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Okrasné betónové oplotenie ( bariérové ) – LUNA-PLOTY
Okrasné betónové (bariérové) oplotenie sa skladá z betónových tvárnic, resp. zo
železobetónových prvkov.

Naša spoločnosť ponúka viacero prevedení okrasných (bariérových) betónových oplotení.
Hlavným rozdielom je použitý materiál

-

POLOSUCHÝ BETÓN – je betónová zmes, ktorá umožňuje efektívne využitie foriem,
vďaka čomu je možné z jednej formy vyrobiť x výrobkov denne.
§ Výhody – nižšia cena
§ Nevýhody – veľká pórovitosť materiálu, vyššia nasiakavosť, nižšia životnosť
oplotenia, nižšia presnosť výrobkov, nižšia pevnosť materiálu

-

LIATY BETÓN (ODPORÚČAME) – je betónová zmes, ktorá je „redšia“, výrobky zrejú
priamo vo formách
§ Výhody – menšia pórovitosť materiálu, vizuálne krajšie výrobky, vyššia presnosť
výrobkov, vyššia pevnosť materiálu, dlhšia životnosť výrobkov, výrobky sú menej
nasiakavé
§ Nevýhody – vyššia obstarávacia cena v porovnaní s výrobkami z polosuchého
betónu) – avšak vzhľadom na výhody liateho betónu odporúčame práve výrobky
z vibrovaného liateho betónu

a. ECONOMY – výrobky v skupine ECONOMY sú vyrábané z polosuchého betónu.
Ide o najlacnejšiu alternatívu nami ponúkaných oplotení.

- Výstuž – roxorové prúty
- Stĺpy – bez vzoru / s jednostranným vzorom
- Platne – s jednostranným vzorom /vzor EKO ( obojstranne pohľadový –
nejedná sa však o obojstranné oplotenie – zo zadnej strany je odtlačok)
b. STANDARD – výrobky v skupine STANDARD sú vyrábané z liateho betónu.
- Výstuž - jednostranné platne (roxorové prúty)
- obojstranné platne (pozinkovaná sieť)
- Stĺpy – bez vzoru / s jednostranným vzorom / okrasné zalievacie stĺpy
- Platne – s jednostranným vzorom / s obojstranným vzorom
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c. PREMIUM – výrobky v skupine PREMIUM sú vyrábané z liateho betónu.
Sú to plotenia jedinečných vzorov, ktoré je možné zakúpiť len u nás.

- Výstuž - jednostranné platne (pozinkovaná sieť)
- obojstranné platne (pozinkovaná sieť)
- Stĺpy – bez vzoru / s jednostranným vzorom / okrasné zalievacie stĺpy
- Platne – s jednostranným vzorom / s obojstranným vzorom

Roxorové prúty
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Ponuka stĺpov

Okrasný zalievací stĺp – je vyrábaný z liateho betónu. Ide o betónovú tvárnicu vo
vzore oplotenia, ktorá je dutá. So základom, resp. betónovou pätkou je previazaný
roxorom a následne je zaliaty betónovou zmesou.

Stĺp polomasív – (ODPORÚČAME) je vyrábaný z liateho betónu. Ide o jednoliaty
železobetónový prvok, ktorý sa zalieva priamo do betónovej pätky, resp. súvislého
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betónové (základového) pásu. Jedná sa o mohutnejšiu a pevnejšiu alternatívu stĺpu
standard.

Stĺp STANDARD – je vyrábaný z liateho, alebo polosuchého betónu. Ide o jednoliaty
železobetónový prvok, ktorý sa zalieva priamo do betónovej pätky, resp. súvislého
betónového (základového) pásu.

Rozmery jednotlivých tvárnic sú rozdielne podľa Vami vybraného vzoru oplotenia.

Všetky výrobky spoločnosti LUNA-PLOTY, s.r.o majú potrebné certifikáty a
skúšky pevnosti.
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