
22,5 cm
25 cm

11,4 cm

3,6cm
2,05

2,6 cm1,4cm 12 mm

18,1cm

2,5cm

L2

2
5

cm

5
0

cm2
5

cm

b

a

a/2 a/2

a/2 b/2 b/2b/2 b/2 a/2

L2

L1 L3

L3 = (L1+L2) –15mm

cm

L1

m
in

. 
1
0
0
 c

m

m
in

. 
1
0
0
 c

m

600 cm

12cm

400 cm

379cm 143 cm

200cm379cm

143cm

40cm

2
0

cm
2
0

cm

1015 15
18
cm

cm cm cm

23
cm

34
cm

16
cm cm

23

1
0

c
m

1
5

cm
1
5

cm

Pohľad na bránu z ulice

hákový zámok *

nájazdový valček *

koncový stĺpik

betón triedy 20 betón triedy 20

medzistĺpik

skrutky fund M16 kl.5.6
L=500mm+2N+2P*

detail A

Zoznam častí:
1) brána – 1 ks 
2) koncový stĺpik – 1 ks 
3) medzistĺpik – 1 ks 
4) kyvný vozík – 2 ks
5) pojazdové koliesko – 1 ks

os vozíka os vozíka

os vozíka os vozíka

Hákový zámok

Rez základy:

Upozornenie!
Pred zabetónovaním
prvkov uskutočnite
skúšobnú montáž.

detail A:

rektifikačné
skrutky M16

slúžia na
nastavenie brány

*– nie sú vo výbave brány

os brány

medzistĺpik

Postupnosť montážnych činností.
Montáž vykonajte pod dohľadom oprávnenej osoby.
1) vyznačte polohu brány v teréne,
2) urobte výkopy pre základy pod stĺpiky a kyvné vozíky,
3) urobte základy (rozmery a umiestnenie na obrázku)
 s umiestnenými skrutkami pod vozíkmi a stĺpikmi,
4) na medzistĺpiku namontujte pojazdové koliesko,
5) na bránu namontujte  hákový zámok 
 [zámok nie je súčasťou výbavy brány, na obr. nižšie sú uvedené rozmery zámku),
6) založte bránu na vozíky,
7) namontujte nájazdový valček do koľajnice brány. 

úroveň terénu

Rozmiestnenie skrutiek na základe:

Montážna schéma posuvných brán



Každý plot musí jeho 
majiteľ pravidelne kontro-
lovať a ošetrovať. Treba 
kontrolovať výskyt hrdze, 
škrabancov, mechanické 
poškodenia, biele škvrny. 
Hrdza sa môže vysky-
tovať na miestach, kde 
sa udržiava voda, najmä 
v mieste styku dvoch prv-
kov (zvary), na miestach 
styku priečky s držiakom 
alebo spojkou (v tomto 
mieste je zvýšené riziko 
poškodenia vonkajšieho 
povlaku počas montáže). 
Poškrabané miesta, 
praskliny, poškodená 
farba alebo miesta, kde 
sa dolná časť oplotenia 
dotýka napr. s trávou ale-
bo snehom. V uvedených 
prípadoch treba miesto 
výskytu korózie očistiť 
až po tzv. „živý materiál”. 
Na čistenie používajte: 
brúsku s vhodným kotú-
čom, drôtenú štetku, 
stierku alebo brúsny pa-
pier s vhodným zrnom. 

Jednotlivé miesta tre-
ba dobre očistiť a vysu-
šiť, pretože ostávajúce 
nečistoty môžu zapríči-
niť vznik ďalšej korózie. 
Na veľmi znečistené 
plochy použite chemické 
prostriedky, napr. fosol. 
Pred nanášaním náteru 
miesta dôkladne odmas-
tite a vysušte. Na pohyb-
livých prvkoch plotového 
systému (závesy, čapy 
automatiky) dochádza 
k obrusovaniu pohyblivých 
plôch. Je to prirodze-
ný proces, ku ktorému 
dochádza počas užíva-
nia. Obrusovaním vrstvy 
a vplyvom počasia môže 
dôjsť ku korózii. Pre zní-
ženie rizika vzniku koró-
zie treba používať napr. 
mazivo s grafitom na 
miestach dotyku pohyb-
livých prvkom plotového 
systému.

