
DOPRAVA PO ČR

ZDARMA*
VOLEJTE ZDARMA

800 900 602

•  panely jsou zakončeny na jedné straně ostny o délce 30 mm, druhá strana je naopak 

zakončena na tupo s vodorovným drátem

•  aplikace panelů je možná ostny nahoru nebo dolů dle potřeb

•  možnost montáže s podhrabovými deskami

•  rychlá instalace

•  nejvyšší kvalita

•  ke všem výškám nabízíme širokou škálu dvoukřídlých, jednokřídlých bran a branek se shodnou výplní

•  obdélníková oka

•  upevnění na sloupky se čtyřhranným profi lem (CLASSIC, SUPER, SUPER STRONG)

•  šířka panelů 2500 mm

•  úprava Zn a Zn + PVC – barva zelená RAL 6005, antracit RAL 7016

PANELY PILOFOR® CLASSIC S PROLISEM

popis výrobku
výška 
(mm)

CLASSIC 
Fe

CLASSIC 
svařen z galvanicky 

pozinkovaných drátů

doporučená 

výška 

sloupku

doporučený 

počet upevnění 

na sloupek

počet 

prolisů 

„V“

velikost ok 

50 × 200 mm

 drátu 5 mm

1030   1500 3 2
1230   1700 4 2
1530   2000 4 3
1730   2200 5 3
2030   2600 6 4

popis výrobku
výška 
(mm)

CLASSIC 
Zn

doporučená 

výška 

sloupku

doporučený 

počet upevnění 

na sloupek

počet 

prolisů 

„V“

velikost ok 

50 × 200 mm

 drátu 5 mm

1030  1500 3 2
1230  1700 4 2
1530  2000 4 3
1730  2200 5 3
2030  2600 6 4
2430  3200 7 4

popis výrobku
výška 
(mm)

CLASSIC 
Zn + PVC
RAL 6005

CLASSIC 
Zn + PVC
RAL 7016

doporučená 

výška 

sloupku

doporučený 

počet upevnění 

na sloupek

počet 

prolisů 

„V“

velikost ok 

50 × 200 mm

 drátu 5 mm

1030   1500 3 2
1230   1700 4 2
1530   2000 4 3
1730   2200 5 3
2030   2600 6 4
2430  – 3200 7 4

JINÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ PANELŮ JE MOŽNÉ NA OBJEDNÁVKU.

Průmyslové svařované panely
PILOFOR® CLASSIC

www.pilecky.cz

POUŽITÍ: průmyslové budovy, továrny, školy, parky, hřiště...
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URČENO PRO DALŠÍ
POVRCHOVOU ÚPRAVU

Sídlo: Mokrovraty 177    |    262 03  Nový Knín – Česká republika

Tel.: +420 318 593 878    |    Fax: +420 318 593 849    |    E-mail: obchod@pilecky.cz

www.pilecky.cz    |    www.ploty-pletivo-oploceni.cz

VYZKOUŠEJTE
KONFIGURÁTOR PLOTŮ
www.postavsiplot.cz

19-3

kvality

* dle obchodních podmínek 

společnosti Pilecký s.r.o.

054-19_PIL_letaky_KATALOG__CZ__19-3_v2.indd   44054-19_PIL_letaky_KATALOG__CZ__19-3_v2.indd   44 27.02.2019   15:05:4227.02.2019   15:05:42



MOŽNOST PRONÁJMU

Příslušenství k montáži 
svařovaných panelů PILOFOR®

popis výrobku

objímka na panely PILOFOR® 

pro sloupek  48 mm, Zn
koncová

průběžná

objímka na panely PILOFOR® 

pro sloupek  48 mm, Zn + PVC, 

barva zelená RAL 6005

koncová

průběžná

příchytka panelu PILOFOR® PVC 

na sloupek  48 mm včetně šroubu
zelená

černá

hákový šroub s matkou 

příchytka Zn k uchycení panelu na hranatý 

sloupek

Zn

příchytka Zn k uchycení panelů k obdélníkovým 

sloupkům PILODEL® 60 × 40 mm

koncová

průběžná

rohová

příchytka Zn + PVC k uchycení panelů 

k obdélníkovým sloupkům 

PILODEL® 60 × 40 mm

barva zelená RAL 6005

koncová

průběžná

rohová

příchytka z PVC a nerez oceli k uchycení panelů 

k obdélníkovým sloupkům PILODEL® 60 × 40 mm

zelená

černá

příchytka PVC na sloupek 60 × 40 mm 

pro panely PILOFOR® včetně šroubu

zelená

černá

panelová spojka z nerez oceli

kleště na panelové spojky

svorky z nerez oceli ke zdi (2 ks v balení) 

příchytka z PVC k uchycení panelů ke čtyřhranným 

sloupkům včetně krytky na hlavu šroubu 

zelená

černá

šedá

bílá

PVC příchytka panelů ke konstrukci brány

nerezová příchytka panelů ke konstrukci brány

trhací šroub Zn k upevnění příchytky

se zalamovací hlavou

délka 42 mm

délka 52 mm

šroub M6 pozinkovaný délka 40 mm

příchytka panelu PILOFOR®  z nerez oceli – motýlek

objímka PVC na sloupky 60 × 40 mm 

pro panely PILOFOR®
zelená

černá

příchytka pro PILOFOR® – ST 

na sloupek 60 × 40 mm, PVC

zelená

černá

příchytka pro PILOFOR® – PRO 

na sloupek 60 × 40 mm, PVC

zelená

černá

příchytka panelu PILOFOR® osazení, 

kovový přítlak, 60 × 40 mm, PVC

zelená

černá

čepička sloupku 60 × 40 mm 

s háčky na čele

zelená

černá

čepička sloupku  48 mm 

s háčky na čele

zelená

černá

NOVINKA

NOVINKA

Sídlo: Mokrovraty 177    |    262 03  Nový Knín – Česká republika
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