PŘÍMÝ ČESKÝ VÝROBCE

BEZZÁKLADOVÉ BETONOVÉ OPLOCENÍ

PLOTOVÉ STŘÍŠKY A SLOUPOVÉ HLAVICE
DLAŽBA A DOPLŇKY K CHODNÍKŮM

www.koncak.cz

Nízké pořizovací náklady!
OPLOCENÍ

KÁMEN ROVNÝ 50

technická specifikace

balení na paletě *

barevné provedení

rozměr: 2000 x 500 x 40 mm

množství: 20 ks

přírodní

hmotnost: 80 kg

hmotnost: 1600 kg

pískovcová

balení na paletě *

barevné provedení

rozměr: 2000 x 500 x 40 mm

množství: 20 ks

přírodní

hmotnost: 80 kg

hmotnost: 1600 kg

pískovcová

únosnost 1000 N
trvanlivost únosnosti – pevnost v tlaku 45 N/mm2
odolnost proti ohni: stupeň A - nehořlavá / ČSN 730823
obsah přírodních radionuklidů 226Ra 30 Bq/kg

STŘÍŠKY

index hmotnostní aktivity 0,34

Přední strana

KÁMEN ROVNÝ 50
oboustranný

technická specifikace

únosnost 1000 N
trvanlivost únosnosti – pevnost v tlaku 45 N/mm2
odolnost proti ohni: stupeň A - nehořlavá / ČSN 730823
obsah přírodních radionuklidů 226Ra 30 Bq/kg

DLAŽBA

index hmotnostní aktivity 0,34

Zadní strana

* Zboží je dodáváno na dřevěných paletách EUR 800 x 1200 mm
opatřených prokladovými klíny z OSB desek.
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Není potřeba kopat základy!
KÁMEN ROVNÝ 25

technická specifikace

barevné provedení

rozměr: 2000 x 250 x 40 mm

množství: 38 ks

přírodní

hmotnost: 42 kg

hmotnost: 1596 kg

pískovcová

balení na paletě *

barevné provedení

rozměr: 2000 x 250 x 40 mm

množství: 38 ks

přírodní

hmotnost: 42 kg

hmotnost: 1596 kg

pískovcová

únosnost 1000 N
trvanlivost únosnosti – pevnost v tlaku 45 N/mm2
odolnost proti ohni: stupeň A - nehořlavá / ČSN 730823
obsah přírodních radionuklidů 226Ra 30 Bq/kg

OPLOCENÍ

balení na paletě *

index hmotnostní aktivity 0,34

KÁMEN ROVNÝ 25
oboustranný

technická specifikace

STŘÍŠKY

Přední strana

únosnost 1000 N
trvanlivost únosnosti – pevnost v tlaku 45 N/mm2
odolnost proti ohni: stupeň A - nehořlavá / ČSN 730823
obsah přírodních radionuklidů 226Ra 30 Bq/kg
index hmotnostní aktivity 0,34

DLAŽBA

Zadní strana

* Zboží je dodáváno na dřevěných paletách EUR 800 x 1200 mm
opatřených prokladovými klíny z OSB desek.
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Rychlá a jednoduchá montáž!
OPLOCENÍ

KÁMEN OBLOUK

technická specifikace

balení na paletě *

barevné provedení

rozměr: 2000 x 620 x 40 mm

množství: 20 ks

přírodní

hmotnost: 95 kg

hmotnost: 1900 kg

pískovcová

balení na paletě *

barevné provedení

únosnost 1000 N
trvanlivost únosnosti – pevnost v tlaku 45 N/mm2
odolnost proti ohni: stupeň A - nehořlavá / ČSN 730823
obsah přírodních radionuklidů 226Ra 30 Bq/kg

STŘÍŠKY

index hmotnostní aktivity 0,34

Přední strana

KÁMEN OBLOUK
oboustranný

technická specifikace
rozměr: 2000 x 620 x 40 mm

množství: 20 ks

přírodní

hmotnost: 95 kg

hmotnost: 1900 kg

pískovcová

únosnost 1000 N
trvanlivost únosnosti – pevnost v tlaku 45 N/mm2
odolnost proti ohni: stupeň A - nehořlavá / ČSN 730823
obsah přírodních radionuklidů 226Ra 30 Bq/kg

