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pěSTEbNÍ A prODEJNÍ NápLAVOVé STOLy

A-p 28.www.schetelig.sk

pESTOVATEľSKé A prEDAJNé NápLAVOVé STOLy
pěSTEbNÍ A prODEJNÍ NápLAVOVé STOLy

A-p. pESTOVATEľSKé A prEDAJNé NápLAVOVé STOLy- pěSTEbNÍ A prODEJNÍ NápLAVOVé STOLy

Produkty OTTE šetří váš čas, snižují provozní náklady a optimalizují práci zaměstnanců. Použitím těchto systémů
se zkracují pracovní vzdálenosti, šetří se voda a zjednoduší se zavlažování a přehlednost pěstební nebo prodejní
plochy. Pomocí tohoto systému dosáhnete stálé kvality rostlin. Výhodou systému OTTE je téměř nekonečná
rozšiřitelnost - bez ohledu na to, zda jde o systém prodejních stolů nebo automatizovaný systém mobilních stolů.

pESTOVATEľSKé A prEDAJNé NápLAVOVé STOLy  -  pěSTEbNÍ A prODEJNÍ NápLAVOVé STOLy

- jsou vyrobena z 3 mm nového silného materiálu. Vždy se skládají 
ze dvou dokončovacích dílů a z mezidílů. Mají podle požadavku zákazníka 
1 nebo 2 výpustné otvory. Plata se dodávají v dílech spolu s lepidlem,
zákazník si skládá / lepí plastovou část sám.

2.) pLASTOVé TáCKy – VLOžKy NA NápLAVOVé STOLy   -  2.)pLASTOVá pLATA - VLOžKy NA NápLAVOVé STOLy

- vrátane plastovej tácky (3 mm hrubý materiál, s dvomi zakončovacími
dielmi s otvormi pre výpustný ventil alebo bez neho), bez podstavcov, 
bez pozdĺžnych rolovacích rúr, s 50 cm priečnym rozstupom,  profil W6/110,
vnútorná výška 5,5 cm, ukončovacie hliníkové diely zvarené, ostatné časti
musia byť nitované zákazníkom.  Tácky sa dodávajú v dieloch spolu 
s lepidlom, zákazník si skladá/lepí plastovú časť sám.

3.)HLINÍKOVé VANE - LEm + SpODNé prIEčNE rúry   - 3.) HLINÍKOVé VANy - LEm + SpODNÍ přÍčNé TrubKy

Ideální "pódium" pro vaše rostliny.
Systém prodejních stolů OTTE vám nabízí nejen skvělé prezentační možnosti vašich rostlin v různých 
provedeních a velikostech, ale i rozsáhlou škálu příslušenství s reklamními plochami a různými organizačními
prvky. Tímto způsobem vytvoříte správný rámec, který vám umožní předvést své zboží optimálním způsobem
podporujícím prodej. Celý program prodejních stolů je vyroben z vysoce kvalitních hliníkových profilů v naší
továrně. Koupí tohoto systému získáte stabilní, odolné a nekorodující prezentační povrchy.

1.) prEDAJNé STOLOVé SySTémy  -  1.) prODEJNÍ STOLOVé SySTémy

Produkty OTTE šetria váš čas, znižujú prevádzkové náklady a optimalizujú prácu zamestnancov. Použitím týchto
systémov sa skracujú pracovné vzdialenosti, šetrí sa voda a zjednoduší sa zavlažovanie a prehladnosť
pestovateľskej alebo predajnej plochy. Pomocou tohto systému dosiahnete stálu kvalitu rastlín. Výhodou systému
OTTE je takmer nekonečná rozšíriteľnosť - bez ohľadu na to, či ide o systém predajných stolov 
alebo automatizovaný systém mobilných stolov.

Ideálne „pódium“ pre vaše rastliny.  
Systém predajných stolov OTTE vám ponúka nielen skvelé prezentačné možnosti vašich rastlín v rôznych 
prevedeniach a veľkostiach, ale aj rozsiahlu škálu príslušenstva s reklamnými plochami a rôznymi organizačnými
prvkami. Týmto spôsobom vytvoríte správny rámec, ktorý vám umožní predviesť svoj tovar optimálnym  
spôsobom podporujúcim predaj. Celý program predajných stolov je vyrobený z vysoko kvalitných hliníkových
profilov v našej továrni. Kúpou tohto systému získate stabilné, odolné a nekorodujúce prezentačné povrchy.

