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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 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 s.r.o.
obchodní oddělení

Radka Hronová, výkonná ředitelka
+420 603 170 967
obchod@dastech.cz
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SEMIRAMIS

Variabilní květinová 
stěna SEMIRAMIS 
umožňuje vytvoření 
útulného a praktického 
zákoutí na balkónech 
a terasách. Velké 
množství doplňků 
nabízí široké možnos-
ti sestavení květinové 
stěny SEMIRAMIS     
podle vašich představ.

nejen květinová stěna

Vytvořte si příjemné
zákoutí na vašem 
balkóku či terase

NOVINKA



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 kompo-
nenty 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 po  
dle 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 do-
mově.



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

SEMIRAMIS nejen květinová stěna
příklad sestavy pro kancelářskou práci

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 VZ1115 / 1 ks

Rošt VZ1125 / 1 ks

Příklad sestavy
výpis použitých prvků



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

SEMIRAMIS nejen květinová stěna
příklad sestavy pro pěstování 

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 VZ1143 / 1 ks

Opěrná tyčka VZ1144 / 1 ks

Příklad sestavy
výpis použitých prvků



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

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

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

SEMIRAMIS nejen květinová stěna 
přehled rámů

Základ bezrámový
Bezrámové provedení je montováno bez ob-
vodového rámu na hmoždinky.

Základ s rámem
Rámové provedení je montováno pomocí ob-
vodového rámu na hmoždinky.

Základ s rámem lakovaný
Rámové provedení je montováno pomocí ob-
vodového rámu na hmoždinky.

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

S-VZ1101

S-VZ1102

S-VZ1103



SEMIRAMIS nejen květinová stěna 
přehled rámů  / přehled volitelných prvků

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

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

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

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

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

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

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

S-VZ1104

VZ1116

VZ1123

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



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.

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.

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

SEMIRAMIS nejen květinová stěna 
přehled volitelných prvků

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

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

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

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

VZ1124

VZ1125

VZ1127



SEMIRAMIS nejen květinová stěna 
přehled volitelných prvků

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

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

Specifikace
Materiál: nerez
Průměr: 98mm

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

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

Sušák
Praktický závěsný systém nejčastěji používaný pro 
sušení malých předmětů.

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

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

VZ1117

VZ1111

VZ1112



Specifikace
Materiál: nerez
Průměr: 150mm

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

Specifikace
Materiál: nerez
Hloubka: 146mm

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

Ukázka použití
Truhlíky jsou alternativa pro pěstování keříkových 
rostlin na balkoně. Velký držák truhlíku zajistí, že 
budou rajčata s bylinkami v bezpečí.

SEMIRAMIS nejen květinová stěna 
přehled volitelných prvků

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

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

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

Specifikace
Materiál: nerez
Hloubka: 166mm

VZ1113

VZ1121

VZ1122



SEMIRAMIS nejen květinová stěna 
přehled volitelných prvků

Specifikace
Materiál: nerez
Průměr: 81mm

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

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.

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

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

Držák sklenice
Závěsný držák s jistícím šroubem pro uchycení 
sklenice.

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

VZ1114

VZ1115

VZ1141



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

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

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

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

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

SEMIRAMIS nejen květinová stěna 
přehled volitelných prvků

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

Opěrná tyčka
Nerezová tyčka pro podepření stonků rostlin.

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

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

VZ1142

VZ1144

VZ1143



SEMIRAMIS nejen květinová stěna 
přehled volitelných prvků

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

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

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

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

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

Věšáček
Nerezový úchyt se zajišťovacím šroubem pro 
zavěšení předmětů.

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

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

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

VZ1126

VZ1128

VZ1140



SEMIRAMIS MINI

Variabilní květinová 
stěna SEMIRAMIS 
umožňuje vytvoření 
útulného a praktického 
zákoutí na balkónech 
a terasách. Velké 
množství doplňků 
nabízí široké možnos-
ti sestavení květinové 
stěny SEMIRAMIS po-
dle vašich představ.

Závěsné lišty pro 
balkonóny

závěsné lišty pro balkóny a terasy



SEMIRAMIS MINI
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 kompo-
nenty 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 po-
dle 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 do-
mově.



SEMIRAMIS MINI
provedení

VZ1135
Závěsná lišta Semiramis mini
10 cm
Závěsná nerezová lišta Semiramis mini pro 
umístění závěsných prvků Semiramis. Montáž 
pomocí 2 vrutů na hmoždinku. Délka lišty 10 cm.

