DRŽÁK
PLOTOVÉHO POLE
52112, 52112L, 52116, 52116L
Držák plotového pole slouží k uchycení vodorovných prvků plotových dílů k betonovým sloupkům chemickou maltou.
Vodorovnými prvky mohou být dřevěné trámky, ocelové, případně plastové profily.
Plotový dílec

ཛྷ galvanický žlutý pozink

ཛྷ v Betonový
případě
použití ocelových profilů jako vodorovných
sloupek

prvků podlouhlá díra umožňuje jejich prodlužování
vlivem teplotní roztažnosti bez deformace plotového
pole. V takovém případě je vhodné použít kluzný spoj
(samojistná matice, nebo kontramatka).

ཛྷ 2 velikosti, M12 a M16 pro různá zatížení
ཛྷ podlouhlá díra umožňuje vyrovnat nepřesnosti

v roztečích sloupků a prvků

Plotový dílec

Profil tvaru L

Plotový dílec

Betonový sloupek

Profil přímý
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30, (40)
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M12, (M16)

Plotový dílec

80, (100)
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DRŽÁK PLOTOVÉHO POLE
52112, 52112L, 52116, 52116L

POPIS

ཛྷ vyrobeno z oceli obvyklé jakosti

Zatížení F

ཛྷ galvanicky pozinkováno, žlutý zinek

držák osadit až
po uchycovací profil

TYPY

ཛྷ podle potřeby je možné vybrat

PLOTOVÝ DÍLEC

ze 2 typů držáků, přímého a tvaru L

Vlepeno do otvoru

SPOJOVACÍ
PROSTŘEDKY

ཛྷ chemické lepící hmoty (malta/pryskyřice)

BETONOVÝ SLOUPEK

ཛྷ ocelové kotvy (speciální hmoždinky)

název výrobku

průměr

profil

hloubka osazení [mm]

max. zatížení [kN]

balení [ks]

obj. kód

držák přímý M12

12

přímý

100

0,4

20

52112

držák tvar L M12

12

L

100

0,4

20

52112L

držák přímý M16

16

přímý

125

0,7

20

52116

držák tvar L M16

16

L

125

0,7

20

52116L

POUŽITÍ

Uchycení vodorovných prvků plotových dílců k betonovým nebo jiným sloupkům.
Do vyvrtaných otvorů v betonových dílcích jsou plotové držáky vlepeny chemickou lepící hmotou (matlou/pryskyřicí)
(např. Hilti, Fischer, Šperk STAT...). Nutno zajistit montážní podmínky dle příslušného dodavatele (třída betonu min. C16/20).

SKLADEM MÁME TAKÉ
PLOTOVÉ DRŽÁKY

PANTY NA VRATA

Plotový držák 630 (400)

Pant na vrata malý, s ramenem

Pant na vrata malý, 24 × 350 / 30

Kód položky: 8D630

Kód položky: 8P24116

Kód položky: 8P2416

Plotový držák koncový 400 (285)

Pant na vrata velký, s ramenem

Pant na vrata velký, 35 × 350 / 50

Kód položky: 8D400

Kód položky: 8P3520

Kód položky: 8P35307
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