DLAŽBA

index hmotnostní aktivity 0,34

Zadní strana

* Zboží je dodáváno na dřevěných paletách EUR 800 x 1200 mm
opatřených prokladovými klíny z OSB desek.
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Ochrana majetku!
KÁMEN UŠI

technická specifikace

barevné provedení

rozměr: 2000 x 500 x 40 mm

množství: 20 ks

přírodní

hmotnost: 75 kg

hmotnost: 1500 kg

pískovcová

balení na paletě *

barevné provedení

únosnost 1000 N
trvanlivost únosnosti – pevnost v tlaku 45 N/mm2
odolnost proti ohni: stupeň A - nehořlavá / ČSN 730823
obsah přírodních radionuklidů 226Ra 30 Bq/kg

OPLOCENÍ

balení na paletě *

index hmotnostní aktivity 0,34

technická specifikace
rozměr: 2000 x 620 x 40 mm

množství: 20 ks

přírodní

hmotnost: 75 kg

hmotnost: 1500 kg

pískovcová

STŘÍŠKY

KÁMEN MŘÍŽ

únosnost 1000 N
trvanlivost únosnosti – pevnost v tlaku 45 N/mm2
odolnost proti ohni: stupeň A - nehořlavá / ČSN 730823
obsah přírodních radionuklidů 226Ra 30 Bq/kg
index hmotnostní aktivity 0,34

DLAŽBA

* Zboží je dodáváno na dřevěných paletách EUR 800 x 1200 mm
opatřených prokladovými klíny z OSB desek.
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Zaručené soukromí!
SLOUPKY PRŮBĚŽNÉ

balení na paletě *

barevné provedení

OPLOCENÍ

H 1,5 pro nadzemní výšku plotu 1,5 m
rozměr: 2160 x 115 x 125 mm

30 ks

přírodní

hmotnost: 63 kg

1890 kg

pískovcová
125 mm
50 mm

2160 mm
1520 mm

40
40
mm
mm
115 mm

640 mm

H 1,75 pro nadzemní výšku plotu 1,75 m
rozměr: 2390 x 115 x 125 mm

30 ks

přírodní

hmotnost: 68 kg

2040 kg

pískovcová
125 mm
50 mm

2390 mm
1760 mm

40
40
mm
mm
115 mm

630 mm

H 2 pro nadzemní výšku plotu 2 m
rozměr: 2750 x 115 x 125 mm

30 ks

přírodní

hmotnost: 80 kg

2400 kg

pískovcová

40
mm

2010 mm

40
mm

STŘÍŠKY

740 mm

115 mm

125 mm
50 mm

2750 mm

H 2,25 pro nadzemní výšku plotu 2,25 m
rozměr: 3060 x 115 x 125 mm

24 ks

přírodní

hmotnost: 88 kg

2112 kg

pískovcová
125 mm
50 mm

3060 mm
2260 mm

40
40
mm
mm
115 mm

800 mm

H 2,5 pro nadzemní výšku plotu 2,5 m
rozměr: 3380 x 115 x 125 mm

24 ks

přírodní

hmotnost: 96 kg

2304 kg

pískovcová
125 mm
50 mm

3380 mm

40
40
mm
mm
115 mm

technická specifikace

balení na paletě *

barevné provedení

rozměr: 1925 x 95 x 185 mm

množství: 20 ks

přírodní

hmotnost: 46 kg

hmotnost: 920 kg

pískovcová

45
95

KÁMEN STŘÍŠKA

2510 mm

40

DLAŽBA

870 mm

1925

45
185

1925

* Zboží je dodáváno na dřevěných paletách EUR 800 x 1200 mm
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Nenáročná údržba povrchu!
SLOUPKY KONCOVÉ