- sú vyrobené z 3 mm nového hrubého materiálu. Vždy sa skladajú z dvoch
ukončovacích dielov a z medzi dielov. Majú podľa požiadavky zákazníka 
1 alebo 2 výpustné otvory. Tácky sa dodávajú v dieloch spolu s lepidlom,
zákazník si skladá/lepí plastovú časť sám.

- včetně plastového plata (3 mm silný materiál, se dvěma zakončovacími
díly s otvory pro výpustný ventil nebo bez něj), bez podstavců, 
bez podélných rolovacích trubek, s 50 cm příčným rozestupem, profil
W6/110, vnitřní výška 5,5 cm, ukončovací hliníkové díly svařeny, ostatní části
musí být nýtované zákazníkem. Plata se dodávají v dílech spolu s lepidlem,
zákazník si skládá / lepí plastovou část sám.

Rolovacie stoly sa rolujú do strán cca 40 cm do ľava a 40 cm do prava.
Hliníkový lem, vrátane plastovej tácky (3 mm hrubý materiál,
s dvomi zakončovacími dielmi s otvormi pre výpustný ventil  
alebo bez neho), s oceľovými nohami, s pozdĺžnou rolovacou rúrou, 
s priečnymi rúrami, s 50 cm priečnym rozstupom, profil W6/110, vnútorná
výška 5,5 cm, ukončovacie hliníkové diely zvarené, ostatné časti
musia byť nitované zákazníkom.

4.) HLINÍKOVé STOLy – rOLOVACIE  -  4.) HLINÍKOVé STOLy - rOLOVACÍ
Rolovací stoly se rolují do stran cca 40 cm do leva a 40 cm do prava.
Hliníkový lem, včetně plastového plata (3 mm silný materiál, 
se dvěma zakončovacími díly s otvory pro výpustný ventil 
nebo bez něj), s ocelovými nohami, s podélnou rolovací rourou, s příčnými
trubkami, s 50 cm příčným rozestupem, profil W6/110, vnitřní výška 
5,5 cm, ukončovací hliníkové díly svařeny, ostatní části musí být 
nýtované zákazníkem.

•  Dvojcestný ventil 
•  Dvoucestný ventil

5.) DOpLNKy – prÍSLuŠENSTVO  -  5.) DOpLňKy - přÍSLuŠENSTVÍ

•  Plastový filter 
•  Plastový filtr 

•  Poistka proti posunutiu
•  Pojistka proti posunutí

www.schetelig.sk
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A-p 29. Na objednávku - Na objednávku Novinka - Novinka Špeciálna preprava - Speciální přeprava

A-p. pESTOVATEľSKé A prEDAJNé NápLAVOVé STOLy- pěSTEbNÍ A prODEJNÍ NápLAVOVé STOLy

prEDAJNé NápLAVOVé STOLy  -  prODEJNÍ NápLAVOVé STOLy

V ponuke máme základné typy s fixnou základňou, pohyblivé s kolieskami, so sklápacími nohami atď. Horná časť je tvorená hliníkovým okrajom a plastovou náplavovou táckou s otvormi pre napojenie výpustných ventilov.
V nabídce máme základní typy s fixní základnou, pohyblivé s kolečky, se sklápěcíma nohama atd. Horní část je tvořena hliníkovým okrajem a plastovým náplavovým platem s otvory pro napojení výpustných ventilů.

Je možnosť vybrať si klasické predajné náplavové stoly s „vaňou“ obdĺžníkového tvaru alebo  kruh, polkruh a štvrťkruh. Samostatne alebo naplánovať zostavu z jednotlivých modulov tak, 
aby kopírovala predajnú plochu určenú na predaj živých izbových a iných črepníkových rastlín.
Je možnost vybrat si klasické prodejní náplavové stoly s "vanou" obdélníkového tvaru nebo kruh, půlkruh a čtvrtkruh. Samostatně nebo naplánovat sestavu z jednotlivých modulů tak, aby kopírovala
prodejní plochu určenou k prodeji živých pokojových a jiných hrnkových rostlin.

