UNIVERZÁLNÍ MOBILNÍ OPLOCENÍ
www.uniploty.cz

KATALOG PRODUKTŮ 2020

UNI STANDARD

Rozměr (mm)

Hmotnost (kg)

Rozteč oka (mm)

Síla drátu (mm)

Horizont. trubka (mm)

Vertikál. trubka (mm)

Povr. úprava

3450 x 2025

11,2

260 x 100

3,3 x 2,3

25

38

Zn

Nejoblíbenější mobilní plot je vhodný především na ochranu stavenišť a výkopů a také všude tam, kde je třeba zabránit neoprávněnému
vstupu do chráněných nebo nebezpečných lokalit. Oplocení lze doplnit stínícími tkaninami, které omezují průhled na stavbu, zachycují
nečistoty a chrání kolemjdoucí.
Z mobilního oplocení lze pomocí příslušenství vytvořit bránu pro vjezd nebo vchod do oploceného prostoru. Jako volitelné příslušenství
lze objednat také branku pro pěší, která usnadní vstup zaměstnanců na staveniště.
V civilním sektoru se tento produkt používá jako ohradník pro zvířata, dočasné oplocení při svépomocných stavbách, jednoduché
chráněné parkování pro os. automobil atd... Možnosti využití jsou vlastně neomezené!
Systém spojení jednotlivých dílů mobilního oplocení pomocí variabilních spojek a stabilních patek zajišťuje rychlou a pohodlnou montáž.

VARIANTY PRODUKTU:
Všechny naše produkty je možné, díky vysoké míře variability, individuálně přizpůsobit potřebám každého klienta. V následující tabulce
jsou všechy typy individualizace, která je u daného produktu možná. Jedná se například o přidané rohové výztuhy, které významně
zvýší pevnost, síla drátu 3,3 x 3,3mm ve variantě „T“ a dále doplňkové horizontální a vertikální nosné trubky a také možnost
zvetšení hustoty oka až na 260 x 43 mm !
Název produktu

Rohové výztuhy

Horiz. přídavná trubka

a

UNI STANDARD „T“

1

Rozteč oka 260 x 43 mm

a

UNI STANDARD
UNI STANDARD „S“

Vertik. přídavná trubka
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UNI STRONG

Rozměr (mm)

Hmotnost (kg)

Rozteč oka (mm)

Síla drátu (mm)

Horizont. trubka (mm)

Vertikál. trubka (mm)

Povr. úprava

3452 x 2025

15,0

260 x 100

3,3 x 3,3

30

40

Zn

Zesílená varianta základního typu UNI Standard. Zejména díky většímu průměru nosných trubek ( 30 + 40 mm ) a zesílenému drátu 3,3
x 3,3 mm je celková pevnost výrazně vyšší. Je proto vhodný do extrémní zátěže, jako je např. pronájem. Vydrží častou manipulaci na
staveništi i převozy, proto jej doporučujeme pro profesionální využití.
Vysoká míra možností přizpůsobení vyhoví i tomu nejnáročnějšímu klientovi.

VARIANTY PRODUKTU:
Všechny naše produkty je možné, díky vysoké míře variability, individuálně přizpůsobit potřebám každého klienta. V následující tabulce
jsou všechy typy individualizace, která je u daného produktu možná. Jedná se například o přidané rohové výztuhy, které významně
zvýší pevnost, dále doplňkové horizontální a vertikální nosné trubky a také možnost zvetšení hustoty oka až na 260 x 43 mm !
Název produktu

Rohové výztuhy

Horiz. přídavná trubka

Vertik. přídavná trubka

Rozteč oka 260 x 43 mm

UNI STRONG
UNI STRONG „S“

a

UNI STRONG „HV“

a

UNI STRONG „VV“

a

UNI STRONG „P“

a

2

a
a
a
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a

a

UNI PROFI

Rozměr (mm)

Hmotnost (kg)

Rozteč oka (mm)

Síla drátu (mm)

Horizont. trubka (mm)

Vertikál. trubka (mm)

