Návod k montáži poplastovaného pletiva
bez zapletených napínacích drátů
1) Betonování
Před vykopáním nebo vrtáním děr si
zaměřte pomocí tyčí a provázku trasu
kudy povede plot. Rozměřte si vzdálenosti
sloupků ( vzdálenost sloupků 2 - 3m ).
Doporučujeme 2,5m. Nesmíme také
opomenout na vzpěry, které se instalují na
každý roh, při změně směru plotu a na rovné plochy pokud jsou delší jak 25m (průběžné
vzpěry) a to pod úhlem 45 stupňů k sloupku. Nyní se můžeme pustit do betonování. Dbejte na
kolmost sloupků, používejte vodováhy pro vyrovnání. Nezapomínejte také na výšku sloupků.
Je zapotřebí dodržovat stejnou výšku u každého sloupku. Beton je důležité ponechat alespoň 7
dní tvrdnout.

2) Napnutí napínacích drátů
V rozteči pletiva ( viz níže) připevníme plastové držáky nap. drátu ( na spodní vrchní a
středový drát)
Na začátku plotu připevníme napínací drát k sloupku podle bodu
A.Postupně rozbalujeme napínací drát až se dostaneme k poslednímu
sloupku se vzpěrou kde nainstalujeme napínací kladku (ráčnu) viz
bod B, do které nasuneme napínací drát. Délka napínání má být max.
cca. 30m.
Tento krok provádíme u horního, dolního a středového drátu. Rozteč
nap. drátů musí odpovídat výšce pletiva ( možno o 2 cm vyšší)
POZOR !!! Výška uvedených pletiv je orientační. Skutečná výška se
může od udávané výšky nepatrně lišit (např. 160cm vysoké pletivo
může mít 156 cm.) Toto je způsobeno nutností uzavřít při výrobě načaté oko pletiva.
Další krok je velice jednoduchý, stačí si připravit klíček č 8 nebo 10 a otáčíme ve směru
hodinových ručiček tak dlouho, dokud se napínací drát řádně nenapne.
Tímto způsobem postupujeme od spodního napínacího drátu k vrchnímu.

3) Montáž 4-hranného pletiva
Připravíme si vázací drát a rozvážeme pletivo. Rozmotáme na zemi vedle sloupků pletivo.
Nejlépe ve 3 lidech vrchní konec pletiva přizdvihneme a postupně můžeme začít pletivo celé
navěšovat za háčky na vrchním konci na vrchní napínací drát, viz obrázek E. Stejný postup
opakujeme na spodní části pletiva, ale zrcadlově obráceně.
Jednotlivé oka na začátku pletiva přitáhneme a obšijeme pomocí vázacího drátu napřímo k
prvnímu sloupku. Dojdeme - li na konec plotu, a přesto nám zbývá stále ještě hodně pletiva,
jednoduše jej rozpleteme na požadovanou délku. Pomoci vázacího drátu poté pletivo
vypneme a ukončíme obšitím k poslednímu sloupku. Napojování balíků se provádí způsobem,
že poslední svislý pletivový drát vypleteme z konce balíku, přiložíme balík nový a pletivový
svislý drát napleteme zpět. Je nutno dodržet napojení sudého a lichého pletivového drátu

Tento styl montáže má oproti montáži pletiv se zapl.
drátem mnoho výhod, mezi něž zejména patří:
Rychlost montáže (cca 100m/dopoledne)
Úspora materiálu ( i 5cm délka pletiva lze libovolně kamkoliv zaplést)
Jednoduchost ( montáž zvládne opravdu každý)
Variabilnost (nemusí se napojovat složitě nap. drát, pletivo lze kdekoliv rozplést)

