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UMĚLÉ ŽIVÉ PLOTY ARTLEAF
Realistické umělé živé ploty ARTLEAF jsou novinkou na českém trhu v oblasti oplocení. V zahraničí však patří mezi
léta používané a rozšířené prvky zahradní architektury. Už nemusíte čekat roky na to, než Vám vyroste opravdový
živý plot a ukryje tak Vaši zahradu, balkon nebo dům před zvědavými sousedy nebo vytvoří příjemnou clonu od
rušné ulice. Výhodou tohoto druhu oplocení je velice realistické provedení často až k nerozeznání od přírodního
originálu a navíc velmi snadná instalace na stávající pletivo či zeď a prakticky žádná následná údržba. Umělý živý
plot nepotřebuje zalévat, stříhat a nepotřebuje ani půdu, do které by ho bylo třeba zasadit. Zastínění je téměř
neprůhledné a pohledově vypadá jako dobře střižený živý plot z okrasných dřevin, které se běžně na zahradách
používají. Možností využití je velice mnoho, stačí jen zapojit fantazii.

Výhody umělých živých plotů ARTLEAF:
•

Snadná a rychlá instalace na pletivo, různé plotové dílce, zábradlí či zeď

•

Velice realistické a věrné imitace, kvalitní zpracování, vysoká životnost

•

Nepotřebují vodu k zalévání, nepotřebují půdu k růstu

•

Nevadí jim mráz, snášejí vysoké letní teploty, sluneční svit i vítr

•

UV odolnost, vysoká životnost v řádech mnoha let

•

Voděodolnost, možnost oplachu vodou

•

Tvarová variabilita, možnost snadné úpravy rozměrů a tvarů

•

Obrovská škála druhů, provedení, velikostí a barev

Už žádné natírání starých plotů!
Umělé živé ploty ARTLEAF mají mnohostranné využití:
•

Plnohodnotná varianta dočasného zastínění a oplocení nových zahrad,
dokud nedorostou přírodní živé ploty nebo i jejich trvalá náhrada

•

Zastínění a ochrana zábradlí balkonů, lodžií a teras

•

Obložení pergol, altánů, zahradních domků či garáží

•

Zakrytí a ozelenění starých zdí, zídek, plotů a plůtků

•

Vytvoření trvale ozeleněných stěn v exteriéru i interiéru

•

Ideální pro rekonstrukce starých plotů, včetně dřevěných

•

Zastínění a ozelenění okolí bazénů

•

Zaclonění a oddělení ploch v zahradnictvích, ve školkách

•

Použití i pro horizontální zakrytí ventilových šachtic (závlaha, studny)

•

Ochranný ovin kmenů stromů a stromků

•

Ohraničení záhonů imitacemi buxusu

•

Trvalé zakrytí fasády domu imitacemi popívaných rostlin

•

Zakrytí nepoužívaných ploch na zahradě nebo oplocení staveniště

•

Ochrana proti větru

•

Možnost náhrady i balkonových rostlin jako muškáty, na nepřístupných
místech nebo na chatách a místech, kde nelze zajistit rostlinám péči

•

Dekorační účely pro terária a voliéry

www.artleaf.cz
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CONIFER S
CONIFER S
/ imitace jehličnanů, role, drátěný rastr /
Nosnou kostrou jsou svislé dvojitě splétané vodící poplastované dráty 1,2 mm v kombinaci s vodorovným rastem pozinkovaných drátů s PVC opláštěním.
Svislé prvky kostry jsou od sebe vzdáleny po cca 3-3,5 cm, vodorovné vodící prvky jsou po cca 17,5 cm.
Dekorativní část plotu je tvořena vplétanou páskovou třásňovou střiží zelené barvy dvou odstínů,
imitující živý plot z jehličnanů nebo jemný rákos.
UV odolnost, mrazuvzdornost, voděodolnost.
Balení: role
Realističnost napodobeniny:

