
PLASTOVÉ PALUBKY

Kvalitní, pevné a bezúdržbové plastové palubky a profily.

Objednávat můžete pohodlně na  www.obchod.prostavbu.cz

Nejste si jisti výběrem dekoru? Chcete si porovnat naši kvalitu s konkurencí? Pošleme vám vzorek zdarma!

P550 Plastová palubka Prostavbu Decor - fóliovaná
tloušťka 10 mm  |  skladebná šířka 100 mm  |  délka 6 m

systém pero-drážka  |  klasický profil s "V" drážkou  | Click  systém usnadňující montáž

profesionální pevná palubka potažená z lícové strany odolnou fólií Renolit nebo Hornschuch

Cena:

Dekory klasik 685,12 Kč/m
2

829,00 Kč/m
2

Dekory standard 718,18 Kč/m
2

869,00 Kč/m
2

Dekory WOODEC 742,98 Kč/m
2

899,00 Kč/m
2

Dekory klasik - cenově výhodná nabídka zahrnuje 6 nejprodávanějších dekorů:

 Zlatý dub (2178001 Golden Oak) Ořech (2178007 Nussbaum) Tmavý dub (2052089 Eiche Dunkel )

 Třešeň Amaretto (4363043 Cherry Amaretto) Černá třešeň (3202001 Black Cherry) Antracitová šedá (4365003 Anthrazitgrau)

Dekory standard - nabídka zahrnuje dalších 60 dekorů, zde je ukázka 9 nejoblíbenějších:

Hnědá palisandr (887505 Schokobraun)  Macoré (3162002 Macore) Ořech Balsamico (4363042 Sorrento Balsamico)

 Winchester (49240 Winchester) Douglaska (3152009 Streifen Douglasie) Horská borovice (3069041 Bergkiefer)

 Oregon (1192091 Oregon) Přírodní dub (3118076 Eiche Natur) Růžová bříza (4363031 Birke Rose)

Dekory WOODEC - unikátní matný povrch s jemnou strukturou, k nerozenání od pravého dřeva!

bez DPH vč. DPH 21%

Palubky P550 prodáváme pouze po celých kusech (min. odběr = 1 palubka délky 6 m), 1 palubka = 0,60 m
2
, 1m

2
 = 10 mb palubky.

Ceník platný od  1.7.2022

Pro snažší přepravu vám palubky po dohodě zdarma rozřežeme na délky 2 m nebo 3 m.

Označené 

dekory máme

SKLADEM
k okamžitému

odebrání.
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 prodejna a sklad Brno 543 242 111 | 733 531 591 | 733 531 592 | 733 531 593 |  obchodní zástupce 603 186 986

SKLADEMSKLADEMSKLADEM

SKLADEMSKLADEMSKLADEM

Kromě vyobrazených 9 dekorů máme v nabídce dalších více než 50 dekorů "standard" od 
výrobců fólií Renolit a Hornschuch. Kompletní vzorník si můžete prohlédnout na našich 
stránkách, nebo vám ho zašleme e-mailem. Na prodejně máme také všechny dekory 

U všech dekorů, které nemáme skladem, je obvyklý dodací termín 7-14 pracovních dnů.

Sheffield Oak alpine (F4703002) Sheffield Oak concrete (F4703003) Turner Oak malt (F4703001) Turner Oak toffee (F4703004)



Doplňkové profily a příslušenství :

P509 Ukončovací profil “U“ Cena:

délka 3 m  |  profil je potažený z lícové strany fólií

Dekory klasik 72,73 Kč/m 88,00 Kč/m

Dekory standard 76,03 Kč/m 92,00 Kč/m

Dekory WOODEC 80,99 Kč/m 98,00 Kč/m

P510 Spojovací profil “H“
délka 3 m  |  profil je potažený z lícové strany fólií

Dekory klasik 80,99 Kč/m 98,00 Kč/m

Dekory standard 84,30 Kč/m 102,00 Kč/m

Dekory WOODEC 89,26 Kč/m 108,00 Kč/m

P511 Univerzální profil (flexibilní)
délka 3 m  |  profil je potažený z lícové strany fólií

