
www.toplast.com   www.toplast.com   www.toplast.com   www.toplast.com   www.toplast.com   

VÝROBA A PREDAJ:
TOPlast, a.s. / Záhrady Bernátovce
044 13 Valaliky ( orientačná adresa )
Tel.: +421(0)55 728 91 24
Fax: +421(0)55 728 91 24
Mobil: +421(0)908 989 410
Mail: toplast@toplast.com

POŠTOVÁ ADRESA:
TOPlast, a.s. / Werferova 1
040 11 Košice
Slovenská republika

IČO: 36213241
IČ DPH: SK 2020048789

MÁME PRE VÁS INÉ RIEŠENIE

Výrobky z plného 100% recyklovaného plastu TOPeco

PLASTOVÉ VÝROBKY PRE VŠESTRANNÉ VYUŽITIE

2002

01. PLOTY A OPLOTENIA

02. LAVIČKY A STOLY

03. KVETINÁČE

04. ODPADKOVÉ KOŠE

05. KOMPOSTÉRY

09.  ALTÁNKY A PERGOLY

10.  INFO TABULE

11.  TERASOVÉ DOSKY 
 A PODLAHY

12.  PALETY A PREPRAVKY

13.  SNEHOVÉ ZÁBRANY

14.  PSIE BÚDY, KONSKÉ STAJNE

15.  OSTATNÉ VÝROBKY

16.  VÝROBKY Z DREVA

06.  KANÁLOVÉ POKLOPY

07. PIESKOVISKÁ A DETSKÉ  
 PRVKY, VLÁČIKY

08.  AMFITEÁTRE, SEDENIA 
 A MANTINELY NA ŠTADIÓNY

Firma TOPlast a.s., sa zaoberá výrobou plastových profilov a hotových výrobkov 
z plného plastu. Zhodnocovaním plastov cestou recyklácie a jeho následným
formovaním do rôznych rozmerových profilov vyrába originálnou nemeckou tech-
nológiou, chránenou patentom, plné plastové profily rôznych rozmerov, ale aj rôzne 
finálne výrobky. Medzi naších spokojných zákazníkov patrí: viac ako 2000 zákazní-
kov, miest a obcí, škôl, firiem a organizácií.



www.toplast.com   www.toplast.com   www.toplast.com    www.toplast.com   www.toplast.com

CENNÍK PLASTOVÝCH PROFILOV

POSTUP PRI OBJEDNÁVANÍ: 1, VÝBER PROFILU 2, POCET KUSOV 3, FARBA 4, ROZMERY 5, PLATBA 6, DOVOZ
www.toplast.com   www.toplast.com   www.toplast.com    www.toplast.com   www.toplast.com

CENNÍK PLASTOVÝCH PROFILOV - TOPeco - plný pro  lový plast
www.toplast.com TOPlast, a.s. - výroba a predaj www.toplast.com tel.: 055/728 91 24, mob.: 0908 989 410 

POSTUP PRI OBJEDNANÍ: 1, VÝBER PROFILU 2, POCET KUSOV 3, FARBA 4, ROZMERY 5, PLATBA 6, DOVOZ
www.toplast.com   www.toplast.com   www.toplast.com    www.toplast.com   www.toplast.com

ROZVOZ NA CELÉ ÚZEMIE SR A OSTATNÉ ŠTÁTY EU

Základný kód 
profilu (tolerancia ±2 mm) 

šírka – hrúbka - d žka
Tvar prierezu Váha 

Cena bez DPH v EUR/
cena s DPH v

EUR

D-100 x 40-1500 5 ( 9,75 ) 11,70 €

 Opierka lav. D-130 x 35-2000 8,4 ( 12,92 ) 15,50 €

D-55 x 55-1800 4,2 ( 9,67 ) 11,60 €

D-(80 x 80)-25-1500 4 ( 9,67 ) 11,60 €

D-100 x 25-1800 4 ( 8,25 ) 9,90 €

Sedenie lav. D-120 x 50-2200 12,3
( 17,08 ) 20,50 €

Schody D-120 x 40-2200 10
( 17,08 ) 20,50 €

P-160-2500
P-160-2200
P-160-1800

38,5
36

26,5

( 63,08 )     75,70 €
( 56,42 )     67,70 €
( 43,92 )     52,70 €

P-110-2500 19
( 32,25 ) 38,70 €

P-85-2500 12
( 19,42 ) 23,30 €

P-60-2500 6
( 10,5 ) 12,60 €

Základný kód 
profilu (tolerancia ±2 mm) 

šírka – hrúbka - d žka
Tvar prierezu Váha 

Cena bez DPH v EUR/      
cena s DPH v EUR

Pieskovisko H-90 x 90-2500  19 ( 24,92 )    29,90 €

H-65 x 50-1800  5,1 ( 8,83 ) 10,60 €

H-45 x 50-1800 3,6 ( 8,00 ) 9,60 €

H-70 x 50-2000 6,2 ( 10,67 ) 12,80 €

D-110 x 35-2000 6,8 ( 12,33 ) 14,80 €

Podlahy D-130 x 30-2000 6,3 ( 11,42 ) 13,70 €

 Perodrážka D-160 x 30-2000 8
( 11,42 ) 13,70 €

D-130 x 40-2000 9
( 12,75 ) 15,30 €

D-110 x 25-1800 4,4 ( 8,08 ) 9,70 €

D-135 x 50-2000 12,5 ( 17,75 ) 21,30 €

D-120 x 60-2200 14 ( 19,67 ) 23,60 €

 Plot. doska  D-100 x 25-2000  4 
( 6,54 ) 7,85 €

H - hranol
D - doska

P - palisada
Rozmerové tolerancie +/- 2%

REZANIE NA MIERU 
3% Z CELKOVEJ 

CENY

15 000 PROFILOV
IHNE  K ODBERU

V RÔZNYCH FARBÁCH

01 - ukážka pro  lu

01 13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

01

02

07 12 12 23

19

18

1412

03 a 04

06

12 12 14

20

19

14 a 18

1404 a 09 a 14 

 Hranol H-90 x 90-2500

Úzka per. D-130 x 30-2000

Perodrážka D-160 x 30-2000

Plot. doska D-100 x 25-2000

Terasa D-120 x 40-2200

Sedenie lav. D-120 x 50-2200

Opierka lav. D-130 x 35-2000

Palisáda P-60-2500

H - hranol
D - doska
P - palisáda
Rozmerové tolerancie +/- 3%

SLUŽBY:
REZANIE NA MIERU 

5% Z CELKOVEJ CENY
PRÍPLATOK ZA FARBU 
NA OBJEDNÁVKU 15%

15 000 PROFILOV
IHNEĎ K ODBERU

V RÔZNYCH FARBÁCH

01 - ukážka profilu

01 -  číslo profilu

01

02

07 12

03 a 04

06

12 12

04 a 09 a 14 

2002

OD ROKU 2002      OD RO
KU

 20

02 

( 29,00 )

Základný kód
profilu ( tolerancia +/- 3mm )

šírka - hrúbka - dĺžka
Cena za celý kus profilu

( 9,08 )

( 8,25 )

( 11,17 )

( 14,25 )

( 11,92 )

( 12,17 )

( 18,08 )

( 8,25 )

( 19,75 )

( 21,33 )

( 7,33 )

34,80 €

10,90 €

9,90 €

13,40 €

17,10 €

14,30 €

14,60 €

21,70 €

9,90 €

23,70 €

25,60 €

8,80 €



www.toplast.com   www.toplast.com   www.toplast.com    www.toplast.com   www.toplast.com

POSTUP PRI OBJEDNÁVANÍ: 1, VÝBER PROFILU 2, POCET KUSOV 3, FARBA 4, ROZMERY 5, PLATBA 6, DOVOZ

ROZVOZ NA CELÉ ÚZEMIE SR A OSTATNÉ ŠTÁTY EU

www.toplast.com   www.toplast.com   www.toplast.com    www.toplast.com   www.toplast.com

CENNÍK PLASTOVÝCH PROFILOV - TOPeco - plný pro  lový plast
www.toplast.com TOPlast, a.s. - výroba a predaj www.toplast.com tel.: 055/728 91 24, mob.: 0908 989 410 

POSTUP PRI OBJEDNANÍ: 1, VÝBER PROFILU 2, POCET KUSOV 3, FARBA 4, ROZMERY 5, PLATBA 6, DOVOZ
www.toplast.com   www.toplast.com   www.toplast.com    www.toplast.com   www.toplast.com

ROZVOZ NA CELÉ ÚZEMIE SR A OSTATNÉ ŠTÁTY EU

Základný kód 
profilu (tolerancia ±2 mm) 

šírka – hrúbka - d žka
Tvar prierezu Váha 

Cena bez DPH v EUR/
cena s DPH v

EUR

D-100 x 40-1500 5 ( 9,75 ) 11,70 €

 Opierka lav. D-130 x 35-2000 8,4 ( 12,92 ) 15,50 €

D-55 x 55-1800 4,2 ( 9,67 ) 11,60 €

D-(80 x 80)-25-1500 4 ( 9,67 ) 11,60 €

D-100 x 25-1800 4 ( 8,25 ) 9,90 €

Sedenie lav. D-120 x 50-2200 12,3
( 17,08 ) 20,50 €

Schody D-120 x 40-2200 10
( 17,08 ) 20,50 €

P-160-2500
P-160-2200
P-160-1800

38,5
36

26,5

( 63,08 )     75,70 €
( 56,42 )     67,70 €
( 43,92 )     52,70 €

P-110-2500 19
( 32,25 ) 38,70 €

P-85-2500 12
( 19,42 ) 23,30 €

P-60-2500 6
( 10,5 ) 12,60 €

Základný kód 
profilu (tolerancia ±2 mm) 

šírka – hrúbka - d žka
Tvar prierezu Váha 

Cena bez DPH v EUR/      
cena s DPH v EUR

Pieskovisko H-90 x 90-2500  19 ( 24,92 )    29,90 €

H-65 x 50-1800  5,1 ( 8,83 ) 10,60 €

H-45 x 50-1800 3,6 ( 8,00 ) 9,60 €

H-70 x 50-2000 6,2 ( 10,67 ) 12,80 €

D-110 x 35-2000 6,8 ( 12,33 ) 14,80 €

Podlahy D-130 x 30-2000 6,3 ( 11,42 ) 13,70 €

 Perodrážka D-160 x 30-2000 8
( 11,42 ) 13,70 €

D-130 x 40-2000 9
( 12,75 ) 15,30 €

D-110 x 25-1800 4,4 ( 8,08 ) 9,70 €

D-135 x 50-2000 12,5 ( 17,75 ) 21,30 €

D-120 x 60-2200 14 ( 19,67 ) 23,60 €

 Plot. doska  D-100 x 25-2000  4 
( 6,54 ) 7,85 €

H - hranol
D - doska

P - palisada
Rozmerové tolerancie +/- 2%

REZANIE NA MIERU 
3% Z CELKOVEJ 

CENY

15 000 PROFILOV
IHNE  K ODBERU

V RÔZNYCH FARBÁCH

01 - ukážka pro  lu

01 13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

01

02

07 12 12 23

19

18

1412

03 a 04

06

12 12 14

20

19

14 a 18

1404 a 09 a 14 

 Hranol H-90 x 90-2500

Úzka per. D-130 x 30-2000

Perodrážka D-160 x 30-2000

Plot. doska D-100 x 25-2000

Terasa D-120 x 40-2200

Sedenie lav. D-120 x 50-2200

Opierka lav. D-130 x 35-2000

Palisáda P-60-2500

12 23

19

18

1412 - odrezky dosák

14

20

19

14 a 18

14

Základný kód
profilu ( tolerancia +/- 3mm )

šírka - hrúbka - dĺžka

2002

OD ROKU 2002      OD RO
KU

 20

02 

( 9,92 )

( 14,75 )

( 9,92 )

( 9,92 )

( 8,25 )

( 18,92 )

( 18,08 )

( 65,92 )
( 63,42 )
( 57,58 )

( 33,17 )

( 20,50 )

( 11,70)

11,90 €

17,70 €

11,90 €

11,90 €

9,90 €

22,70 €

21,10 €

79,10 €
76,10 €
69,10 €

39,80 €

24,60 €

13,40 €
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Cenník hotových výrobkov TOPlast, a.s., výroba a predaj Valaliky (pri Košiciach)

Tel.: +421(0)55 728 91 24  / +421(0)908 989 410
Fax: +421(0)55 728 91 24

e-mail: toplast@toplast.com
www.toplast.com

od roku 2002
Označené sekcie s množstvom inšpirácii vo forme fotiek u zákazníka nájdete aj na internetovej stránke
Všetky výrobky vieme pripraviť "na mieru" podľa presných rozmerov a farieb.
Cena sa u niektorých výrobkov môže meniť s požadovaným rozmerom, cenník je platný od 01.03.2016
Poštová adresa: TOPlast, a.s., Werferova 1, 040 11 Košice, Slovensko
Predaj, výroba a recyklácia: Záhrady-Bernátovce, Valaliky (pri Košiciach)-orientačná adresa
Rozmerové tolerancie +-3 %

FOTO VÝROBKU KÓD POPIS ROZMERY,  VÁHA  
 CENA 

BEZ DPH 
V EUR

CENA S DPH V 
EUR

viac fotiek na webe 
ww.toplast.com cena za 1 kus

 01. Ploty a 
oplotenia

01 a plotová doska 
200 cm dĺžka NAJ

D-100x25-2000, š x h x d na 
obidvoch koncoch oblúčik, 
profilovaná, rôzne farebné 

prevedenia

7,00 8,40 €

01 abb plotová doska 
120-140 cm dĺžka

profil č.12, D-100x25-2000 
mm, s oblúčikom, 5,75 6,90 €

01 ab
plastová doska na 
oplotenie        100 

cm dĺžka

profil D-100x25-2000,      ( 
1000 mm),                    s 

oblúčikom,    profilovaná 
3,5 4,20 €

01 ac
plastová doska 

na oplotenie   65 
cm dĺžka

profil D-100x25-2000,        s 
oblúčikom, profilovaná, 200 
cm / 3 kusy, oblúk, rovina, 

oblúk

2,33 2,80 €

01 b perodrážka úzka, 
200 cm dĺžka NAJ

profil D-130x30-2000 mm, 
po zložení 11 cm šírka, 
hladká plocha, podlahy, 

brány, stoly

11,58 13,90 €

01 c
perodrážka, 

široká s úkosmi, 
200 cm dĺžka   

profil D-160x30-2000 mm, 
po zložení 14 cm 11,83 14,20 €

01 d
 plotová doska s 

úkosmi na 
hranách, 180 cm

profil D-100x25-1800 mm, 
vhodná aj na sedenie s 
podkladom, oplotenia

8,25 9,90 €

01 e
plotovka doska, 

anderovka, rovná 
180 cm dĺžka

profil D-110x25-1800 mm, 
obyčajná rovná doska 8,25 9,90 €

01 f
balkónové dosky 
na madlá a výplň, 

NAJ

profil D-130x35-2000 mm, 
prípadne iný vyššie 

uvedený profil, rôzne dĺžky 
a farby

13,75 16,50 €

Cenník hotových výrobkov TOPlast, a.s., výroba a predaj Valaliky (pri Košiciach)

Tel.: +421(0)55 728 91 24  / +421(0)908 989 410
Fax: +421(0)55 728 91 24

e-mail: toplast@toplast.com
www.toplast.com

od roku 2002
Označené sekcie s množstvom inšpirácii vo forme fotiek u zákazníka nájdete aj na internetovej stránke
Všetky výrobky vieme pripraviť "na mieru" podľa presných rozmerov a farieb.
Cena sa u niektorých výrobkov môže meniť s požadovaným rozmerom, cenník je platný od 01.03.2016
Poštová adresa: TOPlast, a.s., Werferova 1, 040 11 Košice, Slovensko
Predaj, výroba a recyklácia: Záhrady-Bernátovce, Valaliky (pri Košiciach)-orientačná adresa
Rozmerové tolerancie +-3 %

FOTO VÝROBKU KÓD POPIS ROZMERY,  VÁHA  
 CENA 

BEZ DPH 
V EUR

CENA S DPH V 
EUR

viac fotiek na webe 
ww.toplast.com cena za 1 kus

 01. Ploty a 
oplotenia

01 a plotová doska 
200 cm dĺžka NAJ

D-100x25-2000, š x h x d na 
obidvoch koncoch oblúčik, 
profilovaná, rôzne farebné 

prevedenia

7,00 8,40 €

01 abb plotová doska 
120-140 cm dĺžka

profil č.12, D-100x25-2000 
mm, s oblúčikom, 5,75 6,90 €

01 ab
plastová doska na 
oplotenie        100 

cm dĺžka

profil D-100x25-2000,      ( 
1000 mm),                    s 

oblúčikom,    profilovaná 
3,5 4,20 €

01 ac
plastová doska 

na oplotenie   65 
cm dĺžka

profil D-100x25-2000,        s 
oblúčikom, profilovaná, 200 
cm / 3 kusy, oblúk, rovina, 

oblúk

2,33 2,80 €

01 b perodrážka úzka, 
200 cm dĺžka NAJ

profil D-130x30-2000 mm, 
po zložení 11 cm šírka, 
hladká plocha, podlahy, 

brány, stoly

11,58 13,90 €

01 c
perodrážka, 

široká s úkosmi, 
200 cm dĺžka   

profil D-160x30-2000 mm, 
po zložení 14 cm 11,83 14,20 €

01 d
 plotová doska s 

úkosmi na 
hranách, 180 cm

profil D-100x25-1800 mm, 
vhodná aj na sedenie s 
podkladom, oplotenia

8,25 9,90 €

01 e
plotovka doska, 

anderovka, rovná 
180 cm dĺžka

profil D-110x25-1800 mm, 
obyčajná rovná doska 8,25 9,90 €

01 f
balkónové dosky 
na madlá a výplň, 

NAJ

profil D-130x35-2000 mm, 
prípadne iný vyššie 

uvedený profil, rôzne dĺžky 
a farby

13,75 16,50 €

Cenník hotových výrobkov TOPlast, a.s., výroba a predaj Valaliky (pri Košiciach)