VZ1134
Závěsná lišta Semiramis mini
40 cm
Závěsná nerezová lišta Semiramis mini pro 
umístění závěsných prvků Semiramis. Montáž 
pomocí 2 vrutů na hmoždinku. Délka lišty 40 cm.

VZ1135
Závěsná lišta Semiramis mini
70 cm
Závěsná nerezová lišta Semiramis mini pro 
umístění závěsných prvků Semiramis. Montáž 
pomocí 3 vrutů na hmoždinku. Délka lišty 70 cm.

VZ1136
Závěsná lišta Semiramis mini
100 cm
Závěsná nerezová lišta Semiramis mini pro 
umístění závěsných prvků Semiramis. Montáž 
pomocí 4 vrutů na hmoždinku. Délka lišty 100 cm.



SEMIRAMIS MINI
přehled volitelných prvků

Kat. č. Název prvku Semiramis 10 Semiramis 40 Semiramis 70 Semiramis 100

VZ1111 Držák květináče malý + + + +
VZ1112 Držák květináče sřední + + + +
VZ1113 Držák květináče velký + + + +
VZ1114 Držák láhve + + + +
VZ1115 Držák sklenice + + + +
VZ1141 Lišta se čtyřmi otvory + + + +
Z1140 Háček S + + + +
VZ1126 Věšáček + + + +
VZ1142 Závěsná tyčka + + +
VZ1121 Držák truhlíku malý + + +
VZ1125 Rošt + + +
VZ1124 Police + + +
VZ1127 Kapsa na tiskoviny + + +
VZ1128 Očko prádelní šňůry + +
VZ1117 Sušák +

Přehled prvků pro jednotlivé délky
závěsných lišt Semiramis mini



SEMIRAMIS MINI
ukázka osazení volitelnými prvky

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

Držák truhlíku malý
Nerezový držák pro zavěšení květinového 
truhlíku. Díky zajištění šroubem je držák 
pevně uchycen na liště pro zajištění stability.

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



SEMIRAMIS MINI
přehled volitelných prvků

Specifikace
Materiál: nerez
Průměr: 98mm

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

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

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

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

VZ1111

VZ1112

Specifikace
Materiál: nerez
Průměr: 150mm

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

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

VZ1113



SEMIRAMIS MINI
přehled volitelných prvků

Specifikace
Materiál: nerez
Průměr: 81mm

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

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

VZ1114

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.

Držák sklenice
Závěsný držák s jistícím šroubem pro uchycení 
sklenice.

VZ1115

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

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

VZ1141



SEMIRAMIS MINI
přehled volitelných prvků

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

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

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

VZ1140

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

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

Věšáček
Nerezový úchyt se zajišťovacím šroubem pro 
zavěšení předmětů.

VZ1126

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

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

Závěsná tyčka
Nerezová tyčka s jistícím šroubem pro za-
věšení například zahradnického náčinní.

VZ1142



SEMIRAMIS MINI
provedení

Specifikace
Materiál: nerez
Hloubka: 146mm

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

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

VZ1121

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.

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

VZ1125

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.

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

VZ1124



SEMIRAMIS MINI
přehled volitelných prvků

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

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

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

VZ1127

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

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

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

VZ1128

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

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

Sušák
Praktický závěsný systém nejčastěji používaný pro 
sušení malých předmětů.

VZ1117



Zábrany truhlíků

Jak ideálně vyřešit zábrany 
nebo držáky do oken, tak 
aby truhlíky s květinami 
nepadaly? Nerezové zábra-
ny truhlíků Dastech zajistí 
květinové truhlíky  na oken-
ních parapetech proti jejich 
pádu.

Řešení na celý život!

              

ochrání květinové truhlíky na okením   
parapetu před jejich pádem

Dekorační desky pro
Zábrany truhlíků str. 32

NOVINKA V
SORTIMENTU



Zábrany truhlíků
představení výrobku

Design pro vaše okna
Každému z nás se zcela určitě hned zlepší nálada při pohledu na krásně roz-
kvetlé květiny, vinoucí se z oken dolů. Jejich nechtěnému pádu, například při 
silnějším větru, však lze předejít Zábranami truhlíků na okeních parapetech.

