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Vážení obchodní přátelé,
dovolte, abychom se představili.

Společnost AMP Bohemia s.r.o. byla založena 
po několika letech seskupování informací a fakt, 
snahou spojit schopné lidi pod jednou velkou 
střechou. Cílem naší společnosti je vždy uspokojit 
poptávku na trhu a být vždy konkurence schopni 
v každé provozované službě a obchodu. Léty 
prověřené zkušenosti a profesionální průzkum 
trhu zpracovaný našimi analytiky, nás přivedly 
k založení obchodně-stavební společnosti. 
Naše společnost se zabývá velkoobchodem, 
poradenstvím, zprostředkováním obchodu 
a služeb, stavebními pracemi. V našem zájmu je, 
nabídnout Vám zboží za ty nejlepší ceny a bez 
zbytečných nákladů. Věříme, že vás naše nabídka 
zaujme a uspokojí.

Váš tým pracovníků AMP Bohemia

pŘEDSTAVENÍ

AMp BOHEMIA, s.r.o.
Dušníky 119, 413 01  Roudnice nad Labem



pVC pletivo
Jedinečná povrchová úprava přilnavého plastu na pozinkované oceli pVC pletiva zaručuje dlouhou život-
nost a nevyžaduje téměř žádné úpravy. Vhodné je na každý pozemek soukromý i veřejný.

branky k rodinnému domu i firmě.
na míru. Nabízíme ploty, brány,
poskytujeme komplexní řešení

poplastované pletivo

Mřížové oplocení

Levné a rychlé řešení pro oplocení vašeho pozemku. poplastované pletivo se velmi dobře přizpůsobí 
jakémukoliv terénu. Je tedy všestranné a hodí se pro oplocení zahrad, parků, průmyslových prostor, 
skladů nebo i sportovních zařízení.

Avantgardní, elegantní design, extrémně pevné a bezpečné profily a široká paleta barev. Lze využít jako 
zábradlí nebo bariéry u sportovních zařízení a v městském mobiliáři. 



Svařované panely

Svařované pletivo v rolích

Jedná se o velmi odolný systém vhodný na zahrady rodinných domů, do parků a zejména do průmy-
slových závodů a administrativních nebo sportovních staveb. Od nejmenší výšky slouží jako opora pro 
husté a popínavé rostliny, vhodné je do živých plotů. Zpestřuje zahrady, vymezuje cestičky a stromořa-
dí. Střídmost a elegance tohoto pletiva umožňuje harmonické začlenění nového oplocení do jákehokoliv 
prostředí.

Svařované pozinkované pletivo, pokryté vrstvou vysoce přilnavého plastu. Horizontální zvlnění urych-
luje odtok dešťové vody z drátů pletiva na zem. povrchová úprava zabezpečuje vysokou odolnost proti 
chemickým přípravkům používaným v zahradách a proti povětrnostním vlivům. Oplocení vhodné na 
soukromé, firemní i veřejné pozemky. Dokonalý design a výběr až z 200 barev dle vzorníku RAL. Vy-
soká odolnost proti větru i jinému poškození. Silné až 8mm dráty s 24mm trny zajistí bezpečnost na 
vašem pozemku.

pletiva pletená v rolích

zabezpečí váš pozemek

Tradiční, estetické, pevné oplocení pro veřejná místa - školy, hřiště, parky atd., ale i zahrady rodinných domů.

Ostnatý a žiletkový drát je vysoce účinným bezpečnostním prvkem, s požadavkem na vysokou ochra-
nu, snižující možnost průniku nevítaných hostů. Z jakéhokoliv úhlu je zajištěna výborná boční viditelnost.

Ostnaté dráty a žiletkové dráty



Mobilní oplocení a bariéry

plastové brány a branky

Naše nabídka zahrnuje mobilní oplocení i bariéry. Tyto prvky krátkodobého zabezpečení místa mají 
jedno společné – jsou vyrobeny z kvalitního materiálu. pro rychlé, snadné a efektivní ohraničení různých 
sportovních či kulturních akcí, staveb ve městech nebo míst pro chodce. Výhodou je rychlá montáž a
demontáž, všestrannost využití a snadná obsluha.

Dokonalý vzhled skutečných dřevin, příjemné na dotek. Odolné proti povětrnostním vlivům a plísním. 
Odpuzuje dřevokazný hmyz. Bezpečné i za mokra – neklouže. Nekroutí se, nepraská a je bez třísek.
Ekologické, zdravotně nezávadné. Snadno se montuje, lepí a opracovává. Nešedne, barva se trvale sta-
bilizuje a je neměnná. Nevyžaduje další údržbu, nátěry a impregnace. Má EXTRÉMNÍ ŽIVOTNOST.

pVC plotové plaňky

Betonové ploty

pVC plaňky nehnijí, nekorodují, jsou nenasákavé, barevně stálé a nevyžadují proto žádnou údržbu.
přitažlivý vzhled a vysoká odolnost – vlastnosti, které usnadní Váš výběr.

