
 

Plastový plotový systém Horz 

Jak na to… 

1/ Pokud jste nezakoupili již předem nařezané profily, je postup následující. Naměříme délky 

nosných profilů tak, aby upevnění do sloupků (místo pro kotvící šrouby) zasahovalo dostatečně 

do plochy profilu a uřízneme délku profilu o 6 mm kratší, než máme zaměřeno. Po nalepení 

záslepek se profil o 6 mm prodlouží. Profily dodáváme opatřené ochrannou fólií, aby se při 

manipulaci a montáži povrch profilů nepoškodil. 

 

2/ Ocelovou pozinkovou výztuhu 60 x 40 x 2 mm uřízneme o dalších 6 mm kratší než je 

délka plastového profilu. Je to z důvodu umístění koncovek - krytky, pokud by se stalo, že by 

byla výztuha uříznuta mírně šikmo. 

  



 

3/ Zasuneme ocelovou výztuhu do profilu, vložíme po celé délce uříznutý vymezovací pásek 

a nalepíme krytky na plotovky speciálním přiloženým silikonovým lepidlem. Dáme pozor na 

správné množství lepidla, aby zbytečně přes profily nepřetékalo. Doba schnutí je minimálně 

12 hodin. Používáme výhradně speciální silikonové lepidlo k tomuto účelu určené. Spoj je 

velmi pevný, stálý a odolný povětrnostním vlivům. 

 

4/ Zvolíme si rozteče mezi jednotlivými plotovkami- mezery mezi plotovkami.  

 



 

5/ Na připravené nosné profily položíme plotovky opatřené nalepenou koncovkou a usadíme 

na rozteče, které jsme si předtím zvolili. Montáž vždy začneme středovou plotovkou (případně 
středovými plotovkami, pokud jsou dvě a je sudý počet plotovek v plotovém poli). Plotovky 
připevníme dodanými samovrtnými šrouby. Pro snazší montáž doporučujeme předvrtání 
otvorů v plotovce i v nosném profilu vhodným vrtákem. Krajové mezery vyjdou s větší 
přesností, jestliže začínáme montáž středovou plotovkou. 

 



 

6/ Na hlavice šroubů nalepíme krytky, případně je můžeme nalepit až po konečné montáži 

plotového pole do držáků na sloupcích. Doporučujeme držáky rovné - vodorovné či svislé. 

Nevhodné jsou držáky plotových polí kroucené. Při použití tohoto typu držáků zůstávají na 

krajích plotových polí mezery až 6cm.  

 

7/ Plotové pole (plotovky upevněné na nosných profilech s výztuhou) se upevní na kotvy 

sloupků šrouby a opatří se krytkou v barvě profilu. Ukotvení je velmi variabilní, proto není 

součástí našeho sortimentu. 

8/ Ihned po provedení montáže doporučujeme u všech námi dodávaných profilů jejich 

ošetření bezbarvým akrylátovým lakem ve spreji. Tento lak udrží lesklý povrch profilů a živé 

barvy. Použití tohoto akrylátového laku je možné i po několika letech, kdy se na povrchu profilů 

objeví křídový povlak (zašedlý povrchový film). Tento lak částečně obnoví sytost barev a oživí 

strukturu povrchu. Lak se nanáší pouze v jedné tenké vrstvě tak, aby se lak sjednotil, ale 

nestékal po povrchu. 

Výrobce: 
Horz spol. s r. o. 
Na Lučinách 541 
417 12 Proboštov u Teplic 
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objednávky, cenové nabídky 
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