
PLASTOVÉ PALUBKY

Kvalitní, pevné a bezúdržbové plastové palubky a profily.

Objednávat můžete pohodlně na  www.obchod.prostavbu.cz

Nejste si jisti výběrem dekoru? Chcete si porovnat naši kvalitu s konkurencí? Pošleme vám vzorek zdarma!

P530 Plastová palubka Prostavbu Profi ASA
tloušťka 10 mm  |  skladebná šířka 100 mm  |  délka 6 m

systém pero-drážka  |  klasický profil s "V" drážkou  |  Click  systém usnadňující montáž

profesionální pevná palubka se stálobarevným povrchem z materiálu ASA

329,75 Kč/m
2

399,00 Kč/m
2

P509 Ukončovací profil “U“
délka 3 m

probarvený profil z materiálu ASA

všechny dekory 59,50 Kč/m 72,00 Kč/m

P510 Spojovací profil “H“
délka 3 m

probarvený profil z materiálu ASA

všechny dekory 72,73 Kč/m 88,00 Kč/m

P511 Univerzální profil (flexibilní)
délka 3 m

probarvený profil z materiálu ASA

všechny dekory 72,73 Kč/m 88,00 Kč/m

P517 Vnější rohový profil
délka 3 m

probarvený profil z materiálu ASA

všechny dekory 64,46 Kč/m 78,00 Kč/m

P872 Montážní sponka pro plastové palubky - malá

pozinkovaný plech | 1 balení = 100 ks | pro P530 cca 30 ks/m
2 49,59 Kč/bal. 60,00 Kč/bal.

V5143 Upevňovací vrut pro doplňkové profily TORX A2
nerezový vrut 4,0x30 mm s extra plochou hlavou, s drážkou TORX 2,89 Kč/ks 3,50 Kč/ks

UPOZORNĚNÍ :

Ceník platný od  1.7.2022

bez DPH vč. DPH 21%

Nikdy nenechávejte palubky ani profily ležet na přímém slunci, mohlo by dojít k jejich deformaci!

Palubky P530 prodáváme pouze po celých kusech (min. odběr = 1 palubka délky 6 m), 1 palubka = 0,60 m
2
, 1m

2
 = 10 mb palubky.

Profi palubky ASA P530 jsou určeny především k obložení podhledů, podbití krovu, střešních konstrukcí nebo částí fasád. Jsou vyrobeny z 

kvalitního tvrdého PVC s UV odolným povrchem z materiálu ASA. Tyto palubky je možné použít na plochách vystavených slunečnímu záření.

Profi palubky P530 se do sebe navzájem zasunují systémem pero-drážka s Click  systémem a přiznané spoje vytváří takzvaný klasický profil 

s "V" drážkou.  Skladebná šířka palubek je 10 cm.  Palubky se montují na rošt s maximální osovou roztečí 30 cm.

Při použití na plochách exponovaných slunečním zářením je bezpodmínečně nutné důsledně dbát na správné provedení dilatací, používat 

palubky maximálně ve 3 metrových délkách a používat montážní klipy P872. Při použití na fasádách je nutné zajistit                                            

dostatečné odvětrání konstrukce fasády (za palubkami musí být odvětrávaná vzduchová mezera tl. min. 3 cm).

Před montáží skladujte ve stínu a na rovném podkladu. Při montáži dodržujte montážní návod.

bez DPH vč. DPH 21%

KONTAKTY

Zboží si můžete osobně odebrat v Brně nebo vám ho dovezeme naší dopravou nebo zašleme přepravní s lužbou, kamkoliv v ČR
Mo žno s t i dop rav y a cen y za dop rav u z j i s t í t e také po p ř id án í zb o ž í d o ob j e dnáv k y na našem e -sh opu www. o bcho d .p ros tav bu . c z

Prodejní ceny uvedené s DPH jsou zaokrouhlené . Přesná výše DPH je dána až výpočtem na daňovém dokladu na základě cen bez DPH.
Vydán ím toho to cen íku se au toma t icky ruš í p la tnos t všech p ředchozích cen íků a to i bez ozn ám en í ze s t rany PROSTAVBU s . r .o .
Změna sort imentu , cen a dodacích podmínek vyhrazena. Pro veškeré odběry p la t í Všeobecné obchodní podmínky PROSTAVBU s.r .o .

Objednávat můžete on-line na www.obchod.prostavbu.cz (e-shop) nebo e-mailem na obchod@prostavbu.cz

Podrobné informace o výrobcích, ceníky celého sortimentu a obchodní podmínky jsou na www.obchod.prostavbu.cz

Sklad, vzorkovna, osobní odběry: PROSTAVBU s.r.o. | Vídeňská 93-95, 639 00 Brno | Po - Pá 7-16 hod

 prodejna a sklad Brno 543 242 111 | 733 531 591 | 733 531 592 | 733 531 593 |  obchodní zástupce 603 186 986

Tyto palubky

a profily máme

SKLADEM
k okamžitému

odebrání.
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