
HLINNÍKOVÉ OPLOTENIA
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NAŠE MODELY

Sme poľský výrobca modulárnych hliníkových systémov, ktoré umožňujú realizovať najk-
valitnejšie prvky záhradnej architektúry: plotové polia, brány, brány a smetné koše. 
Všetky produkty ZALU sú vyrobené z práškovo lakovaného hliníka, ktorý zaručuje vysokú 
odolnosť voči poveternostným vplyvom a jedinečnú estetiku. Plot je dôležitým prvkom 
nehnuteľnosti, preto analyzujeme každý detail našich výrobkov a podrobujeme ho detail-
nej kontrole kvality.

Tím ZALU tvoria inžinieri, dizajnéri a technológovia špecializujúci sa na spracovanie 
hliníka. 

V nasledovných stranách katalógu najdete viacero projektov výhradne z výroby 
spoločnosti ZALU. Dúfame, že Vás inšpirujú pre realizáciu oplotenia vašeho objektu. 
Sľubujeme podporu a odborné poradenstvo v každej fáze realizácie Kontaktujte našich 
miestnych distribútorov. Ich znalosti a skúsenosti urobia z hliníkového plotu ZALU 
výkladnú skriňu Vášho pozemku. Ako výrobca garantujeme kvalitu, ktorú vám poskytne.
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Elegantný plot z čiernych tehál je doplnený hliníkovými 
prvkami na báze profilov s výškou 150 mm, 
usporiadaných horizontálne v rozostupoch po 25 mm. 
Brány a oplotenie je práškovo lakované v RAL9006. 
Bránky sú vybavené hliníkovými rukoväťami rovnakej 
farby. Celá realizácia pôsobí brilantne v kombinácii 
so záhradnou zeleňou.

Hliníkové ploty vynikajú od oceľových plotov hlavne 
veľmi vysokou estetikou, ľahkosťou a nenáročnosťou. 
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Moderná architektúra sa zameriava na minimalistické 
riešenia, ktoré dokonale splývajú s vonkajším prostredím. 
Plot je vyrobený zo zvislých profilov 50x50 usporiadaných 
zvislo v rozostupoch 60 mm. Celok vytvára veľmi efektné 
riešenie a chýbajúce spojenie profilov v hornej časti rozpätia 
ich robí extrémne ľahkými. 

Konštrukcia oplotenia RIO predpokladá, že zvislé profily 
sú spojené len na ich základni. Tento postup umožňuje 
zostaviť oplotenie tak, že zo zeme vyčnievajú iba zvislé 
profily. Priestor medzi profilmi tak môžete vyplniť napríklad 
ozdobnými kamienkami alebo záhradnou kôrou, čím 
sa záhrada opticky zväčší a uvoľní sa pred pozemok.
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Zabezpečenie súkromia je jednou z mnohých úloh s ktorými 
ploty pomáhajú. Na fotografii je hliníkový plot inštalovaný v 
španielskom meste Alicante. Striedavé usporiadanie hladkých 
a ryhovaných profilov dodáva plotu rozmanitosť, čo v kom-
binácii so španielskou krajinou vytvára atmosférickú kom-
pozíciu. Prvky oplotenia sú povrchovo upravené v RAL9006.

Profily sú vybavené systémom pero-drážka, ktorý umožňuje 
vybudovať tesné steny v súkromí. Vďaka tejto konštrukcii je 
možné zabezpečiť súčinnosť medzi jednotlivými profilmi, čo sa 
premieta do vysokej odolnosti plotu. Vysoká kvalita použitých 
komponentov sa premieta do vysokej odolnosti voči poveter-
nostným vplyvom, akými sú napríklad v prezentovanom preve-
dení - vysoká teplota.
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Prvky oplotenia sú vyrobené zo 100 mm vysokých hliníkových 
profilov usporiadaných horizontálne v rozostupoch cca 45 mm. 
Brány a krídlové brány sú vybavené maskovacími rámikmi 
pre vertikálne medzery v oblasti pántov a kazetami 
s elektrickými údermi. Hliníkové mreže v bránach dodávajú 
eleganciu a dokonale dotvárajú celkový efekt.

Modulárna konštrukcia umožňuje výrobu plotov ideálne 
prispôsobených očakávaniam klienta pri optimalizácii 
nákladov. Aplikovaná technológia bezšvíkových spojov 
zaručuje rýchlu a efektívnu montáž a v prípade poškodenia 
akéhokoľvek prvku možnosť jednoduchého servisu. Všetky 
tieto vlastnosti sa premietajú do minimalizácie zapojenia 
používateľov počas mnohých rokov prevádzky oplotenia.
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Elegantný plot je ukončený svetlou dekoratívnou omietk-
ou, vyplnený hliníkovými prvkami vo farbe RAL7016. 
Horizontálne profily vysoké 198 mm, usporiadané 
s medzerami po cca 20 mm, zaručujú pocit intimity 
a bezpečia. Systémová strieška na smeti zvyšuje komfort 
používania a skvele dopĺňa dizajn celého plotu.