Zajištěné soukromí. Nenáročná údržba. Velmi dlouhá životnost. Esteticky působivý vzhled. příznivá 
cena. Kompletní rozebíratelnost. Účinná ochrana vašeho majetku před poškozením cizími osobami.
Jednoduchá montáž.



Gabionové oplocení

Závory, turnikety

Nejnovější trendy v současnosti určují právě gabionové systémy za jedničku mezi ploty. Gabionové koše 
je možné naplnit různými typy kamene, co do velikosti, barvy a tvaru. Gabiony mohou být však i bez 
výplně, osazeny rostlinami, což jsou tzv. gabionové treláže. Gabiony nacházejí široké uplatnění při stav-
bě plotů, zdí, opěrných stěn, obkladů, dekorací,... Výborná protihluková zábrana, vhodná k domům při 
hlavních silnicích, což přispívá ke zvýšení soukromí a komfortu bydlení.

Turnikety pro kontrolu průchodu osob do vyhrazených objektů. Automatické závory pro kontrolu vjez-
du vozidel i s nejvyšší hustotou provozu.

...aby oplocení bylo kompletní
Branky a brány

a pohony k branám
Samonosné posuvné brány 



Křídlové brány a branky

posuvné brány po kolejnici

Výstavba oplocení vojenského prostoru v Brdech, 6500 m (září – listopad 2014)
Stavba oplocení kontejnerového doku v přístavu Pardubice (červen 2015)
Stavba oplocení areálu Hakus v Dobroměřicích. (červen 2015)
Stavba oplocení trafostanice ČEZ Chodov. (červenec 2015)
Oplocení útulku pro psy v Kralupech nad Vltavou. (červenec 2015)
Stavba oplocení trafostanice Toužim. (červenec 2015)
Výstavba oplocení hřiště Rakouského gymnázia v Praze. (červenec 2015)
Realizace oplocení areálu Saint Gobain Hořovice (srpen 2015)
Stavba oplocení areálu Lego Kladno. (červenec 2015)
Stavba oplocení rodinného domu v Praze – Troji. (červenec 2015)
Výstavba oplocení haly DHL v Boru u Tachova (červenec 2015)
Stavba oplocení trafostanice Chodov. (červenec 2015)
Stavba oplocení čističky odpadních vod ve Vysokém nad Jizerou. (srpen 2015)
Oplocená areálu vodárny Káraný. (srpen 2015)
Stavba oplocení haly V6 ve Zdibech. (srpen 2015)
Stavba oplocení výrobního areálu PSZ ve Vysočanech u Tachova (září 2015)
Výstavba oplocení trafostanice v Lobendavě. (září 2015)
Výstavba oplocení haly B6 v CT parku v Boru u Tachova. (září 2015)
Stavba oplocení trafostanice v Kralovicích (září – říjen 2015)
Výstavba oplocení areálu Saint Gobain v Hořovicích. (říjen 2015)
Oplocení parkoviště v přístavu Mělník. (říjen 2015)
Dodání a montáž výběhu pro malé kopytníky v ZOO Ústí nad Labem. (říjen 2015)
Oplocení rodinného domu v Liberci (říjen 2015)
Oplocení areálu MAN TRUCH and BUS v Postřižíně. (říjen 2015)
Stavba oplocení areálu PPL ve Zlíně. (říjen 2015)
Oplocení trafostanice v Chrástu u Plzně. (říjen 2015)
Oplocení a brány v areálu domu sociálních služeb v Praze 8. (říjen – listopad 2015)
Výstavba oplocení, terénní úpravy, úpravy komunikací, velkoplošné uzemnění na akci
rozvodna Karlovy Vary. (říjen – listopad 2015)
Výstavba oplocení, bran a závor, rekonstrukce lávky v přístavu Hamburk, Německo
(srpen – listopad 2015)
Výstavba oplocení haly HR4 v Hranicích na Moravě.
Výstavba oplocení lomu v Dambořicích. (listopad 2015)
Oplocení trafostanice v Berouně (prosinec 2015)
Stavba oplocení hřiště v Křimicích. (prosinec 2015)
Výstavba oplocení areálu MÖBELIX v Plzni. (prosinec 2015)

REfERENčNÍ STAVBy



Výstavba oplocení, renovace lávky
Obnova přístavu Hamburk 

Oplocení výběhu pro malé kopytníky
ZOO Ústí nad Labem

REfERENčNÍ STAVBy REfERENčNÍ STAVBy



Hala HR4 V Hranicích na Moravě Rodinný dům Lovosice

REfERENčNÍ STAVBy REfERENčNÍ STAVBy



Hornbach, čestlice Mateřská škola, praha - Letňany

REfERENčNÍ STAVBy REfERENčNÍ STAVBy



Rodinné domy Křimice

Rodinný dům, Holubice Autokabel, Krupka

REfERENčNÍ STAVBy REfERENčNÍ STAVBy
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