barevné provedení

rozměr: 2160 x 115 x 125 mm

30 ks

přírodní

hmotnost: 72 kg

2160 kg

pískovcová

U 1,5 pro nadzemní výšku plotu 1,5 m

1520 mm

40
mm

640 mm

115 mm

125 mm
50 mm

2160 mm

OPLOCENÍ

balení na paletě *

U 1,75 pro nadzemní výšku plotu 1,75 m
rozměr: 2390 x 115 x 125 mm

30 ks

přírodní

hmotnost: 80 kg

2400 kg

pískovcová

1760 mm

40
mm

630 mm

115 mm

125 mm
50 mm

2390 mm

U 2 pro nadzemní výšku plotu 2 m
rozměr: 2750 x 115 x 125 mm

30 ks

přírodní

hmotnost: 95 kg

2850 kg

pískovcová

40
mm
115 mm

2010 mm

U 2,25 pro nadzemní výšku plotu 2,25 m
rozměr: 3060 x 115 x 125 mm

24 ks

přírodní

hmotnost: 103 kg

2472 kg

pískovcová
125 mm
50 mm

3060 mm
2260 mm

40
mm
115 mm

800 mm

STŘÍŠKY

125 mm
50 mm

2750 mm
740 mm

U 2,5 pro nadzemní výšku plotu 2,5 m
rozměr: 3380 x 115 x 125 mm

24 ks

přírodní

hmotnost: 115 kg

2760 kg

pískovcová

2510 mm

TECHNICKÁ SPECIFIKACE SLOUPKŮ

únosnost 1000 N
trvanlivost únosnosti – pevnost v tlaku 45 N/mm2
odolnost proti ohni: stupeň A - nehořlavá / ČSN 730823
obsah přírodních radionuklidů 226Ra 30 Bq/kg
index hmotnostní aktivity 0,34

H - průběžných
U - koncových

* Zboží je dodáváno na dřevěných paletách EUR 800 x 1200 mm
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40
mm
115 mm

870 mm

DLAŽBA

125 mm
50 mm

3380 mm

plotové stříšky a sloupové hlavice z vibrovaného betonu
PS-18
OPLOCENÍ

technická specifikace

balení na paletě *

barevné provedení

rozměr: 180 x 500 x 30-45 mm

množství: 70 ks

přírodní

hmotnost: 7,5 kg

hmotnost: 525 kg

barvená

zaručená pevnost: 62,5 MPa
hmotnostní aktivita Ra226: 32 Bq / kg
odolnost proti ohni: stupeň A - nehořlavá / ČSN 730823
mrazuvzdornost: 50 cyklů

STŘÍŠKY

použití: pro šířku zdiva do 150 mm (pozn. stříška není opatřena okapovou drážkou)

PS-27

s okapovou drážkou

technická specifikace

balení na paletě *

barevné provedení

rozměr: 270 x 390 x 35-55 mm

množství: 80 ks

přírodní

hmotnost: 10,5 kg

hmotnost: 840 kg

barvená

zaručená pevnost: 62,5 MPa
hmotnostní aktivita Ra226: 32 Bq / kg
odolnost proti ohni: stupeň A - nehořlavá / ČSN 730823
mrazuvzdornost: 50 cyklů

DLAŽBA

použití: pro šířku zdiva do 225 mm (pozn. stříška s průběžnou okapovou drážkou proti zatékání vody)

* Zboží je dodáváno na dřevěných paletách EUR 800 x 1200 mm.
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vibrovaná čepice sluší plotu nejvíce
PS-27 KONCOVÁ

s okapovou drážkou

technická specifikace

barevné provedení

jednotlivé kusy

přírodní

hmotnost: 10 kg

barvená

zaručená pevnost: 62,5 MPa
hmotnostní aktivita Ra226: 32 Bq / kg
odolnost proti ohni: stupeň A - nehořlavá / ČSN 730823
mrazuvzdornost: 50 cyklů