pESTOVATEľSKé A prEDAJNé NápLAVOVé STOLy
pěSTEbNÍ A prODEJNÍ NápLAVOVé STOLy

Naša veľkoobchodná činnosť zastrešuje aj zásobovanie záhradných centier a v našej ponuke je možné nájsť aj produkty určené práve vyslovene pre potreby záhradných centier, resp. pestovateľov, ktoré zefektívnia predaj 
a prezentáciu živých kontajnerových rastlín.
Takýmto produktom sú predajné náplavové stoly.
Naše velkoobchodní činnost zastřešuje i zásobování zahradních center a v naší nabídce je možné nalézt i produkty určené právě vysloveně pro potřeby zahradních center, resp. pěstitelům, které zefektivní prodej a prezentaci živých
kontejnerových rostlin.
Takovým produktem jsou prodejní náplavové stoly.

Cenové ponuky na náplavové stoly sa vypracúvajú individuálne na základe konzultácie a požiadaviek zákazníka. Viac informácií získate od našich predajcov, z našej špeciálnej
brožúry alebo na našej web stránke www.schetelig.sk. 
Cenové nabídky na náplavové stoly se vypracovávají individuálně na základě konzultace a požadavků zákazníka. Více informací získáte od našich prodejců, z naší speciální brožury
nebo na naší webové stránce www.schetelig.sk.



pESTOVATEľSKé A prEDAJNé NápLAVOVé STOLy
pěSTEbNÍ A prODEJNÍ NápLAVOVé STOLy

A-p 30.www.schetelig.sk

A-p. pESTOVATEľSKé A prEDAJNé NápLAVOVé STOLy- pěSTEbNÍ A prODEJNÍ NápLAVOVé STOLy

•   Sú zvárané
•   Celková výška = 75 cm (alebo podľa vášho želania)
•   Výškovo nastaviteľná konštrukcia
•   Mobilná verzia je s veľkými kolesami (má 2 diagonálne brzdy)
•   Skladacia spodná konštrukcia

Ložná plocha: 
•   Hliník s odtokom, zátkou a reťazou (nitovaný a vodotesne lepený)
•   Tácky pod rastliny sú z 3 mm hrubého plastu. Dodávajú sa z viacerých rozložených dielov (súčasťou
dodávky je lepidlo), ktoré si zákazník zloží a zlepí sám na potrebnú mieru 

mObILNé prEDAJNé STOLy  -  mObILNÍ prODEJNÍ STOLy

pESTOVATEľSKé A prEDAJNé NápLAVOVé STOLy
pěSTEbNÍ A prODEJNÍ NápLAVOVé STOLy

•   Jsou svařované
•   Celková výška = 75 cm (nebo dle vašeho přání)
•   Výškově nastavitelná konstrukce
•   Mobilní verze je s velkými koly (má 2 diagonální brzdy)
•   Skládací spodní konstrukce

Ložná plocha:
•   Hliník s odtokem, zátkou a řetězem (nýtovaný a vodotěsně lepený)
•   Plata pod rostliny jsou z 3 mm tlustého plastu. Dodávají se z více rozložených dílů (součástí dodávky

je lepidlo), které si zákazník složí a slepí sám na potřebnou míru

VEľKOSť prEDAJNéHO STOLA ( HLINÍKOVEJ VANE)
VELIKOST prODEJNÍHO STOLu (HLINÍKOVé VANy)

ŠÍRKA - ŠÍŘKA

1,01 m 1,26 m 1,51 m

dĺžka
délka

1,01 m X X X
1,51 m X X X
2,01 m XX XX XX
2,51 m XX XX XX
3,01 m XX XX XX
3,51 m XX XX XX

pLASTOVé TáCKy
pLASTOVá pLATA

ŠÍRKA - ŠÍŘKA

1,01 m 1,21 m 1,51 m 1,61 m

dĺžka
délka

1,01 m X X X -
1,51 m X X X -
2,05 m XX XX XX -
2,51 m XX XX XX -
3,01 m XX XX XX XX
3,51 m XX XX XX XX

•   Sú zvárané
•   Celková výška = 75 cm (alebo podľa vášho želania)
•   Spodná konštrukcia je výškovo nastaviteľná a odnímateľná (teda stohovateľná)
•   Je to stabilné, stacionárne vyhotovenie s centrálnou priečnou výstuhou
•   Spodná konštrukcia sa dá poskladať

Ložná plocha: 
•   Hliník s odtokom, zátkou a reťazou (nitovaný a vodotesne lepený)
•   Tácky pod rastliny sú z 3 mm hrubého plastu. Dodávajú sa z viacerých rozložených dielov (súčasťou   

dodávky  je lepidlo), ktoré si zákazník zloží a zlepí sám na potrebnú mieru.

