
hliníková samonosná brána

hliníková  
samonosná brána



technické parametry

Doporučené max. rozměry  8x2 m (max. průjezd 6 m)
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Speci�kace označení
A  čistý průjezd

B  prostor pro umístění dojezdového kolečka a zátky 

D prostor pro umístění dojezdové kapsy

G mezera mezi bránou a terénem

G1 výška betonu od terénu (doporučeno 30÷50 mm)

S   celková délka brány

T  šířka betonového základu  (doporučeno min.100 mm od os šroubů)

U  délka betonového základu (doporučeno min.100 mm od os šroubů)

V  hloubka betonového základu (minimálně do nezámrzné hloubky)



automatizace

Kompaktní a bezpečný,  
ideální pro automatizaci 
posuvných bran do hmot-
nosti 200 kg a délky 5 m

Nárazuvzdorný kryt, tělo
z hliníkové slitiny s epoxi-
dovým nástřikem

Samosvorný pohon s elek-
tromechanickými konco-
vými spínači

Vestavěná řídící jednotka 
připojená jednoduchým 
konektorem, vestavěný rá-
diový přijímač, kompatibil-
ní s FLO, FLOR a SMILO

systémy, paměť zařízení 
až na 150 vysílačů

Nastavitelná rychlost, síla 
a prodleva

Díky systému vyhodno-
cování překážek a auto-
matickému programování 
pracovních cyklů 

Diagnostika potíží pomocí 
výstražné lampy

Zrychlení a zpomalení mů-
že být nastavováno na 
začátku a na konci otevření 
i zavření

ROAD 200 - pro automatizaci posuvné brány do 200 kg

Popis možných komponentů hliníkové brány
]gk[ tsontomh]mm[ yrěmzorsipoplkitra

kyvný nosný vozíček s velkou vůlí při usazení v obou osách, 
zapouzdřená ložiska, zinkovaný, s nylonovými koly (použijte 
2 kusy pro max. zatížení 600 kg), max. výnos 6,5 m

200x150x170 9.3

nylonový ozubený hřeben. Členité ukončení hřebene usnadňuje 
spojování jednotlivých 0,5 m kusů do libovolné délky pomocí 
nerezových šroubů přímo na CP pro�l

25x12x504 (491) 0.1

dojezdové kolečko na spodek čela brány, slouží k ustavení 
brány při zavřeném stavu 100x60 - Ø 68 0.35

dojezdové kapsa pro dojezdové kolečko, slouží k ustavení 
brány při zavřeném stavu 107x153x147 1.1



hliníková samonosná brána
životnost | krytování | povrchová úprava | volba výplně | snadný převoz | uni�kace | doprava zdarma | bezpečnost uživatele

Životnost 
Hliník je vysoce odolný vůči 
působení klimatických pod-
mínek. A spolu s použitím ne-
rezového spojovacího ma-
teriálu si můžete zajistit koro-
zivzdornost na mnoho let.

Krytování
Celý povrch je dokonale kry-
tován a svými elegantními 
zaoblenými tvary lahodí oku. 

Povrchová úprava
Povrch brány je možné pone-
chat v surovém stavu nebo 
ho na přání zákazníka nala-
kovat na příslušný odstín dle 
RAL, event. nechat nanést 
fólii v imitaci dřeva.

Možnost volby výplně
Bránu je možné objednat 
s výplní uvnitř, vně, nebo 
bez výplně. Na výplň uvnitř 
lze použít libovolné pro�ly 
s vedením pro samořezné 
šrouby, případně lankové 
systémy. Na výplň vně rámu 
brány je možno použít  jakýko-
liv typ pro�lu dle ostatního 
oplocení. Tvar a rozmístění 
výplně je libovolné. Pouze je 
nutné dodržet max. hmotnost 
výplně, a to 12 kg/bm. 

Cena
Od samotného začátku byla 
naším Damoklovým mečem. 
Cena hliníku je vyšší než

oceli, ale na druhou stranu 
jednoznačně šetříme peníze 
za údržbu povrchu, které 
by musely být v budoucnu 
vynaloženy. Dále se dos-
táváme výrazně dolů s hmot-
ností celé brány, což nám 
umožňuje použít slabší a  lev-
nější pohony a odlehčený 
typ hřebenů. Také šetříme 
při výrobě a při dopravě. 
Myslíme si, že jsme obstáli 
na jedničku.

