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PROFIL PROFIL

Společnost DEKMETAL je členem skupiny DEK, největšího 
dodavatele stavebních materiálů v ČR a na Slovensku. Výroba byla 
zahájena již v roce 2003 jako divize mateřské společnosti a od roku 
2007 působí na trhu jako samostatná společnost DEKMETAL s.r.o.

Výrobní závod společnosti DEKMETAL  
se nachází v obci Dřísy nedaleko Brandýsa nad Labem, cca 25 km 
severně od Prahy.

Skupina DEK je největším dodavatelem materiálů a služeb 
pro stavebnictví v České a Slovenské republice a lídrem inovací 
v prodeji stavebních materiálů.

Dodává služby a materiály pro rezidenční, průmyslovou 
i inženýrskou výstavbu.

Za svůj úspěch vděčí důvěře více než 240 tisíců pravidelných 
zákazníků z řad řemeslníků, stavebních firem, investorů 
a spotřebitelů.

prodejny Stavebnin DEK

výrobní závod DEKMETAL



ZÁKLADNÍ NABÍDKA
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Výrobní tolerance jednotlivých rozměrů a úhlů u produktů zařazených do tohoto katalogu jsou uvedeny v interní, pravidelně aktualizované směrnici výrobce 
č. 00089/2004. Směrnice je plně v souladu s platnými výrobkovými normami a zavedeným systémem řízení výroby ISO 9001. Konkrétní hodnoty tolerancí 
na požádání u výrobce.

ROZMĚRY (mm)
Délka 200-2500
Výška 200-3000
Šířka 55
Tl. plechu 1,0
Střední výztuha od délky pole 1250 mm

LAMELLA C
Základní plotová výplň LAMELLA C představuje ideální 
poměr ceny a užitné hodnoty. Zároveň poskytuje 
dostatečné soukromí při zachování průhlednosti. Díky 
výraznému naklonění skvěle odvádí srážkovou vodu. 
Plotová výplň je sestavena z jednoduchých lamel ve 
tvaru písmena C, které jsou oboustranně opatřené 
polyuretanovým lakem pro dlouhou životnost. 

Barva:

ANTHRACITE GREY
RAL 7016 
7G78D 
PU 35



Výrobní tolerance jednotlivých rozměrů a úhlů u produktů zařazených do tohoto katalogu jsou uvedeny v interní, pravidelně aktualizované směrnici výrobce 
č. 00089/2004. Směrnice je plně v souladu s platnými výrobkovými normami a zavedeným systémem řízení výroby ISO 9001. Konkrétní hodnoty tolerancí 
na požádání u výrobce.

ROZMĚRY (mm)
Délka 200-3000
Výška 200-3000
Šířka 55
Tl. plechu 1,0
Střední výztuha od délky pole 1500 mm

Plotová výplň LAMELLA Z je seskládána za skupiny 
lamel v tvaru písmena Z. Tento tvar a skladba poskytuje 
větší soukromí a plotová výplň je téměř neprůhledná. 
Tak jako lamely ve tvaru písmena C, jsou oboustranně 
lakované polyuretanovým lakem, který se vyznačuje 
vynikající barevnou stálostí a dlouhou životností. 

LAMELLA Z

Barva:

ANTHRACITE GREY
RAL 7016 
7G78D 
PU 35



Výrobní tolerance jednotlivých rozměrů a úhlů u produktů zařazených do tohoto katalogu jsou uvedeny v interní, pravidelně aktualizované směrnici výrobce 
č. 00089/2004. Směrnice je plně v souladu s platnými výrobkovými normami a zavedeným systémem řízení výroby ISO 9001. Konkrétní hodnoty tolerancí 
na požádání u výrobce.

ROZMĚRY (mm)
Délka 200-2750
Výška 200-3000
Šířka 50
Tl. plechu 0,5
Střední výztuha ne

Pozn. při výšce pole nad 1000 mm je nutný vodorovný spoj panelů

Plotové výplně CANTO, PERFORATO A RAZZO 
vycházejí z oblíbené fasádní produktové řady 
DEKPROFILE FOR ARCHITECT. 

Jedná se o elegantní ohýbané profily. Plotovou výplň 
CANTO vytváří vždy dva profily obrácené k sobě 
rubovou stranou, aby plot působil esteticky z veřejné i 
privátní strany. Tato výplň poskytuje i bohatou nabídku 
barev a dekorů. 

CANTO

Barvy a dekory:

RAL 9010 
2W690

RAL 9006 
MMA96

RAL 9007 
2A97U

RAL 7016 
2G016

LIGHT 
WOOD 
7DSAA

DARK 
WOOD 
7DTAA

RAL 7016 
2G43A

RAL 9005 
2N156

RAL 9005 
2N09A

CORTEN 
MIC82



Výrobní tolerance jednotlivých rozměrů a úhlů u produktů zařazených do tohoto katalogu jsou uvedeny v interní, pravidelně aktualizované směrnici výrobce 
č. 00089/2004. Směrnice je plně v souladu s platnými výrobkovými normami a zavedeným systémem řízení výroby ISO 9001. Konkrétní hodnoty tolerancí 
na požádání u výrobce.

ROZMĚRY (mm)
Délka 200-2750
Výška 200-3000
Šířka 40
Tl. plechu 1,0
Střední výztuha ne

Pozn. při výšce pole nad 980mm je nutný vodorovný spoj panelů

Speciální verze výplně PERFORATO je určená pro 
designové a atypické ploty. Profil plotu je opatřen 
perforací, díky které vzniká neotřelý a jedinečný design. 
Perforace může být tvořena kruhovými, čtvercovými  
a oválnými otvory různých velikostí dle výběru zákazníka.

PERFORATO

Barva:

ANTHRACITE GREY
RAL 7016 
7G78D 
PU 35



Výrobní tolerance jednotlivých rozměrů a úhlů u produktů zařazených do tohoto katalogu jsou uvedeny v interní, pravidelně aktualizované směrnici výrobce 
č. 00089/2004. Směrnice je plně v souladu s platnými výrobkovými normami a zavedeným systémem řízení výroby ISO 9001. Konkrétní hodnoty tolerancí 
na požádání u výrobce.

ROZMĚRY (mm)
Délka 200-2750
Výška 200-3000
Šířka 50
Tl. plechu 0,5
Střední výztuha ne

Pozn. při výšce pole nad 600 mm je nutný vodorovný spoj panelů

Plotová výplň RAZZO tvoří dva ohýbané profily 
postavené k sobě rubovou stranou profilu,  
které v průřezu připomínají tvar rakety.  
Profil je v celé ploše plný, takže poskytuje 100% 
soukromí na privátní straně.Výplň je dostupná v široké 
škále barev a dekorů.

RAZZO

Barvy a dekory:

RAL 9010 
2W690

RAL 9006 
MMA96

RAL 9007 
2A97U

RAL 7016 
2G016

LIGHT 
WOOD 
7DSAA

DARK 
WOOD 
7DTAA

RAL 7016 
2G43A

RAL 9005 
2N156

RAL 9005 
2N09A

CORTEN 
MIC82



www.dekmetal.cz

kontaktní osoba:

VÝROBNÍ AREÁL:
DEKMETAL s.r.o.
Hlavní 286
277 14 Dřísy
Česká republika

SÍDLO SPOLEČNOSTI:
DEKMETAL s.r.o.
Tiskařská 257/10
108 00 Praha 10
Česká republika

tel.: +420 326 971 775
e-mail: ploty@dekmetal.cz

KONTAKTY

Ing. Radek Krejčík 

+420 733 168 528
radek.krejcik@dek-cz.com
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