Povr. úprava

3452 x 2000

13,4

260 x 100

3,3 x 2,3 – 3,3 x 3,3

38

38

Zn

Díky jedinečnému konstrukčnímu řešení, kdy nosný rám tvoří ohýbaná trubka a redukci svárů na dva a to pouze na spodní část (navíc
vždy vyztužené) je tento model vhodný, jako Uni Strong, pro profesionální využití. Díky estetickému vzhledu je využíván i v soukromém
sektoru, jako trvalé oplocení.
Uni Profi nabízí navíc 2 varianty síly drátu a to 3,3 x 2,3mm a 3,3 x 3,3mm ve variantě „T“.
Vysoká míra možností přizpůsobení opět vyhoví i tomu nejnáročnějšímu klientovi.

VARIANTY PRODUKTU:
Všechny naše produkty je možné, díky vysoké míře variability, individuálně přizpůsobit potřebám každého klienta. V následující tabulce
jsou všechy typy individualizace, která je u daného produktu možná. Jedná se například o přidané rohové výztuhy, které významně
zvýší pevnost, dále doplňkové horizontální a vertikální nosné trubky a také možnost zvetšení hustoty oka až na 260 x 43 mm !
Název produktu

Rohové výztuhy

UNI PROFI

a

UNI PROFI „T“

a

UNI PROFI „HV“

a

UNI PROFI „VV“

a

UNI PROFI „P“

a

3

Horiz. přídavná trubka

Vertik. přídavná trubka

Rozteč oka 260 x 43 mm

a
a
a
a
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a

a

UNI MINI

Rozměr (mm)

Hmotnost (kg)

Rozteč oka (mm)

Síla drátu (mm)

Horizont. trubka (mm)

Vertikál. trubka (mm)

Povr. úprava

3452 x 1200

11,7

260 x 100

3,3 x 3,3

40

30

Zn

Uni Mini je sníženou variantou typu Strong, jejich využití je podobné a díky kompaktním rozměrům a vyšší flexibilitě najdou uplatnění
navíc na kulturních a sportovních akcích, kde je požadována ochrana a zároveň dokonalý výhled do daného postoru. Vhodné jsou také
jako ohradníky pro menší zvířata.

UNI ATYP

Rozměr (mm)

Hmotnost (kg)

Rozteč oka (mm)

Síla drátu (mm)

Horizont. trubka (mm)

Vertikál. trubka (mm)

Povr. úprava

2195 x 2025

11,2

260 x 100

3,3 x 3,3

40

30

Zn

Uni Atyp je zúženou varintou typu Uni Strong. Díky své menší šířce, je manipulace i přeprava jednodušší. Ve spojení s příslušnými
prvky se využívá také jako dvoukřídlá vjezdová brána. V soukromém sektoru bývá často využíván jako součást kotce pro psy.
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UNI FULL 240 a 290

Varianta

Rozměr (mm)

Hmotnost (kg)

Síla plechu (mm)

Vertikál. trubka (mm)

Horiz. L profil (mm)

Povr. úprava

UNI FULL 240

2345 x 2025

25,4

0,5

42

30,0 x 30,0

Zn

UNI FULL 290

2920 x 2025

32

0,5

42

30,0 x 30,0

Zn

Uni Full vysoký neprůhledný mobilní plot je využíván na staveništích v rušných městských lokalitách a všude tam, kde je potřeba
dokonalým způsobem ochránit, či izolovat prostor. Jeho vysoká pevnost je dána celoobvodovým rámem s výplní z kvalitního
pozinkovaného trapézového plechu o síle 0,5mm. Uni Full má výrazně větší hmotnost a stabilitu než standardní mobilní oplocení.
Dodávané příslušenství, jako jsou variabilní spojky, těžké betonové patky a zavětrovací tyče s kolíky fixující oplocení pevně k zemi,
zajistí jeho dokonalou stabilitu a odolnost např. proti větru.
Neprůhledné mobilní oplocení vyhovuje požadavkům investorů na omezení prašnosti a hluku ze stavenišť, vůči okolní zástavbě. Hojně
je využíváno u kulturních a sportovních akcí, kdy zamezují nežádoucímu průniku a náhledu a zajišťují tak pořadatelům maximální výnos
od platících diváků.
Z mobilních panelů lze pomocí příslušenství vytvořit bránu pro vjezd nebo vchod do oploceného prostoru. Jako volitelné příslušenství
lze objednat také branku pro pěší, která usnadní vstup zaměstnanců na staveniště.
V civilním sektoru se využívá jako rychlý a variabilní systém při stavbě dřevníků, kotců pro psy a rychlého odstínění sousedních
pozemků.
K dodání jsou různé barevné varianty ve škále RAL !
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UNI PROTECT 230 a 250
Varianta

