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LACE FENCE
Čipkovaný plot

ImPREssum

SECURo FaCHMaRkt GmbH
am Gewerbepark 5 / 8241 Dechantskirchen
t: +43 3339 220 52
F: +43 3339 220 52 20
E: office@securo-fachmarkt.at
i: www.securo-zaunbau.at / www.lacefence.com

technické zmeny v zmysle pokroku ako aj práva na opravu tlačiarenských a iných chýb vyhradené. 
všetok obsah a všetky systémy sú autorskoprávne chránené.

podľa motta „čipka inými očami“ predstavujeme našim zákazníkom našu novú dizajnovú 
líniu… laCE FEnCE je nová dimenzia v stavbe čipkovaných plotov z oceľového drôtu 
s nekonečným výberom vzorov.
S laCE FEnCE ponúkame naším zákazníkom možnosť zažiť a vniesť si do života indivi-
dualitu, kreativitu a jedinečnosť na rozličných úrovniach. navrhli sme pre vás prvé vydanie 
nášho katalógu, aby sme vám predstavili oblasti využitia laCE FEnCE. S naším mottom 
„čipka inými očami“ sa venujeme predovšetkým plotom. Zavedieme vás do zázračného 
sveta nadčasového umenia pletenia s oceľovým drôtom.
 
maga Eva Burtscher, riaditeľka spoločnosti
SECURo ZaUnBaU & SECURo FaCHMaRkt

navštívte našu ZÁHRADNÚ GALÉRIu PLOTOV!
predstavíme vám „čipku inými očami“ – ploty z oceľového drôtu.

navštívte naše DIZAJNOVÉ ŠTÚDIO!
poradíme vám, naplánujeme a navrhneme vaše riešenie.

PLOTY / plotové systémy / brány & dvere / plotové panely
EXTERIÉR / záhradné elementy / paravány / fasády
INTERIÉR / priestory / čipkové steny / nábytok
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AKO OBJEDNAŤ
ČO ZNAMENÁ LACE FENCE… ČIPKA V PLOTE?
Je to značka – pletivo, ktoré svojím nezvyčajným vzorom pripomína čipku.

AKO VZNIKÁ LACE FENCE?
pletivá laCE FEnCE sú ručne vyrábané a plotové systémy sa vyrábajú v zámočníckej dielni firmy SECURo ZaUnBaU.

Z AKÉHO MATERIÁLU JE LACE FENCE? oceľ, pozinkovaný drôt, vysokohodnotné a2 súčasti

KDE DOSTAŤ LACE FENCE? v Rakúsku sa predajom laCE FEnCE zaoberá firma SECURo FaCHMaRkt.

AKÁ JE DODACIA LEHOTA? Štandardné systémy 4-6 týždňov, špeciálne riešenia a projekty 3-4 mesiace.

AKO MÔŽEM VYUŽIŤ LACE FENCE? plot, exteriér, interiér

JE TO DOSTUPNÉ AJ ŠIKMOM PREVEDENÍ?
Áno, pre schodiská a priestory, ale len na požiadanie – nie sú to štandardné prvky.

AKO NAPLÁNOVAŤ MÔJ LACE FENCE PLOT?
Skontaktujem sa s firmou SECURo ZaUnBaU (v Rakúsku) a dám si poradiť.

JE K LACE FENCE NEJAKÝ KATALÓG? Áno, práve si v ňom čítate.

KOĽKO STOJÍ LACE FENCE? Ceny sú podľa cenníka 2012, špeciálne požiadavky a projekty individuálne.

AKÚ GARANCIU MÁ LACE FENCE? Önorm 9010

KDE SI MÔŽEM POZRIEŤ LACE FENCE?
v SECURo FaCHMaRkt v ZÁHRaDnEJ GalÉRii plotov a už zrealizované projekty si môžete pozrieť na internete.



Strana 5

Lace fence
KoleKcie 2012

ploty laCE FEnCE sú výnimočným riešením ponúkajúcim zákazníkom 
široké spektrum možností.

Ako funguje plot LACE FENCE?
Základným kameňom sú plotové panely. Máme širokú paletu vzorov, 
ktorá umožňuje zákazníkom vyberať si a zostavovať si vlastné riešenie 
akoby skladali puzzle. Sú tri systémy plotových stĺpikov: First, Classic 
a original. Stĺpy sa upevňujú betónovými základmi, alebo priskrutko-
vaním na betónový povrch.

How can I choose a fence?
1. najprv si treba vybrať stĺpiky
2. výber vzorov, pozitív alebo negatív
3. určenie výšky plota
4. množstvo (počet plotových panelov)
5. vybrať kombináciu pletivového plota a brány alebo dverí
6. výber farby plota

pri systéme First je možné kombinovať dve farby, napr. zelenú, alumini-
um, bielu, čiernu, alebo gold. Možno skombinovať aj bežný pletivový plot 
s bránou alebo bránovým systémom laCE FEnCE.

kombinácia plotu SECURo Garten, panelov laCE FEnCE a dverí alebo 
brán laCE FEnCE je jedno z najinovatívnejších riešení posledných 
rokov. na rozdiel od ostatných plotových riešení je tento systém ceno-
vo veľmi výhodný a poskytuje zákazníkovi už na začiatku plánovania 
možnosť riadiť cenu projektu.

Vyberte si LACE FENCE – čipku inými očami – a budete prekvapení! 
Objavíte kreativitu a individualitu za absolútne prijateľnú cenu!