Balení a doprava 
Dokonalé zabalení ochrání 
zboží při přepravě. Proto při 
koupi brány účtujeme balné 
odděleně, aby ste měli per-
fektní představu kolik co doo-
pravdy stojí. 

Snadný převoz
Nízká hmotnost a stavebni-
cová koncepce jsou ideální 
pro snadný převoz brány na 
místo určení. Vystačíte si s do-
dávkou místo nákladního auta.

Udělej si sám
S pomocí návodu sestavíte 
bránu bez nutnosti vlastnit 
dílnu či drahé přístroje. Také 
se vyhnete svařování, ke 
kterému je nutné mít řadu 
zkoušek. Všechny díly, kde 
je nutné svařování v ochran-
né atmosféře, jsou dodány 
hotové. Celá montáž brány 
je uzpůsobena tak, aby jste 

za pomocí běžného nářadí 
dosáhli snadno a rychle cíle.

Bezpečnost pro uživatele
Díky nízké hmotnosti není 
nutné použít silný pohon 
a s bránou je manipulováno 
malými silami. Tyto moderní 
so�stikované typy pohonů 
jsou velice citlivé na případný 
odpor vzniklý najetím na 
překážku a okamžitě reverzují. 
Díky tomu je brána daleko 
bezpečnější než stejné brány 
vyrobené z oceli.

Uni�kace 
Brána je připravena k insta-
laci se součástmi, které se již 
roky sériově vyrábí: VO555.N, 
HR050.N, VV-N a které jsou 
prověřeny časem na tisících 
aplikací.

Testování
Každý nový výrobek, který 
naše společnost přináší na trh 
dlouhodobě zkoušíme a pod-
robujeme zátěžovým a život-
ním testům. Vše v zájmu Vaší 
spokojenosti.

Proč samonosné provedení?
Investice do posuvné brány 
je rozhodně rozumější, roz-
hodnete-li se pro provedení 
samonosné, které je v zimě 
bezúdržbové a při budování 
základů milosrdné k Vaší 
peněžence.



Vyberte si žaluziový pro�l
Nabízíme Vám široké spek-
trum žaluziových pro�lů 
vhodných i pro nejnároč-
nějšího zákazníka. Sorti-
ment zahrnuje pro�ly válco-
vaných válečků s výškou od 
37 do 77 mm.

Standardní barevná škála
V závislosti na druhu pro-
�lu Vám můžeme nabíd-
nout do 8 standardních
barev žaluziových systémů.
Můžete také požádat o  in-
dividuální barevné prove-
dení dle vzorníku RAL. 

hliníkové roletové systémyPrivátní sektor

Maximální bezpečnost
Žaluzie spolehlivě chrání 
majetek před krádeží. V do-
bě Vaší nepřítomnosti zajiš-
ťují bezpečnost Vašeho do-
mu, zejména jeho citli-
vých částí.  

Ochrana před nežádou-
cími pohledy
Zcela či částečně stažené 
žaluzie chrání před  nežá-
doucími pohledy. Ve večer-
ní a noční době tak vytvářejí 
dokonalý komfort a po-
hodlí domu.

Vysoká tepelná izolace 
Vynikající tepelná izola-
ce v chladných ročních 
obdobích. Správně umís-
těné žaluzie před oken-
ními nebo dveřními otvory 
jsou schopny snížit možné 
tepelné ztráty (až o 50%).

Ochrana před světlem
Žaluzie chrání před prud-
kým světlem a přehřívání 
v letním období. Je možná 
i stupňovitá ochrana před 
průnikem světla do místnos-

ti až do úplného zatmění. 
Teplota v místnosti tak 
zůstává v normě. Ušetříme 
tak část el. energie nezbyt-
né k činnosti klimatizace.

Zvuková izolace
Váš dům bude chráněn 
efektivní zvukovou izolací, 
kterou oceníte především 
večer. Efekt může dosa-
hovat až 15 dB. Žaluzie 
přináší klidný spánek do 
dětských pokojů.

Dlouhá životnost
Náklady na pořízení žaluzií 
se vám jejich dlouhou 
životností mnohonásobně 
vrátí. Základní materiál, 
ze kterého se zhotovu-
jí žaluziové systémy, před-
stavuje hliník. 
Vyznačuje se ekologickou 
čistotou, odolností proti 
korozi a ultra�alovému zá-
ření, rovněž proti atmos-
férickým vlivům. Dokonce 
i po mnohaletém používání 
žaluzie vypadají jako nové 
díky spolehlivému poly-
merovému povrchu.