Jedinečnost zábran
Zábrany květinových truhlíků jsou vyráběny z prvotřídního materiálu, kterým 
je kvalitní nerezová ocel určená do exteriéru s matným, kartáčovaným 
povrchem. Takto ušlechtilý materiál vylučuje riziko znečištění fasády a par-
apetu případným vytékáním vody znečištěné korozí. Díky materiálu i způso-
bu provedení se z takto nenápadného prvku stává designový výrobek, který 
se hodí do všech typů oken rodinných či panelových domů. Zákazníkům je 
dodáván v několika rozměrových variantách a zvolit lze dokonce i způsob 
uchycení a provedení zábrany truhlíku bez vrtání. Montáž výrobku je tak 
nenáročná. Výhodou je tedy nejenom snadná montáž, ale i estetické prove-
dení, které nenaruší exteriér domu.

Způsoby montáže a provedení
Pokud je parapet okna zakončený vhodnými zakončovacími prvky, okapničkou, 
tak je vhodné použít zábranu truhlíků určenou přímo do okapničky parapetu.

Jinou variantou může být montáž na fasádu domu nebo do špalety okna po-
mocí konzol.

Další možností, zajímavou především tím, že není nutné vrtat do fasády, je 
rozpěrná zábrana truhlíku mezi špalety.  Její upevnění je řešeno rozpěrným 
mechanismem a montáž je skutečně snadná.

- nerezové provedení

- praktická stavebnice

- varianty bez zásahu

  do fasády

- pro bytové domy

- pro rodinné domy

- pro panelové domy

- snadná montáž

- kvalitní materiály

- moderní design



Zábrany truhlíků
přehled provedení

Zábrana truhlíku rozpěrná mezi špalety    
Je určená k montáži mezi špalety okna. Montáž je provedena rozepřením, které umožňuje koncový díl.
Délku tyče zábrany  je třeba zkrátit na požadovanou šířku okna. Montáž je provedena bez vrtání do fasády.

Zábrana truhlíku rozpěrná teleskopická mezi špalety    
Je určená k montáži mezi špalety okna. Montáž je provedena rozepřením, které umožňuje koncový díl.
Délku tyče zábrany  lze nastavit podle šířky okna pomocí teleskopické části zábrany.  Montáž je provedena bez vrtání do fasády.

Zábrana truhlíku na fasádu 
Je určená k montáži na fasádu. Montáž je provedena pomocí konzol upevněných na hmoždinku.
Délku tyče zábrany  je třeba zkrátit na požadovanou šířku okna.

S-VZ1103



Zábrany truhlíků
přehled provedení

Zábrana truhlíku do špalety 
Je určená k montáži do špalety okna. Montáž je provedena pomocí konzol upevněných na hmoždinku.
Délku tyče zábrany  je třeba zkrátit na požadovanou šířku okna.

Zábrana truhlíku do okapničky 
Je určená k montáži do okapničky parapetu. Délku tyče zábrany  je třeba zkrátit na požadovanou šířku okna.
Montáž je provedena bez vrtání do fasády.

Držák truhlíku pro rozpěrné a teleskopické zábrany
Je určený k umístění truhlííku na uzkém parapetu.
Montáž je provedena nacvaknutím na tyč zábrany.



Zábrana truhlíku rozpěrná do špalety okna
Zábrana okenního parapetu v nerezovém provedení vhodná k usazení mezi okenní špalety.
Montáž rozepřením. Hlavní tyč lze zakrátit podle šířky okna. Součástí balení je kolíček k dotažení a         
bezpečnostní lanko.

Zábrany truhlíků
přehled produktů

Katalogové  číslo Provedení Průměr zábrany Materiál Pro okono

997810 Montáž do špalety rozepřením 12mm V2A do 1200mm

997811 Montáž do špalety rozepřením 16mm V2A do 1500mm

997812 Montáž do špalety rozepřením 20mm V2A do 2000mm

997813 Montáž do špalety rozepřením 20mm V2A do 2500mm

997823 Montáž do špalety rozepřením 20mm V2A do 3000mm

Schéma upevnění

Montáž
Montáž rozepřením. Bez vrtání.



Zábrana truhlíku rozpěrná teleskopická do špalety okna
Zábrana okenního parapetu v nerezovém provedení vhodná k usazení mezi okenní špalety. 
Montáž rozepřením. Hlavní tyč lze nastavit podle šířky okna. Součástí balení je kolíček k dotažení 
a bezpečnostní lanko.

Montáž
Montáž rozepřením. Bez vrtání.

Zábrany truhlíků
přehled produktů

Katalogové  číslo Provedení Průměr zábrany Materiál Pro okono

997820 Montáž do špalety rozepřením 16/12mm V2A 600 - 1000mm

997821 Montáž do špalety rozepřením 16/12mm V2A 1000 - 1500mm

997822 Montáž do špalety rozepřením 20/16mm V2A 1500 - 2000mm

997824 Montáž do špalety rozepřením 20/16mm V2A 2000 - 2700mm

Schéma upevnění



Zábrana truhlíku do okapničky parapetu
Zábrana okenního parapetu v nerezovém provedení vhodná k usazení do okapničky parapetu. Hlavní tyč 
lze zakrátit podle šířky okna. Součástí balení je kolíček k dotažení a bezpečnostní lanko.

Montáž
Montáž usazením do okapničky parapetu, 
bez vrtání.

Zábrany truhlíků
přehled produktů

Katalogové  číslo Provedení Průměr zábrany Materiál Pro okono

997850 Montáž do okapničky parapetu 12mm V2A 1000mm

997851 Montáž do okapničky parapetu 12mm V2A 1200mm

997852 Montáž do okapničky parapetu 16mm V2A 1500mm

997853 Montáž do okapničky parapetu 16mm V2A 2000mm

Schéma upevnění



Zábrana truhlíku do špalety okna
Zábrana okenního parapetu v nerezovém provedení vhodná k usazení do okenní špalety. 
Montáž na hmoždinky. Hlavní tyč lze nastavit podle šířky okna. Součástí balení je kolíček k 
dotažení a bezpečnostní lanko.

Montáž
Montáž na hmoždinky pomocí konzol.

Zábrany truhlíků
přehled produktů

Schéma upevnění

Katalogové  číslo Provedení Průměr zábrany Materiál Pro okono

997833 Montáž do špalety na hmoždinky 12mm V2A 1200mm

997830 Montáž do špalety na hmoždinky 12mm V2A 1500mm

997831 Montáž do špalety na hmoždinky 16mm V2A 2000mm

997832 Montáž do špalety na hmoždinky 20mm V2A 2500mm



Zábrana truhlíku na fasádu
Zábrana okenního parapetu v nerezovém provedení vhodná k usazení na fasádu. Hlavní tyč lze 
zakrátit podle šířky okna. Součástí balení je kolíček k dotažení a bezpečnostní lanko.

Montáž
Montáž na hmoždinky pomocí konzol.

Zábrany truhlíků
přehled produktů

Katalogové  číslo Provedení Průměr zábrany Materiál Pro okono

997840 Montáž na fasádu 12mm V2A 1200mm

997841 Montáž na fasádu 16mm V2A 1500mm

997842 Montáž na fasádu 20mm V2A 2500mm

997846 Montáž na fasádu 20mm V2A 2000mm

997847 20mm V2A 3000mm

Schéma upevnění



Držáky pro úzké parapety
Držák truhlíku pro okenní zábrany umožňuje usadit květinový truhlík i na úzkém parapetu.  Držák 
truhlíku je nutné vybrat pro správný průměr tyče zábrany.

Montáž
Nacvaknutím.

Zábrany truhlíků
přehled produktů

Schéma upevnění

Katalogové  číslo Provedení Pro průměr tyče Materiál Pro zábrany

998717 Truhlík šířka 170mm, výška 70mm 12mm V2A 997810

998718 Truhlík šířka 170mm, výška 70mm 16mm V2A 997811

998719 Truhlík šířka 170mm, výška 70mm 20mm V2A 997812 + 997813 + 997823

998782 Truhlík šířka 210mm, výška 180mm 12mm V2A 997810

998785 Truhlík šířka 210mm, výška 180mm 16mm V2A 997811

998788 Truhlík šířka 210mm, výška 180mm 20mm V2A 997812 + 997813 + 997823



Dekorační clona

Dekorační clony zábran 
truhlíků na okenních 
parapetech nabízí zakrytí 
trůhlíku a dodají fasádě 
domu zajímavý vzhled.

Kvalitní materiály určené 
do exteriéru zaručují 
dlouhou životnost.

Snadná montáž nacvak-
nutím.

              

designový prvek fasády vašeho domu

NOVINKA V
SORTIMENTU

inovace výrobku
Zábrany truhlíků

na okenních parapetech



Dekorační clony pro Zábrany truhlíků
přehled produktů

Dekorační clona
Snadnou montáží na Rozpěrné zábrany truhlíků (str. 30 - 31) vytvoří designový prvek v okně a celkovém pohledu 
na fasádu domu. Současně zakrývá technické pozadí zábrany truhlíku a truhlíku samotného. Je vyrobena z kvalit-
ního materiálu určené do exteriéru, který zaručuje dlouhou životnost.

Montáž
Nacvaknutím na tyč zábrany truhlíku.

