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Vážení, dovolujeme si Vás oslovit nabídkou našeho nového výrobku po našem 

telefonátu do Vaší firmy. 

Náš nový výrobek SEMIRAMIS - nejen květinová stěna, je ideální řešení na balkony a 

terasy v rezidenčních a bytových domech pro vytvoření zákoutí k relaxaci, drobného 

pěstování nebo vytvoření malého office. 

Semiramis stěna je velmi flexibilní, umožňuje více druhů použití a sestavit ji lze 

jednoduše podle vlastních potřeb a představ.   

Široká škála příslušenství umožňuje stěnu proměňovat k obrazu svému podle potřeb a 

manipulace s jejími prvky je jednoduchá. 

Děkujeme, že se s naším výrobkem SEMIRAMIS seznámíte a sdělíte nám svůj pohled na 

její využítí. Případně se těšíme na osobní schůzku. 

Dastech s.r.o. obchodní 

oddělení 

Radka Hronová, Výkonná ředitelka 

+420 603 170 967 dastech@dastech.cz 

historie 

Firma Dastech byla založena v roce 1997. Na trhu zastupuje české a evropské výrobce.  V 
roce 2013 zahájil Dastech vlastní výrobu. Výrobní program zaměřený na zahradní doplňky 
a bydlení odstartoval úspěšným výrobkem Zábrany květinových truhlíků na okenních 
parapetech. 

výrobce a dodavatel 

Dastech je dodavatelem pro e-shopy a kamenné prodejny z oborů zahrada, hobby, 

nábytek a další specializované prodejny. 

sídlo a logostika 

Dastech s.r.o. má stálou kancelář, firemní prodejnu a sklad v Lahošti u Teplic. Logistika je 
zajišťována přepravními službami s pokrytím po celé České a Slovenské republice. 

obchodní síť 

DASTECH 
 



 

 

Dastech buduje profesionální obchodní síť v České a Slovenské republice. Navazuje a 
udržuje úzkou spolupráci se svými obchodními partnery. Přes svá obchodní zastoupení 
ale plně vnímá take potřeby koncového zákazníka poptávajícího se na dostupná a kvalitní 
řešení včetně atypických řešení. 

obchodní servis 

Jedním z důležitých aspektů, na kterých je postavena profesionalita, je kvalitní obchodní 
servis. Všichni zaměstnanci společnosti Dastech pečují o maximální spokojenost a 
informovanost svých odběratelů. 

Staňte se naším odběratelem I Vy! 

DASTECH 
Dastech s.r.o. 

obchodní oddělení výrobce a dodavatel 

inovativních 

Radka Hronová, výkonná ředitelka produktů 

DASTECH 
 



 

 

SEMIRAMIS 

nejen květinová stěna 

Vytvořte si příjemné 
zákoutí na vašem balkóku 
či terase 

NOVINKA 

 



 

 

+420 603 170 967 dastech@dastech.cz 

Variabilní květinová stěna SEMIRAMIS 

umožňuje vytvoření útulného a 

praktického zákoutí na balkónech a 

terasách. Velké množství doplňků nabízí 

široké možnosti sestavení květinové 

stěny SEMIRAMIS podle vašich 

představ. 



 

 

SEMIRAMIS nejen květinová stěna představení 

výrobku 

Květinová stěna Semiramis 

Představte si pocit uvolnění, krásy a lehkosti. Máte ho? To je to, co ve vás vyvolá 

květinová stěna Semiramis. Dokáže vdechnout život balkonu nebo terase a ještě navíc 

potěší svého majitele přizpůsobivostí a praktičností. A jak vlastně květinová stěna 

Semiramis funguje?  

Základní principy stěny 

Květinovou stěnu tvoří panel z hliníkových sendvičových desek různého dekoru (bílá, 

dekor dřeva atd.) Plošný panel pak přišroubujete přes základní rám přímo na zeď.  

Hlavními prvky panelu jsou 4 vodorovné lišty, které osazujete dalšími komponenty 

libovolného výběru: •  sušákem na prádlo,  

• nerezovým roštem, 

• držáky na květináče 3 průměrů, 

• závěsnou tyčkou, 

• nerezovou policí, 

• sklopným i nesklopným stolkem, 

• závěsnou lištou se čtyřmi otvory, 

• hákem na tašky, 

• kapsou na tiskoviny, •  držákem truhlíku, atd. 

Semiramis nejen květinová stěna 

Jak jsme již napověděli v úvodu, stěna je velmi flexibilní, umožňuje více druhů použití a 

sestavit ji lze jednoduše podle vlastních potřeb a představ.  

