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BEZPECNÝ

CHYTRÝ

S NAŠÍM SYSTÉMEM
MOBILNÍHO OPLOCENÍ
ZABEZPECÍTE JAKOUKOLIV AKCI
Společnost FLEXPLOTY, s.r.o. je ryze českou společností zabývající se výrobou,
distribucí, prodejem i pronájmem mobilního oplocení mnoha typů, variant
i tvarů včetně podružného materiálu a konstrukcí. Zajišťujeme též montáž,
demontáž i trvalý servis pro všechny naše partnery a zákazníky. Za montáže
provedené našimi vyškolenými pracovníky přebíráme veškerou odpovědnost
a garance stability.
Jednotlivé plotové dílce jsou vyrobené z oceli dlouhodobě odolávající
povětrnostním vlivům /žárově zinkované/ o různých tloušťkách použitého
materiálu, vždy však vzájemně konstrukčně propojitelné s uchycením do
několika druhů betonových či plastových kotvících patek. Vzájemně jsou
jednotlivé díly mobilního oplocení spojené různými druhy spojovacích
prvků a v prostoru uchycené stabilizačními tyčemi různých tvarů
a ukotvení podle náročnosti terénů a druhů systému mobilního oplocení.
Jsme připraveni na osobní prezentaci naší společnosti s představením
našich výrobků a služeb přímo u Vás.

FLEXPANEL / FLEXPANEL RAL

FLEXWORK STANDART

produkty - flexwork

Mobilní oplocení s rámovým obvodem s výplní sítě. Využití oplocení Flexwork Standart je velice široké. Používá
se ve stavebnictví na oplocení celých staveb, ale i stavebních výkopů. Dalším využitím je oplocení soukromých
pozemků a jiných nemovitostí. Vídáte jej i na kulturních a sportovních akcích.

Mobilní oplocení s rámovým obvodem s výplní trapézového plechu. Využití mobilního oplocení Flexpanel je hlavně
ve stavebnictví. Velkou výhodou je neprůhlednost oplocení. Využití však najde i na kulturních a společenských akcích.
Nedílnou součástí jsou konstrukční vzpěry, které zajišťují stabilitu celého mobilního oplocení. Dodáváme systém oplocení
Flexpanel též i v odstínech stupnice RAL.

Rozměr

Hmotnost

Rozteč ok

Výplň sítě o síle drátu

Vertikální trubka

Horizontální trubka

Úprava

Rozměr Flexpanel

Rozměr Flexpanel RAL

Hmotnost

plech o síle

Svislá trubka průměr

Úprava

345 x 202 cm

11,2 kg

26 x 10 cm

2,3 x 3,3 mm

2,5 cm

4 cm

žárově zinkováno

235 x 200 cm

235 x 202 cm

26,1 kg

0,5 mm

4 cm

žárově zinkováno

FLEXBAR

FLEXWORK MINI

Mobilní oplocení s rámovým obvodem s výplní sítě. Využití oplocení Flexwork Mini je zejména ve stavebnictví,
primárně u stavebních výkopů, kde je častá manipulace a to díky rozměrům a montážním nárokům, které splňuje
Flexwork Mini dokonale. Využití však najde i na kulturních a společenských akcích a v neposlední řadě je i pomocníkem
u menších hospodářských chovů zvířat.

2

Mobilní zábrana, známá i jako davová zábrana, je vyrobena z konstrukčních trubek, které jsou po svaření žárově zinkovány.
Flexbar je výborný pomocník nejen ve stavebnictví, ale potkáváme je na veškerých společenských, kulturních a sportovních
akcích. Na těchto akcích usměrňují pohyb hostů, nebo přímo zamezují ve vstupu. Velice jednoduchá montáž a demontáž,
lehká manipulace a jednoduchá přeprava. Mobilní zábrana je samo stojná, tedy není potřeba žádné jiné příslušenství.