Katalogové  číslo Provedení Délka Materiál Pro okono

DC90-B Dekor bílá 900mm AL sendvič 1000 mm

DC90-N Dekor broušený nerez 900mm AL sendvič 1000 mm

DC90-H Dekor imitace dřeva 900mm AL sendvič 1000 mm

Dekor
bílá

Dekor
broušený nerez

Dekor
imitace dřeva

Montáž
Nacvaknutím na tyč zábrany truhlíku.

Montáž
Nacvaknutím na tyč zábrany truhlíku.



Odkládací stolky

Odkládací stolky jsou lehké, 
ale přitom stabilní. Manip-
ulace s nimi je snadná díky 
dvěma skrytým kolečkům, 
umístěným z praktických 
důvodů pouze na jedné 
straně. Stolek tak lze mírným 
zdvihnutím pohodlně pře-
souvat. Patentovaná kolečka 
jsou efektně ukrytá v nohách 
stolku, aby nebyl rušen jeho 
vzhled.

Vždy po ruce!

              

odkládání nejrůznějších předmětů, které
je potřeba mít po ruce



Odkládací stolky
představení výrobku

Moderní odkládací stolky do domácnosti i kanceláře    
 
Není nad to mít k dispozici praktický stolek, na který lze odkládat nejrůzně-
jší předměty, které potřebujeme mít pohodlně po ruce. Proč si ale rovnou 
nepořídit takový, který nejenom výborně vypadá, ale můžeme jej přemísťovat 
podle momentální potřeby. 
 
Přesně takovou možnost nabízí novinka, kterou jsou moderní odkládací stolky: 
Living, Asist, Office a Apron.
 
Jak už samotné názvy napovídají, stolky jsou praktickým nábytkem, který 
nalezne své mnohostranné využití nejenom v domácnosti, ale i v kanceláři a 
stanou se velmi rychle její nezbytnou součástí.
 
Odkládací stolek LIVING je určen zejména do obývacích pokojů. Lze jej přesu-
nout od křesla k sedací soupravě či na jakékoliv potřebné místo a odkládat na 
něj TV dálkové ovládání, tablet, brýle, noviny, kávu či drobné občerstvení. Vše 
bude pohodlně po ruce a připraveno k dalšímu používání.
 
Odkládací stolek ASIST nalezne své uplatnění především v kuchyni. S jeho po-
mocí, lze jednoduše rozšířit kuchyňskou desku, na kterou je tak možné odložit 
potřebné suroviny nebo kuchyňské náčiní. Stolek velice dobře poslouží také u 
jídelního stolu, pro servírování jednotlivých chodů oběda. 
 
Jednoduchým řešením pro získání místa v kanceláři, je odkládací stolek OF-
FICE. Ten může být připraven pro situace, kdy je nutné rozšířit plochu pra-
covního stolu. Je možné na něm podepsat dokumenty, položit na něj note-
book nebo jej použít jako servírovací stolek na kávu či jiné drobné pohoštění.

Pro práci u vnitřního parapetu okna se dokonale hodí odkládací stolek 
APRON. Okenní parapet je totiž ideálním místem pro pěstování pokojových 
rostlin, protože je zde dostatek světla a tepla. Rostliny ale vyžadují pravidelnou 
péči, ke které je nutné nejrůznější nářadí. Stolek Apron rozšíří plochu parapetu 
a lze na něj přesunout květináče, zahradní nůžky, konvičku na vodu a třeba i 
čisticí prostředky na mytí oken.



Odkládací stolky
představení výrobku

Praktický nábytek, který si zamilujete

S odkládacími stolky získáte plochu pro 
vše, co potřebujete mít po ruce.

MOBILNí VyužITí KVALITA
Přizdvihněte a potáhněte Vždy po ruce Nerez nebo kvalitní lak

Výhodou je, že stolek stojí pevně 
na podlaze a popojede opravdu 
jen když potřebujete! Nohy stol-
ku jsou z jedné strany zakončeny 
efektně skrytými, patentovanými, 
pojízdnými kolečky, z druhé 
strany jsou zakončeny plastovou 
koncovkou. Je lehký, stačí na jed-
né straně přizdvihnout a pohodl-
ně přesouvat.

Odkládací stolky jsou kon-
cipovány jako pomocníci v 
kuchyni, jídelně či obývacím, v 
pracovně nebo u okna. Nabízí 
pracovní a odkládací plochu 
při Vašich běžných denních 
činostech i při odpočinku. 
Svým jednoduchým designem 
ladí s každým interiérem. 
Svou praktičností se okamžitě 
stanou nezbytnou součástí 
moderního bydlení.

