
PREČO LUNA-PLOTY?

01 . SKÚŠKY, TESTY...

www.LUNAPLOTY.sk

  Zásadná otázka, ktorú často od zákazníkov 
dostávame je “ČÍM SA ODLIŠUJÚ VAŠE VÝROBKY OD 
VÝROBKOV INÝCH (PODOBNÝCH) VÝROBCOV”? 
Preto  sme si pre Vás pripravili zopár informácii a cenných 
rád, v čom sa naše výrobky odlišujú (aj ak naprvý pohľad
vyzerajú rovnako) a načo si dávať pozor pri výbere
okrasného betónového oplotenia.

 Veľmi dôležitý aspekt pri výbere okrasného betónového oplotenia je nakupovať 
overené a certifikované produkty.

Naša spoločnosť pôsobí na trhu od roku 1999. Za ten čas nás preverilo niekoľko tisíc zákazníkov. 
Skúšky pevnosti  TSUS sú pre nás samozrejmosťou.

Ako výrobca naše výrobky pravidelne testujeme v TSUS K dispozícii máme tiež certifikáty, prehlásenia o zhode či statické posudky
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02 . POZINKOVANÁ VÝSTUŽ

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

Pevnosť a bezpečnosť výrobkov je pre nás prioritou. 

Výstuž vo výrobkoch PREMIUM  spoločnosti LUNA-PLOTY, s.r.o. Výstuž v bežne dostupných konkurenčných plotoch

03 . PEVNOSŤ BETÓNOVEJ ZMESI

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

Cement 425 (42,5R) je určený pre betóny s požiadavkou najvyšších pevností.

Pri výrobe používame CEMENT 42,5R pre dosianutie vysokej pevnosti Naša betónová zmes sa skladá len z kvalitných vstupných surovín
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04 . BEZPLATNÉ ZAMERANIE

 Potrebujete plot, ale neviete kde začať? Využite službu bezplatného zamerania priamo na mieste realizácie.
Náš skúsený a vyškolený technik príde, plot zameria, prípadne Vám poradí.

V prípade objednania oplotenia Vám bude technik k dispozícii počas celej doby realizácie.

Na základe bezplatného zamerania stanovíme presnú cenu Bezplatné zameranie priamo na mieste realizácie 

05 . ODBORNÁ MONTÁŽ

 Môžete mať najlepší výrobok na svete, avšak ak je nesprávne namontovaný, zničí to výsledný efekt.
Preto sa ako spoločnosť snažíme realizácie zabezpečovať skúsenými a vyškolenými montážnymi partiami.

Nestačí len kvalitný výrobok, rovnako dôležitá je aj jeho odborná montáž.

Pri montáži dodržiavame technické normy Montáž 



LUNA-PLOTY, s.r.o. 
Malženice č. 31

919 29 Malženice 

Sme tu pre Vás od roku 1999.

06 . LIATY BETÓN

Vibrovaný liaty betón Vibrovaný polosuchý betón

Vibrovaný liaty betónVibrovaný liaty betón Vibrovaný polosuchý betónVibrovaný polosuchý betón

Prečo si vybrať liaty betón ?Prečo si vybrať liaty betón ?
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vizuálne krajší

nižšia pórovitosť výrobkov

vyššia pevnosť výrobkov a dlhšia životnosť

vyššia odolnosť voči poveternostným podmienkam

-
-
-
-

veľká pórovitosť výrobkov

nižšia pevnosť výrobkov

kratšia životnosť

rýchlejšia degradácia vplyvmi počasia

07 . ĎALŠIE VÝHODY
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+

viac ako 20 ročné skúsenosti

široký sortiment

komplexné riešenia

jedinečnosť vzorov

+
+
+
+

možnosť výberu EKO, STANDARD, PREMIUM

(plnohodnotné) obojstranné pohľadové ploty

možnosť realizácie od “A” po “Z”

vzorková predajňa v Malženiciach
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+ ochranný (aj farebný) náter podľa požiadaviek 