Rozměr

Hmotnost

Rozteč ok

Výplň sítě o síle drátu

Vertikální trubka

Horizontální trubka

Úprava

Rozměr

Rozměr

Hmotnost

Úprava

345 x 120 cm

10,8 kg

26 x 10 cm

3,3 x 3,3 mm

3 cm

4 cm

žárově zinkováno

250 x 110 cm

230 x 110 cm

11,2 kg

žárově zinkováno
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FLEXWORK ATYP

produkty - flexwork

Mobilní oplocení s rámovým obvodem s výplní sítě. Jedná se vlastně o kratší Flexwork Standart . Flexwork Atyp se používá
ve stavebnictví na oplocení celých staveb, ale i stavebních výkopů. Dalším využitím je oplocení soukromých pozemků
a jiných nemovitostí. Vídáme jej i na kulturních a sportovních akcích. Menší délka Flexwork Atyp umožňuje jednoduší
přepravu, manipulaci, montáž i demontáž.

FLEXWORK HEAVY

Mobilní oplocení Flexwork Heavy je téměř identické se systémem Flexwork Standard, pouze výplň sítě systému Heavy je
o tloušťce drátu 3,3 mm. Oplocení systému Flexwork Heavy je tedy pevnější a odolnější a to zejména proti vandalismu.
Využití oplocení Flexwork Heavy je obdobné jako u systému Flexwork Standard.

Rozměr

Hmotnost

Rozteč ok

Výplň sítě o síle drátu

Vertikální trubka

Horizontální trubka

Úprava

Rozměr

Hmotnost

Síla drátu

Vertikální trubka

Horizontální trubka

Úprava

220 x 200 cm

11,2 kg

26 x 10 cm

3,3 x 3,3 mm

2,5 cm

4,2 cm

žárově zinkováno

345 x 202 cm

13,3 kg

3,3 mm

4 cm

2,5 cm

žárově zinkováno

FLEXWORK STRONG

FLEXWORK ROUND

Mobilní oplocení s rámovým obvodem s výplní sítě. Velkou odolnost zajišťuje samotná konstrukce, jelikož rám má pouze dva
sváry v dolní části, které jsou ještě vyztužené, pomocí trojúhelníkového plechu. Využítí tohoto typu oplocení je velice široké.
Používá se ve stavebnictví na oplocení celých staveb, ale i stavebních výkopů. Dalším využitím je oplocení soukromých
pozemků a jiných nemovitostí. Vídáme je i na kulturních a sportovních akcích.
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Mobilní oplocení s trubkovou konstrukcí s výplní sítě. Parametry systému Flexwok Strong z něj dělají velice odolné a pevné
oplocení se stejným využitím jako všechny ostatní mobilní oplocení typu Flexwork.

Rozměr

Hmotnost

Trubka průměr

Výplň sítě o síle drátu

Úprava

Rozměr

Hmotnost

Vodorovná trubka síla

Výplň sítě o síle drátu

Vertikální trubka

Horizontální trubka

Úprava

342 x 200 cm

15,2 kg

3,8 cm

3,3 x 3,3mm

žárově zinkováno

345 x 202 cm

17,8 kg

2,5 cm

3,3 x 3,3 mm

4,2 cm

2,5 cm

žárově zinkováno
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FLEXWORK ROUND STRONG

produkty - flexwork

Flexwork Round Strong je ještě odolnější systém mobilního oplocení než Flexwork Round. Mimo vyztužení ve dvouch svárech rámu, má ještě svislou trubku v přesné polovině plotového dílce. Je velice odolný jak proti povětrnostním vlivům, tak
i většímu mechanickému namáhání.

FLEXGATE PEDASTRIAN

Mobilní branka kterou využijí veškeré plotové systémy Flexwork, s výjimkou Flexwork Mini. Flexgate pedastrian je zjednodušením přístupu do oplocených pozemků, stavenišť atd.

Rozměr

Hmotnost

Svislá trubka síla

Výplň sítě o síle drátu

Vertikální trubka

Horizontální trubka

Úprava

Rozměr

Hmotnost

Síla drátu

Vertikální trubka

Horizontální trubka

Úprava

345 x 200 cm

15 kg

4 cm

3,3 x 3,3 mm

4,2 cm

2,5 cm

žárově zinkováno

126 x 202 cm

15 kg

3,3 mm

3,8 cm

2,5 cm

žárově zinkováno

FLEXWORK SOLID

Mobilní oplocení s rámovým obvodem s výplní sítě. Využití oplocení Flexwork Solid je velice široké. Používá se ve stavebnictví
na oplocení celých staveb, ale i stavebních výkopů. Dalším využitím je oplocení soukromých pozemků a jiných nemovitostí.
Vídáme jej i na kulturních a sportovních akcích.