Rozměr (mm)

Hmotnost (kg)

Síla plechu (mm)

Vertikál. trubka (mm)

Horiz. L profil (mm)

Povr. úprava

UNI FULL 240

2345 x 2025

25,4

0,5

42

30,0 x 30,0

Zn

UNI FULL 290

2920 x 2025

32

0,5

42

30,0 x 30,0

Zn

Varianta

Rozměr (mm)

Hmotnost (kg)

Počet elementů

Obvodová trubka (mm)

Vnitř. trubka (mm)

Povr. úprava

UNI PROTECT 230

2300 x 1100

11,2

16

38

12

Zn

UNI PROTECT 250

2500 x 1100

12,5

18

38

12

Zn

Uni Protect je mobilní chodníková zábrana. Nosný rám s výplní z vertikálních trubek je doplněn dvěma stojnami. Využívá systému
zapojení zábran – háček – očko, který umožňuje rychlou montáž a demontáž. Je samonosná a nepotřebuje žádné další příslušenství.
Stavební firmy používají chodníkové zábrany zpravidla pro upozornění na nebezpečí a k zabránění pádu do výkopů při opravách
komunikací a kanalizace. Pořadatelé kulturních či sportovních akcí využívají mobilní zábrany k oddělení diváků od pódia, techniky,
závodní trati apod. nebo k nasměrování davu. Pomocí mobilních zábran lze snadno a rychle vytvořit koridory u vstupů, vymezit prostor
okolo pódií, ohraničit V.I.P. zónu a oddělit technické zázemí od prostor pro návštěvníky. Jsou také velmi vhodné k umístění reklamy
během probíhajících akcí.

UNI PROTECT PVC – skládací !

Rozměr (mm)

Hmotnost (kg)

Počet elementů

Šířka stojny (mm)

Šířka po složení

Povr. úprava

2000 x 1100

9,9

10

600

50

PVC

Nejskladnější mobilní zábrana na trhu- po sklopení stojny je šířka pouze 50 mm !!! Lze stohovat až 40 ks na sebe- obrovská úspora
místa i hmotnosti ! Téměř nezničitelná a velice variabilní, pro umístění např. reflexních prvků a plošných reklam.
6
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PŘÍSLUŠENSTVÍ
Stejně jako mobilní oplocení je i příslušenství vyrobeno z kvalitních certifikovaných materiálů, které mu zajištují dlouhou
životnost a vysokou užitnou hodnotu. Kovové příslušenství je chráněno žárovým / galvanickým zinkováním, spojovací
materiál galvanickým zinkováním a betonové produkty jsou armovány a vyrobeny vibrolisovou technologií.

BRANKY - UNI GATE / UNI GATE MINI / UNI GATE FULL

Varianta

Rozměr (mm) Hmotnost (kg) Síla drátu/plechu (mm) Vertikál. trubka (mm) Horizont. trubka (mm)

Povr. úprava

UNI GATE

1190 x 2025

7,8

3,3

40

30

Zn

UNI GATE MINI

1190 x 1200

5,5

3,3

40

30

Zn

UNI GATE FULL

1330 x 2025

21

0,5

42

„L“ 30mm

Zn

Vchodové branky jsou praktickým doplňkem všech systémů mobilního oplocení. Umožňují pohodlný vstup na pracoviště bez nutnosti
demontáže části oplocení. Nedílnou součástí branek je pant, pomocí kterého se branka pohybuje.

BETONOVÁ PATKA
Masivní betonová patka vhodná pro všechny druhy mobilního oplocení.
Svou velikostí a hmotností zajišťuje dokonalou stabilitu i v náročných
povětrnostních podmínkách. Beton je armovaný a vyrobený technologií
vibrolisu, takže odolá i velmi časté manipulaci.