Konstrukce stolků je vyráběna 
z kvalitní nerezové oceli V2A 
nebo z oceli  opatřené vypal-
ovaným práškovým lakem v 
šedém odstínu RAL9007. Horní 
deska je vyrobena z LTD lamina 
o síle 18mm, zakončená plas-
tovou hranou. Kvalitní materiály 
zaručují dlouhou životnost a 
jednoduchou údržbu.

lehká konstrukce odkládací plocha matná broušená nerez

pojízdná kolečka variabilní použití vypalovaný práškový lak 

plastové koncovky moderní design kvalitní LTD lamino



Odkládací stolky
přehled produktů

Katalogové  číslo Provedení Rozměr Materiál Police / volitelné

OSN452 Odkládací stolek Livig výška 45cm NEREZ -

DOS184 Deska stolku Livig, buk 60x30cm MDF -

DOS193 Deska stolku Livig, javor 60x30cm MDF -

LIVING

Odkládací stolek LIVING se začlení do Vaší domácnosti jako 
velice praktický nábytek. Poskytne odkládací plochu pro vše, 
co potřebujete mít po ruce.

LIVING

Využití DESiGN
další možnosti skrytá kolečka technické údaje

Odkládací stolek je určen 
především jako praktický 
pomocník do obývacího 
pokoje. Jeho další možnosti 
využití jsou ale mnohem 
širší a záleží jen na aktuální 
potřebě místa pro odkládání. 
Můžete ho tak využít třeba 
při cvičení nebo najde své 
místo v dětském pokoji. 

Z jedné strany jsou v nohách 
stolku efektně ukrytá paten-
tovaná kolečka. Stolek tak  lze 
mírným zdvihnutím pohodlně 
přesouvat. Na druhé straně jsou 
nohy zakončené plastovou kon-
covkou. Je pojízdný jen na Vaše 
přání a šetrný k podlaze.

Rozměr konstrukce:
V  45cm  Š42cm H23cm
Materiál:
broušený nerez V2A
Kolečka:
plastová v nerezovém pouzdře
Deska:
LTD lamino 18mm, hrana
rozměr 60 x 30cm

SpEcifikacE

DO OBýVAcíHO POKOJE



Odkládací stolky
přehled produktů

Katalogové  číslo Provedení Rozměr Materiál Police / volitelné

OSN863 Odkládací stolek Asist výška 86cm NEREZ OPN602

DOS185 Deska stolku Asist, šedá 80x40cm MDF -

DOS188 Deska stolku Asist, antracit 80x40cm MDF -

OPN602 Police nerezová 60,5x62,5cm NEREZ

ASIST

Odkládací stolek ASIST poskytne odkládací plochu u 
kuchyňské linky a jídelního stolu.

ASIST

Využití DESiGN
další možnosti skrytá kolečka technické údaje

Odkládací stolek je určen 
především jako praktický     
pomo cník do kuchyně. Jeho 
asistence u kuchyňské linky 
nebo jídelního stolu je neoce-
nitelná. Svou ideální pracovní 
výškou nabízí i další možnosti. 
Napříkad ženám může posloužit 
jako kosmetický stolek.

Z jedné strany jsou v nohách 
stolku efektně ukrytá paten-
tovaná kolečka. Stolek tak  lze 
mírným zdvihnutím pohodlně 
přesouvat. Na druhé straně jsou 
nohy zakončené plastovou kon-
covkou. Je pojízdný jen na Vaše 
přání a šetrný k podlaze.

Rozměr konstrukce:
V  85cm  Š 62cm H 40cm
Materiál:
broušený nerez V2A
Kolečka:
plastová v nerezovém pouzdře
Deska:
LTD lamino 18mm, hrana
rozměr 80 x 40cm

SpEcifikacE

DO KUcHYNĚ



Odkládací stolky
přehled produktů

Katalogové  číslo Provedení Rozměr Materiál Police / volitelné

OSN762 Odkládací stolek Office výška 76cm NEREZ OPN602

DOS183 Deska stolku Office, buk 60x30cm MDF -

DOS186 Deska stolku Office, šedá 60x30cm MDF -

OPN602 Police nerezová 60,5x62,5cm NEREZ

OFFICE

Odkládací stolek OFFIcE nalezne uplatnění u každého 
psacího stolu doma i ve firmě.

