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Štrana 1 

PROFIL FIRMY 

 

Firma TR beton so sí dlom v obci Š ú rovce s preva džkoú v area li Horses Zemianský dvor 

(bý vale  PD) Krakovska  67. Ponú kame slúž bý v oblasti vý robý, predaja a monta ž e 

beto nove ho oplotenia. 

 

Vý roboú beto nový ch plotov sme sa žac ali žaoberať v rokú 2006. Nas a firma sa 

s pecialižúje na vý robú beto nove ho barie rove ho oplotenia. K dosiahnútiú výsokej kvalitý 

vý robkov sa poúž í vajú  vý hradne certifikovane  materia lý. Pri vý robe barie rove ho 

oplotenia sa riadime normoú ŠTN EN 12 839 – beto nove  prefabrika tý prvký na plotý. 

 

Šme etablovana  spoloc nosť na trhú, s kolektí vom pracovní kov s dlhoroc ný mi 

skú senosťami v oblasti vý robý a predaja beto nove ho barie rove ho oplotenia s 

celoplos ný m know-how, so ža rúkoú odbornosti a kvalitý poskýtovaný ch slúž ieb. 

 

Špokojnosť ža kažní ka je prima rným cieľom nas ej spoloc nosti!                                                  

Škú sený  kolektí v pracovní kov TR beton je pripravený  poskýtnú ť Va m plnohodnotne  

slúž bý a fúndovane odpovedať na Vas e ota žký v oblasti vý stavbý beto nový ch plotov. 

 

TR beton je firma žna ma svojí m nova torstvom.  Do kažom toho sú  vlastne  certifikovane  

a ochrannoú žna mkoú chra nene  vý robký vo výsokej kvalite.   



 

Štrana 2 

CERTIFIKÁCIA 

 



 

Štrana 3 

PRODUKTY 

Betónové ploty postavené na kvalite! 

Firma TR beton sa venúje vý robe beto nove ho oplotenia, ktore  sa snaž í  neústa le 

výleps ovať a inovovať. Chceli bý sme Va s preto informovať o ždokonalení  vý robý a 

vý robe nový ch komponentov pre beto nove  oplotenie. 

Naše stĺpy spĺňajú normu STN 12839 kritériá pre triedu “C“, ktorá kladie najvyššie 

nároky na pevnosť a kvalitu. 

Slovenský výrobok 

Šamotnej vý stavbe beto nove ho plota predcha dža vý roba. Ta  ú na s spl n a pož iadavký na 

kvalitú a podlieha pravidelnej kontrole, ža ú c elom dosiahnútia maxima lnej spokojnosti 

klienta. 

Pre vý robú beto nový ch žmesí  poúž í vame len kvalitne  prí sadý, che miú, cement a 

certifikovane  kamenivo. 

Vý stavba beto nove ho plota nie je technologický na roc na  a vžhľadom na inova cie, ktore  

firma priniesla na trh (H stl p a žosilene  beto nove  doský), nie je na roc na  ani na c as. 

“Škladac kú” stac í  len spra vne žostaviť. Beto nový  plot tak je mož ne  žostaviť i 

svojpomocne. 

Pre výstavbu betónových plotov ponúkame: 

Betónové dosky “TR beton” 

Zosilnena  beto nova  doska žapada  do stl pov a výtva ra beto nový  plot. Zosilenie v strede 

beto novej doský ma  praktický  aj estetický  vý žnam. 

Vystužené betónové stĺpy “TR beton” 

Beto nove  stl pý výra bame ž jedne ho kúsú, výstúž ene  betona rskoú oceľoú vo viacerý ch 

týpoch, pre kaž dý  týp spa jania a úkonc ovania plota. Na ža klade vas ej pož iadavký, do 

úkonc ovací ch stl pov je mož ne  žaliatie oceľový ch prí pravkov slú ž iacich na úchýtenie 

stl pa pre bra nú, alebo úchýtenie samotný ch pa ntov. 

