá šíře 250 mm, měď Cu 534
2093200000 Závětrná lišta hladká, rozvinutá šíře 330 mm, pozink FeZn X 208
20932xxxx2 Závětrná lišta hladká, rozvinutá šíře 330 mm, pozink barvený FeZn X X 226
5093200000 Závětrná lišta hladká, rozvinutá šíře 330 mm, AL přírodní AL 223
50932xxxx2 Závětrná lišta hladká, rozvinutá šíře 330 mm, AL barvený AL X 259
6093200000 Závětrná lišta hladká, rozvinutá šíře 330 mm, titanzinek TiZn 304
3093200000 Závětrná lišta hladká, rozvinutá šíře 330 mm, měď Cu 683

Délka 2 m, cena za 1 bm

2092000000 Dilatační lišta, rozvinutá šíře 80 mm FeZn X 104
20920xxxx2 Dilatační lišta, rozvinutá šíře 80 mm FeZn X X 113
5092000000 Dilatační lišta, rozvinutá šíře 80 mm AL 109
50920xxxx2 Dilatační lišta, rozvinutá šíře 80 mm AL X 116
6092000000 Dilatační lišta, rozvinutá šíře 80 mm TiZn 125
3092000000 Dilatační lišta, rozvinutá šíře 80 mm Cu 215

Dilatační lišta slouží k vyrovnvání různých roztažností oplechování a zdiva (např. u oplechování komínů nebo lemů u zdi)

Délka 2 m, cena za 1 bm

Standart. odstíny AL a FeZn plechů barvených: červ. 3016, hnědá 8017, grafit. 7016, černá 9005. Na objednávku cihl. 8004 a tm. hnědá 8019
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21341xxxx2 Plechový oblý hřebenáč pro maloplošné krytiny, 400 x 250 mm FeZn X X 99

51341xxxx2 Plechový oblý hřebenáč pro maloplošné krytiny, 400 x 250 mm AL X 104

2134200000 Plechový rovný hřebenáč - úhelník, rozvinutá šíře 330 mm, pozink FeZn X 159

21342xxxx2 Plechový rovný hřebenáč - úhelník, rozvinutá šíře 330 mm, pozink barvená FeZn X X 195

5134200000 Plechový rovný hřebenáč - úhelník, rozvinutá šíře 330 mm, Al přírodní AL 196

51342xxxx2 Plechový rovný hřebenáč - úhelník, rozvinutá šíře 330 mm, AL barvený AL X 213

6134200000 Plechový rovný hřebenáč - úhelník, rozvinutá šíře 330 mm, Titanzinek TiZn 255

3134200000 Plechový rovný hřebenáč - úhelník, rozvinutá šíře 330 mm, měď Cu 560

Délka 2 m, cena za 1 bm

21211xxxx2 Plechový hřeben s integr. větráním oblý, pro hladké a falc. krytiny FeZn X X 1024

51211xxxx2 Plechový hřeben s integr. větráním oblý, pro hladké a falc. krytiny, tl. AL plechu 0,63 mm AL X 1268

51212xxxx2 Plech. hřeben s integr. větráním oblý, pro hladké a falc. krytiny, tl. AL plechu 0,8 mm AL X 1521

6121100000 Plechový hřeben s integr. větráním oblý, pro hladké a falcované krytiny TiZn (*

3121100000 Plechový hřeben s integr. větráním oblý, pro hladké a falcované krytiny Cu 4704

NOVINKA!

Délka 2 m, cena za 1 bm, spoje jsou nýtovány neprůchozími nýty typu TOX

21217xxxx2 Plechový hřeben s integr. větráním úhelníkový, pro hladké a falc. krytiny FeZn X X 1215

51217xxxx2 Plech. hřeben s integr. větráním úhelníkový, pro hladké a falc. krytiny, tl. AL plechu 0,63 mm AL X 1478

51218xxxx2 Plech. hřeben s integr. větráním úhelníkový, pro hladké a falc. krytiny, tl. AL plechu 0,8 mm AL X 2114

6121700000 Plechový hřeben s integr. větráním úhelníkový, pro hladké a falc. krytiny TiZn (*

3121700000 Plechový hřeben s integr. větráním úhelníkový, pro hladké a falc. krytiny Cu 5178

NOVINKA!

Délka 2 m, cena za 1 bm, spoje jsou nýtovány neprůchozími nýty typu TOX

Standart. odst. AL a FeZn plechů barvených: červená 3016, hnědá 8017, grafit. 7016, černá 9005. Na objednávku cihl. 8004 a tm. hnědá 8019
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Pomocné montážní háky      nelze použít jako bezpečnostní ve smyslu příslušné normy!

