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plorovÉ pole

ŠiLt<a 200 (202*) cm
Výška. 100 cm
Proírl plotové tyČe 16x16 mm
Plotove tyče' l5
Profil příčky' 25x'l5 mm
Kód' w4366 '

DVOUKRIDLA BRANA

DVOUKRIDLA BRANA

200 (202*) cm 200 (202*) cm
120 cm 150 cm
16x1 6 mm l6xl6 mm
15 15
25x15 mm 25x15 mm
W9040 | W90O4 u,/'

BRANKA

DVOUKRIDLA BRANA

posuvHÁ gRÁnn*
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MONTOVATELNE
ÚcHvrY lsou
součÁsrÍ sRnN
A BRANEK
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Šířka: 100 (108*) cm
VýŠka' 120 cm
ProílI plotove tyČe' l 6xl6 mm
P|otové tyČe: 7
ProÍll rámu' 40x40 mm
ProÍil příčky: 25xl5 mm
Kod L:W277O t/

P:.W2771,

150 cm
l6xl6 mm
7
40x40 mm
25x15 mm
L: W3945
P:W3947 1""

I 00 (l 08*) cm

ffi
branka zahmuje:
doraz branky,
zámek branky,
klika' cýindrická
vložka,3 klGe

lEliEt!řZÍNn

Šrřka' 300 (304*) cm
VýŠka. l20 cm
ProírI plotove tyČe. 16x16 mm
Plotové tyČe: 22
Profrl rámu. 40x40 mm
Proftl příčky 25xl5 mm 

'Kócl' w2764 /
- s pohonem W2?65 '

40x40 mm brána zahrnuie:

25x.t 5 mm doraz branky,

w27g2. íiffiiÍ.[ť;*,
w3935 U/ vložlia, g kliče,

dolní zástrč bÉny

S POHONEM

300 (304*) cm
150 cm
I6x]6 mm
22

FIři]

ŠÍřka' 350 (354*) cm
VýŠka' l20 cm
ProÍrI plotove tyče' l6xl6 mm
Plotové tyČe. 26
Proír| ránru' 40x40 mm
Profll přÍČky. 25xl5 mm
KÓd' w?766 U
- s pohonern' W2767 ,

350 (3s4*)
150cm
l6x'l 6 mm
26
40x40 mm
25x15 mm
w2793
w3936 i

brána zahmuje:
doraz branky,
zamek bnnky,
k!ika, cyIindrická
vložka' 3 klíče,
dolní zástrč bÉny

cm

BMNA
DosTuPilÁ

S POHONEM
3ru

VýŠka: . 130 cm
PloflI pIotové tyČe 16x16 mm
P|otove tyČe' 30
Proíl| rámu- 40x40 mm
PtoftI příčky 25xl5 mm
Kód w2768 ,

- s polronerr W2769 
-'

150 cm
16x16 mm
30
40x40 mm
25x15 mm
W2794'
wsss7 /

brána zahrnuje:
doraz branky,
zamek branky,
klika, cylindrická
vložka,3 klGe,
dolní zástrč brány

kBRÁNA

SÍřka 400 (404*) cm 400 (404*) cm

DosTuPNÁ
S POHONEM

rrM

Šíi'ka: 600 (400*) cm
Vyška' t44 cm 1
ProírI p|otove tyce l6xl6 mm l
Plotove tyce: 3l l
ProÍl| rárnu' 40x40 mm
ProÍt| příČky' 25xl5 mm
Kód' L: W90lSiP: W90l
- s pohonenr: L: W90f 6, P: W90l

S POHONEM

3l
4',

ENEEETTflA

plotové pole
výška l20 cm

I
sloupek pro
plotové pole

RAL 7OI 6

5x5xl 70 cm
woz+s@,

plotové pole
výška 1 50 cm

I
sloupek pro
plotové pole
RAL 7OI 6

5x5x200 cm
w:+zz@

branka, dvoukřídlá brána
výška 120 cm

sloupek
k bráně

a brance
7x7x200 cm
RAL 701 6

w4460@

dorazový
sloupek
(branka)

7x7x200 cm
RAL 7OI 6

Wa4l6@r

branka, dvoukřídlá brána
výška 1 50 cm

sloupek
k bráně
a brance

7x7x215 cm
RAL7016
W72$@ r

dorazový
sloupek
(branka)

7x7x2 l 5 cm
BAL 70r 6

w7284@

PRISLUSENSTVI

,ř'É

kotva pro montaŽ
branky a brány

do zděných sloupků

é€-
w67oe@ s5203@

zámek posuvné
bránv - hákovÝ

wíoss@'

středo\4i doraz
dvoukřídlé bránv

sot ss @
najezdové kolečko
k posuvné bráně

s1248

e
,,U" spojka
pro plotové
pole 2 ks.
RAL 70r 6

sr 806

@