OPLOCENÍ

rozměr: 270 x 390 x 35-55 mm

balení na paletě *

použití: pro šířku zdiva do 225 mm (pozn. stříška s průběžnou okapovou drážkou proti zatékání vody)

s okapovou drážkou

technická specifikace

balení na paletě *

barevné provedení

rozměr: 300 x 490 x 30 -70 mm

množství: 32 ks

přírodní

hmotnost: 17 kg

hmotnost: 544 kg

barvená

STŘÍŠKY

PS-30

zaručená pevnost: 62,5 MPa
hmotnostní aktivita Ra226: 32 Bq / kg
odolnost proti ohni: stupeň A - nehořlavá / ČSN 730823
mrazuvzdornost: 50 cyklů
použití: pro šířku zdiva do 255 mm (pozn. stříška s průběžnou okapovou drážkou proti zatékání vody)

DLAŽBA

* Zboží je dodáváno na dřevěných paletách EUR 800 x 1200 mm.
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plotové stříšky a sloupové hlavice z vibrovaného betonu
s okapovou drážkou

OPLOCENÍ

PS-35

technická specifikace

balení na paletě *

barevné provedení

rozměr: 350 x 390 x 35-55 mm

množství: 48 ks

přírodní

hmotnost: 15,5 kg

hmotnost: 744 kg

barvená

zaručená pevnost: 62,5 MPa
hmotnostní aktivita Ra226: 32 Bq / kg
odolnost proti ohni: stupeň A - nehořlavá / ČSN 730823
mrazuvzdornost: 50 cyklů

STŘÍŠKY

použití: pro šířku zdiva 300 mm (pozn. stříška s průběžnou okapovou drážkou proti zatékání vody)

PS-40

s okapovou drážkou

technická specifikace

balení na paletě *

barevné provedení

rozměr: 400 x 600 x 35-60 mm

množství: 30 ks

přírodní

hmotnost: 26 kg

hmotnost: 780 kg

barvená

zaručená pevnost: 62,5 MPa
hmotnostní aktivita Ra226: 32 Bq / kg
odolnost proti ohni: stupeň A - nehořlavá / ČSN 730823
mrazuvzdornost: 50 cyklů

DLAŽBA

použití: pro šířku zdiva 340 mm (pozn. stříška s průběžnou okapovou drážkou proti zatékání vody)

* Zboží je dodáváno na dřevěných paletách EUR 800 x 1200 mm.
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s námi je to na beton !!!
SH-47

s okapovou drážkou

technická specifikace

balení na paletě *

barevné provedení

množství: 40 ks

přírodní

hmotnost: 480 kg

barvená

zaručená pevnost: 62,5 MPa
hmotnostní aktivita Ra226: 32 Bq / kg
odolnost proti ohni: stupeň A - nehořlavá / ČSN 730823
mrazuvzdornost: 50 cyklů
použití: pro obdélníkový plotový sloupek 400 x 200 mm (pozn. sloupová hlavice se čtyřstranně vedenou
okapovou drážkou proti zatékání vody)

s okapovou drážkou

technická specifikace

balení na paletě *

barevné provedení

rozměr: 390 x 390 x 35-70 mm

množství: 48 ks

přírodní

hmotnost: 15 kg

hmotnost: 720 kg

barvená

STŘÍŠKY

SH-39

OPLOCENÍ

rozměr: 470 x 270 x 35-60 mm
hmotnost: 12 kg

zaručená pevnost: 62,5 MPa
hmotnostní aktivita Ra226: 32 Bq / kg
odolnost proti ohni: stupeň A - nehořlavá / ČSN 730823
mrazuvzdornost: 50 cyklů
použití: pro čtvercový plotový sloupek 300 x 300 mm (pozn. sloupová hlavice se čtyřstranně vedenou
okapovou drážkou proti zatékání vody)

DLAŽBA

* Zboží je dodáváno na dřevěných paletách EUR 800 x 1200 mm.
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plotové stříšky a sloupové hlavice z vibrovaného betonu
s okapovou drážkou

OPLOCENÍ

SH-49

technická specifikace

balení na paletě *

barevné provedení

rozměr: 490 x 490 x 35-70 mm

množství: 20 ks

přírodní

hmotnost: 25 kg

hmotnost: 500 kg

barvená

zaručená pevnost: 62,5 MPa
hmotnostní aktivita 226 Ra: 32 Bq / kg
odolnost proti ohni: stupeň A - nehořlavá / ČSN 730823
mrazuvzdornost: 50 cyklů

