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Sloupky a vzpěry

www.pilecky.cz

spojovací materiál 

pro vzpěru• silně zinkováno

•  námi využívaná technologie zajišťuje minimálně dvojnásobnou 
korozní odolnost na železných a pozinkovaných materiálech 

(testováno v komoře solnou mlhou)

•  jedná se o nejvyšší stupeň povrchové ochrany a lakování v ČR

popis výrobku výška/průměr/síla stěny (mm)

SLOUPEK Zn 

černá plastová 

čepička

součástí sloupku 

je černá příchytka 

napínacího drátu

*  součástí sloupku 

není příchytka 

napínacího drátu

1750/38/1,25

2000/38/1,25

2300/38/1,25

2600/38/1,50

1500*/48/1,50

1750*/48/1,50

2000*/48/1,50

2100/48/1,50

2400/48/1,50

2600/48/1,50

3000/48/1,50

SLOUPEK Zn + PVC

zelená plastová 

čepička

součástí sloupku 

je zelená příchytka 

napínacího drátu

barva zelená 

RAL 6005

*  součástí sloupku 

není příchytka 

napínacího drátu

1750/38/1,25

2000/38/1,25

2300/38/1,25

2600/38/1,50

1500*/48/1,50

1750*/48/1,50

2000*/48/1,50

2100/48/1,50

2400/48/1,50

2600/48/1,50

3100/48/1,50

• silně zinkováno

•  vzpěry jsou v horní části seříznuté 

k upevnění na sloupek s plastovou koncovkou

•  součástí vzpěr je spojovací materiál

•  vzpěry IDEAL® se používají shodně i pro sloupky PILCLIP®

popis výrobku výška/průměr/síla stěny (mm)

VZPĚRA Zn 1750/38/1,25

2000/38/1,25

2500/38/1,25

VZPĚRA Zn + PVC

barva zelená 

RAL 6005

1750/38/1,25

2000/38/1,25

2500/38/1,25

2700/38/1,50

3000/38/1,50

3000/48/1,50

VZPĚRA Zn + PVC

barva antracit 
2000/38/1,25
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kvality

* dle obchodních podmínek 

společnosti Pilecký s.r.o.

PĚTISTUPŇOVÁ OCHRANA 
SLOUPKŮ A VZPĚR: 

 odmaštění

 fosfátování

 oplach demi vodou 3×

  pasivace 
(proces Envirox „SG“)

  lakování polymerovou 
barvou 80 μm

ocelový prvek
vrstva zinku

Sloupky kulaté – IDEAL® Plotové vzpěry kulaté – IDEAL®
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Jiné barevné provedení sloupků 
je možné na objednávku.

Sloupky čtyřhranné k panelům PILOFOR®

Jiné barevné provedení sloupků 
je možné na objednávku.
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PĚTISTUPŇOVÁ OCHRANA 
SLOUPKŮ: 

 odmaštění

 fosfátování

 oplach demi vodou 3×

  pasivace 
(proces Envirox „SG“)

  lakování polymerovou 
barvou 80 μm

ocelový prvek
vrstva zinku

popis výrobku výška/průměr/síla stěny (mm)

SLOUPEK Zn + PVC

součástí sloupku je zelená 

PVC čepička

barva zelená RAL 6005

1700/48/1,50

2000/48/1,50

2300/48/1,50

2500/48/1,50

2700/48/1,50

3000/48/1,50

SLOUPEK Zn + PVC

součástí sloupku je černá 

PVC čepička

barva antracit

1700/48/1,50

2000/48/1,50

2300/48/1,50

Sloupky PILOFOR® 60 × 60 mm 
k panelům PILOFOR® 
popis výrobku výška sloupku (mm) Zn

Zn + PVC 
RAL 6005

čtvercový průřez 60 × 60 mm

síla stěny 1,50 mm

součástí sloupku jsou zalisované 

matky M6 a černá PVC čepička

barva zelená RAL 6005

1500  

1700  

2000  

2200  

2400  

2600  

2800  

3000  

3200  

Sloupky PILODEL® 60 × 40 mm 
k panelům PILOFOR® 

popis výrobku výška sloupku (mm) Zn
Zn + PVC 
RAL 6005

Zn + PVC 
RAL 7016

obdélníkový průřez 60 × 40 mm

síla stěny 1,50 mm

součástí sloupku je černá PVC čepička

barva zelená RAL 6005,

antracit RAL 7016

1500   –

1700   –

2000   

2200   

2400   

2600   –

3000   –

3200   –

•  námi využívaná technologie zajišťuje minimálně dvojnásobnou korozní 
odolnost na železných a pozinkovaných materiálech (testováno v komoře 

solnou mlhou)

•  jedná se o nejvyšší stupeň povrchové ochrany a lakování v ČR

•  díky prolisu má sloupek PILCLIP® několikanásobně vyšší pevnost a tuhost 

vůči běžnému kulatému sloupku (např.  sloupku PILCLIP® 48 mm 

se vyrovná běžnému kulatému sloupku o  60 mm)

•  instalace oplocení na sloupky PILCLIP® je sofi stikovanější a uživatelsky 
příznivější v porovnání s kulatým sloupkem

Sloupky s montážní lištou PILCLIP®
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