
 

 
 

 
 
 

 

 

  
    
    
 

 

 

 
 

 

CCeennííkk  kkoommppoozziittnníícchh  pplloottoovveekk  WWPPCC  

Typ Rozměr Provedení Povrch Zakončení Barva
Cena                     

bez DPH
Váha

  plotovka PRW 90 city 90x15x4000 mm plná emboss rovné
cihla, tmavý kaštan, třešeň, světlý dub, šedý 

kámen, eben, slonová kost, smrk
770 Kč / ks 1,9 kg / m

  plotovka PRW 90 farm 90x15x4000 mm plná
jemně                    

broušený 
rovné

cihla, tmavý kaštan, třešeň, světlý dub, šedý 

kámen, eben, slonová kost, smrk
770 Kč / ks 1,9 kg / m

  plotovka PRW 90 PLUS 

country
90x15x4000 mm plná

emboss 

broušený
rovné

cihla, tmavý kaštan, třešeň, světlý dub, šedý 

kámen, eben, slonová kost, smrk
815 Kč / ks 1,9 kg / m

  plotovka PRW 120 city 120x15x4000 mm komůrková emboss rovné
cihla, tmavý kaštan, třešeň, světlý dub, šedý 

kámen, eben, slonová kost, smrk
770 Kč / ks 1,9 kg / m

  plotovka PRW 120 farm 120x15x4000 mm komůrková
jemně                         

broušený 
rovné

cihla, tmavý kaštan, třešeň, světlý dub, šedý 

kámen, eben, slonová kost, smrk
770 Kč / ks 1,9 kg / m

  plotovka PRW 120 PLUS 

country
120x15x4000  mm komůrková

emboss 

broušený
rovné

cihla, tmavý kaštan, třešeň, světlý dub, šedý 

kámen, eben, slonová kost, smrk
815 Kč / ks 1,9 kg / m

  krytka plotovky PRW 120x15 mm - - - černá 14 Kč / ks -

  plotovka CPL PROFI 80x15 mm plná - rovné šedá, světlý dub, teak, ořech, antique 242 Kč / m 1,4 kg / m

  plotovka CPL PROFI 80x15 mm plná - oblouček šedá, světlý dub, teak, ořech, antique 261 Kč / m 1,4 kg / m

plotovka CPL PRM 85x13 mm plná - rovné
palisandr, černá, červenohnědá, teak                                                                    

(délky: 1000, 1200, 1500, 1800, 2000, 3000 mm)
207 Kč / m 1,3 kg / m

  plotovka CPL DŘEVOPLUS 70x15x mm plná - rovné světlé dřevo, tmavé dřevo 150 Kč / m 1,4 kg / m

  plotovka CPL DŘEVOPLUS 70x15x mm plná -

oblouček, 

jednostranné 

zkosení

světlé dřevo, tmavé dřevo 161 Kč / m 1,4 kg / m

plotovka WDPL 

FOREST/RUSTIC
120x11x3000 mm plná - rovné cedar, teak, merbau, palisander, inox, eben 644 Kč/ ks 1,7 Kg/m

plotovka WDPL                            

FOREST
70x16x2000 mm plná - rovné cedar, teak, merbau, palisander, inox, eben, wenge                                                                                                                354 Kč / ks 1,35 Kg/m

plotovka WDPL                               

FOREST
90x16x2000 mm plná - rovné cedar, teak, merbau, palisander, inox, eben, wenge                                                                                                                    429 Kč / ks 1,7 Kg/m

plotovka WDPL PLUS              

FOREST
120x11x3600 mm plná - rovná cedar, teak, merbau, palisander, inox 832 Kč / ks 1,7 Kg/m

plotovka WDPL PLUS              

FOREST/RUSTIC
150x19x4000 mm plná - rovná cedar, teak, palisander, inox, eben 1416 Kč / ks 2 Kg / m

15 Kč / ks -

6 Kč / ks -

MINIMÁLNÍ  OBJEDNACÍ  MNOŽSTVÍ  JE  20 m

  krácení plotovek z typových délek (formátování)

  úprava latí (sražení hran, řez pod úhlem)
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