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Ocelová plotová pole
Nabídka ocelových plotových polí od ryze české, prosperující a globálně orientované 

výrobní společnosti, jejíž primární aktivitou je velkosériová kovovýroba.

Vyrobeno v České republice. | www.trestles.cz





Jsme ryze českou, prosperující a globálně 
orientovanou výrobní společností, jejíž primární 
aktivitou je velkosériová kovovýroba zaměřená 
zejména na výrobu bezšroubových regálů, 
manipulační techniky, stavebních stojanů, 
transportních vozíků, plotových polí a jiných 
specifických kovových výrobků. V současné době 
naše produktové portfolio tvoří více než 360 druhů 
výrobků.

Výroba probíhá jak na univerzálních,  tak 
jednoúčelových automatizovaných pracovištích, 
linkách či technologických celcích. Tato široká 
škála technologických možností nám umožňuje 
využití toho nejvhodnějšího způsobu výroby pro 
Vaši zakázku. Máme vlastní vývoj a konstrukci jak 
výrobků, tak profilovacích linek za použití 
nejmodernější výpočetní techniky, s ohledem na 
design,  ekonomiku a samozřejmě životní 
prostředí.

 | 1 600 000+ kusů regálů za rok
| 700+ druhů výrobků

| 30+ zemí světa kam dodáváme 
| 29+ let zkušeností

Jsme členem skupiny ANACOT CAPITAL. Ta buduje dlouhodobě úspěšné projekty, které vynikají svým 
charakterem a nastavuje ideální podmínky pro růst společností ve svém portfoliu. Úspěch je postaven na 
perfektní znalosti trhu a pravdivých analytických informacích.

Společnosti pod křídly ANACOT CAPITAL a.s. zaměstnávají více než 800 lidí a obrat činí přes 1,9 miliardy 
korun českých.
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tmavě šedá
RAL 7031

antracitová
RAL 7016

černá
RAL 9005

zelená
RAL 6005

ROZMĚR POLE: 1500(v) x 2000(š) mm

MATERIÁL POLE: ocel

ROZMĚR BALENÍ: 2000(d) x 280(š) x 115(v) mm

Ocelový plot se dokonale hodí k moderním domům. Je plně 
variabilní s možností sestavení dle potřeb. 

Vyrábíme plotovou výplň včetně ”U” profilu pro uchycení lamel.
Plotové sloupky nejsou součástí výrobku, lze je objednat 
dodatečně. 

Ploty vyrábíme z pozinkované oceli a následně lakujeme ve 
standardních barevných odstínech RAL, a to metodou 
práškového lakování. 

Předností je lehká hmotnost, snadná montáž, variabilita 
vzhledu. 

CLASSIC
plotový panel

průběžná
krycí lišta

koncová 
krycí lišta



Řez plotové lamely:

Řez „U” profilu pro uchycení plotových lamel:
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120   

60      

27 

30   

Rozměry plotových krytek:

Krytka sloupku - koncová: Krytka sloupku - průběžná: Krytka sloupku - rohová:

   47
   97

   22

   47
   141

   22

   97

   45
   22

   45

   97



SHUTTER
plotový panel

tmavě šedá
RAL 7031

antracitová
RAL 7016

černá
RAL 9005

zelená
RAL 6005

ROZMĚR POLE: 1500(v) x 2000(š) mm

MATERIÁL POLE: ocel

ROZMĚR BALENÍ: 2000(d) x 225(š) x 55(v) mm

Ocelový plot se dokonale hodí k moderním domům. Je plně 
variabilní s možností sestavení dle potřeb. 

Vyrábíme plotovou výplň včetně ”U” profilu pro uchycení lamel.
Plotové sloupky nejsou součástí výrobku, lze je objednat 
dodatečně. 

Ploty vyrábíme z pozinkované oceli a následně lakujeme ve 
standardních barevných odstínech RAL, a to metodou 
práškového lakování. 

Předností je lehká hmotnost, snadná montáž, variabilita 
vzhledu. 

průběžná
krycí lišta

koncová 
krycí lišta



40

43

147

36

Řez „U” profilu pro uchycení plotových lamel:

Řez plotové lamely:

Rozměry plotových krytek:

Krytka sloupku - koncová: Krytka sloupku - průběžná: Krytka sloupku - rohová:

   47
   97

   22

   47
   141

   22

   97

   45
   22

   45

   97
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