Dekory klasik 84,30 Kč/m 102,00 Kč/m

Dekory standard 87,60 Kč/m 106,00 Kč/m

Dekory WOODEC 92,56 Kč/m 112,00 Kč/m

P517 Vnější rohový profil
délka 3 m  |  profil je potažený z lícové strany fólií

Dekory klasik 84,30 Kč/m 102,00 Kč/m

Dekory standard 87,60 Kč/m 106,00 Kč/m

Dekory WOODEC 92,56 Kč/m 112,00 Kč/m

P239 Fasádní kruhová větrací mřížka 90 mm ABS
pro odvětrání obkladu fasády nebo střešního podhledu

vyrobené z kvalitního UV odolného plastu (ABS)

01 bílá  |  02 šedá  |  03 grafitová  |  04 béžová

06 zlato hnědá  |  07 světle hnědá  |  08 tmavě hnědá 37,19 Kč/ks 45,00 Kč/ks

P872 Montážní sponka pro plastové palubky - malá

pozinkovaný plech | 1 balení = 100 ks | pro P550 cca 30 ks/m
2 49,59 Kč/bal. 60,00 Kč/bal.

V5143 Upevňovací vrut pro doplňkové profily TORX A2

nerezový vrut 4,0x30 mm s extra plochou hlavou, s drážkou TORX 2,89 Kč/ks 3,50 Kč/ks

UPOZORNĚNÍ :

Nikdy nenechávejte palubky ani profily ležet na přímém slunci, mohlo by dojít k jejich deformaci!

Před montáží skladujte ve stínu a na rovném podkladu. Při montáži dodržujte montážní návod.

Profi palubky P550 se do sebe navzájem zasunují systémem pero-drážka s Click  systémem a přiznané spoje vytváří takzvaný klasický profil 

s "V" drážkou.  Skladebná šířka palubek je 10 cm.  Palubky se montují na rošt s maximální osovou roztečí 30 cm.

bez DPH vč. DPH 21%

Fóliované Profi palubky P550 jsou určeny především k obložení podhledů, podbití krovů, střešních konstrukcí nebo částí fasád. Tyto palubky 

jsou potažené kvalitní, UV odolnou fólií. Tyto palubky je možné použít na plochách vystavených slunečnímu záření.

Při použití na plochách exponovaných slunečním zářením je bezpodmínečně nutné důsledně dbát na správné provedení dilatací, používat 

palubky maximálně ve 3 metrových délkách, používat montážní klipy P872 a u tmavých odstínů zmenšit rozteč roštu na 15 cm. Při použití na 

fasádách je nutné zajistit dostatečné odvětrání konstrukce fasády (za palubkami musí být odvětrávaná vzduchová mezera tl. min. 3 cm).

KONTAKTY

Zboží si můžete osobně odebrat v Brně nebo vám ho dovezeme naší dopravou nebo zašleme přepravní s lužbou, kamkoliv v ČR
Mo žn os t i do p rav y a cen y za dop rav u z j i s t í t e také po p ř id án í zb o ž í d o ob j e dnáv k y na našem e -sh opu www. o bcho d .p ros tav bu .c z

Prodejní ceny uvedené s DPH jsou zaokrouhlené . Přesná výše DPH je dána až výpočtem na daňovém dokladu na základě cen bez DPH.
Vydán ím toho to cen íku se au toma t icky ruš í p la tnos t všech p ředchoz ích cen íků a to i bez ozn ám en í ze s t rany PROSTAVBU s . r .o .
Změna sort imentu , cen a dodacích podmínek vyhrazena . Pro veškeré odběry p la t í Všeobecné obchodní podmínky PROSTAVBU s.r .o .

Objednávat můžete on-line na www.obchod.prostavbu.cz (e-shop) nebo e-mailem na obchod@prostavbu.cz

Podrobné informace o výrobcích, ceníky celého sortimentu a obchodní podmínky jsou na www.obchod.prostavbu.cz
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