STACIONárNE prEDAJNé STOLy  -  STACIONárNÍ prODEJNÍ STOLy

•   Jsou svařované
•   Celková výška = 75 cm (nebo dle vašeho přání)
•   Spodní konstrukce je výškově nastavitelná a odnímatelná (tedy stohovatelná)
•   Je to stabilní, stacionární provedení s centrální příčnou výztuhou
•   Spodní konstrukce lze poskládat

Ložná plocha:
•   Hliník s odtokem, zátkou a řetězem (nýtovaný a vodotěsně lepený)
•   Plata pod rostliny jsou z 3 mm tlustého plastu. Dodávají se z více rozložených dílů (součástí dodávky je 

lepidlo), které si zákazník složí a slepí sám na potřebnou míru.

VEľKOSť prEDAJNéHO STOLA ( HLINÍKOVEJ VANE)
VELIKOST prODEJNÍHO STOLu (HLINÍKOVé VANy)

ŠÍRKA - ŠÍŘKA

1,01 m 1,26 m 1,51 m

dĺžka
délka

1,01 m X X X
1,51 m X X X
2,01 m XX XX XX
2,51 m XX XX XX
3,01 m XX XX XX
3,51 m XX XX XX

pLASTOVé TáCKy
pLASTOVá pLATA

ŠÍRKA - ŠÍŘKA

1,01 m 1,21 m 1,51 m 1,61 m

dĺžka
délka

1,01 m X X X -
1,51 m X X X -
2,05 m XX XX XX -
2,51 m XX XX XX -
3,01 m XX XX XX XX
3,51 m XX XX XX XX

Vysvetlivky: X -  nie je možné skopiť,   XX -  predajné stoly sú skladacie Vysvětlivky: X -  nelze skopit,   XX -  prodejní stoly jsou skládací

Vysvetlivky: X -  nie je možné skopiť,   XX -  predajné stoly sú skladacie Vysvětlivky: X -  nelze skopit,   XX -  prodejní stoly jsou skládací
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A-p 31. Na objednávku - Na objednávku Novinka - Novinka Špeciálna preprava - Speciální přeprava

A-p. pESTOVATEľSKé A prEDAJNé NápLAVOVé STOLy- pěSTEbNÍ A prODEJNÍ NápLAVOVé STOLy

pESTOVATEľSKé A prEDAJNé NápLAVOVé STOLy
pěSTEbNÍ A prODEJNÍ NápLAVOVé STOLy

Náplavové stoly sú nevyhnutným predpokladom pre veľkokapacitné pestovanie rastlín. Tento systém firma OTTE vyvinula špeciálne pre veľkovýrobné záhradnícke podniky. Aby ste ušetrili čas a peniaze je možné vo vami určených
intervaloch presúvať stoly s rastlinami  na iné miesto v skleníku. Náplavové stoly sa pohybujú na štyroch kovových valcoch s guľkovými ložiskami. Stabilný rúrové rámy slúžia ako pojazdné koľajnice. Vďaka tomuto systému je 
(s výnimkou dopravnej cesty a pracovnej haly) k dispozícii celá plocha skleníka. Stoly je možné posúvať pomocou stacionárnych transportných dráh alebo plne automatických transportných vozíkov. Systém umožňuje vytváranie
priechodov medzi jednotlivými sekciami pre vykonávaní kultivačných prác. 
Pre každú kultúru a nádobu v ktorej sa pestuje existuje ideálna veľkosť náplavového stola.

