OPLOTENIA POLARGOS

POHODLIE NÁVRATU DOMOV
2018 SK

Naše technologické
prednosti
Dlhá životnosť rámu – odtokové otvory
Rámy brán a bránok majú otvory pre odtok vody.
Voda zrážajúca sa vo vnútri oplotenia
oplotenia tak môže voľne vytekať. Obmedzuje
hrdzavenie a zamŕzanie vody vo vnútri oplotenia.

Regulovateľná vzdialenosť medzi stĺpikmi
Systémom nastaviteľných pozinkovaných závesov
je možné regulovať vzdialenosť medzi stĺpikmi.

Pevný rám
Zapustením profilu do rámu brány alebo bránky získava
plotový rám väčšiu pevnosť. Zapustením profilov
do rámu sa navyše zabráni vytekaniu nežiadúcich
zvyškov hrdze.

Predĺžená životnosť uzáverov
Horné a spodné uzávery brány a závesy sú pozinkované.

Montovateľné, moderné úchyty brán a braniek
Zabezpečia bezchybnú montáž a otváranie brány.
Výhodou montovateľných úchytov je súmernosť otvorov,
možnosť výmeny a lepší vzhľad. Už žiadne riziko hrdze
v zvare úchytu. Montáž je veľmi jednoduchá.

TOLA 2

NOVÉ
montovateĽnÉ
ÚCHYTY

sú súčasťou balenia
brán a brániek

V: 120cm

PLOTOVÉ POLE

BRÁNKA

200 (202*) x 120 cm

ĽAVÁ/PRAVÁ

90 (98*) x 150 cm

Kód: L : W3824, P: W3825

Kód: W6373

DVOJKRÍDLOVÁ BRÁNA

3M

3,5 M

DVOJKRÍDLOVÁ BRÁNA

300 (304*) x 150 cm

350 (354*) x 150 cm

Kód: W3821
S pohonem: W3818

Kód: W3822
S pohonem: W3819
MOŽNOSŤ
S POHONOM

DVOJKRÍDLOVÁ BRÁNA

MOŽNOSŤ
S POHONOM

4M

POSUVNá BRáNA**

400 (404*) x 150 cm

ĽAVÁ/PRAVÁ

600 (400*) x 144 cm

Kód: L : W6379, P: W6380
Kod z automatem: L : W6570, P: W6569

Kód: W3823
S pohonom–kód: W3820

MOŽNOSŤ
S POHONOM
* vzdálenost mezi
kovovými sloupky.

** balení posuvné brány obsahuje: dorazový sloupek 7x7 cm,
opěrný sloupek 7x7 cm, vodící kladka x1, kyvný vozík x2.

antikorózna
ochrana

Príslušenstvo
stĺpiková
objímka
pre plotové
5x5 cm
S5385
stĺpik pre
plotové pole
5x5x200 cm
W1162

