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Zasady montażu płotów ze sztachet pcv 

Poniższe zalecenia dotyczące montażu ogrodzenia ze sztachet pcv zostały 

opracowane głównie ze względu na rozszerzalność cieplną profili (montaż w 

różnych temperaturach zima- lato), maksymalną możliwą szerokość ogrodzenia i 

przykłady różnych typów śrub. 

 
Zalecane profile 

 
- Sztacheta: profil 70x22 mm lub profil 100x30 mm 

- Sztacheta (profil poprzeczny): profil 100x30 mm 

- Profil maskujący: profil typ 50x25 mm 
- Wzmocnienie do profilu maskującego: profil typ 40x20x2 mm 

 

 
Profil 70x22 mm Profil 100x30 mm Profil maskujący 

 
 
 

Zaślepka 70x22 mm Zaślepka 100x30 mm Wzmocnienie profilu mask. 

 
 

Sposób montażu 
 

A. Montaż na metalowe profile poprzeczne lub na profil maskujący 

 
Poniższe rysunki ilustrują sposoby mocowania pojedynczych profili do metalowego 

profilu poprzecznego lub profilu maskującego. Zaleca się nawiercenie wstępne a 

następne zastosowanie śrub samowiercących.  

 
 

a) profil 70x22 mm b) profil 100x30 mm 

(śruba 4x40 mm) (śruba 4x40 mm) 
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B. Montaż na plastikowe profile poprzeczne 

 
 W przypadku zastosowania plastikowego profilu poprzecznego zalecamy użyć profil          
100x30 mm lub profil maskujący z wzmocnieniem.  

 
Jeżeli szerokość płotu przekracza 1,5 mb, zalecamy zastosować stalowe lub 

aluminiowe wzmocnienie profilu poprzecznego, np.: 

- aluminiowy profil 25x25 mm 

- ocynkowany UD profil 28x27 mm 

 
Jeżeli szerokość płotu przekracza 3 mb wzmocnienie musi zostać zastosowane w obu 

profilach poprzecznych. 

 
 

Montaż profilu typ 70x22 mm do profilu poprzecznego 100x30 mm 

 
a) bez wzmocnienia b) z wzmocnieniem 

(śruba 4x45 mm) (śruba 4x45 mm) 

 

 
 
 

Montaż profilu typ 100x30 mm do profilu poprzecznego 100x30 mm 

(śruba 4x50 mm) 
 

 

 

NOWOŚĆ: 
Jedną z możliwości jest również naklejenie profili za pomocą specjalnej dwustronnej 
taśmy samoprzylepnej. 
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Montaż profili poprzecznych (100x30 mm) do słupków betonowych 

(śruba 6x25 mm) 
 

 
 
 

Montaż profili poprzecznych (profili maskujących) do słupków betonowych 

(śruba 5x20 mm) 
 

 
 

 
Podczas montażu profili poprzecznych (profil 100x30 mm lub profil maskujący) do słupków 

betonowych można zastosować kotwy typu „Y“.  

 
Do słupka należy wywiercić odpowiedni otwór do którego włożymy element mocujący 

(kotwy). Zaleca się wywiercić otwór o około 1 cm głębszy, na obu słupkach, który zabroni 

nadmiernemu wyginaniu plastikowych sztachet pod wpływem promieniowania 

słonecznego i różnicy temperatur. 

 
 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.  

 
Firma Labona s.r.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku 

niewłaściwego montażu. 