STANDARD 2 – jehličnany
Listy ve tvaru pásků při pohledu z větší vzdálenosti imitují jehličí a tenké větvičky jehličnanů
(např. smrku, cypřiše apod.), zastřižených do
tvaru živého plotu.
Šířka listů je cca 6 mm a délka cca 4 cm.
Plot je použitelný oboustranně.
Nabízené typy:
obj.č.:

model:

výška:

délka:

plocha:

65 101

8001120300

120 cm

300 cm

3,6 m2

65 103

8001180300

180 cm

300 cm

5,4 m2

SOFT 2 – jemné jehličnany
Listy ve tvaru pásků imitují tenké jehličí jehličnanů (např. smrku, jedle, cypřiše apod.),
zastřižených do tvaru živého plotu.
Vzhledem vzdáleně připomínají travní stébla.
Šířka listů / pásků je cca 2 mm a délka
cca 4 cm.
Plot je použitelný oboustranně.
Nabízené typy:
obj.č.:

model:

výška:

délka:

plocha:

65 110

8002100300

100 cm

300 cm

3,0 m2

65 112

8002150300

150 cm

300 cm

4,5 m2

www.artleaf.cz
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CONIFER S
SOFT ILEX 2 – jemné jehličnany
a cesmína
Listy ve tvaru pásků imitují tenké jehličí jehličnanů (např. smrku, jedle, cypřiše apod.),
zastřižených do tvaru živého plotu.
Vzhledem vzdáleně připomínají i travní stébla.
Oproti modelům STANDARD 2 a SOFT 2
je plot doplněn o imitaci lístků cesmíny.
Šířka jemných listů / pásků je cca 2 mm a délka cca 4 cm, velikost lístků cca 3 cm.
Zelená barva střiže (2 odstíny) je podobná plotu SOFT 2.
Plot je použitelný oboustranně.
Příměs listů cesmíny je po obou stranách.
Nabízené typy:
obj.č.:

model:

výška:

délka:

plocha:

65 120

8011100300

100 cm

300 cm

3,0 m2

65 122

8011150300

150 cm

300 cm

4,5 m2

SOFT HEDERA – jemné jehličnany
a břečťan
Listy ve tvaru pásků imitují tenké jehličí jehličnanů (např. smrku, jedle, cypřiše apod.),
zastřižených do tvaru živého plotu.
Vzhledem vzdáleně připomínají travní stébla.
Oproti modelům STANDARD 2 a SOFT 2
je plot doplněn o imitaci břečťanu.
Šířka jemných listů / pásků je cca 2 mm a délka cca 4 cm.
Zelená barva střiže (2 odstíny) je mírně sytější
než u plotů STANDARD 2 a SOFT 2.
Listy břečťanu mají 2 velikosti a 2 barevné odstíny - světlá a tmavá zelená
Materiál listů břečťanu: polyester + PE.
Plot je použitelný oboustranně.
Příměs listů břečťanu je na jedné straně.

NYNÍ

DŘÍVE

Nabízené typy:
obj.č.:

model:

výška:

délka:

plocha:

65 131

8017120300

120 cm

300 cm

3,6 m2

65 133

8017180300

180 cm

300 cm

5,4 m2

www.artleaf.cz
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LEAVES PL

DŘÍVE

NYNÍ

www.artleaf.cz
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LEAVES PL
LEAVES PL
/ imitace listnatých dřevin a popínavých rostlin, role, PE rastr /
Nosnou kostru tvoří plastový PE rastr s oky cca 5,5 x 5,5 cm.
Materiál listů: polyester + PE.
UV odolnost, mrazuvzdornost, voděodolnost.
Balení: role
Realističnost napodobeniny:

TILIA – listy srdčitého tvaru
Dekorativní část plotu tvoří skupiny listů srdčitého tvaru různých velikostí, vpletené do plastového rastru.
Lípě podobné listy, srdčitého či vejčitého tvaru, imitují živý plot z listnatých dřevin jako svída, buk apod.
Listy mají několik velikostí a jsou ve 2 barevných odstínech, světlá a tmavá zelená
Rozložení listů je pohledově jednostranné.
Nabízené typy:
obj.č.:

model:

výška:

délka:

plocha:

65 140

8026100200

100 cm

200 cm

2,0 m2

TILIA 2 – listy srdčitého tvaru
Dekorativní část plotu tvoří skupiny listů srdčitého tvaru, vpletené do plastového rastru.
Lípě podobné listy, srdčitého či vejčitého tvaru, imitují živý plot z listnatých dřevin jako svída, buk apod.
Listy mají jednu velikost a jsou ve 2 barevných
odstínech, světlá a tmavá zelená.
Rozložení listů je pohledově oboustranné.
Nabízené typy:
obj.č.:

model:

výška:

délka:

plocha:

65 153

8036150300

150 cm

300 cm

4,5 m2

www.artleaf.cz
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LEAVES PL

HEDERA ACER – listy břečťanu
v kombinaci s listy tříprstého tvaru
Dekorativní část plotu tvoří skupiny listů tříprstého dlanitého tvaru, vpletené do plastového rastru společně s listy břečťanu.
Listy imitují živý plot z listnatých dřevin jako
javor, či vzdáleně vinná réva v kombinaci
s břečťanem.
Listy jsou v různých velikostech, ve dvou
barevných odstínech zelené barvy.
Rozložení listů je pohledově jednostranné.
Nabízené typy:
obj.č.:

model:

výška:

délka:

plocha:

65 185

8029100200

100 cm

200 cm

2,0 m2

65 187

8029150300

150 cm

300 cm

4,5 m2

HEDERA SHADE – listy
v kombinaci se stínící sítí

břečťanu

Na zadní (nepohledové) straně je navíc připevněna tmavě zelená stínící síť.
Dekorativní část plotu tvoří skupiny listů břečťanu, vpletené do plastového rastru.
Listy jsou v několika velikostech, ve dvou
odstínech zelené barvy.
Rozložení listů je pohledově jednostranné.

NYNÍ

Nabízené typy:
obj.č.:

model:

výška:

délka:

plocha:

65 180

8042100200

100 cm

200 cm

2,0 m2

65 182

8042150300

150 cm

300 cm

4,5 m2

DŘÍVE

SHADE NET - zadní strana
plotu HEDERA SHADE
www.artleaf.cz
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LEAVES PL

ACER 2 – listy tříprstého tvaru
Dekorativní část plotu tvoří skupiny listů tříprstého dlanitého tvaru, vpletené do plastového rastru.
Listy imitují živý plot z listnatých dřevin jako
javor, či vzdáleně vinná réva, přísavník apod.
Listy jsou v různých velikostech, v 1 barevném
odstínu tmavší zelené.
Rozložení listů je pohledově oboustranné.

NYNÍ

Nabízené typy:
obj.č.:

model:

výška:

délka:

plocha:

65 173

8037150300

150 cm

300 cm

4,5 m2

DŘÍVE

www.artleaf.cz
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LEAVES W
LEAVES W
/ imitace listnatých dřevin a popínavých rostlin, role, dřevěný rastr /
Nosnou kostru tvoří místo plastového rastru dřevěný rošt.
Materiál listů: polyester + PE.
UV odolnost, mrazuvzdornost, voděodolnost.
Balení: role
Realističnost napodobeniny:

ACER EXT – listy tříprstého tvaru,
měnitelná průhlednost plotu
Nosnou kostru tvoří přírodní rastr z dřevěných
prutů vytvářející nůžkovou mříž s oky cca 6x6
cm, s uspořádáním prutů na koso.
Konstrukce tohoto plotu umožňuje nastavit
si hustotu a neprůhlednost prakticky libovolně
podle míry zahuštění nebo roztažení dřevěného roštu, při současné změně délky a výšky
plotu.
Dekorativní část plotu tvoří skupiny listů
tříprstého dlanitého tvaru, vpletené a navinuté
na dřevěnou mřížku z dřevěných prutů.
Listy v jedné velikosti, v 1 barevném odstínu
tmavší zelené, imitují živý plot z listnatých dřevin jako javor, či vzdáleně vinná réva, přísavník
apod.
Dřevěná podkladní mřížka v hnědé barvě vytváří velmi atraktivní design.
Rozložení listů je pohledově jednostranné,
druhá strana je tvořena výraznou dřevěnou
mřížkou.
Nabízené typy:
obj.č.:

model:

výška:

délka:

plocha:

65 160

8030100200

100 cm

200 cm

2,0 m2

www.artleaf.cz
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LEAVES W

BAMBOO – bambus
Nosnou kostru tvoří svislé dřevěné tyčky
z přírodního bambusu, spojené poplastovaným
drátem, který z pohledové strany není patrný.
Dekorativní část plotu tvoří listy podlouhlého tvaru, vpletené a navinuté na bambusové
pruty.
Listy dokonale imitují živý plot tvořený z bambusu.
Dřevěný podkladní rošt zelené barvy vytváří
velmi realistický dojem.
Listy jsou různě veliké, ve 2-barevném provedení, světle a tmavě zelené.
Rozložení listů je pohledově jednostranné,
druhá strana je tvořena bambusovou nosnou
konstrukcí.

NYNÍ

DŘÍVE

Nabízené typy:
obj.č.:

model:

výška:

délka:

plocha:

65 190

8027100300

100 cm

300 cm

3,0 m2

www.artleaf.cz
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ETNA

HEDERA
www.artleaf.cz
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BAMBOO

RED HEMP
www.artleaf.cz
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PREMIUM TILE 50
PREMIUM TILE 50
/ stavebnicový umělý živý plot, PE dílce /
Exklusivní řada plotů, kde nosnou kostru tvoří zelené plastové dílce z PE o velikosti 25x25 cm s vnitřním jemným rastrováním.
Dílce jsou opatřené klipy pro snadné spojování dílců do velkých ploch.
Základní dodávaná sestava z výroby obsahuje vždy 4 tyto sestavené dílce 25x25 cm do jednoho celku,
který má celkové rozměry 50x50 cm.
Dekorativní část plotu tvoří hustá skupina realisticky vyrobených listů, které jsou vsazené do plastového rastru.
Materiál listů: polyetylén PE.
Rozložení listů je pohledově jednostranné, druhá strana je tvořena plastovou mřížkou.
UV odolnost, mrazuvzdornost, voděodolnost.
Balení: 4 dílce 50x50 cm v 1 balení (celkem 1m2 = 4 dílce 50/50 cm, tj.16 dílců 25x25 cm)
Realističnost napodobeniny:

HEDERA – popínavý břečťan
Dekorativní část plotu tvoří husté skupiny
velmi realisticky vyrobených listů popínavého
břečťanu, vsazené do plastového PE rastru.
Precizně zpracované listy jsou v několika velikostech, ve 2 barevných odstínech, světlé
a tmavší zelené.
Nabízené typy:
obj.č.:

model:

výška:

šířka:

65 200

80415050

50 cm

50 cm

plocha dílce:

počet ks v bal.:

plocha celkem:

0,25 m2

4

1,0 m2

www.artleaf.cz
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PREMIUM TILE 50

ETNA – bobkovišeň
Velice zdařilá imitace živého plotu z bobkovišně, s podlouhlými listy připomínající i vavřín.
Jedná se o hustý plot s listy odstávajícími
z roviny plotu až o 10 cm.
Listy jsou v několika velikostech - od 5-ti
do 10-ti cm, v několika zelených odstínech v
kombinaci s menším množstvím listů červenohnědého zbarvení.
Nabízené typy:
obj.č.:

model:

výška:

šířka:

50 cm

50 cm

65 210

80405050

plocha dílce:

počet ks v bal.:

plocha celkem:

0,25 m2

4

1,0 m2

PELTATUM – břečťanolisté geranium
Břečťanolistý zaoblený tvar rozložitých žilnatých listů v několika velikostech, ve 2 barevných odstínech, světlé a tmavší zelené,
je charakteristický pro muškáty, ale stejně tak
lze nalézt i podobnost s břečťanem.
Listy jsou sestaveny do skupin různých velikostí a různých délek řapíků, které dodávají
plotu velice realistický vzhled.
Přestože je zde podobnost s muškáty, i vysoký
a dlouhý plot vypadá velice přirozeně a velice
realisticky.
Nabízené typy:
obj.č.:

model:

výška:

šířka:

65 230

80105050

50 cm

50 cm

plocha dílce:

počet ks v bal.:

plocha celkem:

0,25 m

4

1,0 m2

2

www.artleaf.cz
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PREMIUM TILE 50

RED HEMP – červené konopí
7-mi četné dlanitě složené listy se zubatým
okrajem, velice věrně a realisticky imitující
konopí.
Barevně i tvarem listu tento atraktivní plot připomíná i červený javor, jen členěním listu je
RED HEMP dělen nikoliv na 5, ale na 7 částí.
Listy jsou různě veliké, spíše drobnější, v červenohnědé barvě, s lehce zbarvenými středy
v zeleném odstínu.
Místy jsou skupiny listu s výraznější zelenou
příměsí.
V nabídce je i zelená varianta GREEN HEMP.
Nabízené typy:
obj.č.:

model:

výška:

šířka:

65 220

80605050R

50 cm

50 cm

plocha dílce:

počet ks v bal.:

plocha celkem:

0,25 m2

4

1,0 m2

GREEN HEMP – zelené konopí
7-mi četné dlanitě složené listy se zubatým
okrajem, velice věrně a realisticky imitující
konopí.
Listy jsou různě veliké, spíše drobnější, v zelené barvě, s lehce zbarvenými středy ve tmavším odstínu. V nabídce je i vínově červenohnědá varianta RED HEMP.
Nabízené typy:
obj.č.:

model:

výška:

šířka:

65 221

80605050G

50 cm

50 cm

plocha dílce:

počet ks v bal.:

plocha celkem:

0,25 m2

4

1,0 m2

www.artleaf.cz
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PREMIUM TILE 50
THUJA – šedozelený jehličnan zerav
Dekorativní část plotu tvoří hustá skupina
realisticky vypadajících větviček s jemným
jehličím, dokonale připomínající thuji (zerav)
či vzdáleně cypřiše.
Vzhůru směřující větvičky jsou tak husté,
že zaručují téměř 100 % zastínění.
Ve srovnání s řadou CONIFER se jedná o mnohem realističtější napodobeninu jehličnatého
živého plotu.
V rozloženém stavu má plot hloubku až 10
cm.
Plot je v tmavě zelené barvě.
V nabídce je i tmavě zelená barva s lehce bílými panašovanými okraji - Variegata VG White.

DŘÍVE

Nabízené typy:
obj.č.:

model:

výška:

šířka:

65 241

80465050A

50 cm

50 cm

plocha dílce:

počet ks v bal.:

plocha celkem:

0,25 m

4

1,0 m2

2

THUJA VG – bíle panašovaný jehličnan
zerav
Dekorativní část plotu tvoří hustá skupina realisticky vypadajících větviček s jehličím, dokonale připomínající thuje (zerav) či vzdáleně
cypřiše.
Vzhůru směřující větvičky jsou tak husté,
že zaručují téměř 100 % zastínění.
Ve srovnání s řadou CONIFER se jedná o mnohem realističtější napodobeninu jehličnatého
živého plotu.
V rozloženém stavu má plot hloubku až 10 cm.
Plot je v tmavě zelené barvě s lehce bílými panašovanými okraji - Variegata VG White.
V nabídce je i tmavě zelená barva bez panašování.