To sa vzťahuje aj na 
automatické prvky brán. 
Biele škvrny vznikajú v dô-
sledku činnosti chemic-
kých látok. Spôsobuje ich 
soľné alebo zásadité pro-
stredie (neďaleké nádrže 
so slanou vodou alebo 
oblasti, kde sa používa 
cestná soľ, čo škodlivo 
vplýva na náterové farby). 
Pre odstránenie týchto 
vád postupujte rovna-
ko ako pri odstraňovaní 
hrdze. V individuálnych 
prípadoch, pri vytopení 
alebo povodni, keď je oplo-
tenie vystavené dlhšiemu 
kontaktu s vodou, treba 
také oplotenie demon-
tovať, vysušiť a zbaviť 
látok, ktoré sa dostali 
do vnútra rámu, priečok, 
vzpier. Celé oplotenie 
starostlivo očistite a na-
montujte. Ak si situácia 
vyžaduje konzerváciu, 
postupujte podľa vyššie 
uvedených pokynov.

Každý plot musí jeho majiteľ 
pravidelne kontrolovať a ošet-
rovať. Treba kontrolovať výskyt 
hrdze, škrabancov, mecha-
nické poškodenia. Hrdza sa 
môže vyskytovať na miestach, 
ktoré boli poškodené preruše-
ním súvislej vrstvy zinkovania 
(hlboké ryhy), nárazmi, ktoré 
spôsobili praskliny. V uvedených 
prípadoch treba miesto výskytu 
korózie očistiť až po tzv. „živý 
materiál”. Na čistenie použí-
vajte: brúsku s vhodným kotú-
čom, drôtenú štetku, stierku 
alebo brúsny papier s vhodným 
zrnom. Tieto miesta treba 
starostlivo očistiť (mastnoty, 
soľ), zdrsniť, umyť a vysu-
šiť. Na starostlivo vyčistené 
miesto naneste dvojzložkový 
epoxidový náter s veľkým množ-
stvom zinkovej zložky, napr.: 
TEKNOZINC 90 SE. Na vonkaj-
ších plochách oplotenia môže 
dôjsť k výskytu bielej (povr-
chovej) korózie v mieste styku 
s iným materiálom ako zinkom. 
Na tomto mieste dochádza k vzni-
ku bielej usadeniny (oxidácia). 

Miesta s výskytom bielej 
korózie treba ošetriť príprav-
kom typu Derustit 1680. 
Na pohyblivých prvkoch ploto-
vého systému (závesy, čapy 
automatiky) dochádza k ob-
rusovaniu pohyblivých plôch. 
Je to prirodzený proces, ku 
ktorému dochádza počas užíva-
nia. Obrusovaním vrstvy a vply-
vom počasia môže dôjsť ku 
korózii. Pre zníženie rizika vzni-
ku korózie treba používať napr. 
mazivo s grafitom na miestach 
dotyku pohyblivých prvkom plo-
tového systému. To sa vzťahuje 
aj na automatické prvky brán. 
V individuálnych prípadoch, pri 
vytopení alebo povodni, keď je 
oplotenie vystavené dlhšiemu 
kontaktu s vodou, treba také 
oplotenie demontovať, vysušiť 
a zbaviť látok, ktoré sa dostali 
do vnútra rámu, priečok, vzpier. 
Celé oplotenie starostlivo 
očistite a namontujte. Ak si 
situácia vyžaduje konzerváciu, 
postupujte podľa vyššie uvede-
ných pokynov.

STAROSTLIVOSŤ O PLOTOVÝ SYSTÉM 
POLARGOS OŠETRENÝ NÁTEROM

STAROSTLIVOSŤ O PLOTOVÝ SYSTÉM POLARGOS 
SO ŽIAROVÝM ZINKOVANÍM