FLEXGATE PANEL

Mobilní branka k systému oplocení Flexpanel. Opět zjednodušený přístup k zabezpečeným a oploceným pozemkům
a staveb. Výplň Flexgate Panel je trapézový plach

Rozměr

Hmotnost

Rozteč ok

Výplň sítě o síle drátu

Vertikální trubka

Horizontální trubka

Úprava

Rozměr

Hmotnost

Síla plechu

Vertikální trubka

Úprava

345 x w202,5cm

11,7 kg

26 x 10 cm

2,3 x 2,3 mm

4,1 cm

2,5 cm

žárově zinkováno

133 x 202 cm

21 kg

0,5 mm

4 cm

žárově zinkováno
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príslušenství

BETONOVÁ PATKA

HREB – PATKA

Betonová patka je nedílnou součástí systémů mobilního oplocení. Kvalitní betonovou směsí a hmotností,
zaručuje patka dostačující vysokou stabilitu celých
systémů. Dále zajišťuje i vysokou odolnost vůči povětrnostním vlivům.
Konstrukční otvory, kterých je na patce šest, umožňují variabilitu při montáži oplocení. Nezapomněli
jsme ani na konstrukční otvor pro dopravní značku
a dva boční úchyty pro lepší manipulaci.

Hřeb – patka je vynikající alternativou betonových
a plastových patek na měkkém povrchu pod oplocením. Velice jednoduchá montáž a demontáž.
Velice kvalitní materiál, žárově zinkovaný.

Rozměr

Hmotnost

59 x13 x 22 cm

32 kg

Rozměr

12 x 12 x 124,9 cm

PLASTOVÁ PATKA

STABILIZACNÍ ZÁKLADNA

Plastová patka. Alternativou betonové patky, jsou
patky plastové. Plastová patka je vyrobena s vysoce odolného materiálu PVC. Je odolná vůči povětrnostním vlivům, tak i proti mechanickému vlivu.
Dodáváme ve dvou hmotnostních alternativách
16kg a 26kg.

Forma o rozměru 1020x178x225 se vzpěrou, je velice
vysoce stabilizační prvek k většině systému mobilního oplocení. Konstrukční trubky oplocení nejsou vloženy do konstrukčních otvorů patky, ale formy, do
které je vsunuta patka. Forma má na konci vyvedenou i navařenou vzpěru, zajišťuje tak velkou stabilitu
s jednoduchou montáží.

Rozměr

Hmotnost

68 x 15 x 24,3 cm

16 kg

Rozměr

Hmotnost

80 x 13 x 28,9 cm

26 kg

Rozměr

Hmotnost

102 x 17,8 x 22,5 cm

3,8 kg

DVOJITÁ KOVOVÁ PATKA

PREPRAVNÍK NA MOBILNÍ OPLOCENÍ

Další alternativou betonových a plastových patek
jsou dvojité kovové patky. Vyrábíme ve dvou rozměrech. K použití tam kde není oplocení vystaveno povětrnostním vlivům a mechanické zátěži.
Žárově zinkované.

Konstrukční otvory v přepravníku, zajistí jednoduchou a přesnou přepravu mobilních dílců oplocení.
Zajistí také jejich nepoškozování v průběhu dopravy.

Rozměr

Rozměr

Hmotnost

12 x 12 x124,9 cm

12,4 kg

59,5 x 12,2 x 17,5 cm a 16,0 x 15,3 x 13,0 cm
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OBOUSTRANNÁ VZPERA

SPOJKA

Využití oboustranné vzpěry je stabilita systému
Flexwork. Jedná se o velice účinnou pomoc proti
povětrnostním vlivům a i mechanickému zatížení.
Vzpěra je uchycena s plotovými dílci pomocí spojky,
která spojuje dva plotové dílce. Vzpěra je vybavena konstrukčním otvorem, který slouží ke stabilizaci
s podkladem, na kterém je plotový systém montován. Nedílnou součástí jsou dva hřeby, do těchto
konstrukčních otvorů.