  



 

Štrana 4 

BETÓNOVÉ DOSKY „TR beton“ 

 

 

Technické informácie  BETÓNOVÁ BARIÉROVÁ DOSKA 

Rozmery bariérovej betónovej dosky 250 x 30 x 5 cm 

Priemer výstuže ∅ 4mm 

Typ výstuže BŠt500KR 

Množstvo výstuže 4 oceľove  prú tý 

Hmotnosť 75kg 

Trieda únosnosti B (najvýs s ia mož na  trieda) 

 

 

Technické informácie BETÓNOVÁ BARIÉROVÁ DOSKA 

Rožmerý barie rovej beto novej doský 250 x 30 x 4 cm 

Priemer vý stúž e ∅ 4mm 

Týp vý stúž e BŠt500KR 

Množ stvo vý stúž e 4 oceľove  prú tý 

Hmotnosť 60kg 

Trieda ú nosnosti B (najvýs s ia mož na  trieda) 

 



 

Štrana 5 

Technické informácie BETÓNOVÁ BARIÉROVÁ DOSKA 

Rožmerý barie rovej beto novej doský 250 x 20 x 4 cm 

Priemer vý stúž e ∅ 4mm 

Týp vý stúž e BŠt500KR 

Množ stvo vý stúž e 4 oceľove  prú tý 

Hmotnosť 40kg 

Trieda ú nosnosti B (najvýs s ia mož na  trieda) 

 

Technické informácie BETÓNOVÁ BARIÉROVÁ DOSKA 

Rožmerý barie rovej beto novej doský 300 x 30 x 5 cm 

Priemer vý stúž e ∅ 4mm 

Týp vý stúž e BŠt500KR 

Množ stvo vý stúž e 4 oceľove  prú tý 

Hmotnosť 90kg 

Trieda ú nosnosti B (najvýs s ia mož na  trieda) 

 

Technické informácie BETÓNOVÁ BARIÉROVÁ DOSKA 

Rožmerý barie rovej beto novej doský 250 x 60 x 5 cm 

Priemer vý stúž e ∅ 4mm 

Týp vý stúž e BŠt500KR 

Množ stvo vý stúž e 16 oceľový ch prú tov 

Hmotnosť 150kg 

Trieda ú nosnosti B (najvýs s ia mož na  trieda) 

 

 



 

Štrana 6 

BETÓNOVÉ STĹPY „TR beton“ 

Priebežný H stĺp 

 

 

 

Technické informácie BETÓNOVÝ PRIEBEŽNÝ STĹP H 

Rožmerý priebež ne ho stl pa H 16 x 16 x 260 cm 

Priemer vý stúž e ∅ 6 mm 

Týp vý stúž e BŠt500KR 

Množ stvo vý stúž e 2x3 prú tý priec ne žva rane  

Hmotnosť 120kg 

Trieda ú nosnosti C (najvýs s ia mož na  trieda) 

Spĺňa STN 12839 (certifikáty). Vhodný pre oplotenia aj do oblastí so silnými vetrami. 



 

Štrana 7 

Technické informácie BETÓNOVÝ PRIEBEŽNÝ STĹP H 

Rožmerý priebež ne ho stl pa H 16 x 16 x 280 cm 

Priemer vý stúž e ∅ 6 mm 

Týp vý stúž e BŠt500KR 

Množ stvo vý stúž e 2x3 prú tý priec ne žva rane  

Hmotnosť 130kg 

Trieda ú nosnosti C (najvýs s ia mož na  trieda) 

Spĺňa STN 12839 (certifikáty). Vhodný pre oplotenia aj do oblastí so silnými vetrami. 

Technické informácie BETÓNOVÝ PRIEBEŽNÝ STĹP H 

Rožmerý priebež ne ho stl pa H 16 x 16 x 300 cm 

Priemer vý stúž e ∅ 6 mm 

Týp vý stúž e BŠt500KR 

Množ stvo vý stúž e 2x3 prú tý priec ne žva rane  

Hmotnosť 140kg 

Trieda ú nosnosti C (najvýs s ia mož na  trieda) 

Spĺňa STN 12839 (certifikáty). Vhodný pre oplotenia aj do oblastí so silnými vetrami. 

Technické informácie BETÓNOVÝ PRIEBEŽNÝ STĹP H 

Rožmerý priebež ne ho stl pa H 20 x 16 x 340 cm 

Priemer vý stúž e ∅ 6 mm 

Týp vý stúž e BŠt500KR 

Množ stvo vý stúž e 2x3 prú tý priec ne žva rane  

Hmotnosť 210kg 

Trieda ú nosnosti C (najvýs s ia mož na  trieda) 

Spĺňa STN 12839 (certifikáty). Vhodný pre oplotenia aj do oblastí so silnými vetrami.   

