STÍNÍCÍ TECHNIKA

Brány, branky
Naše společnost se zabývá zakázkovým zpracováním nejrůznějších druhů vjezdových bran,
které dodává tzv. „na klíč“, dle požadavků a možností zákazníka. Brány jsou vyráběny
individuálně přímo pro skutečné rozměry. Jsme jedničkou v kompletních řešeních. Zhotovíme
výkopové práce, betonáž, přívod el. energie. Poté provedeme odbornou montáž se zapojením.
Vyrábíme kovové brány jen z kvalitních kovových materiálů.
Vjezdové brány dělíme na:
• Samonosné posuvné brány a posuvné brány po kolejnici - tyto typy se otevírají
posunem do strany zároveň s plotem
• Křídlové brány - otevírají křídla jednotlivě do stran

Dle požadavků zákazníka navrhneme a zhotovíme tvar konstrukce, barevnou úpravu, výplň
brány v jakékoliv podobě z volitelných materiálů např.: plast, dřevo, hliník, plech,
tahokov, kované prvky. Při tomto výběru je dobré myslet také na vzhled vašeho plotu
(plotových dílců), z důvodu sladění těchto prvků.
Samotnou bránu je možné také osadit automatickým pohonem, kde stačí ke komfortnímu
ovládání dálkový ovladač, klíčový spínač, kódová klávesnice, čtečka prstů, nebo i mobilní
telefon. Dálkový ovladač lze využít současně k otevírání vašich garážových vrat.
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Křídlové brány
Křídlové brány se otevírají do stran, tím při svém otevírání limitují prostor za branou či
před ní. Tato brána se skládá ze dvou oddělených křídel zavěšených pomocí pantů na nosných
sloupech. V dnešní době se již stává samozřejmostí osazení bran automatickým pohonem.
Podle typu zvolené konstrukce brány (velikosti a váhy), je nutné zvolit vhodný typ
automatického pohonu a záleží už jen na vás, zda chcete např. zavírat vaši bránu automaticky
po průjezdu automobilu, řídit bránu a garážová vrata současně jediným dálkovým ovladačem
nebo zdali požadujete řízení brány pomocí přístupového kódu. Dle těchto požadavků vám s
výběrem vhodného pohonu pro vaši bránu rád pomůže náš zkušený technik.
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Součástí automatickéh o pohonu bývá obvykle také dálkový ovladač, který s sebou přináší
další řadu možností k dosažení maximálního luxusu a pohodlí pro svého uživatele. Mezi tyto
možnosti patří například GSM klíč, umožň ující otevírání brány mobilním telefonem více
uživatelům.
Naše firma dodává pouze kvalitní pohony s vysokou spolehlivostí a dlouhou životností.

Kostrukce bran dodáváme v jakékoliv antikorozní úpravě:
• Základová antikorozní barva
• Základová antikorozní barva + druhý nátěr dle odstínů RAL
• Žárové zinkování
• Žárové zinkování + (komaxit) prášková lakovna dle odstínů RAL
Výhody dvoukřídlých bran:
• jednodušší a levnější stavební příprava
• Možnost motorizace + široká řada ovladačů děle ných dle funkcí
• Bezporuchový provoz
Nevýhody dvoukřídlých bran:
•
•
•
•
•
•

otevírání křídel jen do určitých stupňů
prostor za branou nesmí být do svahu
nutnost vyhradit prostor za branou
v zimním období náročnější na pravidelnou údržbu
v místě setkání křídel je vhodné mít ve vozovce zabudovaný doraz
hmotnostní a rozměrové omezení křídel bran

Posuvné samonosné brány
Jedná se o nejvhodnější typ posuvné brány k uzavření vjezdu na váš pozemek. Posuvné
samonosné brány jsou tvořeny jedním křídlem. Konstrukci vyrábíme z tenkostěnných profilů
různých průměrů. Spodní část konstrukce je osazena robustním, silnostěnným profilem ve
tvaru C. Díky tomuto profilu se samonosná brána pohybuje na dvou speciálních nosných
vozících opatřených kuličkovými ložisky. Vozíky kotvíme do předem připravených
betonových základů, které jsou mimo vjezdový prostor. Vozíky umožňují pohyb celé brány
několik centimetrů nad terénem. K rovnováze brány používáme vodící a dorazový sloup, v
některých případech postačí i sloup oplocení.
V dnešní době se již stává samozřejmostí osazení bran automatickým pohonem.
Podle typu zvolené konstrukce brány (velikosti a váhy), je nutné zvolit vhodný typ automatic
kého pohonu a záleží už jen na vás, zda chcete např. zavírat vaši bránu automaticky po
průjezdu automobilu, řídit bránu a garážová vrata současně jediným dálkovým ovladačem
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nebo zdali požadujete řízení brány pomocí přístupového kódu. Dle těchto požadavků vám s
výběrem vhodného pohonu pro vaši bránu rád pomůže náš zkušený technik.