Tel.: +421(0)55 728 91 24  / +421(0)908 989 410
Fax: +421(0)55 728 91 24

e-mail: toplast@toplast.com

www.toplast.com
od roku 2002

Označené sekcie s množstvom inšpirácii vo forme fotiek u zákazníka nájdete na internetovej stránke
Všetky výrobky vieme pripraviť "na mieru" podľa presných rozmerov a farieb.
Cena sa u niektorých výrobkov môže meniť s požadovaným rozmerom, cenník je platný od 01.03.2017
Poštová adresa: TOPlast, a.s., Werferova 1, 040 11 Košice, Slovensko
Predaj, výroba a recyklácia: Záhrady-Bernátovce, Valaliky (pri Košiciach)-orientačná adresa
Rozmerové tolerancie +-3 %

FOTO VÝROBKU KÓD POPIS ROZMERY,  VÁHA  
 CENA 

BEZ DPH 
V EUR

CENA S DPH V 
EUR

viac fotiek na webe 
www.toplast.com cena za 1 kus

 01. Ploty a 
oplotenia

01 a
plotová doska 
200 cm dĺžka 

NAJ

D-100x25-2000, š x h x d 
na obidvoch koncoch 

oblúčik, profilovaná, hnedá
7,33 8,80 €

01 abb
plotová doska 

120-140 cm 
dĺžka

profil č.12, D-100x25-2000 
mm, s oblúčikom, 6,50 7,80 €

01 ab
plastová doska na 
oplotenie        100 

cm dĺžka

profil D-100x25-2000,      ( 
1000 mm),                    s 
oblúčikom,    profilovaná 

3,67 4,40 €

01 abb

plastová doska na 
oplotenie 100 cm 

dĺžka, farebné 
prevedenie

profil - farebný D-100x25-
2000 (1000 mm) 4,22 5,06 €

01 ac
plastová doska 
na oplotenie 50-  

65 cm dĺžka

profil D-100x25-2000,        
s oblúčikom, profilovaná, 
200 cm / 3 kusy, oblúk, 

rovina, oblúk

2,46 2,95 €

01 b perodrážka úzka, 
200 cm dĺžka NAJ

profil D-130x30-2000 mm, 
po zložení 11 cm šírka, 
hladká plocha, podlahy, 

brány, stoly

11,92 14,30 €

01 c
perodrážka, 

široká s úkosmi, 
200 cm dĺžka   

profil D-160x30-2000 mm, 
po zložení 14 cm

12,17 14,60 €

01 d
 plotová doska s 

úkosmi na 
hranách, 180 cm

profil D-100x25-1800 mm, 
vhodná aj na sedenie s 
podkladom, oplotenia

8,25 9,90 €

01 e

plotovka doska, 
anderovka, 

rovná 180 cm 
dĺžka

profil D-110x25-1800 mm, 
obyčajná rovná doska

8,25 9,90 €

01 f
balkónové dosky 
na madlá a výplň, 

NAJ

profil D-130x35-2000 mm, 
prípadne iný vyššie 

uvedený profil, rôzne 
dĺžky a farby

14,75 17,70 €

01 fa
madlá masívne 5 

cm hrubé aj s 
výstužou

profil D-120x50-2200 mm, 
profil je možné vystužiť 

železom 20/5 mm, 
frézovaním +2,50 €

18,92 22,70 €

02. Lavičky a stoly

02 a
L-bench masívna 

lavička            
NAJ

145 d x 87 v x 57 š, cm  
váha 95 kg, farba hnedá, 
robustná a veľmi odolná

219,17 263,00 €

02 ab
L-bench lavička, 

farebná "na 
mieru"  NAJ

145 d x 87 v x 57 cm š, 
váha 95 kg, výrobok 

podľa požiadavky 
zákazníka

227,5 273,00 €

02 ac
podstavec do 

zeme ukotvený o 
lavičku

60 cm šírka, 30 cm výška, 
vhodné do zatrávnených 
plôch, možné ukotviť o 

lavičku, sada 2 ks

32,5 39,00 €

02 b

celoplastová 
lavička 2 + 2, 
180 cm dĺžka, 

NAJ

klasická celoplastová 
lavička s podporou v 

strede sedenia s 2 + 2 
doskami na sedenie a 

opieranie

165,83 199,00 €

02 ba
celoplastová 
lavička 3 + 2, 
180 cm dĺžka

lavička s 3 doskami na 
sedení a 2 na opieranie, 

rôzne farebné kombinácie
194,17 233,00 €

02 baa
celoplastová 

lavička 3 +2, 200 
cm 

lavička podľa vlastného 
výberu farieb podľa 
predstáv zákazníka

227,5 273,00 €

02 bab

celoplastová 
lavička 3 + 2 s 

lakťovým 
opierkami 

lavička s 3 doskami na 
sedení a 2 na opieranie s 

lakťovými opierkami
210,83 253,00 €

02 bac

krátka 
celoplastová 
lavička 2 + 2, 
100 cm dĺžka

lavička pre 2 osoby, 
odolná krátka lavička na 

všestranné využitie
115,83 139,00 €

02 bad lavička 3+2
farba hnedá, masívna z 
hrubých 5 cm dosák na 
sedení a opierke, hnedá

227,5 273,00 €

02bacc lavička malá na 
mieru 

malá lavička s opierkou 
80 cm dĺžka, 35 cm šírka, 

vhodná do úzkych 
priestorov

102,5 123,00 €

02 bm malá detská 
lavička 45 kg, 160 cm dlžka 124,17 149,00 €

02baca
lavička krátka s 

lakťovými 
opierkami 

lavička pre 2 osoby s 
operkou a laktovými 

opierkami, 120 cm dĺžka
135,83 163,00 €

02 c

lavička bez 
opierky dlhá 180 

cm, dosková 
NAJ

180 - 220 cm dĺžka, 45 cm 
šírka, výška 45 cm, rôzne 

farebné kombinácie
160,83 193,00 €

02ca

lavička bez 
opierky 180 cm, 

rôzne farebné 
prevedenia

3 dosky na sedení, 
celoplastová, možnosť 
dokúpiť podstavce do 

zeme

169,17 203,00 €

02 cb
lavička bez 

opierky 180 cm, 
hnedá

3 dosky na sedení s 
podporou na 4 miestach

160,83 193,00 €

02 cbb
 lavička bez 

opierky krátka, 
100 cm   

krátka lavička pre 2 
osoby, 100 cm dĺžka, 

dosková
110,83 133,00 €

02 a
L-bench masívna 

lavička            
NAJ

145 d x 87 v x 57 š, cm  
váha 95 kg, farba hnedá, 
robustná a veľmi odolná

219,17 263,00 €

02 ab
L-bench lavička, 

farebná "na 
mieru"  NAJ

145 d x 87 v x 57 cm š, 
váha 95 kg, výrobok 

podľa požiadavky 
zákazníka

227,5 273,00 €

02 ac
podstavec do 

zeme ukotvený o 
lavičku

60 cm šírka, 30 cm výška, 
vhodné do zatrávnených 
plôch, možné ukotviť o 

lavičku, sada 2 ks

32,5 39,00 €

02 b

celoplastová 
lavička 2 + 2, 
180 cm dĺžka, 

NAJ

klasická celoplastová 
lavička s podporou v 

strede sedenia s 2 + 2 
doskami na sedenie a 

opieranie

165,83 199,00 €

02 ba
celoplastová 
lavička 3 + 2, 
180 cm dĺžka

lavička s 3 doskami na 
sedení a 2 na opieranie, 

rôzne farebné kombinácie
194,17 233,00 €

02 baa
celoplastová 

lavička 3 +2, 200 
cm 

lavička podľa vlastného 
výberu farieb podľa 
predstáv zákazníka

227,5 273,00 €

02 bab

celoplastová 
lavička 3 + 2 s 

lakťovým 
opierkami 

lavička s 3 doskami na 
sedení a 2 na opieranie s 

lakťovými opierkami
210,83 253,00 €

02 bac

krátka 
celoplastová 
lavička 2 + 2, 
100 cm dĺžka

lavička pre 2 osoby, 
odolná krátka lavička na 

všestranné využitie
115,83 139,00 €

02 bad lavička 3+2
farba hnedá, masívna z 
hrubých 5 cm dosák na 
sedení a opierke, hnedá

227,5 273,00 €

02bacc lavička malá na 
mieru 

malá lavička s opierkou 
80 cm dĺžka, 35 cm šírka, 

vhodná do úzkych 
priestorov

102,5 123,00 €

02 bm malá detská 
lavička 45 kg, 160 cm dlžka 124,17 149,00 €

02baca
lavička krátka s 

lakťovými 
opierkami 

lavička pre 2 osoby s 
operkou a laktovými 

opierkami, 120 cm dĺžka
135,83 163,00 €

02 c

lavička bez 
opierky dlhá 180 

cm, dosková 
NAJ

180 - 220 cm dĺžka, 45 cm 
šírka, výška 45 cm, rôzne 

farebné kombinácie
160,83 193,00 €

02ca

lavička bez 
opierky 180 cm, 

rôzne farebné 
prevedenia

3 dosky na sedení, 
celoplastová, možnosť 
dokúpiť podstavce do 

zeme

169,17 203,00 €

02 cb
lavička bez 

opierky 180 cm, 
hnedá

3 dosky na sedení s 
podporou na 4 miestach

160,83 193,00 €

02 cbb
 lavička bez 

opierky krátka, 
100 cm   

krátka lavička pre 2 
osoby, 100 cm dĺžka, 

dosková
110,83 133,00 €

02caa
lavička bez 

opierky 2 dosky 
vedľa seba

jednoduchá lavička bez 
opierky 102,5 123,00 €

02 cb
lavička bez 

opierky,  dlhá, 
hranolová

160 cm - 180 cm dĺžka, 50 - 
60 cm šírka, výška 45 cm, 

rôzne farby
202,5 243,00 €

02 cc
lavička bez 

opierky, krátka, 
hranolová

90 cm dĺžka, 45 cm šírka, 
rôzne kombinácie 165,83 199,00 €

02 cd
lavička bez 

opierky farebná 
hranolová

180 cm dlžka, farebné 
hranoly na sedení s 

podporou na 4 miestach
202,5 243,00 €

02 ccc

nízka, dosková 
lavička - 

podstavec na 
sedenie

dĺžka až do 220-250 cm, 
šírka 25-30 cm, s podporou 
na 3 miestach, vhodná na 

betónové múriky

77,5 93,00 €

02 cg lavička farebná 
dosková nízka výška 45 cm, dlžka 180 cm 132,5 159,00 €

02cab
lavička bez 

opierky masívna 
250 cm dĺžka

robustná lavička bez 
opierky z masívnych 

hranolov 9x9 cm - 250 cm 
310,83 373,00 €

02 cd   stolček - malý - 
prenosný

40 cm dĺžka, výška 40 
cm, odolný, rôzne farby 35,83 49,00 €

02 cdd
lavička bez 

opierky pre 1 
osobu 

robustná lavička bez 
opierky v rôznych 

farebných kombináciách
49,17 59,00 €

02 cg stolček maly 
robustný dve dosky na sedení 49,17 59,00 €

02 ce
 podstavec pod 

lavičku 
celoplastovú 

jednoduchý podstavec na 
ukotvenie lavičky do 

nespevneného povrchu - 
zeminy

32,5 39,00 €

02 cf
lavička dosková 

s lakťovými 
opierkami

dĺžka 110 -220 cm, rôzne 
farebné kombinácie, 

masívna odolná lavička
202,5 243,00 €

02 cff

lavička 
hranolová s 
lakťovými 
opierkami

dĺžka 160 cm, rôzne 
farebné kombinácie, 

masívna odolná lavička
202,5 243,00 €

02 cfg
lavička dosková 
kombinovaná s 

hranolmi 

dĺžka 160 cm, rôzne 
farebné kombinácie, 

masívna odolná lavička
194,17 233,00 €

02 d
stôl klasický a 2 

lavičky s 
opierkou NAJ

dĺžka 160 cm, klasická 
hnedá farba, klasický 

záhradný nábytok
544,17 653,00 €

02 da

 stôl klasický a 2 
lavičky s 

lakťovými 
opierkami

dĺžka 160 cm, klasická 
hnedá farba, klasický 

záhradný nábytok, 
komfort

577,5 693,00 €

01. PLOTY A OPLOTENIA

02. LAVIČKY A STOLY

rozmerové tolerancie ± 3% rozmerové tolerancie ± 3%
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Cenník hotových výrobkov TOPlast, a.s., výroba a predaj Valaliky (pri Košiciach)

Tel.: +421(0)55 728 91 24  / +421(0)908 989 410
Fax: +421(0)55 728 91 24

e-mail: toplast@toplast.com
www.toplast.com

od roku 2002
Označené sekcie s množstvom inšpirácii vo forme fotiek u zákazníka nájdete aj na internetovej stránke
Všetky výrobky vieme pripraviť "na mieru" podľa presných rozmerov a farieb.
Cena sa u niektorých výrobkov môže meniť s požadovaným rozmerom, cenník je platný od 01.03.2016
Poštová adresa: TOPlast, a.s., Werferova 1, 040 11 Košice, Slovensko
Predaj, výroba a recyklácia: Záhrady-Bernátovce, Valaliky (pri Košiciach)-orientačná adresa
Rozmerové tolerancie +-3 %

FOTO VÝROBKU KÓD POPIS ROZMERY,  VÁHA  
 CENA 

BEZ DPH 
V EUR

CENA S DPH V 
EUR

viac fotiek na webe 
ww.toplast.com cena za 1 kus

 01. Ploty a 
oplotenia

01 a plotová doska 
200 cm dĺžka NAJ

D-100x25-2000, š x h x d na 
obidvoch koncoch oblúčik, 
profilovaná, rôzne farebné 

prevedenia

7,00 8,40 €

01 abb plotová doska 
120-140 cm dĺžka

profil č.12, D-100x25-2000 
mm, s oblúčikom, 5,75 6,90 €

01 ab
plastová doska na 
oplotenie        100 

cm dĺžka

profil D-100x25-2000,      ( 
1000 mm),                    s 

oblúčikom,    profilovaná 
3,5 4,20 €

01 ac
plastová doska 

na oplotenie   65 
cm dĺžka

profil D-100x25-2000,        s 
oblúčikom, profilovaná, 200 
cm / 3 kusy, oblúk, rovina, 

oblúk

2,33 2,80 €

01 b perodrážka úzka, 
200 cm dĺžka NAJ

profil D-130x30-2000 mm, 
po zložení 11 cm šírka, 
hladká plocha, podlahy, 

brány, stoly

11,58 13,90 €

01 c
perodrážka, 

široká s úkosmi, 
200 cm dĺžka   

profil D-160x30-2000 mm, 
po zložení 14 cm 11,83 14,20 €

01 d
 plotová doska s 

úkosmi na 
hranách, 180 cm

profil D-100x25-1800 mm, 
vhodná aj na sedenie s 
podkladom, oplotenia

8,25 9,90 €

01 e
plotovka doska, 

anderovka, rovná 
180 cm dĺžka

profil D-110x25-1800 mm, 
obyčajná rovná doska 8,25 9,90 €

01 f
balkónové dosky 
na madlá a výplň, 

NAJ

profil D-130x35-2000 mm, 
prípadne iný vyššie 

uvedený profil, rôzne dĺžky 
a farby

13,75 16,50 €

Cenník hotových výrobkov TOPlast, a.s., výroba a predaj Valaliky (pri Košiciach)

Tel.: +421(0)55 728 91 24  / +421(0)908 989 410
Fax: +421(0)55 728 91 24

e-mail: toplast@toplast.com
www.toplast.com

od roku 2002
Označené sekcie s množstvom inšpirácii vo forme fotiek u zákazníka nájdete aj na internetovej stránke
Všetky výrobky vieme pripraviť "na mieru" podľa presných rozmerov a farieb.
Cena sa u niektorých výrobkov môže meniť s požadovaným rozmerom, cenník je platný od 01.03.2016
Poštová adresa: TOPlast, a.s., Werferova 1, 040 11 Košice, Slovensko
Predaj, výroba a recyklácia: Záhrady-Bernátovce, Valaliky (pri Košiciach)-orientačná adresa
Rozmerové tolerancie +-3 %

