
Maloobchodní ceník plotových dílců
platnost ceníku od: 15.03.2020

www.kaminkovyplot.cz prodejna a showroom: Destone s.r.o., 27302 Tuchlovice 619
www.destone.cz tel.: 312 657 085, 702 270 158
www.kamenny-koberec.net email: destone@destone.cz

Akční nabídka platí pouze v případě přímého odběru, neplatí v síti našich obchodních partnerů.

Akce je časově omezena pro objednávky přijaté do 30.9.2020.

druh dílce a pokrytí ↓
Deska 200 x 50 cm
pokrytý jednostranně
Deska 200 x 50 cm
pokrytý oboustranně
Sloupek průběžný na 2 m
pokrytý jednostranně
Sloupek průběžný na 2 m
pokrytý oboustranně
Sloupek koncový na 2 m
pokrytý jednostranně
Sloupek koncový na 2 m
pokrytý oboustranně
Sloupek rohový na 2 m
pokrytá vnitřní strana
Sloupek rohový na 2 m
pokrytá vnější strana
Sloupek rohový na 2 m
pokrytá vnější i vnitřní str.
Sloupek průběžný na 1,5 m
pokrytý jednostranně
Sloupek průběžný na 1,5 m
pokrytý oboustranně
Sloupek koncový na 1,5 m
pokrytý jednostranně
Sloupek koncový na 1,5 m
pokrytý oboustranně
Sloupek rohový na 1,5 m
pokrytá vnitřní strana
Sloupek rohový na 1,5 m
pokrytá vnější strana
Sloupek rohový na 1,5 m
pokrytá vnější i vnitřní str.
* Veškeré mramorové vzory: ANCONA 1-4 mm, CALABRIA 1-4 mm, SPEZIA 2-4 mm, CATANIA 1-5 mm, LAZIO 1-4 mm, 
LOMBARDIA 3-5 mm, PERUGIA 1-5 mm, PIEMONTE 1-4 mm, ROMAGNA 3-5 mm,  SAVONA 3-5 mm, TOSCANA 1-4 mm, 
UMBRIA 1-4 mm, VENEZIA 1-4 mm, LIGURIA 1-4 mm, VICENZA 2-4 mm, POTENZA 1-4 mm, BERGAMO 1-5 mm

Jednostranně pokryté desky mají z druhé strany šedý betonový reliéf připomínající kamenný obklad. 
Jednostranně pokryté sloupky mají z druhé strany hladký betonový povrch šedé barvy
Cena dopravy je kalkulována individálně, dle konkrétní zakázky.

technická specifikace na druhé straně →

762 Kč

1 398 Kč

995 Kč

800 Kč

1 037 Kč

1 185 Kč

1 115 Kč

931 Kč

1 215 Kč

1 448 Kč

1 383 Kč

1 701 Kč

Ceny s DPH před slevou

917,40 Kč 1 024 Kč1 233 Kč 1 377 Kč

Vzor 
Bologna, 

lak s chipsy

Veškeré 
mramorové 

vzory*

Vzor 
Bologna, 

lak s chipsy

Veškeré 
mramorové 

vzory*

1 892 Kč 2 205 Kč

739,70 Kč994 Kč

povrchová úprava →

1 307 Kč

769,40 Kč1 034 Kč

1 004,10 Kč1 350 Kč

1 609 Kč

1 143,00 Kč1 537 Kč

1 405,80 Kč1 890 Kč

846 Kč

822,30 Kč1 106 Kč

661,20 Kč889 Kč

1 554 Kč

857,00 Kč1 152 Kč

979,30 Kč1 316 Kč

921,50 Kč1 239 Kč

Akční Ceny s DPH
Vzor 

Bologna, 
lak s chipsy

Veškeré 
mramorové 

vzory*

1 110 Kč

1 155,40 Kč

629,80 Kč

1 196,70 Kč

971,90 Kč

1 407,40 Kč 1 639,70 Kč

Akční Ceny bez DPH

1 239 Kč

1 703 Kč 1 984 Kč

895 Kč

1 176 Kč

POZOR AKCE
do 30.9.



šířka: 200 cm kamínky jednostranně pokrytá: 90 kg
výška: 50 cm kamínky oboustranně pokrytá: 105 kg

tloušťka: 5 - 6 cm (dle typu pokrytí) lakem s chipsy pokryté (oba typy): 75 kg

šířka: 11 cm kamínky jednostranně pokrytý: 78 kg
výška: 275 cm kamínky oboustranně pokrytý: 81 kg

tloušťka: 12 - 13 cm (dle typu pokrytí) lakem s chipsy pokrytý (oba typy): 75 kg

šířka: 17 cm kamínky pokrytý na vnitřní straně: 113 kg
výška: 280 cm kamínky pokrytý na vnější straně: 115 kg

tloušťka: 14 cm kamínky pokrytý na obou stranách: 118 kg
lakem s chipsy pokrytý (včechny): 110 kg

šířka: 12 cm kamínky jednostranně pokrytý: 103 kg
výška: 280 cm kamínky oboustranně pokrytý: 99 kg

tloušťka: 12 - 13 cm (dle typu pokrytí) lakem s chipsy pokrytý (oba typy): 95 kg

šířka: 11 cm kamínky jednostranně pokrytý: 48 kg
výška: 220 cm kamínky oboustranně pokrytý: 51 kg

tloušťka: 12 - 13 cm (dle typu pokrytí) lakem s chipsy pokrytý (oba typy): 45 kg

šířka: 15 cm kamínky pokrytý na vnitřní straně: 62 kg
výška: 220 cm kamínky pokrytý na vnější straně: 64 kg

tloušťka: 15 cm kamínky pokrytý na obou stranách: 66 kg
lakem s chipsy pokrytý (včechny): 60 kg

šířka: 12 cm kamínky jednostranně pokrytý: 62 kg
výška: 220 cm kamínky oboustranně pokrytý: 64 kg

tloušťka: 12 - 13 cm (dle typu pokrytí) lakem s chipsy pokrytý (oba typy): 60 kg

prodejna a showroom: Destone s.r.o., 27302 Tuchlovice 619
tel.: 312 657 085, 702 270 158

email: destone@destone.cz

Technická specifikace jednotlivých dílců Kamínkového plotu Destone

www.kaminkovyplot.cz                www.destone.cz               www.kamenny-koberec.net

deska 200 x 50 cm
rozměry hmotnost

průběžný sloupek na plot o výšce 2 m
rozměry hmotnost

koncový sloupek na plot o výšce 1,5 m
rozměry hmotnost

průběžný sloupek na plot o výšce 1,5 m
rozměry hmotnost

rohový sloupek na plot o výšce 1,5 m
rozměry hmotnost

rohový sloupek na plot o výšce 2 m
rozměry hmotnost

koncový sloupek na plot o výšce 2 m
rozměry hmotnost


