
Ploty jsou běžnou součástí rodinných 
domů, novostaveb a dalších soukromých 
pozemků. Musí perfektně plnit řadu funkcí, 
a to nejen po stránce praktické, ale i es-
tetické. Plot je výrazným prvkem exteriéru, 
jenž svým vzhledem do značné míry ovliv-
ňuje celkový dojem ze stavby. 

Vsaďte na tOP materiál 
na trhu!
Naše rada zní: Při výběru plotu se zaměřte 
zejména na materiál, ze kterého je vyroben. 
Právě materiál do velké míry určuje vlastnosti 
plotu, jako je jeho vzhled, funkčnost, odolnost, 
životnost či údržba. Proto by neměl vaší po-
zornosti uniknout inovativní plotový systém 
Duofuse vyrobený z dřevoplastu (WPC). 
Tento materiál již řadu let nachází uplatnění 
zejména ve výrobě terasových prken, dlaždic 
nebo fasádních obkladů. Právě díky své vy-
soké kvalitě a praktickým vlastnostem pronikl 
dřevoplast také do oblasti výroby plotů.

DřeVOPlast = 
DřeVO DOVeDené 
k DOkOnalOsti
Jak sám název materiálu napovídá, je dřevo-
plast (anglicky Wood Polymer Composites, 
zkráceně WPC) složen ze dřeva, konkrétně 
kvalitní dřevěné moučky, a polymeru. V praxi 
tak jde o sloučení toho nejlepšího z obou 
materiálů, přičemž jejich nežádoucí vlast-
nosti jsou úspěšně eliminovány. Výsledkem 
je vysoce kvalitní materiál, který je na rozdíl 
od přírodního dřeva velmi odolný vůči mrazu, 
vysokým teplotám, slunečnímu záření a dále 
proti hnilobě, plísním a napadení hmyzem. Pro 

dřevoplast je také 
charakteristická stá-
lobarevnost, nízká 
nasákavost, bezúdrž-
bovost a dlouhá život-
nost – minimálně 25 
let bez změny vlast-
ností a nutnosti provádět ochranné nátěry. 
Výrobky z dřevoplastu (WPC) se nekroutí, ne-
vysychají, nepraskají a nevytváří třísky. Tyto užit-
né vlastnosti spolu s vysokou kvalitou vstupní 
suroviny činí z pořízení dřevoplastového plotu 
výhodnou investici, která se rychle navrací.

WPC PlOtOVý systém 
DuOfuse
Obchodní společnost PROSTAVBU s.r.o., 
přední specialista na prodej materiálů a vý-
robků pro stavebnictví – především v oblasti 
plastů, úspěšně dodává na český trh moderní 
dřevoplastový plotový systém (WPC) Duo-
fuse. Plotem Duofuse vyřešíte oplocení své-
ho pozemku na desítky let, přičemž každý 
den oceníte jeho bezúdržbovost i krásu pří-
rodního materiálu.
Celé tajemství systému Duofuse je skryto 
ve složení dřevoplastu (WPC), ze kterého je 
vyroben – při výrobě kompozitu se jako poly-
mer používá čisté PVC, které je vyváženě kom-
binováno v poměru 50 : 50 se dřevem. Právě 
čisté PVC je zárukou vynikajících vlastností, 
zejména nadstandartní odolnosti, pevnosti, 
bezúdržbovosti a dlouhé životnosti, kterých 
by při použití jiné suroviny nebylo dosaženo 
v takové míře. Vyšší podíl dřeva zajišťuje pří-
rodní vzhled – povrch nepůsobí uměle a je 
příjemný na dotek, na rozdíl od konkurenč-

ních čínských výrobků. Výrobcem dřevoplas-
tového plotu Duofuse je osvědčená belgic-
ká firma Plastivan.
Při porovnání s jinými WPC ploty jsou všech-
ny prvky Duofuse, včetně plotových sloupků, 
vyrobené z dřevoplastu (WPC). Hotový plot 
se tak nepotýká s nevzhlednou kombinací ji-
ných materiálů (např. hliníku). Výsledný vzhled 
je čistý, přirozený a jednolitý.
Pokud si pořídíte plot Duofuse, překvapí 
vás jeho velmi jednoduchá montáž a vy-
soká variabilita – společnost PROSTAV-
BU s.r.o. nabízí toto oplocení hned ve třech 
konstrukčních variantách a třech barevných 
provedeních. Konkrétně máte na výběr sys-
tém z desek pero–drážka, z hladkých desek 
a z desek pero–drážka s lamelovým vzhle-
dem. Z barev je pak k dostání grafitová čer-
ná, kamenná šedá a tropická hnědá.
Dřevoplastové ploty Duofuse jistě dokáží 
uspokojit vaše požadavky na bezúdržbovost, 
přírodní vzhled, a užitnou hodnotu a spojit je 
do jednoho funkčního celku.
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Plot, který povýší 
váš dům na 
reprezentativní 
sídlo

Dodavatelem dřevoplastových plotů Du-
ofuse je společnost PROSTAVBU s.r.o., 
která kromě špičkového sortimentu při-
náší také nadstandardní služby včetně 
zajištění kvalitní montáže prostřednictvím 
odborně vyškolených firmem v celé ČR 
nebo vám poradí při realizaci plotu své-
pomocí.