FOTO VÝROBKU KÓD POPIS ROZMERY,  VÁHA  
 CENA 

BEZ DPH 
V EUR

CENA S DPH V 
EUR

viac fotiek na webe 
ww.toplast.com cena za 1 kus

 01. Ploty a 
oplotenia

01 a plotová doska 
200 cm dĺžka NAJ

D-100x25-2000, š x h x d na 
obidvoch koncoch oblúčik, 
profilovaná, rôzne farebné 

prevedenia

7,00 8,40 €

01 abb plotová doska 
120-140 cm dĺžka

profil č.12, D-100x25-2000 
mm, s oblúčikom, 5,75 6,90 €

01 ab
plastová doska na 
oplotenie        100 

cm dĺžka

profil D-100x25-2000,      ( 
1000 mm),                    s 

oblúčikom,    profilovaná 
3,5 4,20 €

01 ac
plastová doska 

na oplotenie   65 
cm dĺžka

profil D-100x25-2000,        s 
oblúčikom, profilovaná, 200 
cm / 3 kusy, oblúk, rovina, 

oblúk

2,33 2,80 €

01 b perodrážka úzka, 
200 cm dĺžka NAJ

profil D-130x30-2000 mm, 
po zložení 11 cm šírka, 
hladká plocha, podlahy, 

brány, stoly

11,58 13,90 €

01 c
perodrážka, 

široká s úkosmi, 
200 cm dĺžka   

profil D-160x30-2000 mm, 
po zložení 14 cm 11,83 14,20 €

01 d
 plotová doska s 

úkosmi na 
hranách, 180 cm

profil D-100x25-1800 mm, 
vhodná aj na sedenie s 
podkladom, oplotenia

8,25 9,90 €

01 e
plotovka doska, 

anderovka, rovná 
180 cm dĺžka

profil D-110x25-1800 mm, 
obyčajná rovná doska 8,25 9,90 €

01 f
balkónové dosky 
na madlá a výplň, 

NAJ

profil D-130x35-2000 mm, 
prípadne iný vyššie 

uvedený profil, rôzne dĺžky 
a farby

13,75 16,50 €

02caa
lavička bez 

opierky 2 dosky 
vedľa seba

jednoduchá lavička bez 
opierky 102,5 123,00 €

02 cb
lavička bez 

opierky,  dlhá, 
hranolová

160 cm - 180 cm dĺžka, 50 - 
60 cm šírka, výška 45 cm, 

rôzne farby
202,5 243,00 €

02 cc
lavička bez 

opierky, krátka, 
hranolová

90 cm dĺžka, 45 cm šírka, 
rôzne kombinácie 165,83 199,00 €

02 cd
lavička bez 

opierky farebná 
hranolová

180 cm dlžka, farebné 
hranoly na sedení s 

podporou na 4 miestach
202,5 243,00 €

02 ccc

nízka, dosková 
lavička - 

podstavec na 
sedenie

dĺžka až do 220-250 cm, 
šírka 25-30 cm, s podporou 
na 3 miestach, vhodná na 

betónové múriky

77,5 93,00 €

02 cg lavička farebná 
dosková nízka výška 45 cm, dlžka 180 cm 132,5 159,00 €

02cab
lavička bez 

opierky masívna 
250 cm dĺžka

robustná lavička bez 
opierky z masívnych 

hranolov 9x9 cm - 250 cm 
310,83 373,00 €

02 cd   stolček - malý - 
prenosný

40 cm dĺžka, výška 40 
cm, odolný, rôzne farby 35,83 49,00 €

02 cdd
lavička bez 

opierky pre 1 
osobu 

robustná lavička bez 
opierky v rôznych 

farebných kombináciách
49,17 59,00 €

02 cg stolček maly 
robustný dve dosky na sedení 49,17 59,00 €

02 ce
 podstavec pod 

lavičku 
celoplastovú 

jednoduchý podstavec na 
ukotvenie lavičky do 

nespevneného povrchu - 
zeminy

32,5 39,00 €

02 cf
lavička dosková 

s lakťovými 
opierkami

dĺžka 110 -220 cm, rôzne 
farebné kombinácie, 

masívna odolná lavička
202,5 243,00 €

02 cff

lavička 
hranolová s 
lakťovými 
opierkami

dĺžka 160 cm, rôzne 
farebné kombinácie, 

masívna odolná lavička
202,5 243,00 €

02 cfg
lavička dosková 
kombinovaná s 

hranolmi 

dĺžka 160 cm, rôzne 
farebné kombinácie, 

masívna odolná lavička
194,17 233,00 €

02 d
stôl klasický a 2 

lavičky s 
opierkou NAJ

dĺžka 160 cm, klasická 
hnedá farba, klasický 

záhradný nábytok
544,17 653,00 €

02 da

 stôl klasický a 2 
lavičky s 

lakťovými 
opierkami

dĺžka 160 cm, klasická 
hnedá farba, klasický 

záhradný nábytok, 
komfort

577,5 693,00 €

02 db

stôl klasický a 
dve lavičky 

doskové bez 
opierky

dĺžka 160 cm, sada lavičiek 
bez opierok so stolom, 

farba hnedá
527,5 633,00 €

02 dc
kreslo 3 + 2,      s 

opierkou a 
lakťami  

dĺžka 60 cm, s lakťovými 
opierkami, farba hnedá, 110,83 133,00 €

02 dd masívny stôl z 
hranolov 

160 cm dĺžka, 60 cm šírka, 
robustný, odolný 

244,17 293,00 €

02dda detský stôl 
farebný

150 cm dĺžka, 80 cm šírka, 
80 c výška, farebný, 

vhodný pre deti do škôlky
227,5 273,00 €

02 de klasický stôl z 
dosák

160 cm dĺžka, 60 cm 
šírka, hnedá farba 244,17 293,00 €

02 gh
stôl 180 cm s 
podporou na 3 

miestach

farbna hnedá, upravené 
hrany 244,17 293,00 €

02 df
sada dvoch 

masívnych lavíc 
L-bench a stôl

veľmi odolné, masívne 
riešenie, rôzne farebné 

možnosti
535,83 643,00 €

02 dg
pergola 

pozostávajúca z 
hranolov a dosák

hranol 9x9 cm, 7 dosák 
na vrchu, rozmery 220 x 
200 cm, možné kotviť do 

zeme

652,5 783,00 €

02 dgh

 komplet letná 
sada za 

zvýhodnenú 
cenu

pergola, záhradný nábytok  
podlaha 

1494,17 1 793,00 €

02 e  klasický piknik 
stôl

160 cm dĺžka, váha 75 kg, 
odolný voči 

poveternostným vplyvom
477,5 573,00 €

02ee malý detský 
piknik stôl 160 cm dĺžka 377,5 453,00 €

02 ef maly detský 
piknik stôl 56x31 dlžka 160 cm 322,5 387,00 €

02 eff
detský piknik 
stôl na mieru 

farebný 

76x31 180 cm, rozmery 
podľa zadania zákazníka 385,83 463,00 €

02 f sedenie okolo 
stromu

pozostáva zo 4 
prepojených lavičiek v 

dĺžkach 180 cm
552,5 633,00 €

02 fa sedenie okolo 
stromu farebné

na mieru vyrobené dosky 
na sedenie 

410,83 493,00 €

02 fa

 sedenie 
pozostáva z 

dosák na 
sedenie

profil D-120x50-2200 mm, 
profil je možné vystúžiť 

železom 20/5 mm, vhodný 
na betón alebo kov

207,5 249,00 €

02 g

dosky na lavičku 
s betónovými 

nohami, 180 cm, 
NAJ

varianta 2 + 2, dosky na 
sedenie 120x50 s výstužou 

na 150 cm a opierku 
130x35, farba hnedá 

69,17 83,00 €

plastová doska 
krátka 50 cm x 

26 cm

plastová platňa, vhodná na 
obloženie existujúcich 

betónových prvkov / tvárnic
24,17 29,00 €

02 ga
 farebná doska D-

120x50-2200  
mm - na mieru 

rôzne farebné kombinácie 
s výstužou na mieru 19,83 23,80 €

02 gab
 dvojitá výstuž v 
doske D-120x50-

2200

2x železná výstuž 20/5 
frézovaná do dosky na 

maximalnú záťaž
4,58 5,50 €

02 gg plastová lišta na 
diletáciu dosák

rôzne rozmery na mieru, 
viacero farebných variánt a 

ukotvení
4,08 4,90 €

03. Kvetináče

03 a  kvetináč 
štvorec, klasický

50 x 50 cm, 50 cm výška, 
45 kg, farba hnedá

160,83 193,00 €

03 ab  kvetináč štvorec 
veľký

100 x 100 cm, výška 55 
cm, rôzne farebné 

prevedenia
310,83 373,00 €

03 b  kvetináč 
obdĺžnik, malý

50 x 100 cm, 45 cm, 55 kg, 
jednoduchý hnedý

219,17 263,00 €

03 bbb

kvetináč 
obdĺžníkový 

masívny 
hranolovoý

robustný kvetináč z 
masívnych hranolov 9x9 

cm, 70 x 50 x 40 cm výška
152,5 183,00 €

03 ba  kvetináč 
obdĺžnik, NAJ 

150 x 50 cm, 45 cm 
výška, 65 kg, rôzne 
farebné prevedenia

302,5 363,00 €

03 bb  kvetináč 
obdĺžnik veľký

200 x 100 cm, 45 cm 
výška, 95 kg váha, 
jednoduchý, hnedý

427,5 513,00 €

03 bc
kvetináč 
obdĺžník 

obrovský

10 x 4 m, v rôznych 
farebných prevedeniach, 

možné sedenie
4410,83 5 293,00 €

03 c
 kvetináč 

šesťhranný, 
jednoduchý

72 x 45 cm výška, 42 kg, 
možné vyrobiť na mieru, 

vlastné farby
160,83 193,00 €

03 ca
 kvetináč 

šesťhranný s 
výbežkami

77 x 45 cm výška, 48 kg, 
na požiadavku 194,17 233,00 €

03 d
 kvetináč 
okrúhly, 

masívny, NAJ

67 cm priemer,   40 cm/v 45 
kg, masívny jednoliaty 

kvetináč
102,5 123,00 €

02 g

dosky na lavičku 
s betónovými 

nohami, 180 cm, 
NAJ

varianta 2 + 2, dosky na 
sedenie 120x50 s výstužou 

na 150 cm a opierku 
130x35, farba hnedá 

69,17 83,00 €

plastová doska 
krátka 50 cm x 

26 cm

plastová platňa, vhodná na 
obloženie existujúcich 

betónových prvkov / tvárnic
24,17 29,00 €

02 ga
 farebná doska D-

120x50-2200  
mm - na mieru 

rôzne farebné kombinácie 
s výstužou na mieru 19,83 23,80 €

02 gab
 dvojitá výstuž v 
doske D-120x50-

2200

2x železná výstuž 20/5 
frézovaná do dosky na 

maximalnú záťaž
4,58 5,50 €

02 gg plastová lišta na 
diletáciu dosák

rôzne rozmery na mieru, 
viacero farebných variánt a 

ukotvení
4,08 4,90 €

03. Kvetináče

03 a  kvetináč 
štvorec, klasický

50 x 50 cm, 50 cm výška, 
45 kg, farba hnedá

160,83 193,00 €

03 ab  kvetináč štvorec 
veľký

100 x 100 cm, výška 55 
cm, rôzne farebné 

prevedenia
310,83 373,00 €

03 b  kvetináč 
obdĺžnik, malý

50 x 100 cm, 45 cm, 55 kg, 
jednoduchý hnedý

219,17 263,00 €

03 bbb

kvetináč 
obdĺžníkový 

masívny 
hranolovoý

robustný kvetináč z 
masívnych hranolov 9x9 

cm, 70 x 50 x 40 cm výška
152,5 183,00 €

03 ba  kvetináč 
obdĺžnik, NAJ 

150 x 50 cm, 45 cm 
výška, 65 kg, rôzne 
farebné prevedenia

302,5 363,00 €

03 bb  kvetináč 
obdĺžnik veľký

200 x 100 cm, 45 cm 
výška, 95 kg váha, 
jednoduchý, hnedý

427,5 513,00 €

03 bc
kvetináč 
obdĺžník 

obrovský

10 x 4 m, v rôznych 
farebných prevedeniach, 

možné sedenie
4410,83 5 293,00 €

03 c
 kvetináč 

šesťhranný, 
jednoduchý

72 x 45 cm výška, 42 kg, 
možné vyrobiť na mieru, 

vlastné farby
160,83 193,00 €

03 ca
 kvetináč 

šesťhranný s 
výbežkami

77 x 45 cm výška, 48 kg, 
na požiadavku 194,17 233,00 €

03 d
 kvetináč 
okrúhly, 

masívny, NAJ

67 cm priemer,   40 cm/v 45 
kg, masívny jednoliaty 

kvetináč
102,5 123,00 €

03e kvetináč na 
nohách

80 cm dĺžka, 50 cm šírka, 
80 cm výška

235,83 283,00 €

03 ef obruba kvetináča záhon, výška 40 cm, 
150x150 cm

235,83 283,00 €

03f kvetináč bez dna 
šesťhrann

vyrobený z robustních 
hranolov 9x9 cm 

360,83 433,00 €

04. Odpadkové 
koše

04 a odpadkový kôš, 
štvorec, NAJ

50 x 50 cm, 80 cm výška, 
50 kg, rôzne farby, 
jednoduchý kôš na 

plastový sáčok

135,83 163,00 €

04 ab
odpadkový kôš 

na sáčky s 
krytom

50 x 50 cm, 80 cm výška, 
50 kg, rôzne farby, 
jednoduchý kôš na 

plastový sáčok s krytom

152,5 183,00 €

04 abc odpakový kôš s 
krytom 

50x50 cm, 80 cm výška, 
rôzne farebné prevedenia, 

na plastový sáčok
152,5 183,00 €

04 abb odpadkový kôš s 
krytom NAJ

50x50 cm, 80 cm výška, 
rôzne farebné prevedenia, 

na plastový sáčok
160,83 193,00 €

04 b
šesťhranný kôš 

z hranolov na 
sáčky, malý

55 cm priemer, 70 cm 
výška, 45 kg, hnedý 160,83 193,00 €

04 ba šesťhranný kôš 
vysoký

55 cm priemer, 110 cm 
výška, 65 kg, hnedý, na 

sáčky
210,83 253,00 €

kovový box / 
vnútro 

odpadkového 
koša

50x50 cm, 50 cm výška s 
úchytmi 

49,17 59,00 €

05. Kompostéry

05 a kompostér malý,  
NAJ

 90 x 90 cm, 90 cm 
výška, 60 kg, 1m3, 

odnímateľná časť na 
motýlik

165,83 199,00 €

05 b  kompostér 
veľký

200 x 200 cm, 90 cm 
výška, 120 kg, rôzne 
farebné kombinácie, 

odnímateľná časť

360,83 433,00 €

05 ba kompostér 
šesťhranný malý

100 cm x 6 častí, 90 cm 
výška, rôzne farebné 

kombinácie, odnímateľná 
časť

346,67 413,00 €

05 bb
kompostér 

šesťhranný 
veľký

200 cm x 6 častí, 90 cm 
výška, rôzne kombinácie 

profilov dosák, 
odnímateľná časť

494,17 593,00 €

06. Kanálové 
poklopy

03e kvetináč na 
nohách

80 cm dĺžka, 50 cm šírka, 
80 cm výška

235,83 283,00 €

03 ef obruba kvetináča záhon, výška 40 cm, 
150x150 cm

235,83 283,00 €

03f kvetináč bez dna 
šesťhrann

vyrobený z robustních 
hranolov 9x9 cm 

360,83 433,00 €

04. Odpadkové 
koše

04 a odpadkový kôš, 
štvorec, NAJ

50 x 50 cm, 80 cm výška, 
50 kg, rôzne farby, 
jednoduchý kôš na 

plastový sáčok

135,83 163,00 €

04 ab
odpadkový kôš 

na sáčky s 
krytom

50 x 50 cm, 80 cm výška, 
50 kg, rôzne farby, 
jednoduchý kôš na 

plastový sáčok s krytom

152,5 183,00 €

04 abc odpakový kôš s 
krytom 

50x50 cm, 80 cm výška, 
rôzne farebné prevedenia, 

na plastový sáčok
152,5 183,00 €

04 abb odpadkový kôš s 
krytom NAJ

50x50 cm, 80 cm výška, 
rôzne farebné prevedenia, 

na plastový sáčok
160,83 193,00 €

04 b
šesťhranný kôš 

z hranolov na 
sáčky, malý

55 cm priemer, 70 cm 
výška, 45 kg, hnedý 160,83 193,00 €

04 ba šesťhranný kôš 
vysoký

55 cm priemer, 110 cm 
výška, 65 kg, hnedý, na 

sáčky
210,83 253,00 €

kovový box / 
vnútro 

odpadkového 
koša

50x50 cm, 50 cm výška s 
úchytmi 

49,17 59,00 €

05. Kompostéry

05 a kompostér malý,  
NAJ

 90 x 90 cm, 90 cm 
výška, 60 kg, 1m3, 

odnímateľná časť na 
motýlik

165,83 199,00 €

05 b  kompostér 
veľký

200 x 200 cm, 90 cm 
výška, 120 kg, rôzne 
farebné kombinácie, 

odnímateľná časť

360,83 433,00 €

05 ba kompostér 
šesťhranný malý

100 cm x 6 častí, 90 cm 
výška, rôzne farebné 

kombinácie, odnímateľná 
časť

346,67 413,00 €

05 bb
kompostér 

šesťhranný 
veľký

200 cm x 6 častí, 90 cm 
výška, rôzne kombinácie 

profilov dosák, 
odnímateľná časť

494,17 593,00 €

06. Kanálové 
poklopy

03. KVETINÁČE

04. ODPADKOVÉ KOŠE

rozmerové tolerancie ± 3% rozmerové tolerancie ± 3%
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Tel.: +421(0)55 728 91 24  / +421(0)908 989 410
Fax: +421(0)55 728 91 24
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www.toplast.com

od roku 2002
Označené sekcie s množstvom inšpirácii vo forme fotiek u zákazníka nájdete aj na internetovej stránke
Všetky výrobky vieme pripraviť "na mieru" podľa presných rozmerov a farieb.
Cena sa u niektorých výrobkov môže meniť s požadovaným rozmerom, cenník je platný od 01.03.2016
Poštová adresa: TOPlast, a.s., Werferova 1, 040 11 Košice, Slovensko
Predaj, výroba a recyklácia: Záhrady-Bernátovce, Valaliky (pri Košiciach)-orientačná adresa
Rozmerové tolerancie +-3 %