Součástí automatického pohonu bývá obvykle také dálkový ovladač, který s sebou přináší
další řadu možností k dosažení maximálního luxusu a pohodlí pro svého uživatele. Mezi tyto
možnosti patří například GSM klíč, umožňující otevírání brány mobilním telefonem více
uživatelům.
Naše firma dodává pouze kvalitní pohony s vysokou spolehlivostí a dlouhou životností.
Kostrukce bran dodáváme v jakékoliv antikorozní úpravě:
• Základová antikorozní barva
• Základová antikorozní barva + druhý nátěr dle odstínů RAL
• Žárové zinkování
• Žárové zinkování + (komaxit) prášková lakovna dle odstínů RAL
Výhody samonosné brány:
• Bezúdržbové řešení (bez nutnosti odklízení nečistot a ledu z kolejnice)
• Pohyb brány volně nad terénem (překonává nerovnosti či svažitosti terénu, překážkou
není ani sněhová pokrývka)
• Otevírání souběžně s plotem (bez nutnosti ponechání prostoru pro otevření brány)
• Bezporuchový provoz
• Možnost motorizace + široká řada ovladačů dělených dle funkcí pro maximální
pohodlí uživatele
Nevýhody samonosné brány:
• Delší najížděcí prostor
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Posuvné pojezdové brány
Vjezdové brány posuvné jsou tvořeny jedním křídlem. Pohyb křídla zajišťuje podlahová
kolejnice podél oplocení. Konstrukci vyrábíme z tenkostěnných profilů různých průměrů a
pevně se kotví na zabetonované sloupky.

Naše firma dodává pouze kvalitní pohony s vysokou spolehlivostí a dlouhou životností.
Konstrukce bran dodáváme v jakékoliv antikorozní úpravě:
• Základová antikorozní barva
• Základová antikorozní barva + druhý nátěr dle odstínů RAL
• Žárové zinkování
• Žárové zinkování + (komaxit) prášková lakovna dle odstínů RAL
Výhody posuvné brány:
• Otevírání souběžně s plotem (bez nutnosti ponechání prostoru pro otevření brány)
• Možnost motorizace + široká řada ovladačů dělených dle funkcí
• Bezporuchový provoz
Nevýhody posuvné brány:
• Složitější stavební příprava
• V zimním období nutnost údržby
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Ploty a plotové dílce
Naše firma se zabývá komplexním řešením plotů a plotových dílců dle přání a možností
zákazníka s důrazem na jejich vysoké kvality. Každý plot by měl svým vzhledem
korespondovat se vzhledem zahrady, proto přistupujeme ke každému řešení individuálně z
důvodu maximálního sladění s konkrétním prostředím na vašem pozemku a se vzhledem
pojezdových či křídlových bran a branek.
Jednotlivé plotové dílce se kotví na kovové či zděné sloupky, jejichž dodání a výrobu rovněž
zajišť ujeme. Velmi oblíbenou variantou jsou lité a betonové podezdívky plotů.
Konstrukce z plotových dílců jsou velmi pevné a stabilní a zajišťují estetické a bezpečné
oplocení pozemku. Povrchová úprava žárovým zinkováním dává záruku dlouhé životnosti
plotových konstrukcí.
Při výběru vhodného plotu se můžete rozhodovat mezi různými provedeními, barvami,
motivy a detaily z naší nabídky. Naše řešení je vždy připravováno na míru, včetně kvalitních
rad a doporučení dle vašich potřeb.

Typy plotových výplní:
Ocelové plotové výplně
Ploty jsou vyráběny individuálně přímo pro skutečné rozměry. Ocelové plotové výplně
upevňujeme na zděné sloupky nebo kovové sloupky.
•
•
•

pozinkovaná úprava + RAL dle přání zákazníka
pouze rám z ocelového profilu
rám s žebrováním
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Dřevěné plotové výplně
Dřevěné plotové výplně se nejčastěji upevňují na ocelový rám a poté na betonovou
podezdívku s ocelovými sloupky. Klasické dřevěné řešení vypadá skvěle avšak je nutné
občasná údržba.

Plastové plotové výplně
Plastové výplně používáme tam, kde je přírodní dřevo nechráněno a kde je vystaveno vlivům
počasí, kterému plast dokonale odolává. Materiál se nekroutí, nevlhne, nehnije. Z těchto
důvodů je ceněn pro svou odolnost, bezúdržbovost a dlouhou životnost. Plastový plot může
mít širokou škálu barev a motivů.

Kované plotové výplně
K výrobě a dodání je k dispozici velké množství motivů a variant provedení. Brány, vchodové
branky a jednotlivé plotové dílce jsou dodávány jak se stejným motivem, tak v jejich
kombinaci, dle výběru zákazníka.
Hliníkové plotové výplně
Hliníkové ploty poskytujeme v těchto variantách: plaňkové, tyčkové, kombinované. Při
výběru vhodného plotu se můžete rozhodovat mezi různými provedeními, barvami, motivy a
detaily z naší nabídky. Hliníková konstrukce nerezaví, nehnije a slouží neomezenou dobu.
Množství profilů nabízí originální vzory s různými typy povrchů.
.
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Branky
Naše firma se zabývá komplexním řešením bran, branek a plotových dílců dle přání a
možností zákazníka s důrazem na jejich vysoké kvality. Každá branka by měla svým
vzhledem korespondovat se vzhledem bran a plotů. Branky se kotví na kovové či zděné
sloupky, jejichž dodání a výrobu rovněž zajišťujeme. Konstrukce branek jsou velmi pevné a
stabilní a zajišťují estetické a bezpečné oplocení pozemku.
Kostrukce plotů dodáváme v jakékoliv antikorozní úpravě:
• Základová antikorozní barva
• Základová antikorozní barva + druhý nátěr dle odstínů RAL
• Žárové zinkování
• Žárové zinkování + (komaxit) prášková lakovna dle odstínů RAL
Výplně dodáváme např. dřevěné, pletivové, kované, jeklové, výplně z tahokovu nebo jen rám
branky bez výplně. V naší nabídce plotových bran a branek používáme pouze komponenty s
vysokou životností.
Do vstupní branky je možné umístit poštovní schránku dle výběru zákazníka.

