
VYVÝŠENÉ ZÁHONY
Z BETONOVÝCH DESEK
modulární bezzákladový systém INFAK

Patentovaný modulární systém betonových 
prvků vlastní výroby. Systém umožňuje 
napojení záhonů k sobě a tvorbu vlastních 
záhonových sestav.

Výhody systému infak:

www.infak.com

Dlouhá životnost
Snadná instalace
Žádná údržba
Bez hniloby a třísek
Odolný proti povětrnostním 
vlivům a UV záření

NOVINKA



Pro krásnou zahradu  
i radost z čerstvé
zeleniny
Nemáte na zahradě půdu ideální k pěstování 
okrasných rostlin, zeleniny nebo bylinek? 
Nebo se nechcete hrbit nad záhonky s bolavými 
zády? Zbudováním vyvýšených záhonů vše 
rázem vyřešíte.
Vnitřek stačí naplnit kvalitním substrátem, myslet 
na pravidelnou zálivku a poté už se jen těšit z výsledků své práce. 
Záhon můžete snadno rozebrat a kdykoliv ho přemístit tam, kam právě 
potřebujete.

Variace opláštění betonových záhonů 
podle vlastní fantazie!

Dřevěné opláštění Barevný nátěr Gabionové opláštění



Vzorové sestavy
modulárního 
systému

Další tvarové možnosti a kombinace naleznete na našem webu.

Rozměry betonových dílů:

Vyvýšený záhon
115 × 115

Vyvýšený záhon
205 × 115

Vyvýšený záhon „Z“
295 × 205

Vyvýšený záhon „2Z“
295 × 295

Vyvýšený záhon „Z V2“
295 × 205

Vyvýšený záhon
205 × 205

Vyvýšený záhon „L“
205 × 205

Vybrané tvary záhonů:
výšky záhonů 50 cm, 80 cm, nebo jejich kombinace
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Nabízíme dodávky a montáž 
veškerého druhu oplocení na klíč

Umíme oplotit jakýkoli pozemek – rodinné domy, firmy, zahrady, chaty, sportoviště 

Nabízíme dodávky a montáž: deskové betonové ploty, ploty z hladkého a štípaného 
betonu, ploty z cihlových pásků, gabionové ploty, ploty z pletiva a svařovaných panelů, 
brány dvoukřídlé, pojezdové, branky, plotové výplně dřevo, kov, kované, dřevoplast. 

Výhodné podmínky a ceny materiálu pro stavební a montážní firmy 

Vlastní výroba veškerých komponentů pro stavbu betonových plotů

Infak spol. s r.o., Chrudimská 1656, Přelouč 535 01 - prodejna, sklad

www.infak.com 777 134 431

NOVINKA

Volně přístupná výstavní plocha záhonů
před naší prodejnou v Přelouči