FOTO VÝROBKU KÓD POPIS ROZMERY,  VÁHA  
 CENA 

BEZ DPH 
V EUR

CENA S DPH V 
EUR

viac fotiek na webe 
ww.toplast.com cena za 1 kus

 01. Ploty a 
oplotenia

01 a plotová doska 
200 cm dĺžka NAJ

D-100x25-2000, š x h x d na 
obidvoch koncoch oblúčik, 
profilovaná, rôzne farebné 

prevedenia

7,00 8,40 €

01 abb plotová doska 
120-140 cm dĺžka

profil č.12, D-100x25-2000 
mm, s oblúčikom, 5,75 6,90 €

01 ab
plastová doska na 
oplotenie        100 

cm dĺžka

profil D-100x25-2000,      ( 
1000 mm),                    s 

oblúčikom,    profilovaná 
3,5 4,20 €

01 ac
plastová doska 

na oplotenie   65 
cm dĺžka

profil D-100x25-2000,        s 
oblúčikom, profilovaná, 200 
cm / 3 kusy, oblúk, rovina, 

oblúk

2,33 2,80 €

01 b perodrážka úzka, 
200 cm dĺžka NAJ

profil D-130x30-2000 mm, 
po zložení 11 cm šírka, 
hladká plocha, podlahy, 

brány, stoly

11,58 13,90 €

01 c
perodrážka, 

široká s úkosmi, 
200 cm dĺžka   

profil D-160x30-2000 mm, 
po zložení 14 cm 11,83 14,20 €

01 d
 plotová doska s 

úkosmi na 
hranách, 180 cm

profil D-100x25-1800 mm, 
vhodná aj na sedenie s 
podkladom, oplotenia

8,25 9,90 €

01 e
plotovka doska, 

anderovka, rovná 
180 cm dĺžka

profil D-110x25-1800 mm, 
obyčajná rovná doska 8,25 9,90 €

01 f
balkónové dosky 
na madlá a výplň, 

NAJ

profil D-130x35-2000 mm, 
prípadne iný vyššie 

uvedený profil, rôzne dĺžky 
a farby

13,75 16,50 €

Cenník hotových výrobkov TOPlast, a.s., výroba a predaj Valaliky (pri Košiciach)

Tel.: +421(0)55 728 91 24  / +421(0)908 989 410
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e-mail: toplast@toplast.com
www.toplast.com

od roku 2002
Označené sekcie s množstvom inšpirácii vo forme fotiek u zákazníka nájdete aj na internetovej stránke
Všetky výrobky vieme pripraviť "na mieru" podľa presných rozmerov a farieb.
Cena sa u niektorých výrobkov môže meniť s požadovaným rozmerom, cenník je platný od 01.03.2016
Poštová adresa: TOPlast, a.s., Werferova 1, 040 11 Košice, Slovensko
Predaj, výroba a recyklácia: Záhrady-Bernátovce, Valaliky (pri Košiciach)-orientačná adresa
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FOTO VÝROBKU KÓD POPIS ROZMERY,  VÁHA  
 CENA 

BEZ DPH 
V EUR

CENA S DPH V 
EUR

viac fotiek na webe 
ww.toplast.com cena za 1 kus

 01. Ploty a 
oplotenia

01 a plotová doska 
200 cm dĺžka NAJ

D-100x25-2000, š x h x d na 
obidvoch koncoch oblúčik, 
profilovaná, rôzne farebné 

prevedenia

7,00 8,40 €

01 abb plotová doska 
120-140 cm dĺžka

profil č.12, D-100x25-2000 
mm, s oblúčikom, 5,75 6,90 €

01 ab
plastová doska na 
oplotenie        100 

cm dĺžka

profil D-100x25-2000,      ( 
1000 mm),                    s 

oblúčikom,    profilovaná 
3,5 4,20 €

01 ac
plastová doska 

na oplotenie   65 
cm dĺžka

profil D-100x25-2000,        s 
oblúčikom, profilovaná, 200 
cm / 3 kusy, oblúk, rovina, 

oblúk

2,33 2,80 €

01 b perodrážka úzka, 
200 cm dĺžka NAJ

profil D-130x30-2000 mm, 
po zložení 11 cm šírka, 
hladká plocha, podlahy, 

brány, stoly

11,58 13,90 €

01 c
perodrážka, 

široká s úkosmi, 
200 cm dĺžka   

profil D-160x30-2000 mm, 
po zložení 14 cm 11,83 14,20 €

01 d
 plotová doska s 

úkosmi na 
hranách, 180 cm

profil D-100x25-1800 mm, 
vhodná aj na sedenie s 
podkladom, oplotenia

8,25 9,90 €

01 e
plotovka doska, 

anderovka, rovná 
180 cm dĺžka

profil D-110x25-1800 mm, 
obyčajná rovná doska 8,25 9,90 €

01 f
balkónové dosky 
na madlá a výplň, 

NAJ

profil D-130x35-2000 mm, 
prípadne iný vyššie 

uvedený profil, rôzne dĺžky 
a farby

13,75 16,50 €

06 a
kanálová vpusť 

priepustná 
hranolová

55 x 55 cm, vystužená 
závitovou tyčou, vhodná 

do trávnatého porastu
65,83 79,00 €

06 ab
kanálová vpusť 

priepustná 
hranolová úzka

vhodná na mimo 
komunikačné miesta, 

pochôdzna, pri 
obchodných domoch

64,17 77,00 €

06 b
kanálová vpusť z 

dosák, 
priepustná

50 x 50 cm, vystužená 
železom, vhodná aj na 

väčšiu záťaž
80,83 97,00 €

06 ba
 kanálový 

prechod z dosák, 
vystužený

125 x 50 cm, možné kotviť 
do zeme, vyrobené na 

mieru podľa potrieb 
zákazníka

144,17 173,00 €

06 bab kanálová vpusť z 
tenkých dosák

25 x 48 cm, vhodná na 
menej zaťažujúce miesto 

v parkoch a záhradách
40,83 49,00 €

06 c  kanálová vpusť 
nepriepustná

60 x 60 cm, 15 kg, rôzne 
farebné prevedenia, 
benzínové pumpy

65,83 79,00 €

06 ca  kanalový kryt na 
mieru

na mieru frézovaný kryt 
na rôzny špeciálny účel 80,83 97,00 €

06 d  kanálová vpusť 
okrúhla, plná

vhodná na 
mimokomunikačné miesta, 
nepresakuje, na mieru, 55 

cm

69,17 83,00 €

06 da
 kryt šachty, 

otvárací, 
priepustný

priemer 120 cm, ručky na 
uchytenie, 3 pánty, rôzne 

farby
152,5 183,00 €

06 dab  plný, tenký kryt, 
okrúhly

priemer 160 cm, jeden 
celok, rôzne farebné 

kombinácie
165,83 199,00 €

06 dac kryt šachty na 
odber vzoriek

priemer 65 cm, s 
odnímateľným krytom, 

rôzne farebné prevedenia, 
nepriepustný

165,83 199,00 €

07. Pieksoviská a 
detské prvky

07 a pieskovisko 
hranolové NAJ

250 x 250 cm, výška 30 
cm, 255 kg, rôzne farebné 
kombinácie, jednoduchá 

montáž - demontáž

560,83 673,00 €

07 ba pieskovisko 
palisádové malé

180 x 180 cm, 16 cm, 
rôzne farebné 

kombinácie, jednoduchá 
montáž a demontáž

435,83 523,00 €

07 bab
pieskovisko 
palisádové 
jednoduché

250 x 250 cm, 11 cm, 
jedna farebná kombinácia, 

jednoduchá montáž - 
demontáž

435,83 523,00 €

07 bac
 pieskovisko 
palisádové 

okrúhle

priemer 400 cm, 
pozostáva z 93 kusov 

palisád s priemerom 16 
cm, narezaných na 60 cm

1060,83 1 273,00 €

06 a
kanálová vpusť 

priepustná 
hranolová

55 x 55 cm, vystužená 
závitovou tyčou, vhodná 

do trávnatého porastu
65,83 79,00 €

06 ab
kanálová vpusť 

priepustná 
hranolová úzka

vhodná na mimo 
komunikačné miesta, 

pochôdzna, pri 
obchodných domoch

64,17 77,00 €

06 b
kanálová vpusť z 

dosák, 
priepustná

50 x 50 cm, vystužená 
železom, vhodná aj na 

väčšiu záťaž
80,83 97,00 €

06 ba
 kanálový 

prechod z dosák, 
vystužený

125 x 50 cm, možné kotviť 
do zeme, vyrobené na 

mieru podľa potrieb 
zákazníka

144,17 173,00 €

06 bab kanálová vpusť z 
tenkých dosák

25 x 48 cm, vhodná na 
menej zaťažujúce miesto 

v parkoch a záhradách
40,83 49,00 €

06 c  kanálová vpusť 
nepriepustná

60 x 60 cm, 15 kg, rôzne 
farebné prevedenia, 
benzínové pumpy

65,83 79,00 €

06 ca  kanalový kryt na 
mieru

na mieru frézovaný kryt 
na rôzny špeciálny účel 80,83 97,00 €

06 d  kanálová vpusť 
okrúhla, plná

vhodná na 
mimokomunikačné miesta, 
nepresakuje, na mieru, 55 

cm

69,17 83,00 €

06 da
 kryt šachty, 

otvárací, 
priepustný

priemer 120 cm, ručky na 
uchytenie, 3 pánty, rôzne 

farby
152,5 183,00 €

06 dab  plný, tenký kryt, 
okrúhly

priemer 160 cm, jeden 
celok, rôzne farebné 

kombinácie
165,83 199,00 €

06 dac kryt šachty na 
odber vzoriek

priemer 65 cm, s 
odnímateľným krytom, 

rôzne farebné prevedenia, 
nepriepustný

165,83 199,00 €

07. Pieksoviská a 
detské prvky

07 a pieskovisko 
hranolové NAJ

250 x 250 cm, výška 30 
cm, 255 kg, rôzne farebné 
kombinácie, jednoduchá 

montáž - demontáž

560,83 673,00 €

07 ba pieskovisko 
palisádové malé

180 x 180 cm, 16 cm, 
rôzne farebné 

kombinácie, jednoduchá 
montáž a demontáž

435,83 523,00 €

07 bab
pieskovisko 
palisádové 
jednoduché

250 x 250 cm, 11 cm, 
jedna farebná kombinácia, 

jednoduchá montáž - 
demontáž

435,83 523,00 €

07 bac
 pieskovisko 
palisádové 

okrúhle

priemer 400 cm, 
pozostáva z 93 kusov 

palisád s priemerom 16 
cm, narezaných na 60 cm

1060,83 1 273,00 €

06 a
kanálová vpusť 

priepustná 
hranolová

55 x 55 cm, vystužená 
závitovou tyčou, vhodná 

do trávnatého porastu
65,83 79,00 €

06 ab
kanálová vpusť 

priepustná 
hranolová úzka

vhodná na mimo 
komunikačné miesta, 

pochôdzna, pri 
obchodných domoch

64,17 77,00 €

06 b
kanálová vpusť z 

dosák, 
priepustná

50 x 50 cm, vystužená 
železom, vhodná aj na 

väčšiu záťaž
80,83 97,00 €

06 ba
 kanálový 

prechod z dosák, 
vystužený

125 x 50 cm, možné kotviť 
do zeme, vyrobené na 

mieru podľa potrieb 
zákazníka

144,17 173,00 €

06 bab kanálová vpusť z 
tenkých dosák

25 x 48 cm, vhodná na 
menej zaťažujúce miesto 

v parkoch a záhradách
40,83 49,00 €

06 c  kanálová vpusť 
nepriepustná

60 x 60 cm, 15 kg, rôzne 
farebné prevedenia, 
benzínové pumpy

65,83 79,00 €

06 ca  kanalový kryt na 
mieru

na mieru frézovaný kryt 
na rôzny špeciálny účel 80,83 97,00 €

06 d  kanálová vpusť 
okrúhla, plná

vhodná na 
mimokomunikačné miesta, 
nepresakuje, na mieru, 55 

cm

69,17 83,00 €

06 da
 kryt šachty, 

otvárací, 
priepustný

priemer 120 cm, ručky na 
uchytenie, 3 pánty, rôzne 

farby
152,5 183,00 €

06 dab  plný, tenký kryt, 
okrúhly

priemer 160 cm, jeden 
celok, rôzne farebné 

kombinácie
165,83 199,00 €

06 dac kryt šachty na 
odber vzoriek

priemer 65 cm, s 
odnímateľným krytom, 

rôzne farebné prevedenia, 
nepriepustný

165,83 199,00 €

07. Pieksoviská a 
detské prvky

07 a pieskovisko 
hranolové NAJ

250 x 250 cm, výška 30 
cm, 255 kg, rôzne farebné 
kombinácie, jednoduchá 

montáž - demontáž

560,83 673,00 €

07 ba pieskovisko 
palisádové malé

180 x 180 cm, 16 cm, 
rôzne farebné 

kombinácie, jednoduchá 
montáž a demontáž

435,83 523,00 €

07 bab
pieskovisko 
palisádové 
jednoduché

250 x 250 cm, 11 cm, 
jedna farebná kombinácia, 

jednoduchá montáž - 
demontáž

435,83 523,00 €

07 bac
 pieskovisko 
palisádové 

okrúhle

priemer 400 cm, 
pozostáva z 93 kusov 

palisád s priemerom 16 
cm, narezaných na 60 cm

1060,83 1 273,00 €

07 c
pieskovisko 

malé, doskové, 
"na doma"

jednoduché riešenie do 
domácnosti, rôzne farebné 

kombinácie, ľahká 
manipulácia

74,17 89,00 €

07 ca pieskovisko, 
doskové, väčšie 

150 x 100 cm, 
jednoduchá montáž, rôzne 

prevedenia
102,5 123,00 €

07caa
pieskovisko 

dosková 200 cm 
x 100 cm

200x100 cm, 15 cm 
výška 144,17 173,00 €

07 d

07. d obloženie 
pieskoviska 2 
doskami vedľa 

seba

D-130x35-2000, rôzne 
farby, ukotvené pomocou 

nabíjacej hmoždinky, 
327,5 393,00 €

07 da

obloženie 
pieskoviska 3 
doskami vedľa 

seba

D-130x35-2000, rôzne 
farby, ukotvené pomocou 

nabíjacej hmoždinky, 
410,83 493,00 €

pieskovisko 
doskové 

viachranné 

120 cm priemer, výška 15 
cm 152,5 183,00 €

07 e
detský stôl a 4 

malé kladinky na 
sedenie

100 x 100 cm, 40 kg stôl + 
4 x 40 cm farebné kladiny 

na sedenie
319,17 383,00 €

07 f  detský vláčik - 
komplet

rušeň a 3 vozne, dĺžka 
spolu 800 cm, rôzne farby 

a variácie
1494,17 1 793,00 €

07 fa rušeň rušeň, rôzne farby 549,17 659,00 €

07 fb vozeň 2 vozeň 2, rôzne farby 549,17 659,00 €

07 fc  vozeň 3 vozeň 3, rôzne farby 324,17 389,00 €

07 fd vozeň 4 vozeň 4, rôzne farby 324,17 389,00 €

07 fe

 obloženie 
kovovej 

konštrukcie - 
vláčik

120 x 500 cm, rôzne farby 
a profily dosák

1244,17 1 493,00 €

07 ff

 obloženie 
kovovej 

konštrukcie - 
vláčik - komplet

120 x 1000 cm, rôzne 
farebné prevedenia a 

profily dosák
2490,83 2 989,00 €

07 fgh
plastové autíčko 

s troma 
lavičkami 

250 cm dĺžka, 100 cm 
šírka, výška 90 cm, 1519,17 1 823,00 €

07 fab detský vláčik s 
kladinami 

600 cm a viac, dĺžka, 
šírka 80 cm, farebné 

prevedenie
1240,83 1 489,00 €

07 g  detský altánok - 
rôzne farby

140 x 140 cm, výška 250 
cm, s podlahou, rôzne 

farebné prevedenia
1485,83 1 783,00 €

07 ga detský altánok - 
malý

120 x 120 cm, výška 220 
cm, jednoduchý malý 
domček, rôzne farby

1319,17 1 583,00 €

07 gb
detský domček 
so šmýkalkou a 

schodíkmi 

120 x 120 cm, výška 350 
cm, s podlahou, šmýkalkou, 

ukotvený do zeme
2324,16 2 789,00 €

07 h  kladina na 
sedenie 180 cm

dĺžka 180 až 250 cm, 
cena sa odvíja od dĺžky, 

rôzne farby
119,17 143,00 €

07 ha  kladinka malá 30 - 50 cm, rôzne farby 
obľúbené sedenie pre deti

57,5 69,00 €

07 hb kladina na 
sedenie dlhá 250

250 cm dĺžka, rôzne farby 
sedenia, masívna 
alternatíva lavičky

152,5 183,00 €

07 i  sedenie na 
hojdačku

dĺžka 40 cm, pozostáva z 
2 predpripravených 
dosák ukotvených 

spojovacím materiálom

37,5 45,00 €

07 ia  dosky na 
podestu

rôzne typy farebných 
dosák, vhodných na 

preliezky ako podesta
70,83 85,00 €

07 iab  detský stôl
rozmer 90 x 90 cm, 

odolný poveternostným 
vplyvom, rôzne farby

160,83 193,00 €

07 iac prevažovacie 
sedenie

dĺžka 250 cm, vystužené 
železom, rôzne farebné 

prevedenia, možné úpravy 
a doplnky

127,5 153,00 €

07 iad  schodíky - 
rebrina

07. iad schodíky 
zhotovené z palisád 

rôznych rozmerov a farieb
102,5 123,00 €

07 iae 07. iae podlaha - 
podesta

120 x 120 cm, perodrážka 
alebo iný vybraný typ 

profilu, rôzne farby
160,83 193,00 €

07 iaf
 strieška na 

altánok - detský 
domček

120 x 120 cm, výška 80 
cm, rôzne farby, prípadne 

na mieru
319,17 383,00 €

07 iag  obloženie 
kolotoča

rôzne farebné a profilové 
možnosti

302,5 363,00 €

08. Amfiteátre a 
mantinely

08 a

sedenie na 
amfiteáter, 

120x50-2200 a 
130x35-2000

samotná doska - profil, 
alebo celý dielec v 

závislosti od podkladu, 
betón alebo konštrukcia 

200 cm d x 30 šírka

40,83 49,00 €

03e kvetináč na 
nohách

80 cm dĺžka, 50 cm šírka, 
80 cm výška

235,83 283,00 €

03 ef obruba kvetináča záhon, výška 40 cm, 
150x150 cm

235,83 283,00 €

03f kvetináč bez dna 
šesťhrann

vyrobený z robustních 
hranolov 9x9 cm 

360,83 433,00 €

04. Odpadkové 
koše

04 a odpadkový kôš, 
štvorec, NAJ

50 x 50 cm, 80 cm výška, 
50 kg, rôzne farby, 
jednoduchý kôš na 

plastový sáčok

135,83 163,00 €

04 ab
odpadkový kôš 

na sáčky s 
krytom

50 x 50 cm, 80 cm výška, 
50 kg, rôzne farby, 
jednoduchý kôš na 

plastový sáčok s krytom

152,5 183,00 €

04 abc odpakový kôš s 
krytom 

50x50 cm, 80 cm výška, 
rôzne farebné prevedenia, 

na plastový sáčok
152,5 183,00 €

04 abb odpadkový kôš s 
krytom NAJ

50x50 cm, 80 cm výška, 
rôzne farebné prevedenia, 

na plastový sáčok
160,83 193,00 €

04 b
šesťhranný kôš 

z hranolov na 
sáčky, malý

55 cm priemer, 70 cm 
výška, 45 kg, hnedý 160,83 193,00 €

04 ba šesťhranný kôš 
vysoký

55 cm priemer, 110 cm 
výška, 65 kg, hnedý, na 

sáčky
210,83 253,00 €

kovový box / 
vnútro 

odpadkového 
koša

50x50 cm, 50 cm výška s 
úchytmi 

49,17 59,00 €

05. Kompostéry

05 a kompostér malý,  
NAJ

 90 x 90 cm, 90 cm 
výška, 60 kg, 1m3, 

odnímateľná časť na 
motýlik

165,83 199,00 €

05 b  kompostér 
veľký

200 x 200 cm, 90 cm 
výška, 120 kg, rôzne 
farebné kombinácie, 

odnímateľná časť

360,83 433,00 €

05 ba kompostér 
šesťhranný malý

100 cm x 6 častí, 90 cm 
výška, rôzne farebné 

kombinácie, odnímateľná 
časť

346,67 413,00 €

05 bb
kompostér 

šesťhranný 
veľký

200 cm x 6 častí, 90 cm 
výška, rôzne kombinácie 

profilov dosák, 
odnímateľná časť

494,17 593,00 €

06. Kanálové 
poklopy

rozmerové tolerancie ± 3% rozmerové tolerancie ± 3%

07. PIESKOVISKÁ A DETSKÉ PRVKY

05. KOMPOSTÉRY

06. KANÁLOVÉ POKLOPY
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Cenník hotových výrobkov TOPlast, a.s., výroba a predaj Valaliky (pri Košiciach)