Volitelné príslušenstvo:
•  Plastové vane používané na proces zavlažovania rastlín odspodu
•  Kryt odtokového kanála 

Náplavové stoly jsou nezbytným předpokladem pro velkokapacitní pěstování rostlin. Tento systém firma OTTE vyvinula speciálně pro velkovýrobní zahradnické podniky. Abyste ušetřili čas a peníze je možné ve vámi určených
intervalech přesouvat stoly s rostlinami na jiné místo ve skleníku. Náplavové stoly se pohybují na čtyřech kovových válcích s kuličkovými ložisky. Stabilní trubkové rámy slouží jako pojízdné kolejnice. Díky tomuto systému je
(s výjimkou dopravní cesty a pracovní haly) k dispozici celá plocha skleníku. Stoly lze posouvat pomocí stacionárních transportních drah nebo plně automatických transportních vozíků. Systém umožňuje vytváření přechodů mezi
jednotlivými sekcemi pro provádění kultivačních prací.
Pro každou kulturu a nádobu v níž se pěstuje existuje ideální velikost náplavového stolu.

Volitelné příslušenství:
• Plastové vany používané na proces zavlažování rostlin odspodu
• Kryt odtokového kanálu

záruka kvality 

-   vytvára ďalšiu predajnú plochu
-   nápalvové tácky sú stohovateľné na seba
-   integrovaný odtok vody a zátka

NápLAVOVá TáCKA NA EurOpALETu   -  NápLAVé pLATO NA EurOpALETu

interný kód
interní kód popis

m  m 
255000 Náplavová tácka na Europaletu  

Náplavé plato na Europaletu
1,2 0,8

-   vytváří další prodejní plochu
-   nápalvové plata jsou stohovatelná na sebe
-   integrovaný odtok vody a zátka

pESTOVATEľSKé pOJAzDNé NápLAVOVé STOLy prE VEľKOKApACITNé pESTOVANIE rASTLÍN  
pěSTEbNÍ pOJÍzDNé NápLAVOVé STOLy prO VELKOKApACITNÍ pěSTOVáNÍ rOSTLIN

Ďalšie príslušenstvo nájdete v katalógu dodávateľskej firmy:    
Další příslušenství naleznete v katalogu dodavatelské firmy:    
https://www.otte-metallbau.de/site/assets/files/1/prospekt_2020_dt.pdf

https://www.otte-metallbau.de/site/assets/files/1/prospekt_2020_dt.pdf
https://www.otte-metallbau.de/site/assets/files/1/prospekt_2020_dt.pdf


pESTOVATEľSKé A prEDAJNé NápLAVOVé STOLy
pěSTEbNÍ A prODEJNÍ NápLAVOVé STOLy
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A-p. pESTOVATEľSKé A prEDAJNé NápLAVOVé STOLy- pěSTEbNÍ A prODEJNÍ NápLAVOVé STOLy

mObILNé prEDAJNé STOLy
mObILNÍ prODEJNÍ STOLy

Pomocou systému HortiDisplay si vytvoríte krásnu prezentačnú plochu. Kvety a rastliny na ňom vyniknú a vďaka tomu dáte svojmu podnikaniu okamžitý
profesionálny vzhľad. Jeho použitie jednoduché a pohodlné pre vás aj pre vašeho zákazníka.
Police je možné naklopiť, aby vystavovaný tovar vyzeral atraktívne a pútal pzornosť nakupujúcich.
Pomocí systému HortiDisplay si vytvoříte krásnou prezentační plochu. Květiny a rostliny na něm vyniknou a díky tomu dáte svému podnikání okamžitý
profesionální vzhled. Jeho použití jednoduché a pohodlné pro vás i pro vašeho zákazníka.
Police je možné naklopit, aby vystavované zboží vypadalo atraktivně a poutalo pozornost nakupujících.

Cena CC vozíku je uvedená bez políc. Police dodávame samostatne.
Cena CC vozíku je uvedena bez polic. Police dodáváme samostatně.

  

Vozíky sú konštruované špeciálne (nie však výhradne) na prepravu črepníkových rastlín a kvetín.
Vozíky jsou konstruovány speciálně (nikoli však výhradně) na přepravu hrnkových rostlin a květin.

Vyrobené z 5 vrstvovej preglejky (5 mm). Hrany police sú z pozinkovanej ocele.
Vyrobeno z 5 vrstvé překližky (5 mm). Hrany police jsou z pozinkované oceli.

