
Ceník plotových tvarovek  

Uvedené ceny jsou bez DPH 

výrobek označení specifikace barev rozměr 
měrná 
jednotka 

hmotnost kg 
cca 

cena  
bílých výr. 

cena 
bar. výr. 

plotová tvarovka bílá, písková, šedý mramor 40x20x20 ks 15 100 110 
plotová tvarovka bílá, písková, šedý mramor 20x20x20 ks 8 80 90 
plotová tvarovka bílá, písková, šedý mramor 40x40x20 ks 40 200 220 
plotová tvarovka bílá, písková, šedý mramor 30x30x20 ks 30 170 180 
plotová tvarovka bílá, písková, šedý mramor 30x30x25 ks 32 190 210 

       elektro - plyn bílá, písková, šedý mramor 40x60x20 ks 50 300 310 

       plotové zakrytí bílá, písková, šedý mramor 15,5x50x3 ks 15 95 105 
plotové zakrytí bílá, písková, šedý mramor 27x39x4 ks 10 92 95 
plotové zakrytí bílá, písková, šedý mramor 40x50x3 ks 20 120 150 
plotové zakrytí bílá, písková, šedý mramor 40x50x3 ks 25 175 185 
plotové zakrytí bílá, písková, šedý mramor 50x50x3 ks 26 190 210 
plotové zakrytí bílá, písková, šedý mramor 50x50x5 ks 30 200 220 
plotové zakrytí bílá, písková, šedý mramor 35x80x4 ks 35 250 260 
plotové zakrytí bílá, písková, šedý mramor 24x40x3 ks 10 92 96 
plotové zakrytí bílá, písková, šedý mramor 35x100x3 ks 30 290 300 
plotové zakrytí bílá, písková, šedý mramor 60x60x4 ks 35 250 260 
plotové zakrytí bílá, písková, šedý mramor 60x50x3 ks 32 240 250 
plotové zakrytí bílá, písková, šedý mramor 70x50x3 ks 38 250 260 

       hlavice sloupku bílá, písková, šedý mramor 39x39x3 ks 15 140 150 
hlavice sloupku bílá, písková, šedý mramor 27x27x3 ks 10 130 140 
hlavice sloupku bílá, písková, šedý mramor 39x39x5 ks 17 140 150 
hlavice sloupku bílá, písková, šedý mramor 40x40x3 ks 17 150 160 
hlavice sloupku bílá, písková, šedý mramor 45x45x3 ks 20 160 170 
hlavice sloupku bílá, písková, šedý mramor 50x50x3 ks 30 190 210 
hlavice sloupku bílá, písková, šedý mramor 65x65x3 ks 36 195 215 
hlavice sloupku bílá, písková, šedý mramor 50x50x5 ks 37 195 215 
hlavice sloupku bílá, písková, šedý mramor 60x60x3 ks 35 220 240 

       valba sloupková bílá, písková, šedý mramor 27x45x3 ks 15 105 125 
valba bílá, písková, šedý mramor 45x50x-3 ks 25 150 170 
valba bílá, písková, šedý mramor 60x25x3 ks 30 110 130 
valba bílá, písková, šedý mramor 65x70x3 ks 38 230 250 
valba sloupková bílá, písková, šedý mramor 45x90x5 ks 40 250 260 

       rámečky bílá, písková, šedý mramor 50x70x4 ks 22 209 219 
rámečky bílá, písková, šedý mramor 70x70x4 ks 40 290 300 
rámečky bílá, písková, šedý mramor 40x60x4 ks 18 137 147 
rámečky bílá, písková, šedý mramor 49x49x4 ks 20 137 147 
rámečky bílá, písková, šedý mramor 40x50x3 ks 17 87 97 
rámečky bílá, písková, šedý mramor 75x80x4,5 ks 50 310 320 
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