spojka
pre plotové
pole – „T”, 2 ks
W3248

stĺpik
objímka
7x7 cm
W6412
stĺpik k bráne
a bránke
7x7x215 cm
W6752

horná haspra
brány
W3045

dolná haspra
brány
W3046

kotva pre montáž
bránky a brány
do betónových stĺpikov
W6709

stredový doraz
dvojkrídlovej brány
W3393

doraz
bránky
W2729

kľučka
S6439

zámok
bránky
W0722

cylindrická
vložka, 3 kľúče
S7145

zámok posuvnej
brány – hákový
W1089

nájazdové koliesko
k posuvnej bráne
S1248

ALICJA 2

NOVÉ
montovateĽnÉ
ÚCHYTY

sú súčasťou balenia
brán a brániek

PLOTOVÉ POLE

V: 145 cm

200 (202*) x 145 cm

ĽAVÁ/PRAVÁ

BRÁNKA
105 (113*) x 175 cm
Kód: L: W3843 P: W3844

Kód: W7542

bránka zahrnuje: doraz bránky,
zámok bránky, kľučka,
cylindrická vložka, 3 kľúče

3,5 M

DVOJKRÍDLOVÁ BRÁNA
350 (354*) x 175 cm

400 (404*) x 175 cm

brána zahrnuje: doraz bránky,
zámok bránky, kľučka,
cylindrická vložka, 3 kľúče

brána zahrnuje: doraz bránky,
zámok bránky, kľučka,
cylindrická vložka, 3 kľúče

Kód: W3840

4M

DVOJKRÍDLOVÁ BRÁNA
Kód: W3841

4M

DVOJKRÍDLOVÁ BRÁNA
400 (404*) x 175 cm

POSUVNá BRáNA**

ĽAVÁ/PRAVÁ

600 (400*) x 169 cm

S pohonem–kód: W3842

Kód: L : W7544, P: W7545
S pohonem–kód: L : W7546, P: W7547
MOŽNOSŤ
S POHONOM

* vzdálenost mezi
kovovými sloupky.

Možnost
S POHONOM

** balení posuvné brány obsahuje: dorazový sloupek 7x7 cm,
opěrný sloupek 7x7 cm, vodící kladka x1, kyvný vozík x2.

antikorózna
ochrana

Príslušenstvo

stĺpiková objímka
pre plotové 5x5 cm
S5385

stĺpik pre
plotové pole
5x5x200 cm
W1162

spojka pre plotové
pole – „T”, 2 ks
W3248

stĺpik objímka
10x10 cm
W6416
stĺpik k bráne
a bránke
10x10x220 cm
W6705

kotva pre montáž
bránky a brány
do betónových stĺpikov
W6709

stredový doraz
dvojkrídlovej brány
W3393

zámok posuvnej
brány – hákový
W1089

nájazdové koliesko
k posuvnej bráne
S1248

HAGA 3

NOVÉ
montovateĽnÉ
ÚCHYTY

sú súčasťou balenia
brán a brániek

V: 130 cm

PLOTOVÉ POLE
200 (202*) x 130 cm

ĽAVÁ/PRAVÁ

BRÁNKA
100 (108*) x 160 cm
Kód: L : W3906 , P: W3907

Kód: W6930

bránka zahrnuje: doraz bránky,
zámok bránky, kľučka,
cylindrická vložka, 3 kľúče

4M

DVOJKRÍDLOVÁ BRÁNA
400 (404*) x 160 cm

DVOJKRÍDLOVÁ BRÁNA
400 (404*) x 160 cm

Kód: W3905

S pohonom–kód: W3902

brána zahrnuje: doraz bránky,
zámok bránky, kľučka,
cylindrická vložka, 3 kľúče

POSUVNá BRáNA**

4M

MOŽNOSŤ
S POHONOM

ĽAVÁ/PRAVÁ

600 (400*) x 154 cm

Kód: L : W7245 , P: W7246
S pohonom–kód: L : W7247, P: W7248
MOŽNOSŤ
S POHONOM
* vzdálenost mezi
kovovými sloupky.

** balení posuvné brány obsahuje: dorazový sloupek 7x7 cm,
opěrný sloupek 7x7 cm, vodící kladka x1, kyvný vozík x2.

antikorózna
ochrana

Príslušenstvo

kotva pre montáž
bránky a brány
do betónových stĺpikov
W6709
stĺpik pre
plotové pole
5x5x200 cm
RAL 7016
W3477

spojka
pre plotové
pole – „T”, 2 ks
RAL 7016
S6739

stĺpik k bráne
a bránke
7x7x215 cm
RAL 7016
W7283

stredový doraz
dvojkrídlovej brány
W3393

zámok posuvnej
brány – hákový
W1089
dorazový stĺpik
(bránka)
7x7x215 cm
RAL 7016
W7284

