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Bezúdržbové probarvené plastové palubky a profily. 

Ceník platný od 1.4.2013 
 

P560 Plastová palubka pero – drážka 
  Celková tl. 9mm / skladebná šířka 100 mm / délka 3 m nebo 6 m 

 

 

 

   Bílá / hnědá / červenohnědá / šedá   mramorová / sv. dřevo / olše / palisandr /měděná  

          Bez DPH  vč. DPH 21% 

  Bílá (011)       104,10 Kč/m2  126,00 Kč/m2 

  Hnědá (009)       143,80 Kč/m2  174,00 Kč/m2 

  Mramorová (002) / červenohnědá (951) / šedá (952)  158,60 Kč/m2  192,00 Kč/m2 

  Olše (007) / světlé dřevo (teak) (014)    185,10 Kč/m2  224,00 Kč/m2 

  Palisandr (021)       191,70 Kč/m2  232,00 Kč/m2 

  Měděná (954)       229,70 Kč/m2  278,00 Kč/m2 
 

P550 Plastová palubka pero – zesílená  „PROFI“ 

  Palubka P550 má oproti palubce P560 výrazně silnější stěny a je tak celkově pevnější a odolnější 

  Celková tloušťka 9 mm / skladebá šířka 100 mm / délka 3 m nebo 6 m 

 

 

          Bez DPH  vč. DPH 21% 

  Bílá (011)       158,60 Kč/m2  192,00 Kč/m2 

  Palubky P550 a P560 prodáváme pouze po celých kusech (min. odběr = 1 palubka) 

  1 palubka délky 3 mm = 0,30 m2 / 1 palubka délky 6 m = 0,60 m2 / 1m2 = 10,0 mb palubky 
 

P565 Plastová palubka pero – drážka – větrací (s otvory)  

  Celková tloušťka 9 mm / skladebná šířka 100 mm / délka lamely 3 m 

 

 

  Bílá (011) / mramorová (002)     Bez DPH  vč. DPH 21% 

  Hnědá (009) / červenohnědá (951) / šedá (952)  28,10 Kč/m2  34,00 Kč/m2 

  světlé dřevo(014)/ olše(007)/palisandr(021)/měděná (954) 33,90 Kč/m2  41,00 Kč/m2 
  palubky P565 prodáváme pouze po celých kusech  (min. odběr = 1 palubka) / lze kombinovat s palubkou P550 a P560 
 

P650 Plastová palubka pero – zesílená  „LINEA“ – vytváří hladkou plochu bez drážek 
  Palubka P650 má oproti palubce P560 silnější stěny a je tak celkově pevnější, po zasunutí do sebe vytvářejí hladkou plochu 

  Celková tloušťka 9 mm / skladebá šířka 250 mm / délka 3 m nebo 6 m 

 

 

          Bez DPH  vč. DPH 21% 

  Bílá (011)       152,10 Kč/m2  184,00 Kč/m2 

  Palubky P650 prodáváme pouze po celých kusech (min. odběr = 1 palubka) 

  1 palubka délky 3 mm = 0,75 m2 / 1 palubka délky 6 m = 1,50 m2 / 1m2 = 4,0 mb palubky 
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Doplňkové profily a příslušenství :  

P509 Počáteční a koncový profil „U“ 

  rozměr celkový 11/35 mm, krycí 25 mm / délka  3 m   bez DPH  vč. DPH 21% 

  bílá (011)        19,80 Kč/m 24,00 Kč/m 

  mramorová (002) / olše (007) / hnědá (009) / světlé dřevo (014) 

  palisandr (021) / červenohnědá (951) / šedá (952) / měděná (954)  26,40 Kč/m 32,00 Kč/m 

P510 Spojovací profil „H“  

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

  bílá (011)        26,40 Kč/m 32,00 Kč/m 

  mramorová (002) / olše (007) / hnědá (009) / světlé dřevo (014) 

  palisandr (021) / červenohnědá (951) / šedá (952) / měděná (954)  33,00 Kč/m 40,00 Kč/m 

P511 Rohový profil - flexibilní    

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

  bílá (011)        28,10 Kč/m 34,00 Kč/m 

  mramorová (002) / hnědá (009)  

  červenohnědá (951) / šedá (952)     36,40 Kč/m 44,00 Kč/m 

P517 Rohový profil – vnější   

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

  bílá (011)        28,10 Kč/m 34,00 Kč/m 

  mramorová (002) / olše (007) / hnědá (009) / světlé dřevo (014) 

  palisandr (021) / červenohnědá (951) / šedá (952) / měděná (954)  36,40 Kč/m 44,00 Kč/m 

P594 Rohový profil – vnitřní   

  rozměr celkový 40/40 mm, krycí 20+20 mm / délka  3 m 

  bílá (011)        28,10 Kč/m 34,00 Kč/m 

  mramorová (002) / olše (007) / hnědá (009)) 

  světlé dřevo (014) / měděná (954)     36,40 Kč/m 44,00 Kč/m 

P519 Ukončovací krycí profil „F“   

  rozměr celkový 30/78 mm, krycí 17/78 mm / délka  3 m 

  bílá (011)        26,40 Kč/m 44,00 Kč/m 

P872  Montážní úchyt pro plastové palubky – malý – pro P550 a P560 

  Pozinkovaný plech / 1 balení = 100 ks / cca 30 Ks/m2   38,00 Kč/bal 46,00 Kč/bal 

P8724 Montážní úchyt pro plastové palubky – velký – pro P650 

  Pozinkovaný plech / 1 balení = 100 ks / cca 10 Ks/m2   54,50 Kč/bal 66,00 Kč/bal 

   

UPOZORNĚNÍ : Plastové palubky P550 „PROFI“ a P650 „LINEA“ se vyrábí pouze v bílé barvě 011- Tyto palubky jsou určeny jak k obložení střešních 

podhledů, ale vzhledem k jejich větší pevnosti je lze použít i pro obložení ploch na fasádách, k obložení soklů, apod. 

Plastové palubky P560 jsou určeny jak k obložení střešních podhled. Barevné varianty (007, 009, 014, 021, 951 a 954) nejsou vhodné pro obložení 

ploch exponovaných slunečním zářením. Použití těchto barevných obkladů na oslněných plochách je pouze na vlastní nebezpečí. 

Plastové palubky P550, P560 / P650 se montují na rošt s maximální roztečí latí 30 cm.  

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