Jaké jsou největší výhody stěny Semiramis 

• Díky kvalitním nerezovým materiálům vám stěna nezestárne ani v exteriéru. • 

 Široká škála příslušenství umožňuje stěnu proměňovat k obrazu svému podle 

potřeb. 

• Manipulace s prvky je jednoduchá. 

• V sestavování se fantazii meze nekladou. 

• Oživíte si balkon nebo terasu a vyčarujete si tak příjemné místo ve svém domově. 



 

 

SEMIRAMIS nejen květinová stěna 

příklad sestavy pro kancelářskou práci 

 

 

Příklad sestavy 
výpis použitých prvků 

 

Název 
Katalogové číslo 

Rám  S-VZ1102 / 1 ks 

Držák truhlíku malý VZ1121 / 1 ks 

Držák láhve VZ1114 / 1 ks 

Držák květináče střední VZ1112 / 1 ks 

Držák květináče malý VZ1111 / 1 ks 

Držák květináče velký V Z1113 / 3 ks 

Stolek nesklopný VZ1123 / 1 ks 

Držák sklenice VZ115 / 1 ks 

Rošt VZ1125 / 1 ks 
 

Popis sestavy 
Tato sestava využívá jednotlivé prvky pro vytvoření zákoutí vhodného pro drobnou 

kancelářskou práci.   



 

 

SEMIRAMIS nejen květinová stěna  

příklad sestavy pro pěstování  

 

 

Příklad sestavy 
výpis použitých prvků 

 

Název doplňku 
Katalogové číslo 

Rám  S-VZ1102 / 1 ks 

Držák truhlíku malý VZ1121 / 1 ks 

Závěsná tyčka VZ1142 / 2 ks 

Držák květináče malý VZ1111 / 1 ks 

Držák květináče velký V Z1113 / 3 ks 

Police V Z1124 / 1 ks 

Rošt VZ1125 / 1 ks 

Držák opěrné tyčky VZ143 / 1 ks 

Opěrná tyčka VZ1144 / 1 ks 
 

Popis sestavy 
Tato sestava využívá jednotlivé prvky pro vytvoření zákoutí vhodného pro pěstování.   



 

 

SEMIRAMIS nejen květinová stěna 

 

Montáž 
Základní rám pro sestavení stěny. Upevnění 
pomocí 4 otvorů pro usazení rámu. 

 



 

 

SEMIRAMIS nejen květinová stěna  

přehled rámů 

 

 

 
S-VZ1101 
Základ bezrámový 
Bezrámové provedení je montováno bez 
obvodového rámu na hmoždinky. 

Specifikace 
Materiál: nerez, hliníkový sendvič oplastovaný 
Výška: 200cm 
Šířka: 100cm 

 

 

 
S-VZ1102 
Základ s rámem 
Rámové provedení je montováno pomocí 
obvodového rámu na hmoždinky. Specifikace 

Materiál: nerez, hliníkový sendvič oplastovaný 
Výška: 200cm 
Šířka: 100cm 

Montáž 
Základní rám pro sestavení stěny. Upevnění 
pomocí 4 otvorů pro usazení rámu. 

 

Montáž 
Základní lišty pro sestavení stěny. Upevnění 
pomocí 12 otvorů pro usazení lišt. 



 

 

SEMIRAMIS nejen květinová stěna 

 

 

 
S-VZ1103 
Základ s rámem lakovaný 
Rámové provedení je montováno pomocí 
obvodového rámu na hmoždinky. 

Specifikace 
Materiál: lakovaná ocel, nerez, hliníkový 
sendvič oplastovaný Výška: 200cm Šířka: 
100cm 



 

 

SEMIRAMIS nejen květinová stěna  

přehled rámů  / přehled volitelných prvků 

 

 

S-VZ1104 
Základ rozpěrný 
Rozpěrné provedení je 
montováno rozepřením 
mezi podlahu a strop bez 
vrtání. 

 

 

 

Specifikace 
Materiál: nerez, hliníkový sendvič oplastovaný 
Výška: 200cm 
Šířka: 100cm 

 

 

 

VZ1103 
Stolek sklopný 
Deska sklopného stolku je upěvněná na páru 
nerezových konzol. Sklopení stolku uvolní prostor 
v blízkosti květinové stěny. 

 

 

 

Specifikace 
Materiál: nerez, borovice 
spárovka bez PU 
Šířka: 500mm 
Hloubka: 300mm 

 

 

 

Ukázka použití 
Odkládací stolek, v případě nevyužití, nepřekáží v 
prostoru květinové stěny. 

 



 

 

SEMIRAMIS nejen květinová stěna  

přehled volitelných prvků 

 

 

VZ1123 
Stolek nesklopný 
Deska dřevěného stolku je upevněná na páru 
nerezových konzol, které stolku  dodávají pevnost 
a stabilitu. 