nájazdové koliesko
k posuvnej bráne
S1248

ELIZA III

NOVÉ
montovateĽnÉ
ÚCHYTY

sú súčasťou balenia
brán a brániek

V: 120 cm

PLOTOVÉ POLE
200 (202*) x 120 cm

ĽAVÁ/PRAVÁ

BRÁNKA
90 (98*) x 150 cm

Kód: L : W4230 , P: W4231

Kód: W4236

3M

DVOJKRÍDLOVÁ BRÁNA
300 (304*) x 150 cm

3,5 M

DVOJKRÍDLOVÁ BRÁNA
350 (354*) x 150 cm

Kód: W4229

Kód: W4228

4M

DVOJKRÍDLOVÁ BRÁNA
400 (404*) x 150 cm

POSUVNá BRáNA**

ĽAVÁ/PRAVÁ

600 (400*) x 144 cm

Kód: L : W4234 , P: W4235
S pohonom–kód: L : W4232, P: W4233

Kód: W4227
S pohonom–kód: W4226

MOŽNOSŤ
S POHONOM
* vzdálenost mezi
kovovými sloupky.

MOŽNOSŤ
S POHONOM

** balení posuvné brány obsahuje: dorazový sloupek 7x7 cm,
opěrný sloupek 7x7 cm, vodící kladka x1, kyvný vozík x2.

antikorózna
ochrana

Príslušenstvo
stĺpiková
objímka
pre plotové
5x5 cm
S5385
stĺpik pre
plotové pole
5x5x200 cm
W1162

spojka
pre plotové
pole – „T”, 2 ks
W3248

horná haspra
kotva pre montáž
brány
bránky a brány
W3045
do betónových stĺpikov
W6709
stĺpik k bráne
a bránke
7x7x200 cm
W6800

dolná haspra
brány
W3046

stredový doraz
dvojkrídlovej brány
W3393

doraz
bránky
W2729
dorazový
stĺpik
(bránka)
7x7x215 cm
W6325

kľučka
S6439

zámok
bránky
W0722

cylindrická
vložka, 3 kľúče
S7145

zámok posuvnej
brány – hákový
W1089

nájazdové koliesko
k posuvnej bráne
S1248

RITA II

NOVÉ
montovateĽnÉ
ÚCHYTY

sú súčasťou balenia
brán a brániek

V: 120 cm

PLOTOVÉ POLE
200 (202*) x 120 cm

universal

BRÁNKA
90 (98*) x 150 cm

Kód: W7063

Kód: W3991

3M

DVOJKRÍDLOVÁ BRÁNA
300 (304*) x 150 cm

3,5 M

DVOJKRÍDLOVÁ BRÁNA
350 (354*) x 150 cm

Kód: W3987
S pohonom–kód: W3987

Kód: W3988
S pohonom–kód: W3988
MOŽNOSŤ
S POHONOM

DVOJKRÍDLOVÁ BRÁNA
400 (404*) x 150 cm

4M

MOŽNOSŤ
S POHONOM

POSUVNá BRáNA**

ĽAVÁ/PRAVÁ

600 (400*) x 144 cm
Kód: L : W7080 , P: W7082

Kód: W3989

* vzdálenost mezi
kovovými sloupky.

** balení posuvné brány obsahuje: dorazový sloupek 7x7 cm,
opěrný sloupek 7x7 cm, vodící kladka x1, kyvný vozík x2.

antikorózna
ochrana

Príslušenstvo

horná haspra
kotva pre montáž
brány
bránky a brány
W3045
do betónových stĺpikov
W6709
stĺpik pre
spojka „U“
plotové pole pre plotové
5x5x200 cm
pole
RAL 7016
RAL7016
W3477
S1806