STŘÍŠKY

použití: pro čtvercový plotový sloupek 400 x 400 mm (pozn. sloupová hlavice se čtyřstranně vedenou okapovou
drážkou proti zatékání vody)

SH-60

s okapovou drážkou

technická specifikace
rozměr: 600 x 600 x 35-70 mm
hmotnost: 38 kg

balení na paletě

barevné provedení

jednotlivé kusy

přírodní
barvená

zaručená pevnost: 62,5 MPa
hmotnostní aktivita 226 Ra: 32 Bq / kg
odolnost proti ohni: stupeň A - nehořlavá / ČSN 730823
mrazuvzdornost: 50 cyklů

DLAŽBA

použití: pro čtvercový plotový sloupek 500 x 500 mm (pozn. sloupová hlavice se čtyřstranně vedenou okapovou
drážkou proti zatékání vody)

* Zboží je dodáváno na dřevěných paletách EUR 800 x 1200 mm.
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vibrovaná čepice sluší plotu nejvíce
technické informace
Pohledový nebo-li vibrovaný beton vyžaduje použití kvalitnější směsi pro jeho
výrobu. Vlastní pohledovost betonu je však chápána jen jako vzhled povrchu.
Uplatnění pohledového betonu je podmíněno hlubšímu porozumění jeho
charakteristických vlastností a výhod, práce s hmotou, liniemi, strukturou,
texturou a barvou. Námi vyráběný beton má vysoký podíl jemných částic,
které zajišťují takřka hladký povrch. Nelze však vyrobit beton bez jakýchkoliv
pórů a s naprosto jednolitou barevností. Pokud chápeme beton jako přírodní
materiál, pak by tato jeho přirozená nedokonalost měla být jeho předností,
jako u každého přírodního materiálu.

OPLOCENÍ

Beton, ve většině případů směs pouze z písku, drceného kameniva, cementu,
stavební chemie a vody, je považován za základní stavební materiál. Pro své
charakteristické vlastnosti, jako jsou hmotnost, vysoká pevnost, odolnost
a bezúdržbovost povrchu nebo vysoká tvarovatelnost v čerstvém stavu,
je tato technologie hojně používána v různých odvětvích stavebnictví
např. při výrobě malých betonových prvků, při výstavbě rodinných domů,
průmyslových objektů, mostních konstrukcí apod. V našem případě plní
i funkci estetickou, kdy finální povrch betonu zdobí běžné zakončení plotů,
protihlukových stěn nebo opěrných zdí plotovými stříškami a sloupovými
hlavicemi z tzv. pohledového betonu.

návod pro použití a údržbu
Plotové stříšky a sloupové hlavice se usazují do rovného podkladu a lepí se
mrazuvzdorným stavebním lepidlem. Spáry mezi stříškami doporučujeme
vyplnit flexibilní spárovací hmotou nebo silikonovým tmelem v barvě betonu,
aby nedocházelo ke vnikání vody do výplňového betonu (příklad špatného
spárování viz obr. 1). Plotové stříšky i sloupové hlavice musí mít na spodní
ploše okapovou drážku. Drážka je vedena po celé délce plotové stříšky. Tato
skutečnost je na první pohled patrná i při skladování stříšek na paletách.
V případě, že drážka není tažena v celé délce jednotlivých stříšek nebo není
na stříšce vůbec, dochází k vlhnutí zdiva, na kterém je instalována, což je
patrné především v zimních měsících. Následkem toho dochází ke drolení
omítky. Sloupové hlavice jsou opatřeny čtyřstranně vedenou okapovou
drážkou.

Obr. 1

Vlivem častého střídání klimatických podmínek a jejich stálého působení
na povrch (pohledovou vrstvu) betonových výrobků dochází k rychlejšímu
stárnutí a zašpinění. Tomuto lze zamezit hydrofobizací povrchu. Pro
hydrofobizaci je nejvhodnější čistá akrylátová penetrace, která poskytuje
betonu dlouhodobou ochranu. Penetrační látka uzavře kapiláry v betonu,
znemožní vnikání prachových částic do hmoty betonu a umožní snadnou
omyvatelnost povrchu. Navíc tyto látky zamezí tvorbě tzv. vápenných
výkvětů, (Tyto projevy nejsou považovány za vady výrobků a tudíž je nelze
reklamovat.) které se tvoří při opakovaném vlhnutí a vysychání betonu
a u barvených prvků zajistí stálobarevnost odstínů.

Obr. 2

STŘÍŠKY

V případě, že ukončíte i profesionálně vyzděnou či omítnutou zeď stříškou,
která není opatřena okapovou drážkou, často dochází k promáčení stěny
(viz. obr. 2).

upozornění
Betonové prvky označené výrobcem jako PS (plotové stříšky) jsou určeny
výhradně k zakončování průběžného zdiva. Nepoužíváme je jako náhradu za
sloupové hlavice, které jsou označené v katalogu jako SH (např. SH-47 nelze
nahradit PS-27, viz. obr. 3).

Obr. 3

Barevná provedení:

přírodní

šedá

černá

žlutá

okrová

červená

skořicová

hnědá

Barvy jsou pouze orientační.

* Zboží je dodáváno na dřevěných paletách EUR 800 x 1200 mm.
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DLAŽBA

Nakupujte kvalitní výrobky, odpovídající všem technickým
parametrům, které povedou vždy ke spokojenosti Vás či
Vašich zákazníků.

OPLOCENÍ

KVĚT

KRAJOVKA

technická specifikace

balení na paletě *

rozměr: 265 x 220 x 60 mm

množství: 264 ks

přírodní

hmotnost: 4,8 kg

hmotnost: 1267 kg

červená

použití: 26 ks = 1 m2

použití: 10,15 m2

okrová

technická specifikace
rozměr: 135 x 220 x 60 mm
265 x 110 x 60 mm

balení na paletě *

STŘÍŠKY

barevné provedení

množství: 528 ks

přírodní

hmotnost: 1267 kg

červená

hmotnost: 2,4 kg

OBRUBNÍK

barevné provedení

okrová

technická specifikace

balení na paletě *

barevné provedení

rozměr: 500 x 210 x 60 mm

množství: 50 ks

přírodní

hmotnost: 15,5 kg

hmotnost: 775 kg

červená

DLAŽBA

okrová

OBRUBNÍK TENKÝ

technická specifikace

balení na paletě *

barevné provedení

rozměr: 500 x 210 x 30 mm

množství: 80 ks

přírodní

hmotnost: 9,5 kg

hmotnost: 760 kg

červená
okrová
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TRAVNICE

technická specifikace

balení na paletě *
množství: 132 ks

přírodní

hmotnost: 4,80 kg

hmotnost: 634 kg

červená
okrová

technická specifikace

balení na paletě *

OPLOCENÍ

rozměr: 260 x 260 x 60 mm
použití: 15 ks = 1 m2

KORÝTKO MALÉ

barevné provedení

barevné provedení

rozměr: 260 x 160 x 60 mm

množství: 105 ks

přírodní

hmotnost: 7 kg

hmotnost: 735 kg

červená
okrová

technická specifikace

balení na paletě *

barevné provedení

rozměr: 350 x 250 x 85 mm

množství: 72 ks

přírodní

hmotnost: 14 kg

hmotnost: 1008 kg

červená

STŘÍŠKY

KORÝTKO VELKÉ

okrová

KVĚT, OBRUBNÍK, TRAVNICE, KORÝTKO

směrná hodnota max. 150 Bq / kg

tolerance rozměrů výška

± 2 mm

pevnost
v tlaku

≥ 60 MPa
≥ 50 MPa

- průměrná pevnost pro I. třídu
- průměrná pevnost pro I-. třídu

odolnost povrchu cementového betonu
proti účinkům vody a chemických
rozmrazovacích látek po 100 cyklech
metodou A-ČSN 731326
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průměrná hodnota odpadu max.
1000 g/m2

