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P230 Obkladová palubka pero – drážka  

  palubka potažená z lícové strany odolnou fólií věrně imitující dřevo 

  Rozměry lamely : tl. 9 mm, skladebná šířka 167 mm / délka lamely 3  m 

 
          CENA:  bez DPH  vč. DPH 21%

  

  Dekory : zlatý dub 8110 / ořech 8170      400,00 Kč/m2 484,00 Kč/m2   

  Lamely P 230 prodáváme poze po celých kusech (min. odběr = 1 lamela délky 3 m), 1 lamela = 0,50 m2, 1m2 = 6,0 mb lamely. 

  Pro snažší přepravu Vám lamely po dohodě nadělíme na požadované délky (za poplatek) 

P235 Obkladová palubka pero – drážka – provětrávací 

  Jako standardní palubka, ale je perforovaná provětrávacími otvory / délka 3 m 

  Dekory : zlatý dub 8110 / ořech 8170      123,90 Kč/m 150,00 Kč/m 

P239 Ventilační kruhová mřížka pro palubky beltecto 

  Barvy : zlatý dub 010 / ořech 070      39,60 Kč/ks 48,00 Kč/ks 

P509 Počáteční a koncový profil „U“ 

  profil potažený z lícové strany fólií Renolit    CENA:  bez DPH  vč. DPH 21% 

  rozměr celkový 11/35 mm, krycí 25 mm / délka  3 m 

  Dekory : zlatý dub 8001 / ořech 8007      54,50 Kč/m 66,00 Kč/m 

P510 Spojovací profil „H“ 

  profil potažený z lícové strany fólií Renolit    

  rozměr celkový 11/50 mm, krycí 15+15 mm / délka  3 m 

  Dekory : zlatý dub 8001 / ořech 8007      64,50 Kč/m 78,00 Kč/m 

P511 Rohový profil - flexibilní 

  profil potažený z lícové strany fólií Renolit    

  rozměr celkový 11/70 mm, krycí 26+26 mm / délka  3 m 

  Dekory : zlatý dub 8001 / ořech 8007      71,10 Kč/m 86,00 Kč/m 

P517 Rohový profil – vnější 

  profil potažený z lícové strany fólií Renolit    

  rozměr celkový 35/35 mm, krycí 25+25 mm / délka  3 m 

  Dekory : zlatý dub 8001 / ořech 8007      71,10 Kč/m 86,00 Kč/m 
P594 Rohový profil – vnější 2-dílný (zaklapávací) 

  profil potažený z lícové strany fólií Renolit    

  rozměr celkový 42/42 mm, krycí 40+40 mm / délka  3 m 

  Dekory : zlatý dub 8001 / ořech 8007      120,70 Kč/m 146,00 Kč/m 

P874 Montážní úchyt pro plastové palubky – velký 

  Pozinkovaný plech 

  1 balení = 100 ks / spotřeba cca 18 ks/m2     54,50 Kč/bal 66,00 Kč/bal 

 
 

 

Vzhledem k rozdílným výrobním technologiím má obkladová palubka nepatrně jiný odstín a strukturu, než příslušné ukončovací profily. 

UPOZORNĚNÍ : Tyto fóliované palubky jsou určeny jak k obložení střešních podhledů tak i jako fasádní obklady. Při použití na plochách exponovaných 

slunečním zářením je však bezpodmínečně nutné důsledně dbát na správné provedení dilatací. K uchycení palubek vždy používat montážní klipy P872 

a dodržovat rozteč roštu max. 30 cm. Při použití na fasádách je bezpodmínečně nutné zajistit dostatečné odvětrávání fasády použitím ventilačních 

mřížek nebo perforovaných palubek P235 a používat fasádní rohové profily P594.  

Před montáží skladujte palubky i profily ve stínu a na rovném podkladu. Dodržujte montážní návod. 