stĺpik k bráne
a bránke
7x7x200 cm
RAL 7016
W7984

dolná haspra
brány
W3046

stredový doraz
dvojkrídlovej brány
W3393

doraz bránky
W6268
dorazový
stĺpik
(bránka)
7x7x200 cm
RAL 7016
W4416

kľučka
S6439

zámok
bránky
W0722

cylindrická
vložka, 3 kľúče
S7145

zámok posuvnej
brány – hákový
W1089

nájazdové koliesko
k posuvnej bráne
S1248

LIMA

NOVÉ
montovateĽnÉ
ÚCHYTY

sú súčasťou balenia
brán a brániek

V: 120 cm

PLOTOVÉ POLE
200 (202)* x 120 cm

90 (98)* x 150 cm

Kód: L : W3914, P: W3915

Kód: W7758

3,5 M

DVOJKRÍDLOVÁ BRÁNA
300 (354)* x 150 cm

DVOJKRÍDLOVÁ BRÁNA

4M

400 (404)* x 150 cm

Kód: W3912

POSUVNá BRáNA**

ĽAVÁ/PRAVÁ

BRÁNKA

Kód: W3913

ĽAVÁ/PRAVÁ

600 (400)* x 144 cm

PLOTOVÝ SYSTÉM JE OŠETRENÝ
ZÁKLADOVOU PRÁŠKOVOU FARBOU.

Kód: L : W8049, P: W8050,

IHNED PO NÁKUPE NATRITE PLOT
ANTIKORÓZNYM NÁTEROM!

* vzdálenost mezi
kovovými sloupky.

** balení posuvné brány obsahuje: dorazový sloupek 7x7 cm,
opěrný sloupek 7x7 cm, vodící kladka x1, kyvný vozík x2.

antikorózna
ochrana

Príslušenstvo
stĺpiková
objímka
pre plotové
5x5 cm
S5385

stĺpik pre
plotové pole
5x5x200 cm
W1162

spojka
pre plotové
pole – „T”, 2 ks
W3248

stĺpik k bráne
a bránke
7x7x215 cm
W6752

horná haspra
brány
W3045

kotva pre montáž
bránky a brány
do betónových stĺpikov
W6709

dolná haspra
brány
W3046

stredový doraz
dvojkrídlovej brány
W3393

doraz
bránky
W2729

kľučka
S6439

zámok
bránky
W0722

cylindrická
vložka, 3 kľúče
S7145

zámok posuvnej
brány – hákový
W1089

nájazdové koliesko
k posuvnej bráne
S1248

BREMA

NOVÉ
montovateĽnÉ
ÚCHYTY

sú súčasťou balenia
brán a brániek

ĽAVÁ/PRAVÁ

BRÁNKA

2M

PLOTOVÉ POLE

90 (98)* x 150 cm

200 (202)* x117,5 cm

Kód: L : W3865, P: W3867

Kód: W6161

DVOJKRÍDLOVÁ BRÁNA

4M

2,5 M

PLOTOVÉ POLE
250 (252)* x 117,5 cm

400 (404)* x 150 cm

Kód: W7515

Kód: W3861

POSUVNá BRáNA**

PLOTOVÝ SYSTÉM JE OŠETRENÝ
ZÁKLADOVOU PRÁŠKOVOU FARBOU.
IHNED PO NÁKUPE NATRITE PLOT
ANTIKORÓZNYM NÁTEROM!

* vzdálenost mezi
kovovými sloupky.

ĽAVÁ/PRAVÁ

600 (400)* x 144 cm
Kód: L : W7804, P: W7803,
posuvná brána zahrnuje
zámok posuvnej brány
– hákový

** balení posuvné brány obsahuje: dorazový sloupek 7x7 cm,
opěrný sloupek 7x7 cm, vodící kladka x1, kyvný vozík x2.

antikorózna
ochrana

Príslušenstvo

stĺpik pre plotové
pole, 5x5x200 cm
W0326

stĺpiková
objímka
pre plotové,
5x5 cm
S5385

stĺpik pre plotové
pole, 4x4x200 cm
W6211

stĺpiková
objímka
pre plotové
4x4 cm
S1736

spojka
pre plotové
pole
– „T”, 2 ks
W3248

stĺpik objímka
7x7 cm
W6412

sloupek
k bráně
a brance
7x7x215 cm
W6752

horná haspra
brány
W3045

kotva pre montáž
bránky a brány
do betónových
stĺpikov
W6709

dolná haspra
stredový doraz
brány
dvojkrídlovej brány
W3393
W3046

dorazový
stĺpik
(bránka)
7x7x215 cm
W6325

doraz
bránky
W2729

zámok
bránky
W0722

cylindrická
nájazdové koliesko
vložka, 3 kľúče S7145k posuvnej bráne
kľučka
S1248
S6439