OFFIcE

Využití DESiGN
další možnosti skrytá kolečka technické údaje

Odkládací stolek je určen 
především do kanceláře. 
Je možno na něj odkládat 
dokumenty, letáky, notebook 
či pohoštění. Při různých 
jednáních  nabídne poho-
tově vlastní pracovní prostor 
Vašim obchodním part-
nerům.

Z jedné strany jsou v nohách 
stolku efektně ukrytá paten-
tovaná kolečka. Stolek tak  lze 
mírným zdvihnutím pohodlně 
přesouvat. Na druhé straně jsou 
nohy zakončené plastovou kon-
covkou. Je pojízdný jen na Vaše 
přání a šetrný k podlaze.

Rozměr konstrukce:
V  75cm  Š62cm H 33cm
Materiál:
broušený nerez V2A
Kolečka:
plastová v nerezovém pouzdře
Deska:
LTD lamino 18mm, hrana
rozměr 80 x 40cm

SpEcifikacE

DO PRAcOVNY



Odkládací stolky
přehled produktů

Katalogové  číslo Provedení Rozměr Materiál Police / volitelné

OSN864 Odkládací stolek Apron výška 86cm NEREZ -

DOS181 Deska stolku Apron, buk 60x30cm MDF -

DOS180 Deska stolku Apron, bílá 60x30cm MDF -

APRON

Odkládací stolek APRON poskytne odkládací plochu,     
zejména u vnitřního parapetu okna.

APRON

Využití DESiGN
další možnosti skrytá kolečka technické údaje

Odkládací stolek je určen 
především pro práci s květinami 
u vnitřního parapetu okna. Jeho 
možnosti využití jsou ale široké 
a záleží jen na aktuální potřebě 
místa pro odkládání, třeba jako 
pomocníka při mytí oken.

Spodní část kovové konstrukce 
je řešena pro zasunutí pod 
radiátor. Nohy stolku APRON 
jsou koncipovány asymet-
ricky, vysoké 7cm, což bývá 
nejmenší mezera mezi pod-
lahou a radiátorem. Díky vy-
sunutým nohám stolek pod 
oknem nepřekáží do prostoru                  
a navazuje k desce parapetu.

Rozměr konstrukce:
V  85cm  Š62cm H 27cm
Materiál:
broušený nerez V2A
Nohy pod radiátor:
výška 7 cm
Deska:
LTD lamino 18mm, hrana
rozměr 80 x 30cm

SpEcifikacE

K PARAPETU





Nohy ke stolu
Petit V
Nožičky Petit V představují designový prvek, 
který začal u stolků dominovat v 50. letech 
minulého století. A od té doby nevyšel z módy.

NOVINKA

Dejte barvu svému retru!



Nohy ke stolu Petit V
představení výrobku

Nohy Petit V ke kulatému stolku
Taky si rádi poskládáte a sestavíte věci sami tak, aby se perfektně hodily do vašeho 
domova a nestály tolik jako nové designovky z obchodu? Pokud ano, rozhodně vás 
budou bavit nohy ke stolu Petit V, který se v módě drží už dobrých šedesát let.

Nožičky ve tvaru V
Nožičky Petit V na výrobu kulatého retro stolku nabízíme ve výškách 
40, 50, 60 a 70cm. Můžete tak snadno vyrobit praktický odkládací 
stolek na kávu nebo stolek pod kvetiny. V předsíni na něj odložíte 
klíče nebo peněženku, abyste je nemuseli hledat po celém bytě. 
Zároveň se dá vytvořit i půvabná kombinace dvou u sebe stojících 
stolků, která na vás vykukuje z každého současného časopisu o by-
dlení. Pro tyto účely doporučujeme zvolit výšku 70 a 50cm.

Podlaha bez jediného škrábance
Na spodní části jsou nožičky opatřeny plastovou koncovkou, aby 
kov nepoškrábal podlahu. Tato designová inovace je vhodná ze-
jména pro prostory s vinylovými, plovoucími nebo PVc podlahami. 
Pokud budete pořizovat stolek, který bude stát na dlažbě nebo malý 
stolek na balkon, určitě tuto plastovou koncovku oceníte. Plastové 
koncovky nabízíme v nejrůznějších barvách – nožičky dodáváme 
vždy bez nalepených koncovek včetně lepidla, abyste si sami mohli 
vybrat barvu, kterou si nalepíte.

Praktická vychytávka na klíče
Příruby nožiček jsou opatřené otvorem pro zavěšení háčku 
ve tvaru S. Na něj je možné odložit klíče nebo pověsit něco, co 
potřebujete mít stále po ruce.