Tel.: +421(0)55 728 91 24  / +421(0)908 989 410
Fax: +421(0)55 728 91 24

e-mail: toplast@toplast.com
www.toplast.com

od roku 2002
Označené sekcie s množstvom inšpirácii vo forme fotiek u zákazníka nájdete aj na internetovej stránke
Všetky výrobky vieme pripraviť "na mieru" podľa presných rozmerov a farieb.
Cena sa u niektorých výrobkov môže meniť s požadovaným rozmerom, cenník je platný od 01.03.2016
Poštová adresa: TOPlast, a.s., Werferova 1, 040 11 Košice, Slovensko
Predaj, výroba a recyklácia: Záhrady-Bernátovce, Valaliky (pri Košiciach)-orientačná adresa
Rozmerové tolerancie +-3 %

FOTO VÝROBKU KÓD POPIS ROZMERY,  VÁHA  
 CENA 

BEZ DPH 
V EUR

CENA S DPH V 
EUR

viac fotiek na webe 
ww.toplast.com cena za 1 kus

 01. Ploty a 
oplotenia

01 a plotová doska 
200 cm dĺžka NAJ

D-100x25-2000, š x h x d na 
obidvoch koncoch oblúčik, 
profilovaná, rôzne farebné 

prevedenia

7,00 8,40 €

01 abb plotová doska 
120-140 cm dĺžka

profil č.12, D-100x25-2000 
mm, s oblúčikom, 5,75 6,90 €

01 ab
plastová doska na 
oplotenie        100 

cm dĺžka

profil D-100x25-2000,      ( 
1000 mm),                    s 

oblúčikom,    profilovaná 
3,5 4,20 €

01 ac
plastová doska 

na oplotenie   65 
cm dĺžka

profil D-100x25-2000,        s 
oblúčikom, profilovaná, 200 
cm / 3 kusy, oblúk, rovina, 

oblúk

2,33 2,80 €

01 b perodrážka úzka, 
200 cm dĺžka NAJ

profil D-130x30-2000 mm, 
po zložení 11 cm šírka, 
hladká plocha, podlahy, 

brány, stoly

11,58 13,90 €

01 c
perodrážka, 

široká s úkosmi, 
200 cm dĺžka   

profil D-160x30-2000 mm, 
po zložení 14 cm 11,83 14,20 €

01 d
 plotová doska s 

úkosmi na 
hranách, 180 cm

profil D-100x25-1800 mm, 
vhodná aj na sedenie s 
podkladom, oplotenia

8,25 9,90 €

01 e
plotovka doska, 

anderovka, rovná 
180 cm dĺžka

profil D-110x25-1800 mm, 
obyčajná rovná doska 8,25 9,90 €

01 f
balkónové dosky 
na madlá a výplň, 

NAJ

profil D-130x35-2000 mm, 
prípadne iný vyššie 

uvedený profil, rôzne dĺžky 
a farby

13,75 16,50 €
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Všetky výrobky vieme pripraviť "na mieru" podľa presných rozmerov a farieb.
Cena sa u niektorých výrobkov môže meniť s požadovaným rozmerom, cenník je platný od 01.03.2016
Poštová adresa: TOPlast, a.s., Werferova 1, 040 11 Košice, Slovensko
Predaj, výroba a recyklácia: Záhrady-Bernátovce, Valaliky (pri Košiciach)-orientačná adresa
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FOTO VÝROBKU KÓD POPIS ROZMERY,  VÁHA  
 CENA 

BEZ DPH 
V EUR

CENA S DPH V 
EUR

viac fotiek na webe 
ww.toplast.com cena za 1 kus

 01. Ploty a 
oplotenia

01 a plotová doska 
200 cm dĺžka NAJ

D-100x25-2000, š x h x d na 
obidvoch koncoch oblúčik, 
profilovaná, rôzne farebné 

prevedenia

7,00 8,40 €

01 abb plotová doska 
120-140 cm dĺžka

profil č.12, D-100x25-2000 
mm, s oblúčikom, 5,75 6,90 €

01 ab
plastová doska na 
oplotenie        100 

cm dĺžka

profil D-100x25-2000,      ( 
1000 mm),                    s 

oblúčikom,    profilovaná 
3,5 4,20 €

01 ac
plastová doska 

na oplotenie   65 
cm dĺžka

profil D-100x25-2000,        s 
oblúčikom, profilovaná, 200 
cm / 3 kusy, oblúk, rovina, 