Úlohou spojky je stabilizovat oplocení ve vrchní části
dvou plotových dílců. Vytváří tak pevný spoj dvou
dílců, na jejich bočních konstrukčních trubkách. Dotažení docílíme pomocí matice a šroubu, který utáhneme dle potřeby. Přičemž matici umístíme tak, aby
se utahovala uvnitř oplocovaného pozemku a nebylo ji možné utahovat a povolovat s veřejného prostranství. Spojka má konstrukční prolisy, aby vydržela
mechanickou námahu celého plotového systému.

Rozměr

Hmotnost

99,6 x 66,8 x 12,1 cm

1,8 kg

Hmotnost

príslušenství

0,2 kg

VZPERA DOUBLE SUPPORT

SPOJKA UZAMYKATELNÁ

Opět forma se vzpěrou, která zajištuje velkou stabilitu systémů oplocení. Lze zatížit více patkami.
Konstrukční trubky rámů oplocení, jsou k sobě při použití této formy se vzpěrou spojeny na třech místech.

Úlohou spojky je stabilizovat oplocení ve vrchní části
dvou plotových dílců. Vytváří tak pevný spoj dvou
dílců, na jejich bočních konstrukčních trubkách.
Dotažení docílíme pomocí matice a šroubu, který
utáhneme dle potřeby. Přičemž matici umístíme tak,
aby se utahovala uvnitř oplocovaného pozemku
a nebylo ji možné utahovat a povolovat s veřejného prostranství. Spojka má konstrukční prolisy, aby
vydržela mechanickou námahu celého plotového
systému. Spojka uzamykatelnější má velkou výhodu
oproti Spojce, že se utahuje a povoluje speciálním
klíčem, který není dostupně ke koupi.

Rozměr

3,6 kg

Hmotnost
0,4 kg

VZPERA

PANT

Vzpěra k mobilnímu oplocení je vyrobena z odolného žárově zinkovaného matriálu. Zaručuje vysokou
stabilitu a odolnost mobilních systému vůči povětrnostním vlivům, ale i mechanickému narušení.
Vzpěra se montuje do spojky mobilního oplocení,
vzniká tak ucelený stabilizační spoj. Vzpěra obsahuje v dolní ploché části dva konstrukční otvory, které
se využívá k uchycení hřeby a roxory s podkladem,
na kterém je mobilní systém umístěn.

Žárově zinkovaný komponent, kterým u plotových
systémů vytvoříme bránu, pomocí jakéhokoliv plotového dílce.
Velice jednoduchá montáž a demontáž. Součástí
opět systém matice a šroubu, pro zabezpečení proti
vytáhnutí.
Hmotnost
0,9 kg

Hmotnost
2,5 kg
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KOLECKO
Nylonové kolečko je nedílnou součástí veškerých
bran a branek systémů mobilního oplocení. Pomocí
kolečka vytvoříme pojezdové brány a branky. Manipulace se stává velice jednoduchá.
Vysoce odolný materiál a velice jednoduchá montáž i demontáž na konstrukční trubku všech typů dílců mobilního oplocení.
Hmotnost
0,5 kg

príslušenství

ZAKRÝVACÍ PLACHTA
Plachta na mobilní oplocení typu Flexwork. Plachta
se jednoduše připevní ke všem produktům Flexwork,
kromě Flexwork Mini. Velice jednoduché uchycení
plachty, zajistí neprůhlednost oplocení do oploceného pozemku.
Rozměr

350 x 176 cm

PRECHODOVÉ LÁVKY
Přechodové lávky si najdou uplatnění u každého výkopu, který je nutno využívat k přecházení. Kovové
zábradlí doplňuje železnou nášlapnou konstrukci,
vyplněnou dřevěnými fošnami.
Rozměr

150 x 100 cm a 200 x 100 cm
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KONTAKT
Vedení společnosti
Václavské náměstí 21
Praha 1 110 00, Česká Republika
pevná linka do kanceláře: 224 109 389
tel.: +420 777 656 540, strnad@flexploty.cz
Distribuce
Pardubice - Semtín
+ 420 733 318 152, info@flexploty.cz
Prodejní kancelář
Krakonošovo nám. 21, Trutnov 541 01
tel.: +420 608 756 515, stepankova@flexploty.cz
www.flexploty.cz
obchod@flexploty.cz

* změny vyhrazeny