Easy Way,
Simple Move

SIMPLE MOVE 102
ELEKTRICKÝ POHON PRE POSUVNÉ BRÁNY

Posuvné brány dodávame tiež vo vybavení s elektrickým pohonom POLARGOS.
Vďaka tomu máme istotu, že pohon má príslušné parametre prispôsobené bránam POLARGOS.
KOMPONENTY
BALENIA POHONU
1
2
3
4
5

pohon, 1 ks
diaľkový ovládač, 2 ks
montážna lišta, 4 ks
ozubený hrebeň, 13 ks
šroub + podložka M6 x 50 mm
– 26 ks

1

NOVÁ RIADIACA JEDNOTKA
»
»
»

2
3

Jednoduchšie programovanie
Praktickejšie zapojenie príslušenstva
Výhodnejšie pripevnenie akumulátora

5

POZOR! Doporučujeme objednať:
Doraz krídla brány 1 ks
Výrobok nie je
s účasťou 1 balenia.

4

VÝHODY POHONU

PARAMETRE

• tichá prevádzka
• ľahká montáž
• systém rozpoznávania prekážok
• funkcia proti privretiu
• čiastočné otváranie pre chodcov

čas otvorenia
cca 30 s*
hmotnosť krídla brány
do 300 kg
maximálna dĺžka brány 4 m (celková s protizávažím dĺžka je 6 m)
napájanie
230 V
otváranie bez napájania
áno – manuálne
* čas otvárania sa môže líšiť v závislosti od parametrov brány

vestavěná vnitřní anténa
ano
rozsah teplôt
od -20° do 60°C
pohon
24 V
maximálny počet cyklov denne
20
maximálny počet zapojiteľných ovládačov
16
norma
EN 60335-2-103

EASY WAY 201
ELEKTRICKÝ POHON PRE DVOJKRÍDLOVÉ BRÁNY

Dvojkrídlové brány dodávame alternatívne v komplete vybavené elektrickým pohonom POLARGOS
v sade. Vďaka tomu máme istotu, že pohon má príslušné parametre prispôsobené bránam POLARGOS.

2

3

KOMPONENTY
BALENIA POHONU
2
3
4
5
6
7
8

riadiaca jednotka, 1 ks
kryt ovládania ovládacia skrinka, 1 ks
dialkové ovládanie, 2 ks
stÍpikové spojky, 2 ks
spojky k bráne, 2 ks
distančníé podložky úchytu, 2 ks
sada montážníych skrutiek

6

4

1 skrutkový pohon, 2 ks

5

1

POZOR! Doporučujeme objednať:
Doraz krídla brány 2 ks
Výrobok nie je
s účasťou 1 balenia.

VÝHODY POHONU

PARAMETRE

• ľahká montaż
• rýchle a tiché otváranie
• automatické nastavenia
• čiastočné otváranie pre chodcov
• postupné zastavovanie brány

čas otvorenia
hmotnosť krídla brány
maximálna dĺžka krídla
napájanie
maximálny uhol otvorenia
otváranie bez napájania

8
7

přibližně 16 s*
do 200 kg
2,0 m
230 V
95°
ano – západka

zabudovaná vnútorná anténa
áno
pohon
24 V
maximálny počet cyklov denne
20
maximálny počet zapojiteľných ovládačov
16
automatická detekcia prekážky
EN 12 453
norma
EN 60335-2-103
* čas otvárania sa môže líšiť v závislosti od parametrov brány

RADY A TIPY
Ako rozoznaťPRAVÚ/ĽAVÚ
pravú/ľavú bránku?
AKO ROZOZNAŤ
BRÁNKU?