PLOT
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PANEL LACE FENCE
sYsTÉm FIRsT 

SYSTÉM CLASSIC 

tovar č. označenie výška Šírka
FvZ0031/FBE0031 Rúrkový rám 25/25/3 s laCE FEnCE výplňou 1.000 mm 2.000 mm
FvZ0032/FBE0032 Rúrkový rám 25/25/3 s laCE FEnCE výplňou 1.250 mm 2.000 mm
FvZ0033/FBE0033 Rúrkový rám 25/25/3 s laCE FEnCE výplňou 1.500 mm 2.000 mm

tovar č. označenie výška Šírka
CvZ0031/CBE0031 Rúrkový rám 35/35/3 s laCE FEnCE výplňou 1.000 mm 2.000 mm
CvZ0032/CBE0032 Rúrkový rám 35/35/3 s laCE FEnCE výplňou 1.250 mm 2.000 mm
CvZ0033/CBE0033 Rúrkový rám 35/35/3 s laCE FEnCE výplňou 1.500 mm 2.000 mm
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LACE FENCE „FIRsT”
mATERIÁL
2 ks stĺpik FR60/60/2 mm
Rúrkový rám 25/25/3 mm
2 ks U-krycí profil alu 31/36/2 mm
Skrutky M5x15
1 ks laCE FEnCE panel „a“ (podľa výberu a kolekcie)

ŠÍRKA PANELOV 2 000 mm
VÝŠKA PANELOV 1 000 mm, 1 250 mm, 1 500 mm

DOSTUPNÉ VARIANTY MONTÁŽE
betónové základy
priskrutkované na betónovom múriku
betónové základy s betónovou doskou

Ďalšie informácie ako aj ceny nájdete v našom cenníku
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mATERIÁL
2 ks stĺpik FR 40/40/2 mm, s privarenými sponami
Rúrkový rám 35/35/3 mm
4 ks skrutky M8x25
4 ks uzavreté matice
1 ks laCE FEnCE panel „a“ (podľa výberu a kolekcie) s privarenými sponami

ŠÍRKA PANELu 2.000 mm
VÝŠKA PANELu 1.000 mm, 1.250 mm, 1.500 mm

DOSTUPNÉ VARIANTY MONTÁŽE
betónové základy
priskrutkované na betónovom múriku

Ďalšie informácie ako aj ceny nájdete v našom cenníku.

LACE FENCE „CLAssIC“
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mATERIÁL
systém SECURo laCE FEnCE vrátane 2 ks dverového stĺpika
rúrkový rám
vrátane alu- kľučky, rozety, adaptované pre valcovú zámku
kvalitná oceľ St 33-0
ohňovo pozinkované podľa normy ÖnoRM En 4061
vypieskované podľa normy ÖnoRM En 13438

VÝŠKA BRÁNIČKY 1.000 mm, 1.250 mm, 1.500 mm

Ďalšie informácie ako aj ceny nájdete v našom cenníku.

BRÁNIČKA

VARIÁCIE KOLEKCIE 2012
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mATERIÁL
systém SECURo laCE FEnCE vrátane 2 ks dverového stĺpika
rúrkový rám
vrátane alu- kľučky, rozety, adaptované na valcovú zámku
kvalitná oceľ St 33-0
ohňovo pozinkované podľa normy ÖnoRM En 4061
vypieskované podľa normy ÖnoRM En 13438

VÝŠKA BRÁNY 1.000 mm, 1.250 mm, 1.500 mm

Ďalšie informácie ako aj ceny nájdete v našom cenníku.

BRÁNA

VARIÁCIE KOLEKCIE 2012





tvorba nových dimenzií s laCE FEnCE

laCE FEnCE nie je len na ploty, ohradenie pozemkov, brá-
ny, ploty, príslušenstvo – pletivo laCE FEnCE zušľachťuje 
a mení domy, záhrady, parky a verejné priestranstvá na 
architektonický zážitok. 

v plánovaní a stavbe exteriéru integrujeme mnoho želaní 
našich zákazníkov. Motívy sú rastlinné alebo diagonálne. 
Miery, upevnenie a farby sú vždy individuálne. Snažíme sa 
zachovať individualitu každého nášho zákazníka. 

pre formovanie záhrad navrhujeme každý rok novú kolekciu 
– záhradné paravány, záhradný nábytok, fasády a dekoráciu 
verejných priestranstiev

EXTERIÉR





laCE FEnCE – nová tvár interiérového dizajnérstva

ozdobné dielce laCE FEnCE našli široké uplatnenie aj v in-
teriéroch. Či už pri krášlení schodiska, alebo ako dekoratívny 
obraz, skriňa na kabáty alebo vizuálne predelenie miestnosti vo 
forme čipkovej steny. 

toto všetko sa fantasticky hodí tak súkromným zákazníkom, 
ako aj interiérovým architektom, ktorí sa nechajú inšpirovať 
našou líniou už vo fáze plánovania. 

inšpirujte sa v našom DESiGn StUDio, kde vám radi poradí-
me a všetko pre vás naplánujeme! vychutnajte si fascináciu 
čipkovým pletivom laCE FEnCE!

priestory / čipkové steny / nábytok

INTERIÉR



Dechants-
kirchen

Friedberg

Smer Hartberg Smer pinkafeld

výjazd na diaľnicu
Friedberg/pinggau

A2
 S

ou
th 

hig
hw

ay

B 54

B 54

B 63

Smer WienSmer Mönichkirchen

Smer Graz

pinggau

SECURo FaCHMaRkt GmbH
am Gewerbepark 5
8241 Dechantskirchen

t: +43 3339 220 52
F: +43 3339 220 52 20

E: office@securo-fachmarkt.at
i: www.securo-zaunbau.at