CC VOzÍK “VÝKLOpNÝ SySTém + pODVOzOK”   -  CC VOzÍK "VÝKLOpNÝ SySTém + pODVOzEK"

pOLICE NA CC VOzÍK 5 mm  -  pOLICE NA CC VOzÍK 5 mm

Jednoduchá plastová náplavová tácka navrhnutá pre police CC vozíkov. Tácka je vyrobená  0,5 mm 
UV stabilizovaného plastu. Je to veľmi praktický pomocník pri transporte a prezentácii rastlín, ktorý svojou
užitočnosťou prevyšuje mnohonásobne nákupnú cenu.
Jednoduché plastové náplavové plato navrženo pro police CC vozíků. Plato je vyrobeno z 0,5 mm
UV stabilizovaného plastu. Je to velmi praktický pomocník při transportu a prezentaci rostlin, který svou
užitečností převyšuje mnohonásobně nákupní cenu.

NápLAVOVá TáCKA NA CC VOzÍK LIGHT  -  NápLAVOVé pLATO NA CC VOzÍK LIGHT

Robustná plastová náplavová tácka navrhnutá na police CC vozíkov. Vďaka nej môžete rastliny komfortne
zalievať priamo aj na CC vozíku. Oceníte ju nielen vo vašom záhradníctve, ale aj počas výstav. Vďaka týmto
táckam viete rastliny  udržovať v dobrej kondícii a zvýšite tým atraktívnosť prezentovaných rastlín. Tácka je vy-
robená z pevného 2 mm UV stabilizovaného plastu a je do nej možné vyvŕtať odtokové diery, namontovať
odtokovú zátku alebo výpustný ventil.
Robustní plastové náplavové plato navrženo na police CC vozíků. Díky němu můžete rostliny komfortně zalévat
i přímo na CC vozíku. Oceníte jej nejen ve vašem zahradnictví, ale i během výstav. Díky těmto platům můžete
rostliny udržovat v dobré kondici a zvýšíte tím atraktivitu prezentovaných rostlin. Plato je vyrobeno z pevného
2 mm UV stabilizovaného plastu a je do nej možné vyvrtat odtokové díry, namontovat odtokovou zátku nebo
výpustný ventil.

Umožňuje prepravu kvetín a rastlín od pestovateľa k spotrebiteľovi. Pri rovnomernom rozložení nákladu na základni a v jednotlivých policiach unesie až 450 kg. Police je možné
nastaviť tak, aby prepravná kapacita bola maximálna. Možnosť si zvoliť počet políc a umiestniť ich v rozostupoch podľa špecifických vlastností produktov.
Umožňuje přepravu květin a rostlin od pěstitele ke spotřebiteli. Při rovnoměrném rozložení nákladu na základně a v jednotlivých policích unese až 450 kg. Police lze nastavit tak,
aby přepravní kapacita byla maximální. Možnost si zvolit počet polic a umístit je v rozestupech podle specifických vlastností produktů.

Cena CC vozíku je uvedená bez políc. Police dodávame samostatne.
Cena CC vozíku je uvedena bez polic. Police dodáváme samostatně.

 

Vozíky sú konštruované špeciálne (nie však výhradne) na prepravu črepníkových rastlín a kvetín.
Vozíky jsou konstruovány speciálně (nikoli však výhradně) na přepravu hrnkových rostlin a květin.

CC VOzÍK + ObVODOVé STĺpIKy  -  CC VOzÍK + ObVODOVé SLOupKy

NápLAVOVá TáCKA NA CC VOzÍK  -  NápLAVOVé pLATO NA CC VOzÍK

255002

255001

255003

255004 255005

interný kód
interní kód popis

cm  cm  
hĺbka cm
hloubka cm

255002 CC vozík + obvodové stĺpiky  
CC vozík + obvodové sloupky

135 189 56

interný kód
interní kód popis

cm  cm  
hĺbka cm
hloubka cm

255001 CC vozík “výklopný systém + podvozok”
CC vozík "výklopný systém + podvozek"

135 174 56

interný kód
interní kód popis

cm  cm  
255003 Police na CC vozík 5 mm  

Police na CC vozík 5 mm
55,5 130

interný kód
interní kód popis

cm  cm  
255004 Náplavová tácka na CC vozík  

Náplavové platona CC vozík
125,8 55,5

interný kód
interní kód popis

cm  cm  
hĺbka cm
hloubka cm

255005 Náplavová tácka na CC vozík LIGHT
Náplavové plato na CC vozík LIGHT

135 2,9 56

www.schetelig.sk