 

 

 

Specifikace 
Materiál: nerez, borovice 
spárovka bez PU 
Šířka: 600mm 
Hloubka: 400mm 

 

 

 

Ukázka použití 
Nesklopný stolek je díky větší ploše vhodný 
například ke kancelářské práci. 

 

 

 

 

 

 

 
VZ1124 
Police 
Nerezovou polici jednoduše přemístíte tam, kam 
potřebujete. Nerezovou plochu police snadno 
očistíte. 

Specifikace 
Materiál: nerez 
Šířka: 330mm 
Hloubka: 145mm 

Ukázka použití 
Nerezová police je vhodná k odkládání náčiní a poslouží také pro malé květináče. 
Broušený povrch lze snadno udržovat. 



 

 

SEMIRAMIS nejen květinová stěna  

přehled volitelných prvků 

 

 

VZ1125 
Rošt 
Odkládací prostor pro zahradnické pomůcky nebo 
na cokoliv, když potřebujete mít volné ruce. 

 

 

 

 

 

Specifikace 
Materiál: nerez 
Šířka: 258mm 
Hloubka: 250mm 

Ukázka použití 
Nerezový rošt slouží jako multifunkční plocha pro 
pomůcky na údržbu květin. Pomocí háčků lze 
nářadí na rošt i zavěsit. 

 

 

 

VZ1127 
Kapsa na tiskoviny 
Jednoduchá závěsná kapsa pro ukládání časopisů, 
aby byly snadno po ruce. 

 

 

 

 

 

Specifikace 
Materiál: nerez 
Šířka: 200mm 
Výška: 250mm 

Ukázka použití 
Do kapsy snadno uložíte oblíbené časopisy tak, aby 
byly při odpočinku vždy nadosah. 

 

  

 

 

 



 

 

SEMIRAMIS nejen květinová stěna  

přehled volitelných prvků 

 

 

 

VZ1111 
Držák květináče malý 
Nerezový držák pro malé květináče. Díky zajištění 
šroubem je držák pevně uchycen na liště pro 
zajištění stability. 

 

 

 

 

 

Specifikace 
Materiál: nerez 
Průměr: 98mm 

Ukázka použití 
Držák poskytne místo pro umístění malého 
květináče na bylinky a jiné malé květiny, které 
nepotřebují mnoho místa. 

 

VZ1105 
Sušák 
Praktický závěsný systém nejčastěji používaný pro 
sušení malých předmětů. 

Specifikace 
Materiál: nerez 
Šířka: 788mm 
Hloubka: 372mm 

Ukázka použití 
Sušák je vhodný pro zavěšení a sušení jak čerstvě 
natrhaných bylinek, tak drobného prádla. 



 

 

SEMIRAMIS nejen květinová stěna  

přehled volitelných prvků 

 

 

VZ1112 
Držák květináče střední 
Nerezový držák pro střední květináče. Díky 
zajištění šroubem je držák pevně uchycen na liště 
pro zajištění stability. 

 

 

 

 

 

Specifikace 
Materiál: nerez 
Průměr: 130mm 

Ukázka použití 
Držák vhodný pro květináče s pokojovými 
rostlinami a květinami, které potřebují větší místo 
k životu. 

 

 

 

 

 

 

 
VZ1113 
Držák květináče velký 
Nerezový držák pro velké květináče. Díky zajištění 
šroubem je držák pevně uchycen na liště pro 
zajištění stability. 

Specifikace 
Materiál: nerez 
Průměr: 150mm 

Ukázka použití 
Rozměrný držák pro květináče na dřeviny a 
rozměrné květiny. Zajišťuje úsporu místa na 
balkonové podlaze. 



 

 

SEMIRAMIS nejen květinová stěna  

přehled volitelných prvků 

 

 

VZ1121 
Držák truhlíku malý 
Dvě závěsné konzoly s jistícím šroubem pro 
umístění menšího truhlíku. 

 

 

 

 

 

Specifikace 
Materiál: nerez 
Hloubka: 146mm 

Ukázka použití 
Malý držák truhlíku umožní pěstovat bylinky a 
květiny na jednom místě. 

 

 

 

VZ1122 
Držák truhlíku velký 
Dvě nerezové konzole s jistícím šroubem pro 
velký truhlík. 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

 

SEMIRAMIS nejen květinová stěna  

přehled volitelných prvků 

 

 

 

VZ1115 
Držák sklenice 
Závěsný držák s jistícím šroubem pro uchycení 
sklenice. 

 

 

 

 

 

Specifikace 
Materiál: nerez 
Průměr: 97mm 

Ukázka použití 
Šikovný doplněk k odkládacímu stolku pro úsporu 
místa při práci. Sklenice nebude zabírat místo na 
stolku a bude pořád po ruce. 