Varianta

PATKA B32

Rozměr (mm)

Hmotnost (kg)

590 x 220 x 130

32

PLASTOVÉ PATKY – PVC RECYKLÁT
Masivní PVC patka vhodná pro všechny druhy mobilního oplocení.
Stejně jako betonová patka svou velikostí a hmotností zajišťuje
dokonalou stabilitu i v náročných povětrnostních podmínkách. Navíc je
ještě odolnější při časté manipulaci a navíc nabízí dokonalý estetický
vzhled!

Varianta

Rozměr (mm)

Hmotnost (kg)

PATKA P26

800 x 245 x 130

26

PATKA P17

800 x 280 X 150

17

7
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SPOJKA
Variabilní spojka je nedílnou součástí všech plotových systémů.
Zajišťuje pevné spojení jednotlivých dílců a umožňuje dodatečné
připojení zavětrovací podpory. Je vyrobena z galvanicky ošetřeného
plechu a její součástí je šroub s matkou a podložkou.

Varianta

SPOJKA

Rozměr (mm)

Hmotnost (kg)

130 x 50 x 2,5

0,3

SPOJKA BEZPEČNOSTNÍ
Vylepšená varianta klasické spojky. Funkce zůstává stejná, bezpečnost
se podstatně zvýší. Tuto spojku je možno demontovat pouze speciálním
klíčem, který není v běžném prodeji dostupný.

Varianta

Rozměr (mm)

Hmotnost (kg)

SPOJKA „S“

125 x 50 x 3,0

0,4

PANT NA BRÁNU / BRANKU
Závěs umožní i z bežných plotových dílců vytvořit branku či bránu.
V případě bran širších než 1,3 m doporučejeme používat s pojezdovým
kolečkem!

Varianta

PANT NA BRÁNU

Rozměr (mm)

Hmotnost (kg)

230 x 40 x 3,0

0,9

KOLEČKO NA BRÁNU / BRANKU
Pojezdové kolečko je součástí závěsu na bránu a slouží pro snazší
otevírání širokých bran.

Varianta

Rozměr (mm)

Hmotnost (kg)

KOLEČKO NA BRÁNU

100- 150 x 30

0,6

PODPORA
Podpora zajišťuje stranovou stabilitu plotového systému a ochranu
před větrem. Pomocí kotvícího hřebu se upevní ke stávajícímu terénu.
V případě UNI Full doporučujeme vždy použít podporu zakotvenou
do terénu!

Varianta

PODPORA
8

Rozměr (mm)

Hmotnost (kg)

2000 x 30

2,5
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HŘEB DO ROSTLÉHO TERÉNU
Hřeb zajišťuje podporu proti pohybu, je určen do běžného rostlého
terénu, je bez povrchové úpravy.

Varianta

HŘEB

Rozměr (mm)

Hmotnost (kg)

500 x 10

0,2

PATKA DO ROSTLÉHO TERÉNU
Vhodná alternativa k betonovým a plastovým patkám. Používá se
především do měkkého terénu. Výhodou je snadná manipulace a
rychlost instalace. Žárově zinkováno.

Varianta

Rozměr (mm)

Hmotnost (kg)

PATKA DO ROSTL. TER.

500 x 50 x 150

3

KOVOVÁ PATKA
Tato patka je vhodná na pevný povrch (beton, asfalt), připevněna
může být např. ocelovými kotvami. Galvanicky zinkováno.

Varianta

KOVOVÁ PATKA

Rozměr (mm)

Hmotnost (kg)

595 x 122 x 175

1,8

PODPORA SE ZÁKLADNOU
Základna s integrovanou vzpěrou zajišťuje velmi dobrou stabilitu
a umožňuje v případě potřeby zvýšit přidáním dalších patek přítlak
k terénu. Galvanicky zinkováno.

Varianta

Rozměr (mm)

Hmotnost (kg)

PODPORA SE ZÁKLAD.

990 x 150 x 1450

3

ZÁBRANA PROTI VYSUNUTÍ
Tato zábrana jednoduchým a důmyslným způsobem znemožňuje
nadzvednutí a vysunutí plotových dílců. K systému oplocení se
upevňuje spojkou. Galvanicky zinkováno.

Varianta

ZÁBRANA
9

Rozměr (mm)

Hmotnost (kg)

260 x 350 x 40

1
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STÍNÍCÍ TKANINA
Stínící tkanina umožní omezení průhledů na stavbu a částečně
zachycuje prach a nečistoty vzniklé na staveništi. Nabízíme tkaninu
ve všech rozměrech a stupních průhlednosti.

Varianta

TKANINA 30% - 90%

Rozměr (mm)

Hmotnost (g/m2)

1200-2000

65-150

REFLEXNÍ TABULE
Doplněk jakéhokoli typu oplocení. Zvýrazní oplocení na nebezpečných
místech, nebo kde to vyžaduje legislativa. Dodáváme je v různých bar.
kombinacích.

Varianta

REFLEXNÍ TABULE

Rozměr (mm)

Hmotnost (KG)

1670 x 145 x 10

1,5

PŘEPRAVNÍK MOB. OPLOCENÍ
Univerzální přepravník na většinu typů mobilního oplocení. Zajišťuje
snadnou přepravu a manipulaci a brání poškození dílců.

Varianta

PŘEPRAVNÍK

Rozměr (mm)

Hmotnost (KG)

120 x 120 X 1250

12,4

PŘEHLED SLEV DLE DOSAŽENÉHO OBRATU:
Každý zákazník, který u nás v roce 2019 nakoupí zboží v hotovosti (osobní odběr),
nebo zaplatí předem, formou zálohové faktury, získává automaticky slevu

VE VÝŠI 2% Z CENY NÁKUPU !
(platí i na akční a zlevněné zboží !!!)

Dále Vám vždy poskytneme tzv. OBRATOVOU SLEVU, dle hodnoty Vašeho nákupu:
( v CZK bez DPH - vztahuje se i na akční a zlevněné zboží, pokud výše možné slevy překročí slevu na akční a zlevněné zboží )

Hodnota do
do
nákupu 10 000 20 000
Výše
slevy

1,00%

2,00%

do
30 000

do
40 000

do
50 000

do
do
60 000 70 000

do
80 000

do
90 000

do
100 000

do
do
110 000 120 000

do
do
130 000 140 000

do
150 000

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

8,00%

9,00%

10,00%

11,00%

13,00%

15,00%

7,00%

12,00%

14,00%

nad
150 000
Individuální
cenová nabídka

Navíc Vám při nákupu nad 60 000 Kč poskytneme dopravu ZDARMA !!!
( v CZK bez DPH - vztahuje se i na akční zboží, platí pro celou ČR a západ SR – změny v nabídkách vyhrazeny)
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KONTAKTY A ADRESY
PRODEJ / LOGISTIKA / FAKTURACE

SKLAD / PRODEJ

SKLAD

Radan Míka

David Losert

Pavel Složil

+420 724 113 987

+420 603 929 416

losert.uniploty@seznam.cz

slozil.uniploty@seznam.cz

+420 605 711 928 / 603 538 388
uniploty@seznam.cz

ADRESA PRODEJNÍHO SKLADU

FAKTURAČNÍ ADRESA- KANCELÁŘ

Skoky 138, 751 23 Dolní Újezd, ČR

B. Němcové 1168, 751 31 Lipník n.B., ČR

GPS: 49.5533200N, 17.5223278E

GPS: 49.5245450N, 17.5743411E

PROVOZNÍ DOBA

PROVOZNÍ DOBA

Po – Pá: 7.00 - 16.00, po tel. domluvě (6-18 a So)

Pouze po předchozí tel. domluvě

MAPA – PRODEJNÍ SKLAD

MAPA - KANCELÁŘ

FAKTURAČNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
RM comp. s.r.o – UniPloty.cz

IČ:

B. Němcové 1168, 751 31 Lipník nad Bečvou, ČR

DIČ: CZ25823493

www.uniploty.cz / uniploty@seznam.cz

OS: C19253
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