DLAŽBA

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

hmotnostní aktivita Ra226

KONČÁK s.r.o.
Betonové výrobky Končák, jako ryze česká firma, působí na našem trhu již od roku 1994. V únoru 2008 se transformovala na společnost s ručením omezeným.
Původní program byl postaven na výrobě, dodání a pokládce zámkové dlažby. Tento projekt, kterým firma zahajovala svou činnost, se v průběhu vývoje stal
okrajovým. Již celá dvě desetiletí se společnost zabývá výrobou a prodejem přírodních a barvených betonových prvků určených pro stavebnictví. V posledních
deseti letech je výrobní program zaměřen zejména na plotové stříšky a sloupové hlavice z pohledového, nebo-li vibrovaného betonu.
V roce 2011 byla v zahraničí zakoupena technologie na výrobu bezzákladového oplocení. O rok později, po vydání platných certifikátů deklarujících nejen
kvalitu, byl nově představený plotový systém pevně zařazen do výrobního programu společnosti KONČÁK s.r.o. nyní je možné říci, že se jedná o nejžádanější
komoditu. Cílem společnosti je především zdokonalovat kvalitu všech dodávaných výrobků a poskytovaných služeb s důrazem na osobní přístup a profesionální
jednání.
Firma KONČÁK s.r.o. se zapsala do podvědomí nejen drobným stavebníkům, stavebním firmám, ale též řetězcům prodejen se stavebním materiálem a stala se
žádaným dodavatelem na českém trhu.

výrobní program
bezzákladové betonové oplocení
Pokud plánujete oplotit svůj pozemek betonovým plotem, neváhejte a využijte toto zajímavé řešení složené z jednoduchých a snadno použitelných betonových
prvků. Tento betonový plot získává díky svým skvělým vlastnostem rychle na oblibě. Betonové ploty, oplocení. Ano, je to pravdivé označení pro tento druh
betonového výrobku - plotu. Oproti zděným oplocením ze ztraceného bednění, štípaných bloků či různých cihel, toto vyžaduje pouze doporučené zahloubení
a zabetonování jednotlivých betonových sloupků, do kterých se následně zasouvají betonové desky vybraného dekoru a tvaru.
Naše bezzákladové oplocení je kvalitní český výrobek, se všestranným použitím. Vhodný k oploceni jak rodinných domů a zahrad tak i průmyslových objektů.
Jednoduchý stavebnicový systém, se kterým si můžete sami ve velmi krátké době neprodyšně a vkusně oplotit svůj pozemek. A to za velmi příznivou cenu.

plotové stříšky a sloupové hlavice
Betonové stříšky a sloupové hlavice s okapovou drážkou z pohledového, nebo-li vibrovaného betonu určené k zakrytí oplocení vyzděných ze štípaných bloků,
ztraceného bednění či klasických cihel. Díky svému hladkému povrchu zdobí téměř každý profesionálně vyzděný plot. Nejen pro svou příznivou cenu jsou velmi
poptávané, porovnejte nákupní ceny s konkurencí.

dlažba a doplňky k chodníkům
Zámková dlažba květ a doplňky k chodníkům jsou vyráběny ruční vibrolitou technologií zaručující: geometrickou přesnost, nízkou nasákavost, mrazuvzdornost,
odolnost proti otěru, bezúdržbový povrch, ekologický výrobek.

kontakty
expedice zboží a korespondenční adresa:
KONČÁK s.r.o. Kostelní Lhota 338, 289 12 Sadská, okr. Nymburk,
tel.:
325 599 209
mobil:
731 528 363, 734 442 281, 731 528 353
e-mail: obchod@koncak.cz

sídlo společnosti a fakturační adresa:
KONČÁK s.r.o. Kovanice 160, 288 02 Nymburk
IČ:
28238494
DIČ:
CZ28238494

pracovní doba
Po - Čt

7.00 - 15.30

Pá

7.00 - 15.00

Směr
Nymburk
Mladá Boleslav

Sadská

Kostelní
Lhota

Písková
Lhota

Směr Praha

Směr
Poděbrady

Směr Hradec
Králové
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