 
 

 

H-stĺp  V reze Použitie Použitie 

    

   

http://www.betonploty.sk/arte-content/uploads/2013/03/H-stlpik_clear.png
http://www.betonploty.sk/arte-content/uploads/2013/03/PriebeznyStlpik.png
http://www.betonploty.sk/arte-content/uploads/2013/03/Priebezny_pouzitie.png
http://www.betonploty.sk/arte-content/uploads/2013/03/Priebezny_viz_pouzitie.png


 

Štrana 8 

Ukončovací U stĺp 

 

Technické informácie BETÓNOVÝ UKONČOVACÍ STĹP U 

Rožmerý úkonc ovacieho stl pa U 16 x 10 x 260 cm 

Priemer vý stúž e ∅ 6 mm 

Týp vý stúž e BŠt500KR 

Množ stvo vý stúž e 4 oceľove  prú tý 

Hmotnosť 70kg 

Trieda ú nosnosti C (najvýs s ia mož na  trieda) 

Spĺňa STN 12839 (certifikáty). Vhodný pre oplotenia aj do oblastí so silnými vetrami.   

Technické informácie BETÓNOVÝ UKONČOVACÍ STĹP U 

Rožmerý úkonc ovacieho stl pa U 16 x 10 x 280 cm 

Priemer vý stúž e ∅ 6 mm 

Týp vý stúž e BŠt500KR 

Množ stvo vý stúž e 4 oceľove  prú tý 

Hmotnosť 75kg 

Trieda ú nosnosti C (najvýs s ia mož na  trieda) 

Spĺňa STN 12839 (certifikáty). Vhodný pre oplotenia aj do oblastí so silnými vetrami. 



 

Štrana 9 

Technické informácie BETÓNOVÝ UKONČOVACÍ STĹP U 

Rožmerý úkonc ovacieho stl pa U 16 x 10 x 300 cm 

Priemer vý stúž e ∅ 6 mm 

Týp vý stúž e BŠt500KR 

Množ stvo vý stúž e 4 oceľove  prú tý 

Hmotnosť 80kg 

Trieda ú nosnosti C (najvýs s ia mož na  trieda) 

Spĺňa STN 12839 (certifikáty). Vhodný pre oplotenia aj do oblastí so silnými vetrami. 

Technické informácie BETÓNOVÝ UKONČOVACÍ STĹP U 

Rožmerý úkonc ovacieho stl pa U 20 x 10 x 340 cm 

Priemer vý stúž e ∅ 6 mm 

Týp vý stúž e BŠt500KR 

Množ stvo vý stúž e 4 oceľove  prú tý 

Hmotnosť 110kg 

Trieda ú nosnosti C (najvýs s ia mož na  trieda) 

Spĺňa STN 12839 (certifikáty). Vhodný pre oplotenia aj do oblastí so silnými vetrami.  

 

 
V reze Použitie Použitie 

 
   

Na vystuženie stĺpov používame betonársku oceľ,  zvarenú priečnymi tyčami do 
armatúry.  Armatúra spoľahlivo zaručuje správne krytie betónu a dodáva stĺpom vyššiu 
pevnosť, životnosť a bezpečnosť. Túto technológiu používame pre všetky typy stĺpov. Každý 
typ betónového stĺpa je vyrábaný z jedného kusa. 

 

http://www.betonploty.sk/arte-content/uploads/2013/03/U-stlpik_viz.png
http://www.betonploty.sk/arte-content/uploads/2013/03/Ukoncovaci_pouzitie.png
http://www.betonploty.sk/arte-content/uploads/2013/03/Ukoncovaci_viz_pouzitie.png
http://www.betonploty.sk/arte-content/uploads/2013/03/stlpiky_v_reze.png


 

Štrana 10 

VÝROBKY „TR beton“ NA ZÁKAZKU 
 

Rohový stĺp R 

 

 

 
V reze Použitie Použitie 

 
   

 

 

 

Technické informácie BETÓNOVÝ ROHOVÝ STĹP R 

Rožmerý rohove ho stl pa R 16 x 20 x 260 cm 

Priemer vý stúž e ∅ 6 mm 

Týp vý stúž e BŠt500KR 

Množ stvo vý stúž e 2x3 žvarene  prú tý + 2 prú tý voľne lož ene  

Hmotnosť 150kg 

Trieda ú nosnosti C (najvýs s ia mož na  trieda) 

Spĺňa STN 12839 (certifikáty). Vhodný pre oplotenia aj do oblastí so silnými vetrami.  

