
NÁVOD NA MONTÁŽ

štvorhranného pletiva bez ND
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Potrebný materiál:

Potrebné nástroje a náradie:
zemný motorový alebo ručný vrták (priemer 150 mm)
ručný bager na výber zeminy z dier

lopata a stavebný fúrik na betón

vŕtačka s vrtákom do kovu (8 mm) - na montáž vzpier

palice či drevený kôl (na zhutnenie betónu)

vodováha, stavebný povrázok a kolíky

kliešte a spony IDEAL, kliešte klasické a štípacie

betón, či zemné vruty

napínací a viazací drôt

pletivo bez ND, stĺpiky a vzpery
napináky, opasky, očká na napináky, príchytky na nap. drôt

napínacia tyč, oká na prichytenie napínacej tyče
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POSTUP MONTÁŽE
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Pomocou stavebného povrázku a kolíkov si vytýčime obvod pozemku. Vyvŕtame 
diery o priemere 15-20 cm, hĺbky približne 70 cm a 2,5 až 3 metre od seba.

Stavebný povrázok by mal viesť presne stredom dier, pričom jeho výška odpovedá 
výške spodného napínacieho drôtu pletiva.

Na každom stĺpiku urobíme 
značku v rovnakej výške, aby boli 
všetky stĺpiky v rovnakej úrovni 
nad natiahnutým povrázkom.

 1) Vytýčenie pozemku a hĺbenie dier
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Po zasypaní stĺpikov suchým betónom a ich vyrovnaní do správnej 
výšky, necháme betón stvrdnúť podľa počasia 7-10 dní.

Betonáž stĺpikov
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Bočné vzpery sa upevňujú 
pomocou násadky a hákovej 
skrutky  (sú súčasťou vzpery) 
v  2/3 až 3/4 výšky stĺpiku nad 
terénom.

Obojstranná vzpera musí 
byť na každých 25-30 m 
plotu a pri každej zmene 
smeru plotu. Inak hrozí 
vychýlenie stĺpiku.

 2) Usadenie vzpier
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Napinák prichytíme na stĺpik 
pomocou opasku alebo 
kúskom napínacieho drôtu.

Ak potrebujeme prichytiť napinák z dvoch strán stĺpiku (napr. 
na rohový či pribežný stĺpik), použijeme dva očká na prichytenie 
napináku, ktoré navlečieme na opasok.

 3) Prichytenie napinákov (račien)
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„Napináky používajte iba na stĺpiky, ktoré majú bočnú vzperu, pokiaľ 
budete vypínať pomocou napináku, ktorý bude na stĺpiku bez vzpery, 
dôjde k vychýlenie stĺpika.“
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Na počiatočný a koncový stĺpik je vhodné použiť napínaciu tyč. 
Napínacia tyč sa tiež odporúča, pokiaľ používame bránky či brány.

Pri použití napínacej tyče spojíme napinák a opasok očkom 
so závitom, v ostaných prípadoch , keď nie je použitá napínacia 
tyč, spojíme napinák a opasok iba klasickou skrutkou s matkou 
veľkosti M6.

Očká na prichytenie napínacej 
tyče sa používajú iba hore 
a dole, tzn. na jednu napínaciu 
tyč potrebujeme 2 očká so 
závitom na upevnenie napínacej 
tyče.

 4) Prichytenie napínacích tyčí
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Napínacie drôty sa napínajú pomocou napinákov (račien). U pletiva bez ND drôt 
napíname bez pletiva (pletivo sa zavesuje na napínací drôt až po jeho vypnutí). 
Napínací drôt na jednej strane upevníme k stĺpiku a na druhej strane vložíme 
do napináku (račne) a pomocou klieští „sikoviek“ či „kombinačiek“ drôt vypneme. 
Po vypnutí vložíme napínacie drôty do príchytiek na každom stĺpiku.

U pletív výšky 100 cm a 125 cm stačia 2 rady napínacích drôtov (hore a dole).
U pletív výšky 150 cm a vyšších je potreba použiť 3 rady napínacích drôtov.

Na stĺpiky namontujeme príchytky na napínací 
drôt. Ich počet závisí na počte napínacích drôtov. 
Na stĺpikoch, kde sú napináky, príchytky 
nemontujeme, pretože napínací drôt bude 
uchytený v napináku.

Počet napínacích drôtov:

 5) Napnutie napínacích drôtov
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Rolku pletiva postavíme k prvému stĺpiku. Pokiaľ používame napínacie tyče, 
prevlečieme napínaciu tyč prvou radou ôk na pletivu a napínaciu tyč vložíme 
do očiek na stĺpiku.

Pokiaľ napínacie tyče  nepoužívame, prichytíme začiatok  pletiva k prvému 
stĺpiku pomocou viazacieho drôtu (viazací drôt prevlečieme každým okom 
prvej rady na pletive a okolo stĺpiku.)

Rolku pletiva postupne rozmotávame 
a navesujeme na horný napínací drôt. 
Pletivo vypíname.

 6) Natiahnutie pletiva
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„Pri rozmotávaní rolky zavesujeme pletivo po každých cca 50 cm, akonáhle 
rozvinieme celú rolku, vrátime sa na začiatok  a navesujeme jeden háčik 
po druhom a zároveň pletivo ručne popoťahujeme, aby bolo vypnuté. Pokiaľ 
máme pletivo vypnuté a zavesené na hornom napínacom drôte, 
zaháčkujeme pletivo k spodnému napínaciemu drôtu.“ 
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https://www.youtube.com/LevnePletivo/

Posledným krokom je priviazanie pletiva 
ku stredovému napínaciemu drôtu (cca 
3x medzi stĺpiky) viazacím drôtom alebo 
kliešťami a sponami ROCAFIX. Ďalej 
je vhodné primontovať pletivo 
ku každému stĺpiku (na 2-3 miestach podľa 
výšky pletiva).

Pre viac informácií sledujte náš YouTube kanál. Nájdete tam napríklad 
videonávod na hĺbenie dier, betonáž stĺpikov a veľa ďalších užitočných 
videí.
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www.pletivo.sk
    info@pletivo.sk
       +421 905 350 02218


