
Vysoké záhony Durisol sú vhodným doplnkom každej záhrady, terasy, parku, ale aj školských 
sadov, či zariadení pre seniorov. Je to ekologický a  prírodný variabilný modulový systém 
dielcov a klinov, ktorými sa dajú vytvárať rôzne tvarové zostavy. Okrem funkčnosti a úžit-
kovosti sú vysoké záhony Durisol vďaka jednoduchým čistým minimalistickým líniám a prí-
rodnému zemitému zafarbeniu  zároveň aj  elegantným a dizajnovým výrazovým  prvkom 
záhradnej  architektúry.  Veľkou výhodou je jednoduchá a rýchla montáž, dá sa umiestniť 
prakticky v hociktorej časti záhrady, nepotrebuje ani špeciálny základ, stačí vyrovnať nosný 
podklad. Aj bez izolácie proti vode a akýchkoľvek ochranných náterov má záhon dlhú život-
nosť a veľa rokov robí radosť svojim  majiteľom.

platnosť cenníka od 01. augusta 2022

VÝHODY:
- prírodný ekologický materiál
- masívna konštrukcia
- dlhá životnosť aj v styku s pôdou
- jedinečný vyprázdňovací a miešací mechanizmus
- likvidácia domáceho organického odpadu

ekologickým spôsobom 
- nepoužívanie chemických hnojív
- automaticky odvádza vodu - žiadne zatečenie
- mrazuvzdorný

Leier - Durisol vysoký záhon

LEIER - DURISOL VYSOKÝ ZÁHON

- jedinečný vyprázdňovací a miešací mechanizmus

Leier - Durisol kompostér Kontakt

VYSOKÝ ZÁHON CENNÍK

Typ výrobku Rozmery Farba Hmotnosť Počet
 durisolových

dielcov

Počet 
spojovacích

 klinov

Počet 
priečnych 

vystužovacích 
tyčí

Cenníková cena

cm kg/ks ks ks ks Eur bez DPH/ks Eur s DPH/ks

Durisol vysoký záhon: tvar štvorca (K) 120x120x80 Hnedá 310,00 16,00 4,00 - 260,40 € 312,48€
Durisol vysoký záhon: tvar obdĺžnika (R) 120x230x80 Hnedá 470,00 24,00 6,00 2,00 410,40€ 492,48€

Durisol vysoký záhon: tvar L 230x230x80 Hnedá 620,00 32,00 8,00 4,00 560,40€ 672,48€
Durisol vysoký záhon: tvar U 230x340x80 Hnedá 935,00 48,00 12,00 8,00 860,40 € 1032,48€
Durisol vysoký záhon: tvar U1 230x450x80 Hnedá 1 090,00 56,00 14,00 10,00 1010,40€ 1212,48€
Durisol vysoký záhon dielec 10x120x20 Hnedá 20  -  -  - 13,60 € 16,32€

Pozinkovaná tyč - Spojovací klin v=80cm 4  -  -  - 10,70 € 12,84€

Priečna vystužovacia tyč d=100cm 4  -  -  - 9,90 € 11,88€
Fóliovníková nadstavba pre záhon "K" štvorec 120x120 13,0 260,00 € 312,00 €
Fóliovníková nadstavba pre záhon „R“ obdĺžnik 230x120 27,0 385,00 € 462,00€

Durisol kompostér (kompletný set) 120x120x1200 Hnedá 500 - - - 1 141,20  € 1 369,44  €
Durisol kompostér (len materiál Durisol) 120x120x1200 Hnedá 440 550,00 € 660,00€

Dodávka tovaru: v kusoch na zálohovanej vratnej palete Leier. Výrobný závod: Bratislava.

LEIER - DURISOL KOMPOSTÉR

Leier Baustoffe SK s.r.o.
Pribylinská 3, 831 04 Bratislava
www.leier.sk, www.durisol.sk
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