NYNÍ

Nabízené typy:
obj.č.:

model:

výška:

šířka:

65 240

80465050

50 cm

50 cm

plocha dílce:

počet ks v bal.:

plocha celkem:

0,25 m2

4

1,0 m2

www.artleaf.cz
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PREMIUM TILE 50
BUXUS LT GREEN – zimostráz světle
zelený
Dokonalá imitace krátce střiženého plotu
z buxusu.
Lístky jsou uspořádány do hustých skupin větviček s délkou do 5 cm.
Barva lístků je kombinací převládajících světlejších zelených lístků s mírnou příměsí lístků
sytější tmavší zelené.
V nabídce krátce střiženého buxusu jsou další
dvě barvy: tmavě zelená a tmavě zelená se žlutě panašovanými listy.
Tento typ univerzálního plotu je vhodný i pro
instalace v horizontální poloze, např. na zakrytí
vík šachtic nebo poklopů.
Plot lze snadno ohýbat, stříhat a tvarovat do
nízkých plůtků různých tvarů, v kombinaci
s ocelovou kostrou např. z kari sítě.
Nabízené typy:
obj.č.:

model:

výška:

šířka:

65 251

80505050A

50 cm

50 cm

plocha dílce:

počet ks v bal.:

plocha celkem:

0,25 m

4

1,0 m2

2

BUXUS GREEN – zimostráz tmavě zelený
Dokonalá imitace krátce střiženého plotu
z buxusu.
Lístky jsou uspořádány do hustých skupin větviček s délkou do 5 cm.
Barva lístků tmavě zelená.
Použití je stejné jako u plotů BUXUS LT GREEN a BUXUS VG.
Nabízené typy:
obj.č.:

model:

výška:

šířka:

65 252

80505050

50 cm

50 cm

plocha dílce:

počet ks v bal.:

plocha celkem:

0,25 m2

4

1,0 m2

www.artleaf.cz
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PREMIUM TILE 50
BUXUS LONG – zimostráz zelený, dlouhý
Dekorativní část plotu tvoří hustá skupina realisticky vypadajících větviček s drobnými lístky, dokonale připomínající zimostráz (buxus),
které jsou vsazené do nosného plastového
rastru.
Lístky jsou uspořádány do hustých skupin větviček s délkou do 9 cm.
Barva lístků je zelená.
V nabídce delšího buxusu je i tmavě zelená
verze se žlutě panašovanými listy.

DŘÍVE

Nabízené typy:
obj.č.:

model:

výška:

šířka:

65 261

80485050A

50 cm

50 cm

plocha dílce:

počet ks v bal.:

plocha celkem:

0,25 m2

4

1,0 m2

BUXUS LONG VG – bíle panašovaný zimostráz, dlouhý
Dekorativní část plotu tvoří hustá skupina realisticky vypadajících větviček s drobnými lístky, dokonale připomínající zimostráz (buxus),
které jsou vsazené do nosného plastového
rastru.
Lístky jsou uspořádány do hustých skupin větviček s délkou do 9 cm.
Barva lístků je tmavě zelená s bíle panašovanými listy - Variegata VG White.
V nabídce delšího buxusu je i tmavě zelená
verze bez panašování.

NYNÍ

Nabízené typy:
obj.č.:

model:

výška:

šířka:

65 260

80485050

50 cm

50 cm

plocha dílce:

počet ks v bal.:

plocha celkem:

0,25 m

4

1,0 m2

2

www.artleaf.cz
19

katalog_ploty_08_24str_ladeni.in19 19

26.1.2012 9:36:07

PREMIUM TILE 50
BUXUS VG – žlutě panašovaný zimostráz

NYNÍ

Dokonalá imitace krátce střiženého plotu
z buxusu.
Lístky jsou uspořádány do hustých skupin větviček s délkou do 5 cm.
Barva lístků tmavě zelená se žlutými panašovanými okraji - Variegata VG Yellow.
Použití je stejné jako u plotů BUXUS LT GREEN a BUXUS GREEN.
Nabízené typy:
obj.č.:

model:

výška:

šířka:

65 250

80475050

50 cm

50 cm

plocha dílce:

počet ks v bal.:

plocha celkem:

0,25 m2

4

1,0 m2

DŘÍVE

CLOVER – trojlístky a čtyřlístky
Listy jsou jedné velikosti cca 4 cm a vytváří
hustou směs trojlístků a čtyřlístků.
Provedení ve světlé matně zelené barvě s lehce
světlejšími okraji.
Tento typ univerzálního plotu je vhodný i pro
instalace v horizontální poloze, např. na zakrytí
vík šachtic nebo poklopů.
Nabízené typy:
obj.č.:

model:

výška:

šířka:

65 270

80575050

50 cm

50 cm

plocha dílce:

počet ks v bal.:

plocha celkem:

0,25 m2

4

1,0 m2

NYNÍ

DŘÍVE
www.artleaf.cz
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BAMBOO MAT
BAMBOO MAT
/ imitace plotové bambusové stínící rohože /
Imitace jednoduchého bambusového plotu,
kterým snadno a rychle zastíníte svoje soukromí
na zahradě, balkonu nebo oplotíte stavbu
či zakryjete část pozemku.
Plot je tvořen svislými dutými zploštělými
tyčkami z plastu, imitující bambusové stvoly.
Ploché tyčky š. 12 mm a tl. 3 mm jsou spleteny do rohože pomocí horizontálně vedených
nylonových šňůr.
Na rozdíl od přírodního bambusového materiálu
je plot trvanlivý, omyvatelný, UV rezistentní,
odolný vůči plísním, vodě, větru i mrazu
a vyznačuje se výrazně vyšší životností.
Plot je dodáván v rolích délky 3 m.
Trvalý, velmi snadno se instaluje, praktický,
vypadá přírodně a nepotřebuje údržbu.
Plot může být snadno upraven do požadovaného tvaru pomocí nůžek.
Plot je oboustranný.
V nabídce je ve dvou barevných provedeních
– žluté okrové barvy a tmavě zelené barvy.

Nabízené typy:
obj.č.:

model:

výška:

délka:

plocha:

65 300

8005100300Y – žlutá okrová

100 cm

300 cm

3,0 m2

65 305

8005200300Y – žlutá okrová

200 cm

300 cm

6,0 m2

65 310

8005100300G – zelená

100 cm

300 cm

3,0 m2

65 315

8005200300G – zelená

200 cm

300 cm

6,0 m2

www.artleaf.cz
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SHADE NET & PŘÍSLUŠENSTVÍ
SHADE NET
/ rašlová stínící tkanina /
Tmavě zelená stínící síť
Plošná hmotnost 80 g/m2
Stínící poměr 90 %.
Stínící tkanina je vhodná k zastínění plotu,
k přistínění zahrad, zastínění přístřešků,
zahradnických pěstebních ploch apod.
V prodeji i v metráži.
Nabízené typy:
obj.č.:

model:

výška:

délka:

plocha:

65 350

SN10050-90

100 cm

50 m

50 m2

65 352

SN15050-90

150 cm

50 m

75 m2

NYNÍ

DŘÍVE

PŘÍSLUŠENSTVÍ:
PART – plastové příchytky pro upevnění plotů, rohoží a sítí
Materiál: PE
Barva: zelená
Balení po 1/50/500 ks
Obj.č.: 65 340
Model: PART-GR

www.artleaf.cz
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MONTÁŽ

50 cm

Příklad instalace:
4 díly 50 x 50 cm (tj.16 dílů 25 x 25 cm)

50 cm

Ploty ARTLEAF lze snadno upravovat
do požadovaného tvaru a velikosti

Příklad instalace: role 1,0 x 3,0 m

www.artleaf.cz
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Distribuce :

Obchodní zastoupení pro ČR:
IRIMON, spol. s r.o. | Rožmberská 1272 | 198 00 Praha 9 | tel.: 281 862 206, 281 868 181 | fax.: 281 860 228
e-mail: irimon@irimon.cz | www.irimon.cz
www.umeleziveploty.cz | www.artleaf.cz
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