2027500000 Pomocný montážní hák za latě, pro pálené krytiny, délka 530 mm Fe X 295

20275xxxx2 Pomocný montážní hák za latě, pro pálené krytiny, délka 530 mm Fe X X 336

2027700000 Pomocný montážní hák za latě, pro pálené krytiny, délka 700 mm Fe X 305

20277xxxx2 Pomocný montážní hák za latě, pro pálené krytiny, délka 700 mm Fe X X 347

4027500000 Pomocný montážní hák za latě, pro pálené krytiny, délka 530 mm nerez 872

4027700000 Pomocný montážní hák za latě, pro pálené krytiny, délka 700 mm nerez 887

3027500000 Pomocný montážní hák za latě, pro pálené krytiny, délka 530 mm Cu 1174

3027700000 Pomocný montážní hák za latě, pro pálené krytiny, délka 700 mm Cu 1205
Montážní návod: http://www.platonsro.cz/gallery/361/09_montaz_drzaku_za_late_pro_betonove_a_palene_krytiny_web.pdf

2023000000 Pomocný montážní hák na přišroubování do bednění Fe X 288

20230xxxx2 Pomocný montážní hák na přišroubování do bednění Fe X X 379

3023000000 Pomocný montážní hák na přišroubování do bednění Cu 1135

Dodáváno včetně připevňovacích vrutů

2035000000 Pomocný montážní hák do UNI základen PLATON s poutkem a otvorem (šroubem) Fe X 288

20350xxxx2 Pomocný montážní hák do UNI základen PLATON s poutkem a otvorem (šroubem) Fe X X 379

3035000000 Pomocný montážní hák do UNI základen PLATON s poutkem a otvorem (šroubem) Cu 1135

Dodáváno včetně připevňovacího vrutu s krytkou hlavy vrutu

2076000000 Žlabový nadstřešní hák s podpěrou, pásovina 5x30 mm Fe X 128

20760xxxx2 Žlabový nadstřešní hák s podpěrou, pásovina 5x30 mm Fe X X 157

3076000000 Žlabový nadstřešní hák s podpěrou, pásovina 5x30 mm Cu 653

2078000000 Žlabový nadstřešní hák bez podpěry, pásovina 5x30 mm Fe X 82

20780xxxx2 Žlabový nadstřešní hák bez podpěry, pásovina 5x30 mm Fe X X 98

3078000000 Žlabový nadstřešní hák bez podpěry, pásovina 5x30 mm Cu 333

Stříška na komín - "Napoleon"
3178200000 rozměr 450 x 450 mm, 350 x 550 mm Cu 3035
4178200000 rozměr 450 x 450 mm, 350 x 550 mm nerez 2772
3178300000 rozměr 600 x 600 mm, 500 x 700 mm Cu 3195
4178300000 rozměr 600 x 600 mm, 500 x 700 mm nerez 2897
3178400000 rozměr 700 x 700 mm, 600 x 800 mm Cu 3356
4178400000 rozměr 700 x 700 mm, 600 x 800 mm nerez 3018
3178500000 rozměr 800 x 800 mm, 700 x 900 mm, 600 x 1000 mm Cu 3566
4178500000 rozměr 800 x 800 mm, 700 x 900 mm, 600 x 1000 mm nerez 3139
3178600000 rozměr 900 x 900 mm, 800 x 1000 mm, 700 x 1100 mm Cu 4112
4178600000 rozměr 900 x 900 mm, 800 x 1000 mm, 700 x 1100 mm nerez 3396
3178700000 rozměr 1000 x 1000 mm, 900 x 1100 mm Cu 4799
4178700000 rozměr 1000 x 1000 mm, 900 x 1100 mm nerez 3724
3178800000 rozměr 1300 x 900 mm, 1400 x 800 mm Cu 5412
4178800000 rozměr 1300 x 900 mm, 1400 x 800 mm nerez 4346

Jiné rozměry dle cenové nabídky na objednávku!

2159100000 Držák střešní latě na bednění (při zateplování nad bedněním) výška 120 cm FeZn 231

2159200000 Držák střešní latě na bednění (při zateplování nad bedněním) výška 180 cm FeZn 326

Provedení jen žárový zinek.

98001xxxx2 Opravný spray v standartních PLATON odstínech dle RAL - polomat (viz titulní stránka) 499