oblúk

2,33 2,80 €

01 b perodrážka úzka, 
200 cm dĺžka NAJ

profil D-130x30-2000 mm, 
po zložení 11 cm šírka, 
hladká plocha, podlahy, 

brány, stoly

11,58 13,90 €

01 c
perodrážka, 

široká s úkosmi, 
200 cm dĺžka   

profil D-160x30-2000 mm, 
po zložení 14 cm 11,83 14,20 €

01 d
 plotová doska s 

úkosmi na 
hranách, 180 cm

profil D-100x25-1800 mm, 
vhodná aj na sedenie s 
podkladom, oplotenia

8,25 9,90 €

01 e
plotovka doska, 

anderovka, rovná 
180 cm dĺžka

profil D-110x25-1800 mm, 
obyčajná rovná doska 8,25 9,90 €

01 f
balkónové dosky 
na madlá a výplň, 

NAJ

profil D-130x35-2000 mm, 
prípadne iný vyššie 

uvedený profil, rôzne dĺžky 
a farby

13,75 16,50 €

07 g  detský altánok - 
rôzne farby

140 x 140 cm, výška 250 
cm, s podlahou, rôzne 

farebné prevedenia
1485,83 1 783,00 €

07 ga detský altánok - 
malý

120 x 120 cm, výška 220 
cm, jednoduchý malý 
domček, rôzne farby

1319,17 1 583,00 €

07 gb
detský domček 
so šmýkalkou a 

schodíkmi 

120 x 120 cm, výška 350 
cm, s podlahou, šmýkalkou, 

ukotvený do zeme
2324,16 2 789,00 €

07 h  kladina na 
sedenie 180 cm

dĺžka 180 až 250 cm, 
cena sa odvíja od dĺžky, 

rôzne farby
119,17 143,00 €

07 ha  kladinka malá 30 - 50 cm, rôzne farby 
obľúbené sedenie pre deti

57,5 69,00 €

07 hb kladina na 
sedenie dlhá 250

250 cm dĺžka, rôzne farby 
sedenia, masívna 
alternatíva lavičky

152,5 183,00 €

07 i  sedenie na 
hojdačku

dĺžka 40 cm, pozostáva z 
2 predpripravených 
dosák ukotvených 

spojovacím materiálom

37,5 45,00 €

07 ia  dosky na 
podestu

rôzne typy farebných 
dosák, vhodných na 

preliezky ako podesta
70,83 85,00 €

07 iab  detský stôl
rozmer 90 x 90 cm, 

odolný poveternostným 
vplyvom, rôzne farby

160,83 193,00 €

07 iac prevažovacie 
sedenie

dĺžka 250 cm, vystužené 
železom, rôzne farebné 

prevedenia, možné úpravy 
a doplnky

127,5 153,00 €

07 iad  schodíky - 
rebrina

07. iad schodíky 
zhotovené z palisád 

rôznych rozmerov a farieb
102,5 123,00 €

07 iae 07. iae podlaha - 
podesta

120 x 120 cm, perodrážka 
alebo iný vybraný typ 

profilu, rôzne farby
160,83 193,00 €

07 iaf
 strieška na 

altánok - detský 
domček

120 x 120 cm, výška 80 
cm, rôzne farby, prípadne 

na mieru
319,17 383,00 €

07 iag  obloženie 
kolotoča

rôzne farebné a profilové 
možnosti

302,5 363,00 €

08. Amfiteátre a 
mantinely

08 a

sedenie na 
amfiteáter, 

120x50-2200 a 
130x35-2000

samotná doska - profil, 
alebo celý dielec v 

závislosti od podkladu, 
betón alebo konštrukcia 

200 cm d x 30 šírka

40,83 49,00 €

07 g  detský altánok - 
rôzne farby

140 x 140 cm, výška 250 
cm, s podlahou, rôzne 

farebné prevedenia
1485,83 1 783,00 €

07 ga detský altánok - 
malý

120 x 120 cm, výška 220 
cm, jednoduchý malý 
domček, rôzne farby

1319,17 1 583,00 €

07 gb
detský domček 
so šmýkalkou a 

schodíkmi 

120 x 120 cm, výška 350 
cm, s podlahou, šmýkalkou, 

ukotvený do zeme
2324,16 2 789,00 €

07 h  kladina na 
sedenie 180 cm

dĺžka 180 až 250 cm, 
cena sa odvíja od dĺžky, 

rôzne farby
119,17 143,00 €

07 ha  kladinka malá 30 - 50 cm, rôzne farby 
obľúbené sedenie pre deti

57,5 69,00 €

07 hb kladina na 
sedenie dlhá 250

250 cm dĺžka, rôzne farby 
sedenia, masívna 
alternatíva lavičky

152,5 183,00 €

07 i  sedenie na 
hojdačku

dĺžka 40 cm, pozostáva z 
2 predpripravených 
dosák ukotvených 

spojovacím materiálom

37,5 45,00 €

07 ia  dosky na 
podestu

rôzne typy farebných 
dosák, vhodných na 

preliezky ako podesta
70,83 85,00 €

07 iab  detský stôl
rozmer 90 x 90 cm, 

odolný poveternostným 
vplyvom, rôzne farby

160,83 193,00 €

07 iac prevažovacie 
sedenie

dĺžka 250 cm, vystužené 
železom, rôzne farebné 

prevedenia, možné úpravy 
a doplnky

127,5 153,00 €

07 iad  schodíky - 
rebrina

07. iad schodíky 
zhotovené z palisád 

rôznych rozmerov a farieb
102,5 123,00 €

07 iae 07. iae podlaha - 
podesta

120 x 120 cm, perodrážka 
alebo iný vybraný typ 

profilu, rôzne farby
160,83 193,00 €

07 iaf
 strieška na 

altánok - detský 
domček

120 x 120 cm, výška 80 
cm, rôzne farby, prípadne 

na mieru
319,17 383,00 €

07 iag  obloženie 
kolotoča

rôzne farebné a profilové 
možnosti

302,5 363,00 €

08. Amfiteátre a 
mantinely

08 a

sedenie na 
amfiteáter, 

120x50-2200 a 
130x35-2000

samotná doska - profil, 
alebo celý dielec v 

závislosti od podkladu, 
betón alebo konštrukcia 

200 cm d x 30 šírka

40,83 49,00 €

08 b

mantinel, bočná 
stena, 130x30-
2000 a 160x30-

2000

samotná doska - profil, 
alebo celý dielec v 

závislosti od podkladu, 
betón alebo konštrukcia 

1m2

40,83 49,00 €

09.Altánky

09 a  ga detský 
altánok - malý

120 x 120 cm, výška 220 
cm, jednoduchý malý 
domček, rôzne farby

1235,83 1 483,00 €

09 ab  detský altánok - 
rôzne farby

140 x 140 cm, výška 250 
cm, s podlahou, rôzne 

farebné prevedenia
1485,83 1 783,00 €

09 b  altánok veľký
konštrukcia z hranolov 9x9 

a podlaha z 130x30, 
krytina, 400 x 600 cm

6027,5 7 233,00 €

09 abc
pergola 

pozostávajúca z 
hranolov a dosák

rôzne variácie podľa 
dohody so zákazníkom, - 

podlaha, bočnice, farebné 
prevedenia

1485,83 1 783,00 €

09 c
altánok s rovnou 
strechou hnedý 

šedy čierny

v hnedom prevedení, s 
bočnicami, s podlahou, 2 x 

2,2 m, výška 2,3 m
2494,17 2 993,00 €

09 ca altánok s rovnou 
strechou farebný

vo viacerých farebných 
variáciách s bočnicami, a 

podlahou, 2 x 2,2m, výška 
2,3 m

2685,83 3 223,00 €

10. Informačné 
tabule

10 a   informačná 
tabuľa           NAJ

60 x 100 cm, 130cm, 45 
kg, na mieru 227,5 273,00 €

10 aa informačná 
tabuľa vysoká 80 cm šírka, 160 výška 269,17 323,00 €

10 b  informačná 
tabuľa           NAJ

100 x 100 cm, 130cm, 45 
kg, na mieru

302,5 363,00 €

11. Terasové 
dosky

11 a
 terasová doska 
D-120x40-2200 
protišmyková

jeden kus dosky, rôzne 
farby, možné upraviť - 

rezať na mieru ako drevo
18,08 21,70 €

11 b schod - podesta dĺžka 110 cm, šírka 30 cm, 
hrúbka 4 cm, rôzne farby

49,17 59,00 €

11 c
platňa z 

protišmykových 
dosák

rozmer 100 x 110 cm, 
viac ako 1m2 s montážou, 
hranolčekmi a spojovací 

materiál, rôzne farby

77,5 93,00 €

11 ca

platňa z 
jednoduchý 
plastových 

dosák

rozmer 100 x 195 cm, 
rôzne farby, jednoduchá 

montáž
127,5 153,00 €

08 b

mantinel, bočná 
stena, 130x30-
2000 a 160x30-

2000

samotná doska - profil, 
alebo celý dielec v 

závislosti od podkladu, 
betón alebo konštrukcia 

1m2

40,83 49,00 €

09.Altánky

09 a  ga detský 
altánok - malý

120 x 120 cm, výška 220 
cm, jednoduchý malý 
domček, rôzne farby

1235,83 1 483,00 €

09 ab  detský altánok - 
rôzne farby

140 x 140 cm, výška 250 
cm, s podlahou, rôzne 

farebné prevedenia
1485,83 1 783,00 €

09 b  altánok veľký
konštrukcia z hranolov 9x9 

a podlaha z 130x30, 
krytina, 400 x 600 cm

6027,5 7 233,00 €

09 abc
pergola 

pozostávajúca z 
hranolov a dosák

rôzne variácie podľa 
dohody so zákazníkom, - 

podlaha, bočnice, farebné 
prevedenia

1485,83 1 783,00 €

09 c
altánok s rovnou 
strechou hnedý 

šedy čierny

v hnedom prevedení, s 
bočnicami, s podlahou, 2 x 

2,2 m, výška 2,3 m
2494,17 2 993,00 €

09 ca altánok s rovnou 
strechou farebný

vo viacerých farebných 
variáciách s bočnicami, a 

podlahou, 2 x 2,2m, výška 
2,3 m

2685,83 3 223,00 €

10. Informačné 
tabule

10 a   informačná 
tabuľa           NAJ

60 x 100 cm, 130cm, 45 
kg, na mieru 227,5 273,00 €

10 aa informačná 
tabuľa vysoká 80 cm šírka, 160 výška 269,17 323,00 €

10 b  informačná 
tabuľa           NAJ

100 x 100 cm, 130cm, 45 
kg, na mieru

302,5 363,00 €

11. Terasové 
dosky

11 a
 terasová doska 
D-120x40-2200 
protišmyková

jeden kus dosky, rôzne 
farby, možné upraviť - 

rezať na mieru ako drevo
18,08 21,70 €

11 b schod - podesta dĺžka 110 cm, šírka 30 cm, 
hrúbka 4 cm, rôzne farby

49,17 59,00 €

11 c
platňa z 

protišmykových 
dosák

rozmer 100 x 110 cm, 
viac ako 1m2 s montážou, 
hranolčekmi a spojovací 

materiál, rôzne farby

77,5 93,00 €

11 ca

platňa z 
jednoduchý 
plastových 

dosák

rozmer 100 x 195 cm, 
rôzne farby, jednoduchá 

montáž
127,5 153,00 €

08 b

mantinel, bočná 
stena, 130x30-
2000 a 160x30-

2000

samotná doska - profil, 
alebo celý dielec v 

závislosti od podkladu, 
betón alebo konštrukcia 

1m2

40,83 49,00 €

09.Altánky

09 a  ga detský 
altánok - malý

120 x 120 cm, výška 220 
cm, jednoduchý malý 
domček, rôzne farby

1235,83 1 483,00 €

09 ab  detský altánok - 
rôzne farby

140 x 140 cm, výška 250 
cm, s podlahou, rôzne 

farebné prevedenia
1485,83 1 783,00 €

09 b  altánok veľký
konštrukcia z hranolov 9x9 

a podlaha z 130x30, 
krytina, 400 x 600 cm

6027,5 7 233,00 €

09 abc
pergola 

pozostávajúca z 
hranolov a dosák

rôzne variácie podľa 
dohody so zákazníkom, - 

podlaha, bočnice, farebné 
prevedenia

1485,83 1 783,00 €

09 c
altánok s rovnou 
strechou hnedý 

šedy čierny

v hnedom prevedení, s 
bočnicami, s podlahou, 2 x 

2,2 m, výška 2,3 m
2494,17 2 993,00 €

09 ca altánok s rovnou 
strechou farebný

vo viacerých farebných 
variáciách s bočnicami, a 

podlahou, 2 x 2,2m, výška 
2,3 m

2685,83 3 223,00 €

10. Informačné 
tabule

10 a   informačná 
tabuľa           NAJ

60 x 100 cm, 130cm, 45 
kg, na mieru 227,5 273,00 €

10 aa informačná 
tabuľa vysoká 80 cm šírka, 160 výška 269,17 323,00 €

10 b  informačná 
tabuľa           NAJ

100 x 100 cm, 130cm, 45 
kg, na mieru

302,5 363,00 €

11. Terasové 
dosky

11 a
 terasová doska 
D-120x40-2200 
protišmyková

jeden kus dosky, rôzne 
farby, možné upraviť - 

rezať na mieru ako drevo
18,08 21,70 €

11 b schod - podesta dĺžka 110 cm, šírka 30 cm, 
hrúbka 4 cm, rôzne farby

49,17 59,00 €

11 c
platňa z 

protišmykových 
dosák

rozmer 100 x 110 cm, 
viac ako 1m2 s montážou, 
hranolčekmi a spojovací 

materiál, rôzne farby

77,5 93,00 €

11 ca

platňa z 
jednoduchý 
plastových 

dosák

rozmer 100 x 195 cm, 
rôzne farby, jednoduchá 

montáž
127,5 153,00 €

08 b

mantinel, bočná 
stena, 130x30-
2000 a 160x30-

2000

samotná doska - profil, 
alebo celý dielec v 

závislosti od podkladu, 
betón alebo konštrukcia 

1m2

40,83 49,00 €

09.Altánky

09 a  ga detský 
altánok - malý

120 x 120 cm, výška 220 
cm, jednoduchý malý 
domček, rôzne farby

1235,83 1 483,00 €

09 ab  detský altánok - 
rôzne farby

140 x 140 cm, výška 250 
cm, s podlahou, rôzne 

farebné prevedenia
1485,83 1 783,00 €

09 b  altánok veľký
konštrukcia z hranolov 9x9 

a podlaha z 130x30, 
krytina, 400 x 600 cm

6027,5 7 233,00 €

09 abc
pergola 

pozostávajúca z 
hranolov a dosák

rôzne variácie podľa 
dohody so zákazníkom, - 

podlaha, bočnice, farebné 
prevedenia

1485,83 1 783,00 €

09 c
altánok s rovnou 
strechou hnedý 

šedy čierny

v hnedom prevedení, s 
bočnicami, s podlahou, 2 x 

2,2 m, výška 2,3 m
2494,17 2 993,00 €

09 ca altánok s rovnou 
strechou farebný

vo viacerých farebných 
variáciách s bočnicami, a 

podlahou, 2 x 2,2m, výška 
2,3 m

2685,83 3 223,00 €

10. Informačné 
tabule

10 a   informačná 
tabuľa           NAJ

60 x 100 cm, 130cm, 45 
kg, na mieru 227,5 273,00 €

10 aa informačná 
tabuľa vysoká 80 cm šírka, 160 výška 269,17 323,00 €

10 b  informačná 
tabuľa           NAJ

100 x 100 cm, 130cm, 45 
kg, na mieru

302,5 363,00 €

11. Terasové 
dosky

11 a
 terasová doska 
D-120x40-2200 
protišmyková

jeden kus dosky, rôzne 
farby, možné upraviť - 

rezať na mieru ako drevo
18,08 21,70 €

11 b schod - podesta dĺžka 110 cm, šírka 30 cm, 
hrúbka 4 cm, rôzne farby

49,17 59,00 €

11 c
platňa z 

protišmykových 
dosák

rozmer 100 x 110 cm, 
viac ako 1m2 s montážou, 
hranolčekmi a spojovací 

materiál, rôzne farby

77,5 93,00 €

11 ca

platňa z 
jednoduchý 
plastových 

dosák

rozmer 100 x 195 cm, 
rôzne farby, jednoduchá 

montáž
127,5 153,00 €

11 d
 mostík z 

protišmykových 
dosák

dĺžka 200 cm, šírka 110 
cm, hrúbka 4 cm, 

podopretý hranolom
294,17 353,00 €

11 e

podlaha pod 
nábytok z 

protišmykových 
dosák 

200 x 220 cm, vrátane 
hranolov a montáže, 
rôzne farby a výšky

402,5 483,00 €

OSTATNÉ 
VÝROBKY

12 a funkčná paleta 
na mieru

120 x 80, rôzne výšky 
podľa požiadavky, vhodná 

do extrémneho vlhka
69,17 83,00 €

12 ab plastová platňa 
podnos

rozmer 80 cm x 100 - 200 
cm, podľa potreby, cena za 

meter, rôzne použitie, 
podlahy, podnos, platňa, 

bočnica steny

44,17 53,00 €

13 a
 snehová 

zábrana klasická 
malá

120 x 120 cm, 
jednoduchá montáž, 

manipulácia, trvácnosť
40,83 49,00 €

13 b snehová zábrana 
veľká

dĺžka 200 cm, trvácna, 
rôzne farby a profily, možné 

spájať na maticu motýlik
60,83 73,00 €

13 ba plastové ležadlo 
plastové ležadlo 200 cm 

dĺžka, 80 šírka, 30 cm 
výška 

185,83 223,00 €

14 a psia búda malá
80 x 110 cm, 100 cm, 80 
kg, prípadne na mieru, 

rôzne farby
269,17 323,00 €

14 b psia búda veľká 100 x 100 cm, 120 kg 319,17 383,00 €

15
prah ku dverám, 
rôzne profily a 

farby

rozmery od 2 cm hrúbky 
po 6 cm, dĺžka na mieru, 
rôzne farby, 80 cm-90 cm

14,17 17,00 €

16 plát stola, vrchná 
časť

vyrobený z perodrážky, 
prípadne iného profilu 
podľa dohody, rôzne 
farebné prevedenia

127,5 153,00 €

17 a rozvodová 
skrinka - malá

35x35x50 cm, s 
dvierkami, vhodná na 

internet, siete
94,17 113,00 €

17 aa plastový box 150x100x60 cm výška, s 
krytom 402,5 483,00 €

17b rozvodová 
skrinka - veľká

70 x 100 cm, rôzne farby a 
profily

160,83 193,00 €

17 c
špeciálna výstuž 

do 
elektroskrinky

20 x 20 cm, 35 cm výška 19,17 23,00 €

11 d
 mostík z 

protišmykových 
dosák

dĺžka 200 cm, šírka 110 
cm, hrúbka 4 cm, 

podopretý hranolom
294,17 353,00 €

11 e

podlaha pod 
nábytok z 

protišmykových 
dosák 

200 x 220 cm, vrátane 
hranolov a montáže, 
rôzne farby a výšky

402,5 483,00 €

OSTATNÉ 
VÝROBKY

12 a funkčná paleta 
na mieru

120 x 80, rôzne výšky 
podľa požiadavky, vhodná 

do extrémneho vlhka
69,17 83,00 €

12 ab plastová platňa 
podnos

rozmer 80 cm x 100 - 200 
cm, podľa potreby, cena za 

meter, rôzne použitie, 
podlahy, podnos, platňa, 

bočnica steny

44,17 53,00 €

13 a
 snehová 

zábrana klasická 
malá

120 x 120 cm, 
jednoduchá montáž, 

manipulácia, trvácnosť
40,83 49,00 €

13 b snehová zábrana 
veľká

dĺžka 200 cm, trvácna, 
rôzne farby a profily, možné 

spájať na maticu motýlik
60,83 73,00 €

13 ba plastové ležadlo 
plastové ležadlo 200 cm 

dĺžka, 80 šírka, 30 cm 
výška 

185,83 223,00 €

14 a psia búda malá
80 x 110 cm, 100 cm, 80 
kg, prípadne na mieru, 

rôzne farby
269,17 323,00 €

14 b psia búda veľká 100 x 100 cm, 120 kg 319,17 383,00 €

15
prah ku dverám, 
rôzne profily a 

farby

rozmery od 2 cm hrúbky 
po 6 cm, dĺžka na mieru, 
rôzne farby, 80 cm-90 cm

14,17 17,00 €

16 plát stola, vrchná 
časť

vyrobený z perodrážky, 
prípadne iného profilu 
podľa dohody, rôzne 
farebné prevedenia

127,5 153,00 €

17 a rozvodová 
skrinka - malá

35x35x50 cm, s 
dvierkami, vhodná na 

internet, siete
94,17 113,00 €

17 aa plastový box 150x100x60 cm výška, s 
krytom 402,5 483,00 €

17b rozvodová 
skrinka - veľká

70 x 100 cm, rôzne farby a 
profily

160,83 193,00 €

17 c
špeciálna výstuž 

do 
elektroskrinky

20 x 20 cm, 35 cm výška 19,17 23,00 €

08. AMFITEÁTRE A MANTINELY

09. ALTÁNKY

10. INFORMAČNÉ TABULE

11. TERASOVÉ DOSKY

OSTATNÉ VÝROBKY

rozmerové tolerancie ± 3% rozmerové tolerancie ± 3%



www.toplast.com   www.toplast.com   www.toplast.com    www.toplast.com   www.toplast.com

Cenník hotových výrobkov TOPlast, a.s., výroba a predaj Valaliky (pri Košiciach)

Tel.: +421(0)55 728 91 24  / +421(0)908 989 410
Fax: +421(0)55 728 91 24

e-mail: toplast@toplast.com
www.toplast.com

od roku 2002
Označené sekcie s množstvom inšpirácii vo forme fotiek u zákazníka nájdete aj na internetovej stránke
Všetky výrobky vieme pripraviť "na mieru" podľa presných rozmerov a farieb.
Cena sa u niektorých výrobkov môže meniť s požadovaným rozmerom, cenník je platný od 01.03.2016
Poštová adresa: TOPlast, a.s., Werferova 1, 040 11 Košice, Slovensko
Predaj, výroba a recyklácia: Záhrady-Bernátovce, Valaliky (pri Košiciach)-orientačná adresa
Rozmerové tolerancie +-3 %

FOTO VÝROBKU KÓD POPIS ROZMERY,  VÁHA  
 CENA 

BEZ DPH 
V EUR

CENA S DPH V 
EUR

viac fotiek na webe 
ww.toplast.com cena za 1 kus

 01. Ploty a 
oplotenia

01 a plotová doska 
200 cm dĺžka NAJ

D-100x25-2000, š x h x d na 
obidvoch koncoch oblúčik, 
profilovaná, rôzne farebné 

prevedenia

7,00 8,40 €

01 abb plotová doska 
120-140 cm dĺžka

profil č.12, D-100x25-2000 
mm, s oblúčikom, 5,75 6,90 €

01 ab
plastová doska na 
oplotenie        100 

cm dĺžka

profil D-100x25-2000,      ( 
1000 mm),                    s 

oblúčikom,    profilovaná 
3,5 4,20 €

01 ac
plastová doska 

na oplotenie   65 
cm dĺžka

profil D-100x25-2000,        s 
oblúčikom, profilovaná, 200 
cm / 3 kusy, oblúk, rovina, 

oblúk

2,33 2,80 €

01 b perodrážka úzka, 
200 cm dĺžka NAJ

profil D-130x30-2000 mm, 
po zložení 11 cm šírka, 
hladká plocha, podlahy, 

brány, stoly

11,58 13,90 €

01 c
perodrážka, 

široká s úkosmi, 
200 cm dĺžka   

profil D-160x30-2000 mm, 
po zložení 14 cm 11,83 14,20 €

01 d
 plotová doska s 

úkosmi na 
hranách, 180 cm

profil D-100x25-1800 mm, 
vhodná aj na sedenie s 
podkladom, oplotenia

8,25 9,90 €

01 e
plotovka doska, 

anderovka, rovná 
180 cm dĺžka

profil D-110x25-1800 mm, 
obyčajná rovná doska 8,25 9,90 €

01 f
balkónové dosky 
na madlá a výplň, 

NAJ

profil D-130x35-2000 mm, 
prípadne iný vyššie 

uvedený profil, rôzne dĺžky 
a farby

13,75 16,50 €

Cenník hotových výrobkov TOPlast, a.s., výroba a predaj Valaliky (pri Košiciach)

Tel.: +421(0)55 728 91 24  / +421(0)908 989 410
Fax: +421(0)55 728 91 24

e-mail: toplast@toplast.com
www.toplast.com

od roku 2002
Označené sekcie s množstvom inšpirácii vo forme fotiek u zákazníka nájdete aj na internetovej stránke
Všetky výrobky vieme pripraviť "na mieru" podľa presných rozmerov a farieb.
Cena sa u niektorých výrobkov môže meniť s požadovaným rozmerom, cenník je platný od 01.03.2016
Poštová adresa: TOPlast, a.s., Werferova 1, 040 11 Košice, Slovensko
Predaj, výroba a recyklácia: Záhrady-Bernátovce, Valaliky (pri Košiciach)-orientačná adresa
Rozmerové tolerancie +-3 %

FOTO VÝROBKU KÓD POPIS ROZMERY,  VÁHA  
 CENA 

BEZ DPH 
V EUR

CENA S DPH V 
EUR

viac fotiek na webe 
ww.toplast.com cena za 1 kus

 01. Ploty a 
oplotenia

01 a plotová doska 
200 cm dĺžka NAJ

D-100x25-2000, š x h x d na 
obidvoch koncoch oblúčik, 
profilovaná, rôzne farebné 

prevedenia

7,00 8,40 €

01 abb plotová doska 
120-140 cm dĺžka

profil č.12, D-100x25-2000 
mm, s oblúčikom, 5,75 6,90 €

01 ab
plastová doska na 
oplotenie        100 

cm dĺžka

profil D-100x25-2000,      ( 
1000 mm),                    s 

oblúčikom,    profilovaná 
3,5 4,20 €

01 ac
plastová doska 

na oplotenie   65 
cm dĺžka

profil D-100x25-2000,        s 
oblúčikom, profilovaná, 200 
cm / 3 kusy, oblúk, rovina, 

oblúk

2,33 2,80 €

01 b perodrážka úzka, 
200 cm dĺžka NAJ

profil D-130x30-2000 mm, 
po zložení 11 cm šírka, 
hladká plocha, podlahy, 

brány, stoly

11,58 13,90 €

01 c
perodrážka, 

široká s úkosmi, 
200 cm dĺžka   

profil D-160x30-2000 mm, 
po zložení 14 cm 11,83 14,20 €

01 d
 plotová doska s 

úkosmi na 
hranách, 180 cm

profil D-100x25-1800 mm, 
vhodná aj na sedenie s 
podkladom, oplotenia

8,25 9,90 €

01 e
plotovka doska, 

anderovka, rovná 
180 cm dĺžka

profil D-110x25-1800 mm, 
obyčajná rovná doska 8,25 9,90 €

01 f
balkónové dosky 
na madlá a výplň, 

NAJ

profil D-130x35-2000 mm, 
prípadne iný vyššie 

uvedený profil, rôzne dĺžky 
a farby

13,75 16,50 €

11 d
 mostík z 

protišmykových 
dosák

dĺžka 200 cm, šírka 110 
cm, hrúbka 4 cm, 

podopretý hranolom
294,17 353,00 €

11 e

podlaha pod 
nábytok z 

protišmykových 
dosák 

200 x 220 cm, vrátane 
hranolov a montáže, 
rôzne farby a výšky

402,5 483,00 €

OSTATNÉ 
VÝROBKY

12 a funkčná paleta 
na mieru

120 x 80, rôzne výšky 
podľa požiadavky, vhodná 

do extrémneho vlhka
69,17 83,00 €

12 ab plastová platňa 
podnos

rozmer 80 cm x 100 - 200 
cm, podľa potreby, cena za 

meter, rôzne použitie, 
podlahy, podnos, platňa, 

bočnica steny

44,17 53,00 €

13 a
 snehová 

zábrana klasická 
malá

120 x 120 cm, 
jednoduchá montáž, 

manipulácia, trvácnosť
40,83 49,00 €

13 b snehová zábrana 
veľká

dĺžka 200 cm, trvácna, 
rôzne farby a profily, možné 

spájať na maticu motýlik
60,83 73,00 €

13 ba plastové ležadlo 
plastové ležadlo 200 cm 

dĺžka, 80 šírka, 30 cm 
výška 

185,83 223,00 €

14 a psia búda malá
80 x 110 cm, 100 cm, 80 
kg, prípadne na mieru, 

rôzne farby
269,17 323,00 €

14 b psia búda veľká 100 x 100 cm, 120 kg 319,17 383,00 €

15
prah ku dverám, 
rôzne profily a 

farby

rozmery od 2 cm hrúbky 
po 6 cm, dĺžka na mieru, 
rôzne farby, 80 cm-90 cm

14,17 17,00 €

16 plát stola, vrchná 
časť

vyrobený z perodrážky, 
prípadne iného profilu 
podľa dohody, rôzne 
farebné prevedenia