 

 

http://www.betonploty.sk/arte-content/uploads/2013/03/Rohovy_viz.png
http://www.betonploty.sk/arte-content/uploads/2013/03/Rohovy_pouzitie.png
http://www.betonploty.sk/arte-content/uploads/2013/03/Rohovy_viz_pouzitie.png


 

Štrana 11 

V spolupráci s obchodným partnerom vieme tiež zabezpečiť komponenty na vyššiu 

ochranu aj ich montáž. Jedná sa o bavolety, napínací a žiletkový drôt. Viď foto:  

 

  



 

Štrana 12 

VIZUALIZÁCIA PLOTA PODĽA VÝŠKY    

         
Povedzme, že sa zákazník rozhodne pre plot s výškou 180cm. Pri tejto výške plota sa používajú 
stĺpiky U a H vo výške 260cm.   

 

 

        

    6 doska     

 

 

    5 doska      

 180cm   4 doska      

 nad zemou   3 doska       

    2 doska       

    1 doska       

    umiestnenie stĺpikov pod zemou      

 pod zemou                       

         
Pri výške plota 210cm použijeme stĺpy s výškou 
280cm, do ktorých sa osádza 7 dosiek. 
    

 

           

    7 doska     

 

 

    6 doska      

    5 doska       

 210cm   4 doska       

 nad zemou   3 doska       

    2 doska       

    1 doska       

 Betónová pätka na osadenie      Umiestnenie pod         

 stĺpika pod zemou      Zemou        

 

 
VÝKOPOVÉ PRÁCE PRI 

OSÁDZANÍ STĹPIKOV  

 

 

 

      

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

Štrana 13 

Pri plote vysokom 240cm použijeme stĺpiky 300cm a osadíme 8 dosiek. 

         

    8 doska       

   7 doska     

 240cm   6 doska       

 nad zemou   5 doska       

    4 doska       

    3 doska       

    2 doska       

    1 doska       

       Umiestnenie pod         

 pod zemou      zemou        

         

         

 

 

Dosky osádzané do stĺpikov majú štandardné rozmery 250x30x5cm. Pri 

neštandardných rozmeroch alebo na požiadanie zákazníka okrem klasických  

dosiek aj stĺpikov, vieme na zákazku vyrobiť komponenty na mieru, podľa 

požiadavky alebo potrieb zákazníka.  

Výška stĺpikov sa tiež volí na základe zhodnotenia terénu. Je teda potrebné rátať 

s tým, že napríklad pri nerovnosti terénu, stĺpiky sa budú kombinovať s dlhšími, 

prípadne kratšími stĺpikmi. Preto je vhodné pred realizáciou vykonať obhliadku 

terénu, aby boli stanovené správne parametre komponentov oplotenia.  



 

Štrana 14 

UKÁŽKY BETÓNOVÉHO OPLOTENIA „TR beton“ 

 

Ukážka oplotenia s betónovým základom po celej dĺžke plota 

 

 



 

Štrana 15 

 

 

 

Využitie podhrabových dosiek 

 



 

Štrana 16 

ŠIROKOSPEKRÁNOSŤ VYUŽITIA 

Využiteľnosť komponentov k plotu je však širokospektrálna a máme skúsenosti 

aj s montážou hospodárskych budov, záhradných domčekov alebo garáží. 

Realiža cia taký chto stavieb je nena roc na  na c as, je ľahko žmontovateľna  alebo 
rožlož iteľna  v prí pade potrebý. Takú to stavbú je mož ne  ďalej úpravovať (žatepliť, 
omietnúť a podobne), c o jej mo ž e dodať vžhľad, aký  si ža kažní k predstavúje.  

 

 

                           

Uka ž ka osadenia stres ný ch hranolov do kovový ch profilov, ktore  sa dajú  navr tať do 
stl pov a osadenie sadrokarto nový ch platní . Tý m, ž e stl p nie je skladaný  ž dvoch kúsov, 
úmož n úje navr tať dierý na kovove  komponentý na osadenie drevený ch hranolov.  



 

Štrana 17 

 

Štodola žhotovena  ž komponentov „TR beton“ po žastres ení  a ú prave povrchový ch 

plo ch.  

Pri stavbe take hoto týpú netreba stavebne  povolenia, nakoľko nie sú  pevne spojene                    

so žemoú beto novoú platn oú, stac í  si splniť len ohla senie na OU . Ohlasovacie tlac ivo                

na Obecný  ú rad si mo ž ete stiahnúť na nas ej webovej stra nke. 
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