Hliník je veľmi odolný materiál, a zároveň rozhodne ľahší 
ako oceľ. To sa premieta do nižšej záťaže komponentov, 
čo priamo predlžuje ich životnosť. Hliník používaný 
na výrobu plotov je možné plne recyklovať, vďaka čomu 
sú šetrné k životnému prostrediu.
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Model Palermo je elegantný a moderný plot 
vyrobený z 50mm vysokých horizontálnych profilov. 
Nízky profil v kombinácii s 25mm medzerou dodáva 
plotu dvojitý charakter. Keď stojíme blízko, máme 
dojem tesného a masívneho plotu, pričom z diaľ ky 
môžeme obdivovať krásu nehnuteľnosti, mierne 
prerezanú horizontálnymi profilmi.

Množstvo profilov a riešení nám umožňuje vyrábať 
prvky „šité na mieru“, ktoré splnia očakávania 
aj tých najnáročnejších zákazníkov.
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Moderná architektúra sa zameriava na minimalistické 
riešenia, ktoré dokonale splývajú s vonkajším prostredím. 
Plot je vyrobený zo zvislých profilov 50x50 usporiadaných 
zvislo v rozostupoch 60 mm. Celok vytvára veľmi efektné 
riešenie a chýbajúce spojenie profilov v hornej časti rozpätia 
ich robí extrémne ľahkými. 

Konštrukcia oplotenia RIO predpokladá, že zvislé profily 
sú spojené len na ich základni. Tento postup umožňuje 
zostaviť oplotenie tak, že zo zeme vyčnievajú iba zvislé 
profily. Priestor medzi profilmi tak môžete vyplniť napríklad 
ozdobnými kamienkami alebo záhradnou kôrou, čím 
sa záhrada opticky zväčší a uvoľní sa pred pozemok.
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Plot, brána a vjazdová brána by mali tvoriť súvislý celok 
oplotenia, ktorý sa stáva zaujímavým akcentom odlišu-
júcim nehnuteľnosť. Kombinácia vzorov RIO a Berlin je 
kompozíciou, ktorá pôsobí stabilne a elegantne. 

Jednoduché usporiadanie prvkov a jednotné farby 
robia z hliníkového plotu nadčasový produkt. 
Stavebnicový systém umožňuje navrhnúť presne také 
kompozície, o ktorých naši klienti snívajú. Dôležitý je 
nielen vzhľad, ale aj funkčnosť, ktorú oceníte 
pri každodenných činnostiach.
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Zabezpečenie súkromia je jednou z mnohých úloh s ktorými 
ploty pomáhajú. Na fotografii je hliníkový plot inštalovaný v 
španielskom meste Alicante. Striedavé usporiadanie hladkých 
a ryhovaných profilov dodáva plotu rozmanitosť, čo v kom-
binácii so španielskou krajinou vytvára atmosférickú kom-
pozíciu. Prvky oplotenia sú povrchovo upravené v RAL9006.

Profily sú vybavené systémom pero-drážka, ktorý umožňuje 
vybudovať tesné steny v súkromí. Vďaka tejto konštrukcii je 
možné zabezpečiť súčinnosť medzi jednotlivými profilmi, čo sa 
premieta do vysokej odolnosti plotu. Vysoká kvalita použitých 
komponentov sa premieta do vysokej odolnosti voči poveter-
nostným vplyvom, akými sú napríklad v prezentovanom preve-
dení - vysoká teplota.
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Prvky oplotenia sú vyrobené zo 100 mm vysokých hliníkových 
profilov usporiadaných horizontálne v rozostupoch cca 45 mm. 
Brány a krídlové brány sú vybavené maskovacími rámikmi 
pre vertikálne medzery v oblasti pántov a kazetami 
s elektrickými údermi. Hliníkové mreže v bránach dodávajú 
eleganciu a dokonale dotvárajú celkový efekt.

Modulárna konštrukcia umožňuje výrobu plotov ideálne 
prispôsobených očakávaniam klienta pri optimalizácii 
nákladov. Aplikovaná technológia bezšvíkových spojov 
zaručuje rýchlu a efektívnu montáž a v prípade poškodenia 
akéhokoľvek prvku možnosť jednoduchého servisu. Všetky 
tieto vlastnosti sa premietajú do minimalizácie zapojenia 
používateľov počas mnohých rokov prevádzky oplotenia.

Lokálny distribútor

Výrobky prezentované vo fotografickom materiáli majú často špeciálne vybavenie a nie sú vždy kompatibilné so štandardnou verziou. Katalóg nepred-
stavuje ponuku v zmysle Občianskeho zákonníka. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny. Farby uvedené v publikácii sa môžu v skutočnosti líšiť a mali by 

ste ich považovať len za orientačné. Všetky práva vyhradené. Rozmnožovanie a používanie, aj sčasti, len so súhlasom ZALU.