BRÁNKA ĽAVÁ

BRÁNKA PRAVÁ

POHĹAD Z ULICE:

POHĹAD Z ULICE:

pánty
z pravej
strany

pánty
z ľavej
strany

POHĽAD ZHORA:

POHĽAD ZHORA:

pánty
z ľavej
strany

pánty
z pravej
strany

záhrada

záhrada

ulica

ulica

AKO ROZOZNAŤ
POSUVNÚ
BRÁNU
PRAVÚ/ĽAVÚ?
Ako rozoznať
posuvnú bránu
pravú/ľavú?
POSUVNÁ BRÁNA PRAVÁ – POHĹAD Z ULICE:

protizávažie
z pravej strany

otváranie doprava

POSUVNÁ BRÁNA ĽAVÁ – POHĹAD Z ULICE:

protizávažie
z ľavej strany

otváranie otváranie doľava

Montáž
Montáž do kovových stĺpikov
Pohľad
z pozemku

Pohľad
z pozemku

Pohľad
z pozemku

1
3

2

1
2
3

2

závesy (sú sučasťou balenia brán)
držiak typ „T”
objímka 5x5 cm spájajúca plotové polia so stĺpikom

Montáž oplotenia na betónové stĺpiky
1A

Pohľad
z pozemku

1B
2

1A 1B
2

kotva na montáž bránky a brány

držiak typ „T”

Pohľad
z pozemku

2

Montáž
Montáž brány (horná haspra brány, dolná haspra brány)
1
2
3
4

záves (je súčasťou balenia brány, 4 ks)
horná haspra
dolná haspra
1
stredový doraz

2

Pohľad
z pozemku

3

4

Montáž brány (doraz bránky, zámok bránky, kľučka)
záves (je súčasťou balenia brány, 4 ks)
kľučka
doraz bránky
zámok bránky
1
+ cylindrická vložka
5 dolná haspra
brany
6 stredový doraz
1
2
3
4

2

3

4

Pohľad
z pozemku

5

6

Montáž
Držiaky typ „T”, stĺpiková objímka

Pohľad
z pozemku

Pohľad
z pozemku

Na začiatku a konci oplotenia používame spojky T (bal. 2ks).
Medzi jednotlivými plotovými dielcami používame objímky.

Držiaky typ „U”

Spojka pre plotové polia „U” je univerzálny montážny prvok spojujúci plotové polia na stĺpiky v priebežnej
línii aj v rohoch. Na kovové stĺpiky sa plotové polia montujú spojkou „U” pomocou samovrtných šrobov.
Do murovaných stĺpikov používáme hmoždinky (nie sú súčasťou balenia). Spojka U sa dá montovať v dvoch
rovinách: vodorovnej a zvislej, univerzálne pre profily plotových polí Polargos s viacerými rozmerami.

Montáž
Montáž bránky
1 zámok + cylindrická vložka

2 kľučka

3 doraz bránky

4 záves (je súčasťou balenia brány, 2 ks)
1

4

2

4

3

Montovateľné, moderné úchyty
brán a branek
1

2

3

4

5

6

Čo Vás napadne, keď sa povie Polargos? Kvalitné kovové ploty? Brány s pohonom? Ploty z hobby marketov? Lacné plotové systémy? Čokoľvek Vás napadne,
stále je to málo. Polargos pôsobí na polskom trhu od
roku 1994. Postupným získavaním skúseností v oblasti navrhovania, výroby a predaja plotov si spoločnosť Polargos vybudovala stabilnú a významnú pozíciu na trhu. Naše plotové systémy nachádzajú stále
viac priaznivcov v celej Európe. Vzory, ktoré navrhujeme, odpovedajú z estetického a finančného hľadiska
a nárokov na kvalitu spracovania súčasným trendom
na trhu s oploteniami a spĺňajú takmer všetky očakávania náročných zákazníkov. Túto skutočnosť potvrdzujú nielen naše predajné výsledky, ale aj ocenenia,
ktoré Polargos prevzal z rúk odborníkov.

Polargos Sp. z o.o.
ul. Deptak 17
04-956 Warszawa
Polska / Polsko
Tel.: +48 22 872 00 91-93
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