 

VZ1114 
Držák láhve 
Závěsný držák s jistícím šroubem pro láhev na 
tekutiny. 

Specifikace 
Materiál: nerez 
Průměr: 81mm 

Ukázka použití 
Držák láhve s vodou pro vláhu květin nebo láhev s 
vínem pro chvilky relaxace. 



 

 

SEMIRAMIS nejen květinová stěna  

přehled volitelných prvků 

 

 

VZ1141 
Lišta se čtyřmi otvory 
Nerezová konzole s jistícím šroubem a čtyřmi 
otvory pro háčky na zavěšení různých předmětů. 

 

 

 

 

 

Specifikace 
Materiál: nerez 
Délka: 250mm 
Průměr otvorur: 8,4mm 

Ukázka použití 
Praktický pomocník pro zavěšení sáčků se semeny, 
pro uchování mimo dosah vlhkosti, nebo dalších 
potřebných pomůcek. 

 

 

 

 

 

 

 
VZ1142 
Závěsná tyčka 
Nerezová tyčka s jistícím šroubem pro zavěšení 
například zahradnického náčinní. 

Specifikace 
Materiál: nerez 
Délka: 211mm 
Průměr: 5mm 

Ukázka použití 
Šikovný držák, který poslouží pro zavěšení nářadí 
pro jednoduché skladování. 



 

 

SEMIRAMIS nejen květinová stěna  

přehled volitelných prvků 

 

 

VZ1144 
Opěrná tyčka 
Nerezová tyčka pro podepření stonků rostlin. 

 

 

 

 

 

Specifikace 
Materiál: nerez 
Délka: 1500mm 
Průměr: 8mm 

Ukázka použití 
Tyčka používaná jako opěrný bod pro popínavé 
rostliny nebo například keříková rajčata. 

 

 

 

VZ1143 
Držák opěrné tyčky 
Nerezové očko s jistícím šroubem pro opěrnou 
tyčku. 

 

 

 

 

 

Specifikace 
Materiál: nerez 
Délka: 123mm 
Průměr otvoru: 10mm 

Ukázka použití 
Slouží pro zajištění stability opěrné tyčky a tím i 
samotné rostliny. 

 

 

 

 

 

 



 

 

SEMIRAMIS nejen květinová stěna  

přehled volitelných prvků 

 

 

 

VZ1128 
Očko prádelní šňůry 
Nerezové očko se zajišťovacím šroubem pro 
uchycení prádelní šňůry. 

 

 

 

 

 

Specifikace 
Materiál: nerez 
Šířka: 20mm 
Průměr háčku: 3mm 

Ukázka použití 
Očko prádelní šňůry pro nahrazení úchytů prádelní 
šňůry na protilehlé straně balkónu. 

 

VZ1126 
Věšáček 
Nerezový úchyt se zajišťovacím šroubem pro 
zavěšení předmětů. 

Specifikace 
Materiál: nerez 
Šířka: 20mm 
Hloubka: 25mm 

Ukázka použití 
Malý, praktický věšáček na zavěšení kancelářské 
brašny nebo tašky. 



 

 

SEMIRAMIS nejen květinová stěna  

přehled volitelných prvků 

 

 

VZ11041 
Háček S 
Malý nerezový háček tvaru S, pro zavěšení 
předmětů. 

 

 

 

 

 

Specifikace 
Materiál: nerez 
Šířka: 20mm 
Průměr: 3mm 

Ukázka použití 
Nezbytný doplněk pro lištu s otvory, díky němu 
budou viset všechny pomůcky a pytlíky se semeny 
tam, kde mají. 

 



 

 

Výroba nerezových prvků pro 
zahrady a bydlení 

INFORMACE PRO ODBĚRATELE 

Vyrábíme a dodáváme prvky do zahrad a 
bydlení. Navazujeme spolupráci s odběrateli 
kamenných prodejen a provozovateli E-shopů. 
Naše produkty Vám představíme u Vás na firmě. 
Poskytujeme dobré rabatové podmínky. Naše 
zákaznická podpora je Vám k dispozici. 
Reklamace řešíme ihned, po Vašem oznámení 
nedostatku. Zboží máme skladem, ihned k 
odeslání. 

 Staňte se naším odběratelem i vy! 

 

DASTECH 
prodejní a výdejní sklad 

U Kapličky 6 

Lahošť Teplice 417 25 

obchodní oddělení 

+420 603 170 967 

Zaregistrujte se pro Přejete si dostávat informace 

velkoobchodní odběr v našem o našich nových výrobcích? 

oficiálním E-shopu Napište nám: obchod@vybaveniprobydleni.cz 
www.vybaveniprobydleni.cz 
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