127,5 153,00 €

17 a rozvodová 
skrinka - malá

35x35x50 cm, s 
dvierkami, vhodná na 

internet, siete
94,17 113,00 €

17 aa plastový box 150x100x60 cm výška, s 
krytom 402,5 483,00 €

17b rozvodová 
skrinka - veľká

70 x 100 cm, rôzne farby a 
profily

160,83 193,00 €

17 c
špeciálna výstuž 

do 
elektroskrinky

20 x 20 cm, 35 cm výška 19,17 23,00 €

VÝROBKY Z 
DREVA

D a drevená lavička 
2+2

180 cm dĺžka, masívna, 
rôzne možnosti náteru, 
štandardne mahagón

152,5 183,00 €

D b drevený domček 
na náradie

170x170 cm, výška 185 
cm, rovná jemne klopená 

strecha
1152,5 1 383,00 €

D c
ľahká drevená 

pergola s 
bočnicami

rozmer 300x300 cm, s 
bočnicami, prevedenie 

mahagón
985,83 1 183,00 €

D d

dvojveža 
drevená, s 
mostíkom a 

príslušenstvom

detská preliezka 
prepojená mostíkom s 

bočnicami, samonosná
2494,17 2 993,00 €

D f veľké drevené 
kreslo 

vyrobené z hranolov 9x9 
cm, vhodné aj ako 

dekorácia
1152,5 1 383,00 €

Tento recyklovaný materiál TOPeco sa opracováva podobne ako drevo. Rezný a spojovací materiál 
je možné použiť ako u dreva. Plný plast, má tendenciu zväčšovať objem pod vplyvom tepla a 
pod vplyvom chladu objem zmenšuje. Dôležitá je preto správna montáž a ukotvenie.
Odporúčame preto ukotviť dosku každých 50 - 80 cm, s diletáciou pre spojovací materiál.
Pri Vašej montáží Vám radi poradíme.
NAJ - najpredávanejší výrobkok

od roku 2002

17 ca špeciálny kryt na 
elektroskrinku 25 x 40 cm, s rámom 35,83 43,00 €

17 cb obloženie steny ( 
pri prasknutí ) 

platňa na obloženie 
puknutej omietky-steny, 

1,5 m2, na mieru
135,83 163,00 €

18 a 
zábrana - 

mantinel v 
telocvični

40 cm výška, 200 cm dĺžka, 
rôzne farby a ukotvenie

69,17 83,00 €

18 b špárovacia lišta

pripravená presne na 
mieru podľa požiadavky 

zákazníka, v rôznych 
rozmeroch a farbách

7,5 9,00 €

18 c obrubník do 
zeme

jednoduchá a rýchla 
inštalácia, vhodný na 

rozdelenie - ohraničenie 
priestorov

13,75 16,5

18 d
vešiak, doska s 

úkosmi na 
hranách

rôzne profily, dĺžky a 
farby 14,17 17,00 €

18 f zábrana proti 
nárazu na stenu

špeciálny výrobok na mieru 
určený napr. pri parkovaní 

kamiónov
19,17 23,00 €

18 g podlaha do 
dodávky

rôzny výber profilov, 
odolná podlaha proti 

poškodeniu plechov auta, 
1m2

290,83 349,00 €

18 h podlahové dielce 
z dosák

priemer 280 cm, 6 platní 
vyrobených na mieru do 

určitého tvaru
435,83 523,00 €

18 i podesta 2m2 - 
platňa NAJ

dosky spojené plastovým 
hranolom 144,17 173,00 €

18 j úzka perodrážka 
na podlahu NAJ

profil D-13 x 3 - 200 cm, 
možné použiť viacero typov 

dosák, cenník profilov / 
cena za kus

11,92 14,30 €

18 k
označovací 

stĺpik palisáda P-
60

vhodná na označenie 
miesta, napr. vody 11,7 13,40 €

18 ka
plastová 

palisáda P-60 
mm

priemer 6 cm, zámková, 
vhodná na vytýčenie 
pozemkov, terénne 
úpravy, 35 cm ks

2,83 3,40 €

18 l

P - palisády na 
terénne úpravy, 

pieskoviská, 
stĺpiky

priemery od 6 - 16 cm, 
dĺžka až do 250 cm, možné 
narezať a upraviť na mieru

57,58 69,10 €

18 kab
P- palisáda, 
označovací 
stĺpik P-110

priemer 11 cm, rôzne dĺžky, 
80 cm 22,5 27,00 €

18 m
H - hranoly 

rôznych 
rozmerov

 4,5 x 5 cm, 180 cm, 5 kg, 
ďalších päť druhov v 

cenníku profilov
8,25 9,90 €

rozmerové tolerancie ± 3% rozmerové tolerancie ± 3%

Označené sekcie s množstvom inšpirácii vo forme fotiek u zákazníka nájdete aj na internetovej stránke
Všetky výrobky vieme pripraviť “na mieru” podľa presných rozmerov a farieb.
Cena sa u niektorých výrobkov môže meniť s požadovaným rozmerom, cenník je platný od 01.03.2019
Poštová adresa: TOPlast, a.s., Werferova 1, 040 11 Košice, Slovensko
Predaj, výroba a recyklácia: Záhrady-Bernátovce, Valaliky (pri Košiciach)-orientačná adresa

Tento recyklovaný materiál TOPeco sa opracováva podobne ako drevo. Rezný a spojovací materiál 
je možné použiť ako u dreva. Plný plast, má tendenciu zväčšovať objem pod vplyvom tepla a 
pod vplyvom chladu objem zmenšuje. Dôležitá je preto správna montáž a ukotvenie.
Odporúčame preto ukotviť dosku každých 50 - 80 cm, s diletáciou pre spojovací materiál.
Pri Vašej montáží Vám radi poradíme.

NAJ - najpredávanejší výrobok

VÝROBKY Z DREVA
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PONUKA NAŠICH VIAC AKO 25 PROFILOV
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PONUKA NAŠICH VIAC AKO 25 PROFILOV

263,00 € s DPH

233,00 € s DPH

193,00 € s DPH139,00 € s DPH 203,00 € s DPH

253,00 € s DPH

39,00 € s DPH
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PONUKA NAŠICH VIAC AKO 25 PROFILOV

193,00 € s DPH

693,00 € s DPH 633,00 € s DPH 133,00 € s DPH

199,00 € s DPH

39,00 € s DPH 653,00 € s DPH

93,00 € s DPH
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Výroba a predaj TOPecoTM profilov a výrobkov

Profil dosky č. 12, D-100x25-2000 ( š x h x d ) v mm, patrí medzi najpredávanejšie plastové profily na ploty a oplotenia. Veľké skladové 
zásoby, okamžitý odber bez čakania a pestrý výber farebných odtieňov. Rezanie - úprava na počkanie, prípadne zabezpečujeme dovoz. 
Tým, že dosky majú na obidvoch koncoch oblúčik, rozrezaním získame dve rovnaké, jednometrové s oblúkom. Profil dosky je veľmi 
zaujímavý, a preto tento profil patrí medzi obľúbené a cenovo dostupné profily na ploty, balkóny, posuvné brány. Farebnosť profilov je od 
sveltých až po tmavé odtiene všetkých farieb. Ukotviť dosku môžeme napríklad aj spojovacím 
materiálom - šrubou s pologuľatou hlavou a ukončenou maticou s priemerom 5 alebo 6 mm. Pri vŕtaní je lepšie použiť trochu širší vrták 
ako je šruba. Samozrejme výber spojovacieho materiálu je podľa vkusu zákazníka, a preto sa dajú použiť aj takzvané texy, alebo šruby 
priamo do železa, aj dve vedľa seba. Pracá s týmto materiálom je obdobná ako pri dreve, na rezanie používame ten istý rezný materiál, 
napr. priemer 250 mm, kotúč s 40- 60 rezných telies. Radi Vám poradíme pri Vašej montáži.

Profil dosky D-160x30-2000 ( š x h x d ), je vhodný ako na posuvné brány, ploty a oplotenia tak aj na mantinely, prípadne podlahy. Profil má 
úkosy na hranách preto je atraktívnejší. Pri otočení na druhú stranu vytvorí rovinu. Vyrábame takzvanú pravú a ľavú stranu perodrážky, 
preto je niekedy montaž pre menej zručných komplikovanejšia. Alterantívou je profil D-130x30-2000 tiež perodrážka, ktorá je na montáž 
veľmi jednoduchá.

Úzka perodrážka je plastová doska vhodná na posuvné brány, podlahy, alebo aj vrch - plát stola. Pri zložení vytvára hladkú rovinu. 
Samozrejme túto 200 cm dlhú dosku vieme narezať - pripraviť na mieru v rôznych farbách. Je jednoduchá na montáž.

01. PLOTY A OPLOTENIA
01 a) Plotová doska profil D-100x25-2000 mm (š x h x d)

01 c) Široká perodrážka D-160x30-2000 mm (š x h x d)

01 b) Úzka perodrážka D-130x30-2000 mm (š x h x d)

01 abb 01 ac

01 a

č. 07

01 ab

č. 06
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Výroba a predaj TOPecoTM profilov a výrobkov

Profil D-100x25-1800 ( š x h x d ) v mm, je jednoduchý profil dosky, ktorý sa používa na ploty a oplotenia, prípadne lavičky s pevným 
podkladom. Doska má úkosy na hranách, preto dotvára estetický dojem pri použítí na ploty a oplotenia a prijemný pocit pri sedení na 
lavičkách.

01 d) Profil doska s úkosmi D-100x25-1800 mm (š x h x d)

Profil D-110x25-1800 ( š x h x d ) v mm, je klasická rovná, obyčajná doska, vhodná na ploty a oplotenia, prípadne podlahu.

01 e) Rovná doska D-110x25-1800 mm (š x h x d)

Na balkóny, zábradlia a rôzne iné výplňe sa dá použiť viacero z týchto vyššie uvedných profilov. Záleží na rozpočte a vkuse, všetky dosky 
vyrábame v dostatočnom predstihu na sklad, zákaznik si vie preto ľahko vybrať rôzny počet kusov aj farbu. V prípade objednávok na 
mieru vieme danú zákazku flexibilne vybaviť.

01 f) Balkóny, zábradlia D-130x35-2000 a iné

2002

OD ROKU 2002      OD RO
KU

 20
02 

č. 17

č. 12č. 14

č. 18

č. 09
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Výroba a predaj TOPecoTM profilov a výrobkov

Klasická jednoduchá a obľúbená lavička, cenovo najdostupnejšia, vyskúšaná vo viacerých mestách a obciach je ideálnou výbavou.
Sedenie 2 + 2, teda dve 5 cm hrubé dosky a 3,5 cm hrubé na opieranie, vystúžené v strede sú zárukou odolnosti počas celého roka. 
Samozrejme existuje viacero možností ako lavičku pripraviť “na mieru”. Tri dosky na sedení a dve na opierke, prípadne lakťová opierka 
sú doplnky, ktoré vieme pre Vás pripraviť aj v rôznych farebných prevedeniach uvedených vo fotogalérii.

02 b) Celoplastová lavička (2+2, 2+3) s lakťovými opierkami

Lavičky bez opierky vyrábame na niekoľko spôsobov. Lavička dosková krátka je vhodná pre sedenie dvoch osôb, prípadne dlhá 180 cm s výstužou v strede  je 
vhodná aj do parkov, viac pripravená na záťaž, prípadne odolná voči vandalizmu. Lavičky bez opierky vyrobené z hranolčekov sú elegantným doplnkom parkov 
a záhrad. Všetky lavičky je možné kotviť na viacero spôsobov pomocou L-ka  a spojovacieho materiálu. V prípade ukotvenia do zeme vieme vyrobiť podstavec 
pod lavičku, ktorý sa dá zakopať do zeminy. Lavičky vieme samozrejme pripraviť v rôznych farebných prevedeniach a profilových variaciách.

02 c) Lavičky bez opierky, doskové, hranolčekové na sedenie pre 2 os.

2002

OD ROKU 2002      OD RO
KU

 20

02 

02. LAVIČKY A STOLY

Lavička typu L-bench je veľmi obľúbená vďaka farebný variáciám. Masívna 90 kg plne plastová lavička je vhodná do exterierov miest 
a obcí, parkov, firiem a organizácii, máme viac ako 1000 kusov predaných lavičiek. Samozrejme najbežnejšou farbou je hnedá v tmavej 
alebo svetlej kombinácii. Výrobok ako celok je odolný voči mechanickým poškodeniam a vandalom. Je možné ho kotviť priamo do 
spevnenej plochy pomocou L-ka alebo aj do nespevnenej zeminy pomocou podstavcov, ktoré sa dajú zakopať do zeme.

02 a) L-bench lavička s opierkou

02 b

02 ba

02 a

02 cc

02 bab

02 ab

02 c
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Výroba a predaj TOPecoTM profilov a výrobkov

02 d) Záhradný nábytok 1 stôl a 2 lavičky

Záhradný nábytok pozostáva z dvoch lavičiek a stola. Materiálovo vieme výrobok pripraviť z plastu aj z dreva.
Je možné si zvoliť viacero variánt: napríklad klasický stôl s dvoma “nohami” a dve lavičky s opierkou, 
alebo masívnejší stôl so štyrmi nohami vyrobenými z masívneho hranola 9x9 cm a lavičkami aj bez opierky. 
Taktiež vyrábame k sedeniam rôzne iné výrobky akými sú kreslá s lakťovými opierkami, alebo malé stolčeky 
bez opierky a podobne. Ku tomuto produktu je idelálnym riešením napríklad aj podlaha, ktorú dodávame 
z dvoch - troch typov profilov, napríklad profil D-120x40-2200 / š x h x d / v mm. Je vhodným riešením do 
nedostupných terénov chát a záhrad, kde by inak boli potrebné aj iné stavebné práce a takouto platňou komplet
zhotovenou u nás alebo svojpomocne si môžete ľahko vytvoriť bezúdržbovú terasovú - protišmykovú
podlahu, ktorá Vám vydrží dlhé roky. Sekcia 11. Terasové dosky.

Piknik alebo pivný stôl určený do záhrad, barov, reštaurácii a hotelov je vhodným doplnkom na celoročnú prevádzku. 
Prevažne ho vyrábame v dĺžkach do 160 cm v hnedej farbe alebo “na mieru” v rôznych farebných kombináciách, prípadne z dreva.

02 e) Piknik stôl

2002
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02 cb

02 d02 da

02 e

02 ca02 caa

02 df
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Výroba a predaj TOPecoTM profilov a výrobkov

Sedenie okolo stromu pozostáva zo štyroch spojených lavičiek požadovaného rozmeru. Lavičky môžu byť doskové bez opierky, 
alebo aj s opierkou z rôznych profilov v rôznych farebných kombináciách.

02 f) Sedenie okolo stromu / 4 lavičky bez opierky

2002

OD ROKU 2002      OD RO
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02 g) Dosky na lavičku, konštrukciu, betón, profil D-120x50 a 130x35
Plastové dosky na lavičku sú vhodným riešením pri výmene starých a prehnitých drevených dosák. Na sedenie doporučujeme profil D-120x50-2200 
( š x h x d ) v mm, samozrejme že dosku ešte vieme narezať - pripraviť na mieru, vystúžiť železom na požadovaný rozmer. Dosku je možné použiť 
na klasickú betónovú konštrukciu s dĺžkou dosky 180 cm a výstužou 150 cm - čo je aj vzdialenosť “nôh” na ukotvenie dosky. Prípadne na kovovú 
konštrukciu s rozmerom až 200 cm s výstužou po celej dĺžke. Lacnejšou variantou “na opieranie” je profil D-130x35-2000. Taktiež iné ďalšie vhodné 
profily máme v ponuke v sekcii “00. Plastové profily”. Všetky dosky Vám vieme pripraviť - narezať - upraviť - zatmeliť - vyfrezovať “na mieru” podľa 
Vašich predstáv a technických požiadaviek.

03. KVETINÁČE

Štvorcový kvetináč, hnedý, alebo vo farebnej dvojkombinácii, klasický 50 x 50 cm šírka, výška 45 cm. Rôzne prevedenia použitím viacerých profilov.

03 a) Kvetináč štvorec / malý, veľký

č. 01

č. 02

03 ab 03 a

02 fa

č. 18 č. 02

02 ga
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Výroba a predaj TOPecoTM profilov a výrobkov

Obdĺžníkový kvetináč, s rozmermi od 80 až 200 cm dĺžky, výška 45-50 cm. Rôzne farebné prevedenia pri použití rôznych profilov. 
Jednoduchý alebo prepracovaný kvetináč vhodný ako živá stena na ohraničenie priestorov.

03 b) Kvetináč obdĺžnik / 80-200 cm dĺžka 

Kvetináč šesťhrann je atypický kvetináč s rozmermi približne 70 cm - malý, alebo väčší až 100 cm dĺžky. Možu byť použité hranolčeky 
rôznych farieb a rozmerov s presahom - výbežkami.

Veľmi obľúbený, cenovo dostupný kvetináč, robustný a odolný aj voči mechanickému poškodeniu s hrúbkou steny až 4 cm. Rôzne farebné 
prevedenia. Rýchla a lacná možnosť ako ohraničiť priestory, cesty, hlavné vstupy a vchody do budov.

03 c) Kvetináč šesťhran

03 d) Kvetináč okrúhly / 67 cm Ø / masívny

2002
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03 ba

03 c

03 bb

03 bc

03 d
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Výroba a predaj TOPecoTM profilov a výrobkov
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04. ODPADKOVÉ KOŠE

Jednoduchý a veľmi obľúbený odpadkový kôš s použitím odpadových plastových vriec - sáčkov. Bohaté farebné možnosti všetkých 
odtieňov, okamžite k odberu, výhodna cena. Rozmery 50 x 50 cm, výška 80 cm. Možné ukotviť do zeme na viacero spôsobov.

