SKÚŠKY TSUS

Prečo používame vo vzoroch PREMIUM pozinkovanú / čadičovú sieť?

Naše výrobky sú pravidelne testované v TSUS

Našou snahou je, aby sa zákazníci, ktorí si zakúpia
oplotenie spoločnosti LUNA-PLOTY, s.r.o mohli
spoľahnúť na kvalitu.

Ak plánujete realizáciu betónového oplotenia, skúšky TSUS by mali byť jednou
z hlavných podmienok pri výbere dodávateľa.

Kvalitné výrobky si
vyžadujú kvalitné suroviny.

POZINKOVANÁ/ČADIČOVÁ
VÝSTUŽ

Aby sme zabránili problémom ako na obrázku,
rozhodli sme sa vo všetkých obojstranných
platniach a vo všetkých platniach radu PREMIUM používať pozinkovanú/čadičovú sieť, aby
sme predchádzali a úplne zabránili vzniku “hrd-

Vo všetkých obojstranných platniach (STANDARD, PREMIUM)
a vo všetkých
jednostranných platniach radu PREMIUM používame ako výstuž

zavých” fľakov.

CEMENT 425
Na výrobu betónových výrobkov používame tie najkvalitnejšie vstupné suroviny.
Pre docielenie čo najlepšej kvality výrobkov používame CEMENT 425, ktorý
zaručuje vysokú pevnosť výrobkov.

Aký je rozdiel medzi LIATYM a POLOSUCHÝM betónom ?
LIATY BETÓN

BEZPLATNÉ ZAMERANIE
V prípade záujmu Vám vieme zabezpečiť bezplatné zameranie naším
skúseným technikom, ktorý Vám vie pomôcť priamo na mieste
realizácie a pomôcť nájsť vhodné riešenie práve pre Vás.

POLOSUCHÝ BETÓN

Vyššia pevnosť materiálu

Nižšia cena

Nízka pórovitosť, nižšia nasiakavosť

Vysoká pórovitosť, nasiakavosť

Možnosť jedno i obojstranného prevednia

Nižšia pevnosť materiálu

ODBORNÁ MONTÁŽ
Výrobou a realizáciou betónových oplotení sa zaoberáme už od roku 1999.
Za túto dobu sme zrealizovali viac ako 15 tisíc realizácií.

LIATY BETÓN

JEDINEČNOSŤ
Našim zákazníkom ponúkame jedinečné vzory okrasných betónových
oplotení i jedinečné farebné varianty, ktoré je v určitých prípadoch
možné prispôsobiť priamo požiadavkám zákazníkov.
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POLOSUCHÝ BETÓN

PREMIUM
Oplotenia PREMIUM ponúkame v jednostrannom i obojstrannom prevedení. Obojstranné prevedenie
je plnohodnotné (nejde o odtlačok, ale plnohodnotný
vzor)
BETÓN : vibrovaný liaty betón
VÝSTUŽ : pozinkovaná sieť / čadičová sieť

Stĺp POLOMASÍV
Stĺpy POLOMASÍV svojou mohutnosťou zabezpečujú
väčšiu stabilitu a pevnosť oplotenia v porovnaní s oploteniami s bežne
dodávanými stĺpmi.
· sú mohutnejšie - hrubšie oproti stĺpom STANDARD
. majú hrubšiu výstuž (armatúru) - oproti stĺpom STANDARD
. je v nich viac železa a betónu ako v stĺpoch od iných dodávateľov

BETÓN : vibrovaný liaty betón
VÝSTUŽ : roxorové prúty 10mm /čadičové prúty

STANDARD
Oplotenia STANDARD ponúkame v jednostrannom i obojstrannom prevedení. Obojstranné prevedenie
je plnohodnotné (nejde o odtlačok, ale plnohodnotný
vzor)
BETÓN : vibrovaný liaty betón
VÝSTUŽ :
Jednostranné platne - roxorové prúty / čadičové prúty
Obojstranné platne - pozinkovaná sieť / čadičová sieť

ECONOMY
Oplotenia ECONOMY ponúkame v jednostrannom a EKO (obojstranne pohľadovom) prevedení. EKO
prevedenie je jednostranná doska, ktorá má zo zadnej
strany odtlačok
BETÓN : vibrovaný polosuchý betón
VÝSTUŽ : roxorové prúty
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Stĺp STANDARD
Stĺpy STANDARD sú štandardne dodávané stĺpy
k okrasným betónovým oploteniam. Bežne dodávané stĺpy
konkurenčnými firmami majú výstuž - roxorové prúty s
hrúbkou 6mm. Napriek hrubšej výstuži v nami dodávaných
stĺpoch STANDARD odporúčame stĺpy POLOMASÍV.
BETÓN : vibrovaný polosuchý betón
VÝSTUŽ : roxorové prúty 8mm

OKRASNÝ ZALIEVACÍ stĺp
Okrasné zalievacie stĺpy sú betónové odliatky (tvárnice) vo Vami vybranom vzore oplotenia.
Výhodou je možnosť použitia na existujúci betónový základ.
Stĺpy môžu byť použité pri stavbe prístreškov, betónových domčekov
a pod.
BETÓN : vibrovaný liaty betón
VÝSTUŽ : stĺpy sú duté, ako výstuž používame roxorové
prúty s hrúbkou 10-14 mm v závislosti od výšky
oplotenia

