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DEKOR BETON
KLAMOŠ
KDO JSME
Společnost DEKOR BETON s.r.o. je výrobní, obchodní a realizační firma. Hlavním,
výrobním programem je bezzákladový, betonový, skládaný, plotový systém, vyráběný
v různých dekorech a odstínech.
Naší snahou je vyrábět plotové prvky na vysoké kvalitativní i estetické úrovni, a to pro
zákazníky za příznivé ceny. Betonový, plotový systém slouží k oplocení rodinných domů,
rekreačních objektů, ale i k oplocení větších pozemků, městských i průmyslových areálů.
Jde nám hlavně o vytvoření funkčního, oboustranně pohledového plotu, který bude
vytvářet soukromí i zajišťovat ochranu majetku.

DEKOR ŠTÍPANÝ KÁMEN V ODSTÍNU PŘÍRODNÍ

Snažíme se o to, aby naše ploty zapadaly do městské architektury, a proto přicházíme
s novými dekory a odstíny betonových plotů.
Hlavními výhodami betonového, skládaného, plotového systému jsou jeho jednoduchá,
rychlá montáž, velmi příznivá cena v porovnání se zděnými ploty a dlouhá životnost, bez
nutnosti údržby.
Betonové ploty nejen vyrábíme, ale provádíme i jejich kompletní montáž. V případě zájmu
zákazníka plot zaměříme, vyrobíme a namontujeme po celé České republice.
Rádi Vás přivítáme u nás v Klamoši u Chlumce nad Cidlinou, kde Vám představíme
náš výrobní program. Návštěvou naší výstavky v Klamoši si uděláte reálnou představu
o dekorech a odstínech námi vyráběných, betonových plotů.

DEKOR DŘEVO V ODSTÍNU HNĚDÁ
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Dekory přední strany plotu

Dřevo

Lámaný kámen

Dekory – otisky zadní strany plotu

Nepravidelný kámen

Štípaný kámen

Skládaný kámen

Premium

Odstíny plotů

Břidlice

Červená

Grafit

Hnědá

Karamel

Pískovec

Přírodní

Titan

Realizace

Ceník výrobků

Poptávka

Skládaný kámen

Naše výrobky
Betonové desky

– jednostranné nebo s otiskem zadní strany
– rozměry 200 × 50 × 4,5 cm nebo 200 × 25 × 4,5 cm
– rovné nebo s obloukem
– průhledná mřížka
– imitace dřevěné plaňky

Odkazy na web:
Betonové ploty

Betonové sloupky

hladké – nadzemní výška 1,5 m; 1,75 m; 2 m; 2,25 m; 2,5 m
s dekorem – nadzemní výška 1,5 m; 1,75 m; 2 m
s dekorem a otiskem – nadzemní výška 1,5 m; 1,75 m; 2 m
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Realizace
Pro inspiraci několik ukázek našich realizací.

DEKOR ŠTÍPANÝ KÁMEN V ODSTÍNU GRAFIT, SE STŘÍŠKOU NA DESKU

DEKOR ŠTÍPANÝ KÁMEN V ODSTÍNU PÍSKOVEC + GRAFIT

DEKOR LÁMANÝ KÁMEN V ODSTÍNU KARAMEL

DEKOR LÁMANÝ KÁMEN S OBLOUKEM V ODSTÍNU PŘÍRODNÍ
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DEKOR SKLÁDANÝ KÁMEN V ODSTÍNU TITAN

DEKOR ŠTÍPANÝ KÁMEN V ODSTÍNU GRAFIT + ČERVENÁ

DEKOR PREMIUM V ODSTÍNU PÍSKOVEC

DEKOR DŘEVO V ODSTÍNU PŘÍRODNÍ
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DEKOR DŘEVO V ODSTÍNU GRAFIT

DEKOR LÁMANÝ KÁMEN + PLAŇKY V ODSTÍNU PÍSKOVEC

DEKOR ŠTÍPANÝ KÁMEN V ODSTÍNU GRAFIT + KARAMEL

DEKOR LÁMANÝ KÁMEN V ODSTÍNU TITAN
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Montáž
Stručný postup při montáži:
– vytyčíme trasu plotu pomocí kolíků a provázku
– pomocí provázku a vodováhy nebo nivelačním přístrojem
provedeme vyměření výšky
– vyhloubíme díry pro osazení sloupků o průměru min 25 cm
do nezámrzné hloubky min 70 cm dle typu zeminy
– osadíme sloupky, zasypeme betonem typu C 12/15
nebo C 16/20 a provedeme jeho zhutnění
– zkontrolujeme správnost výšky, svislost sloupků
a zda je sloupek ve správné linii plotu
– dřevěnou latí ověříme vzdálenost mezi sloupky
– po zatuhnutí betonu zasuneme desky do drážek sloupků

IRONSMITH — DOPORUČUJEME

Odkazy na web:
Montáž

IRONSMITH

– brány, branky, výplně
www.ironsmith.cz

UKÁZKA MONTÁŽE

KOMBINACE PLOTU DEKOR BETON S BRANKAMI A VÝPLNĚMI OD IRONSMITH
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WWW.DEKOR-BETON.CZ

Provozovna - vzorkovna

směr
Hradec Králové >

DEKOR BETON s.r.o.
Klamoš 75
503 51

Betonové ploty
Obchod, nabídky
tel.: 601 154 834, 775 364 289
e-mail: obchod@dekor-beton.cz
Výroba, montáže plotů
tel.: 601 154 833
e-mail: obchod@dekor-beton.cz

směr
Pardubice >

< směr Praha

Expedice výrobků
tel.: 732 200 603
e-mail: obchod@dekor-beton.cz

Zavolejte nám:
tel.: 601 154 834 (ploty)
tel.: 601 154 832 (betonárna)

Napište nám:
obchod@dekor-beton.cz

Betonárna Klamoš
Klamoš 75
503 51
Výroba betonu, nabídky
tel.: 601 154 832
e-mail: semenec@dekor-beton.cz
www.betonarnaklamos.cz

V našem výrobním areálu v Klamoši vyrábíme také betonové
směsi, zavlhlé betony a cementové mazaniny. Stavební firmy,
řemeslníci a stavebníci mají příležitost zakoupit beton pro výstavbu v regionu Chlumce nad Cidlinou a okolí. Zajistíme také
dopravu betonů domíchávačem, nebo sklápěcím valníkem
na místo stavby, včetně zajištění čerpání betonu.
Betonárna Klamoš s.r.o. je držitelem Certifikátu systému řízení
výroby dle ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P 73 2404:2016.
Beton od výrobce firmy Betonárna Klamoš s.r.o.
splňuje technické požadavky pro pozemní, inženýrské a dopravní stavby.
Kompletní nabídku betonů a čerpání
betonů naleznete zde v ceníku:

