
šířka: 200 cm kamínky jednostranně pokrytá: 90 kg
výška: 50 cm kamínky oboustranně pokrytá: 105 kg

tloušťka: 5 - 6 cm (dle typu pokrytí) lakem s chipsy pokryté (oba typy): 75 kg

šířka: 11 cm kamínky jednostranně pokrytý: 78 kg
výška: 275 cm kamínky oboustranně pokrytý: 81 kg

tloušťka: 12 - 13 cm (dle typu pokrytí) lakem s chipsy pokrytý (oba typy): 75 kg

šířka: 17 cm kamínky pokrytý na vnitřní straně: 113 kg
výška: 280 cm kamínky pokrytý na vnější straně: 115 kg

tloušťka: 14 cm kamínky pokrytý na obou stranách: 118 kg
lakem s chipsy pokrytý (včechny): 110 kg

šířka: 12 cm kamínky jednostranně pokrytý: 103 kg
výška: 280 cm kamínky oboustranně pokrytý: 99 kg

tloušťka: 12 - 13 cm (dle typu pokrytí) lakem s chipsy pokrytý (oba typy): 95 kg

šířka: 11 cm kamínky jednostranně pokrytý: 48 kg
výška: 220 cm kamínky oboustranně pokrytý: 51 kg

tloušťka: 12 - 13 cm (dle typu pokrytí) lakem s chipsy pokrytý (oba typy): 45 kg

šířka: 15 cm kamínky pokrytý na vnitřní straně: 62 kg
výška: 220 cm kamínky pokrytý na vnější straně: 64 kg

tloušťka: 15 cm kamínky pokrytý na obou stranách: 66 kg
lakem s chipsy pokrytý (včechny): 60 kg

šířka: 12 cm kamínky jednostranně pokrytý: 62 kg
výška: 220 cm kamínky oboustranně pokrytý: 64 kg

tloušťka: 12 - 13 cm (dle typu pokrytí) lakem s chipsy pokrytý (oba typy): 60 kg

prodejna a showroom: Destone s.r.o., 27302 Tuchlovice 619

tel.: 312 657 085, 702 270 158

email: destone@destone.cz

Technická specifikace jednotlivých dílců Kamínkového plotu Destone

www.kaminkovyplot.cz                www.destone.cz               www.kamenny-koberec.net

deska 200 x 50 cm
rozměry hmotnost

průběžný sloupek na plot o výšce 2 m
rozměry hmotnost

koncový sloupek na plot o výšce 1,5 m
rozměry hmotnost

průběžný sloupek na plot o výšce 1,5 m
rozměry hmotnost

rohový sloupek na plot o výšce 1,5 m
rozměry hmotnost

rohový sloupek na plot o výšce 2 m
rozměry hmotnost

koncový sloupek na plot o výšce 2 m
rozměry hmotnost


