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MOBILNÍ OPLOCENÍ ALGECO



KVALITA A SERVIS V reakci na stále rostoucí poptávku na světových trzích 
jsme rozšířili portfolio svých služeb také o mobilní  
oplocení.

Společnost ALGECO patří ke skupině ALGECO Scots-
man a je hlavním dodavatelem modulárních staveb 
a vybavení stavenišť a poskytovatel komplexních 
obchodních služeb zaměřených na modulární pro-
story. Globální působení společnosti Algeco Scots-
man v kombinaci se znalostí lokálního trhu poskytuje 
příkladné služby šité na míru specifickým potřebám 
zákazníků po celém světě.

Naším hlavním cílem je poměr nízké ceny za nejlepší 
kvalitu a výkon. Více informací o nás a námi do-
dávaných produktech naleznete v tomto letáku  
a na webu www.algeco.cz

Abyste se Vy mohli  
soustredit na to podstatné

Kvalita 
Námi dodávané mobilní ploty jsou vyráběny speciálním 
výrobním procesem. V tomto procesu se každá příčná 
rámová trubka se zakulacenými konci kuželovitě zužuje, 
aby tak byla zaručena 100% pevnost sváru kolem trubky 
v rámu. Pouze tímto způsobem se lze vyhnout trhlinám 
bočních trubek, což by vedlo k praskání svárů. 

Nejpevnější a nejodolnější systém spojů oplocení: 

• neuvěřitelná pevnost spoje - až o 70 % pevnější  
než tradiční spoj 

• bezkonkurenční zkušební postupy, každý díl je důsledně 
testován do hmotnosti 500 kg 

• napnuté pletivo dodává rámům oplocení  
jednotný vzhled 

• na rozdíl od tradičně vyráběných plotů,  
je na námi dodávaných  
plotech svařována každá struna drátu k rámu kvůli 
zvýšení pevnosti a kvality  

Mobilní oplocení  
ALGECO EURO 
Charakteristický svařovaným rámem se 100 mm 
pletivem s drátem tloušťky 3,3 mm. Rám je tvořen 
trubkami o průměru 25 mm (horizontálně) a 40 mm 
(vertikálně) s tloušťkou stěny 1,2 mm.

Všechny ploty jsou vyrobeny použitím technologie 
SmartWeld 100. SmartWeld je registrovaná obchodní 
značka pro mobilní oplocení.

Mobilní oplocení je možno samozřejmě dovybavit 
brankami pro chodce či vozidla.

Mobilní oplocení  
ALGECO FULL
Panel tloušťky 2,3 mm je tvořen úhlovými tyčemi  
a trubkami a trapézovým plechem. Dostupné jsou 
pozinkované nebo barevné varianty. Je možno kom-
binovat se všemi typy bran a vrátek. V tomto systému 
nabízíme také neprůhledné brány a vrátka.

Dostupné upevňovací systémy

Součástí nabídky jsou samozřejmě také ke všem 
panelům různé upevňovací systémy a příslušenství: 
použití spojky (standardní, vylepšené nebo na spe-
ciální klíč) nebo použití systému háků.

SERVIS
„O servisu nemluvíme, servis realizujeme.“ 
Díky neustálému udržování vhodného množství 
skladových zásob a úzké spolupráci s dopravními 
společnostmi jsou naše produkty dodávány zákazní- 
kům do 24 hodin na území České a Slovenské  
republiky.

Každý zákazník nebo koncový uživatel má možnost 
objednat si reklamní tabuli (desku s logem, nebo 
plachtový banner) různé velikosti, která bude 
umístěna na každém plotním panelu. Je to výborný  
a relativně levný způsob reklamy vaší firmy. 

NAŠE PRODUKTY
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Obchodní zastoupení: 
ČR Praha • Brno • Ostrava • Spytihněv • Staré Město 
SR Trnava • Prešov

Algeco s.r.o. 
Olšík 586 • 763 64  Spytihněv
Info.cz@algeco.com • www.algeco.cz

 cz: +420 733 690 207 
 sk: +421 911 705 276
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