Retro stolek k všestrannému použití
Nožičky Petit V představují designový prvek, který začal u stolků dominovat v 50. letech 
minulého století. A od té doby nevyšel z módy. Jednoduchý design vytváří příjemné sty-
lové kombinace pro řadu různých příležitostí. Nerezové nožičky využijete k sestavení 
stolku na květiny. Interiérové stolky na květiny můžete realizovat například ve výšce 70 
cm, zatímco stolek na balkon snese i nižších 50 cm. Stolové nohy Petit V jsou vhodné 
i pro odkládací stolky, které se díky praktické výšce hodí téměř do jakékoli místnosti.         
A jaký bude váš odkládací či květinový stolek?



Nohy ke stolu Petit V
přehled produktů - nohy

Specifikace
Materiál: AISI 304, nerez
Výška: 40cm
Balení: 3ks, 3ks černobílých koncovek, lepidlo, vruty

Nohy ke stolu Petit V-400

Specifikace
Materiál: AISI 304, nerez
Výška: 50cm
Balení: 3ks, 3ks černobílých koncovek, lepidlo, vruty

Nohy ke stolu Petit V-500

Specifikace
Materiál: AISI 304, nerez
Výška: 60cm
Balení: 3ks, 3ks černobílých koncovek, lepidlo, vruty

Nohy ke stolu Petit V-600

Specifikace
Materiál: AISI 304, nerez
Výška: 70cm
Balení: 3ks, 3ks černobílých koncovek, lepidlo, vruty

Nohy ke stolu Petit V-700

Nohy ke stolu Petit V dodáváme v kartonovém balení opatřené EAN kódem. Balení 
obsahuje nohy Petitt V, nenalepené plastové černobílé koncovky, lepidlo a vruty. 



Nohy ke stolu Petit V
přehled produktů

Specifikace
Materiál: ABS, plast
Pro nohy: Petit V400 a V500
Barva: šedobílá

Specifikace
Materiál: ABS, plast
Pro nohy: Petit V400 a V500 
Barva: růžovobílá

Specifikace
Materiál: ABS, plast
Pro nohy: Petit V400 a V500 
Barva: zelenobílá

Volitelně lze dokoupit koncovky v dalších barvách.
Prodejní balení obsahuje 3ks nenalepené plastové koncovky černobílé.

Koncovka US1651 Koncovka US1652

Koncovka US1653

Specifikace
Materiál: ABS, plast
Pro nohy: Petit V600 a V700
Barva: šedobílá

Specifikace
Materiál: ABS, plast
Pro nohy: Petit V600 a V700 
Barva: růžovobílá

Specifikace
Materiál: ABS, plast
Pro nohy: Petit V600 a V700 
Barva: zelenobílá

Koncovka US1655 Koncovka US1656

Koncovka US1657

Specifikace
Materiál: AISI 304, nerez
Pro nohy: Petit V
Průměr: 3mm

Háček Petit-VZ1140Volitelné příslušenství      
háček S

Volitelné příslušenství          
koncovky v dalších barvách



Nohy ke stolu Petit V
design a využití

Plastové koncovky v modních barvách

Základní balení obsahuje 3ks                   

nenalepených černobílých koncovek.

Další volielné barvy koncovek lze zakoupit               

samostatně.

Háček “S” pro zavěšení předmětů

Daší volitelné příslušenství je praktický 

háček pro zavěšení drobných předmětů, 

které je potřeba mít poruce.

Výšky nohou Petit V 40, 50, 60 a 70cm pokrývají v kombinaci s různými průměry kruhové desky, 
obvykle 40, 50 a 60cm řadu možností jak bude stolek využíván.   



INFORMACE PRO ODBĚRATELE

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

Staňte se naším odběratelem i vy!

Kontaktujte nás

Obraťte se na naše obchodní oddělní pro více 
informací nebo sjednání schůzky

Radka Hronová
výkonná ředitelka
+420 603 170 967
obchod@dastech.cz

Bezplatná linka

prodejní a výdejní sklad

U Kapličky 6
Lahošť Teplice 417 25

obchodní oddělení
+420 603 170 967

DASTECH

Přejete si dostávat informace
o našich nových výrobcích?
Napiště nám:
obchod@vybaveniprobydleni.cz

Zaregistrujte se pro 
velkoobchodní odběr v našem 
oficiálním E-shopu
www.vybaveniprobydleni.cz

E-shop Novinky

Výroba nerezových prvků
pro zahrady a bydlení

800 310 320