04 a) Odpadkový kôš štvorcový s krytom

Šesťhranný kôš zložený z hranolov je elegantným riešením exteriérov. Rôzne farebné variácie a možnosti použita profilov. Vhodný na 
plastové vrecia - sáčky. Prevažne vyrábaný v dvoch verziách “malý” a “veľký” odpadkový kôš.

04 b) Odpadkový kôš šesťhran

05. KOMPOSTÉRY

Jednoduchý kompostér s objemom do 1m3. Rozmery 90 x 90 šírka, 90 cm výška, rôzne farebné prevedenia a pestrý výber použitých 
profilov. Jedna časť je odnímateľná na výber kompostu pomocou matice-motýlika. Vhodný do domácnosti s rozlohou pozemku 500 - 2000 
m2. Riešenie dvoch kompostérov pri sebe zaručuje účel použitia tým, že jeden sa plní - kompostuje a druhý používa ako hotový kompost.

05 a) Kompostér malý 1m3

Veľký kompostér je možné vyrobiť na viacero spôsobov ako štvorhranný, alebo šesťhranný s použitím rôznych profilov a farebných 
kombinácií. Je vhodný pre mestá a obce, väčšie záhrady a polia. Taktiež ideálnym riešením sú dva kompostéry v jednom sa kompost 
pripravuje a v druhom používa. Rozmery stien môžu byť až dva metre dlhé s viacerými uhlami.

05 b) Kompostér veľký 4m3

04 a

05 ba

05 a

04 abb
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Výroba a predaj TOPecoTM profilov a výrobkov

Poklop vyrábame takiež z tenkých a hrubých plastových dosák rôzneho profilu. Vystúžené železom odolávajú aj väčšej záťaži. Široký 
výber profilov a farieb umožňuje pripraviť poklop a vo firemných farbách. Dosky môžu byť spájané pomocou plastových proflov alebo 
železným profilom 20/5.

06 b) Kanálová vpusť / doska štvorec obdĺžnik priepustný

Kryt šachty môže byť vyrobeni aj z plných plastových dosák rôznych profilov a farieb. Plný kryt zabraňuje preniku vody. Takžiež môže byť 
spájaný plastovými profilmy, alebo železom.

06 c) Kanálová vpusť / doska plná nepriepustná
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06. KANÁLOVÉ POKLOPY

Mimo-komunikačný poklop, kryt, vyrobený z hranolov, vystúžený zavitovou tyčou je vhodný do parkov a miest, kde nieje priamo cestná 
doprava. Firma TOPlast, a.s. vlastní na tento typ poklopu “Protokol o skúške”. Poklop môže byť vyrobený v rôznych hrúbkach, prevažne 
4-7 cm v rôznach rozmeroch od 30 x 30 cm až po 90 x 90.

06 a) Kanálová vpusť štvorec hranol

06 a
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Výroba a predaj TOPecoTM profilov a výrobkov

Okrúhly poklop vyrábame aj na mieru, napr. pre odber vzoriek vody a podobne. Rozmerom sa vieme prispôsobiť. Prevažne vyrábame 
od 35 až 180 cm priemer. Poklop vieme pripraviť aj s odnímateľnou, alebo otváracou časťou pomocou pántov, prípadne s ručkou na 
uchy-tenie v rôznych farbách.

06 d) Kanálová vpusť poklop okrúhly / plný / priepustný
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07. PIESKOVISKÁ A DETSKÉ PRVKY

Hranolové pieskovisko s rozmerom 2,5 x 2,5 metra patrí 
k najobľubenejším a najpredávanejším pieskoviskam vôbec.
Jednoduchou montážou a trvácnosťou je zárukou spokojnosti.
Je vyrobené z recyklovaných materiálov s certifikátom. Rôzne
farebné prevedenia povrchových dosák a skladová dostupnosť sú 
pre Vás výhodou.

07 a) Pieskovisko hranolové H-90x90-2500, výška 30 cm

Pieskovisko vyrobené z palisád je alternatívou k hranolovému 
pieskovisku. Na tento druh pieskoviska máme na výber až 6 typov 
palisád, ktoré vieme pripraviť aj vo vodorovnej polohe v rôznych 
dĺžkach, prípadne zvysle ukotvením - betonovaním do zeme.

07 b) Pieskovisko palisádove P-160x2500 / vodorovné

07 a

06 d

07 ba

06 dad

06 da

07 bac
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Výroba a predaj TOPecoTM profilov a výrobkov

07 b) Pieskovisko palisádove P-160x2500 / zvyslé
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Tento typ pieskoviska je obľúbený pre domácnosti, alebo aj malé 
škôlky. Je to nizke, prenosné a trvácne pieskovisko v pestrom 
výbere farieb a profilov. Jednoducho sa skladá.

07 c) Pieskovisko doskové D-130x35-2000

Tento produkt je vhodný priamo na novú, alebo aj starú betónovú 
konštrukciu. Plastové dosky vieme pripraviť “na kľúč”.  Znamená 
to, že dosky pripravíme - narežeme podľa Vašich rozmerov, 
predvŕtame, pribalíme spojovací materiál - hmoždninky 
a dopravíme Vám celý materiál až na Váš školský dvor. Prípadne 
vieme vykonať aj montáž. Pestrý výber farieb a profilov je zárukou
spokojnosti, alebo klasická hnedá farba, či už svetlá, alebo tmavšia 
je na nerozoznanie od dreva.

07 d) Obloženie pieskoviska - výmena D-130x35-2000

07 ca

07 d

07 da

07 c

07 bab
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Malý stôl s rozmerom približne 100 x 100 cm a k nemu malé kladinky sú veselým doplnkom každého školského dvora. 

07 e) Stôl a kladinky sedenie

Výroba a predaj TOPecoTM profilov a výrobkov
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Detský vláčik je vhodným doplnkom školských dvorov. Rušeň a vozne vieme vyrobiť podľa požiadavky zákazníka individuálne. 
Existuje veľa možnosti ako vyrobiť úplne nový vláčik s rušňom a vozňami, prípadne lacnejšími kladinamy, ktoré sú vhodné na sedenie. 
Rekonštrukcia - alebo aj výmena starého dreveného vláčika za nové drevené, alebo plastové dosky je tiež v našom výrobnom programe. 
Fotodokumentácia je dôkazom našej práce.

07 f) Vláčik komplet a rekonštrukcia

07 fc

07 fb

07 e
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Detský altánok, alebo malý domček vieme vyrobiť ako jednoduchý doplnok na školský dvor, alebo aj precíznejší s podlahou a lavičkami 
vo vnútri. Pestrosť farieb je pomerne bohatá, prípadne pre klasikov používame hnedý oditeň. Domček môže byť súčasťou iného prvku na 
dvore, prípadne rozšírený o šmýkačku, alebo iný hrací prvok.

07 g) Detský altánok malý so sedením

Kladina je idelálnou alternatívou k lavičke. Má nízky posed cca 35 
cm, vhodný pre sedenie viacerých detí, prípadne ako doplnok ku 
detskému vláčiku, alebo na “amfiteáter” na školskom dvore, 
vhodný na rôzne konzultácie a učenie - sedenie.

07 h) Kladina 180-250 cm / sedenie, detská lavička

Výroba a predaj TOPecoTM profilov a výrobkov
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Veľký výber ďalších drobným detských prvkov, alebo ich doplnením, alebo výmenou za nové časti v rôznych farbách a prevedeniach.

07 i) Ostatné detské prvky - domček so šmýkačkou, 
prevažovačky, kolotoč, stôl, hojdačka

07 ca

07 h

07 ga

02 ca 07 gb

07 ha
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07 i) Ostatné detské prvky - domček so šmýkačkou, 
prevažovačky, kolotoč, stôl, hojdačka

Výroba a predaj TOPecoTM profilov a výrobkov
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08. AMFITEÁTRE, SEDENIA A MANTINELY NA ŠTADIÓNY

Amfiteátre, tribúny, sedenia, či už s betónovou, alebo kovovou konštrukciu sú vhodným riešením na použitie plastových dosák. Dosky 
rôznych profilov je možné priamo kotviť do betónu - zeme pomocou nabíjacích hmoždiniek, alebo vieme vyrobiť platne - sedenia rôznych 
rozmerov so sedením dvoch alebo troch dosiek vedľa seba. Najčastejšie používaný profil na konštrukciu je D-120x50-2200 ( š x h x d ) 
v mm, tento profil je možné vystúžiť železným plocháčom 20/5 po celej dĺžke, alebo čiastočne. Pri použití priamo na betón stačí aj tenší 
profil D-130x35-2000, alebo D-110x35-2000, D-100x25-1800 ukotvený pomocou nabíjacích hmoždiniek 8/100. Dosky vieme pripraviť
 v rôznych farebných prevedeniach-variáciách.

08 a) Amfiteáter D-120x50, D-130x35 sedenie

č. 01

02 cd č. 12

č. 07

č. 14
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Výroba a predaj TOPecoTM profilov a výrobkov

Pri výrobe mantinelov ihrísk, alebo športovísk vieme použiť niekoľko profilov. Napríklad širokú perodrážku, profil D-160x30-2000, 
ktorá má z jednej strany úkosy na hranách a z druhej strany vytvorí po zložení rovinu. Profil D-130x30-2000 ( š x h x d ) v mm, je veľmi 
jednoduchý na montáž, dosky sa jednoducho založia do seba a vytvoria hladkú plochu - rovinu ako vrch - plát stola. Vyrábame ich 
v rôznych farebných prevedeniach na mieru. Väčšie skladové zásoby umožňujú pri výbere zo skladu väčšie zľavy z cenníkových cien, 
alebo iné výhody - benefity vo forme ďalších výrobkov vhodných na tento účel použitia.

08 b) Ihriská a mantinely D-160x30 a D-130x30
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09. ALTÁNKY

Malý detský domček, alebo altánok je vhodným spestrením školského dvora. Je možné ho vyrobiť 
na viacero spôsobov napríklad aj s podlahou a lavicami vo vnútri, strechou, v rôznych farebných
a rozmerových variantoch.

09 a) Malý detský altánok - škôlky / so šmýkalkou

č. 06

07 gb

09 ca

07 iad

č. 07

07 abc
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Veľký altánok, alebo záhraný domček vieme pripraviť na mieru v rôznych variantoch pri použití rôznych 
profilov z plastu, alebo aj dreva. Ďalšie možnosti doplnkov ako podlaha, strešná krytina, lavičky a stoly 
vo vnútri domčeka Vám vieme vyrobiť na mieru.

09 b) Veľký altánok 6x4 / pergola / 2x2 m

10. INFO TABULE

Informačné tabule sú ťažké, odolné tabule voči vetru a poveternostným vplyvom. Materiálovo odolnejšie ako drevo. V rôznych rozmeroch a farbách.
 Väčšinou vyrábame dve verzie, tkz. “malá” informačná tabuľa a “veľká”. Po dohode so zákazníkom vieme pripraviť rôzne farebné prevedenia - 
“na mieru” pri použití rôznych druhov profilov plastových, alebo aj drevených dosák. Informačné tabule je možné kotviť do betónu-zeme.

Informačné tabule

11. TERASOVÉ DOSKY A PODLAHY

Profil č. 19, uvedený v cenníku profilov D-120x40-2200 ( š x h x d ) v mm používame ako protišmykovú dosku vhodnú na podlahu, 
terasu, alebo aj priamo na staré betónové schodisko. Moderný, protišmykový profil dosky má dĺžku až 220 cm a pri ukotvení hranolom
H-70x50-2000 je možné vyrobiť podlahu s rozlohou 4,4m2 čo postačuje na osadenie dvoch lavičiek a stola. Veľmi jednoducho a lacno
si vieme pripraviť hotovú podlahu ku našim záhradám, terasám, sedeniam bez použitia nákladných stavebných úprav, výkopových
prác. Ak použijeme podlahu na travnatý povrch, stačí ju podložiť textíliou proti prerastaniu trávy a môže sa ihneď používať.  

Terasové dosky a podlahy / hotové platne

Výroba a predaj TOPecoTM profilov a výrobkov
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Výroba a predaj TOPecoTM profilov a výrobkov
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12. PALETY A PREPRAVKY

Plastové palety sú vhodné do vlhkého prostredia skladov, pivníc, 
šácht, políc. Sú odolné voči poveternostným vplyvom, sú opäť 
recyklovateľné a majú veľkú statickú nosnosť. Je možné ich tak-
tiež vyrobiť na požiadavku v rôznych farbách a rozmeroch.

Palety a prepravky / typizované aj “na mieru”

č. 19

11 c

11 ca

12 a

12 ab

11 b
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14. PSIE BÚDY

Výrobok ako je psia búda je dôkazom toho, že ponukaný materiál je veľmi dobré opracovateľný drevárskymi nástrojmi. Veľké a malé 
búdy pre psov môžu byť zateplené, prípadne so strešnou krytinou alebo šindlom. Realizované montáže nájdete vo fotogalérii. 

Psie búdy

13. SNEHOVÉ ZÁBRANY

Snehové zábrany vyrábame na požiadavku zákazníka v rôznych rozmeroch, prípadne farbách. Plastová
snehová zábrana je ťažšia ako drevená, odolnejšia poveternostným vplyvom. Snehové zábrany sú 
jednoduché na inštaláciu, rôzne možností ukotvenia a variabilita použitia viacerých profilov umožňujú 
výrobu rôznych typov zábran vzhľadom k ukotveniu voľne stojacích zábran, alebo pomocou spojovacieho 
materiálu.

Snehové zábrany

15. OSTATNÉ VÝROBKY

Plné, plastové dosky sú vhodné do rôznych prevádzok ako prahy ku dverám. Ponúkaný sortiment 25-tich plastových profilov splní aj 
tie najnáročnejšie požiadavky zákazníka. V našej prevádzke Vám vieme dosky opracovať, vybrúsiť, zatmeliť, frézovať, rezať priečne, 
po dĺžke a k tomu v rôznych farbách. 

Ostatné výrobky

Výroba a predaj TOPecoTM profilov a výrobkov
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Výroba a predaj TOPecoTM profilov a výrobkov

16. VÝROBKY Z DREVA
Výrobky z dreva, lavičky, ihriská, záhradné domčeky
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Firma TOPlast, a.s. už od roku 2002 vyrába a predáva TOPeco plastové profily a výrobky vo vlastnej výrobnej hale a strojmi. Rôzne typy foriem 
nám umožňujú produkovať viac ako 50 typov výrobkov. 

Všetko na jednom mieste, recyklácia, výroba, kancelárske a skladové priestory nám umožňujú flexibilne reagovať na požiadavky 
zákazníkov.

O spoločnosti / výroba / sklad / recyklácia

Výroba a predaj TOPecoTM profilov a výrobkov
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Dovoz našich profilov a hotových výrobkov, upravených na požadovanú mieru podľa našich zákazníkov,  zabezpečujeme každý pracovný deň 
pomocou vlastných alebo zmluvných prepravcov priamo na Vašu adresu na Slovensku, alebo kdekoľvek v Európskej únii. 

Dopravu zabezpečujeme denne aj niekoľko krát podľa potreby. Dovoz vieme zabezpečiť ihneď v rámci mesta, bežne 1 – 3 dni, 
do zahraničia ekonomickou formou 3 – 7 dní.

Doprava / dovoz / logistika

Výroba a predaj TOPecoTM profilov a výrobkov
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Vo všeobecnosti platí, že montáž našich plastových profilov je obdobná ako pri dreve, pri terasových doskách odporúčame kotvenie každých 
40-50 cm, pri plotových doskách každých 100 cm a taktiež pri lavičkových doskách, ktoré sa aj dajú vystúžiť kovom v prípade dĺžky cez 150 cm.

Viac inšpirácii a rád ako jednotlivé výrobky a profily montovať nájdete na našej webovej stránke www.toplast.com.

Montáž a kotvenie / referencie

Výroba a predaj TOPecoTM profilov a výrobkov
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VÝROBA A PREDAJ:
TOPlast, a.s. / Záhrady Bernátovce
044 13 Valaliky ( orientačná adresa )
Tel.: +421 55 728 91 24
Fax: +421 55 728 91 24
Mobil: +421 908 989 410
Mail: toplast@toplast.com

POŠTOVÁ ADRESA:
TOPlast, a.s. / Werferova 1
040 11 Košice
Slovenská republika

IČO: 36213241
IČ DPH: SK 2020048789

www.toplast.com   www.toplast.com   www.toplast.com    www.toplast.com   www.toplast.com

Certifikát vydaný Úradom pre normalizáciu, 
metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej 
republiky, potvrdzuje zhodu vlastností 
uvedeného typu výrobku s technickými 
požiadavkami.

Osvedčenie o zápise ochrannej známky pre 
100% TOPeco recyklovaný material. Doska, 
hranol, palisáda a všetky výrobky z nich 
vyrobené.

Protokol o skúške pevnosti v ťahu , vydaný 
Technickým a skúšobným ústavom stavebným,
n.o.. Ďalšie testy a protokoly na www.toplast.com

Firma TOPlast a.s., zhodnocuje, triedi a recykluje plastový technologický odpad a vyrába 25 plastových 
profilov a viac ako 70 hotových výrobkov, prispieva tak k ochrane životného prostredia produkciou 100% 
recyklovateľného materiálu s ochrannou známkou TOPeco.

referencie vo forme fotiek u zákazníka: www.toplast.com

Orientačná adresa: Valaliky - Bernátovce ( bývalí areál SMZ, za spaľovňou KOSIT )

KRÁSNA

SÍDLISKO KRÁSNAKOŠICE

ŠEBASTOVCE

BERNÁTOVCE

VALALIKY

Nájdete nás: GPS súradnice N +48° 39’ 32”, E +21° 18’ 56”

BARCA

KOKŠOV - BAKŠA

TRASA 1

TRASA 2


