
DOPRAVA PO ČR

ZDARMA*
VOLEJTE ZDARMA

800 900 602

Set příslušenství 
pro dvoukřídlou bránu IDEAL® – UNIVERSAL

obsah balení

– zámek brány s nerez štítkem

– vložka 47 (23,5/23,5)

– krytka vložky zámku na kulatý profi l 2×

– klika hliníková na kulatý profi l

– doraz branky na kulatý profi l kovový, zelený

Branky a brány – SOLID®

• úprava Zn + PVC (zelená RAL 6005)

• rám z kulatých profi lů (uzavřený)

• výplň svařovaná síť

• velikost ok 50 × 100 mm

•  drátu 3,50 mm

•  součástí branky jsou 2 sloupky včetně stavitelných závěsů

•  součástí je dozický zámek, plastová klika a kovový doraz branky

JEDNOKŘÍDLÁ BRANKA

šířka* × výška branky
(mm)

výška sloupků / průměr 
(mm)

Zn + PVC

1073 × 950 1500 / 48 

1073 × 1200 1750 / 48 

1073 × 1450 2000 / 48 

1085 × 1750 2300 / 60 

1085 × 1950 2500 / 60 

* šířka na střed sloupků

Teď už mi neuteče 
ani jeden!

www.pilecky.cz

Dvoukřídlá brána – SOLID®

s kovovými oky pro visací zámek
• úprava Zn + PVC (zelená RAL 6005)

• rám z kulatých profi lů (uzavřený)

• výplň svařovaná síť

• velikost ok 50 × 100 mm

•  drátu 3,50 mm

•  součastí brány jsou 2 sloupky 

včetně stavitelných kloubových závěsů

•  zamykání brány visacím zámkem 

(není součástí dodávky) v kovových okách

DVOUKŘÍDLÁ BRÁNA

šířka* × výška brány
(mm)

výška sloupků / 
průměr (mm)

Zn + PVC

3526 × 950 1600 / 60 

3526 × 1200 1850 / 60 

3542 × 1450 2100 / 76 

3542 × 1750 2400 / 76 

3542 × 1950 2600 / 76 

* šířka na střed sloupků
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BRÁNA JE VYROBENA K UNIVERZÁLNÍMU POUŽITÍ. Zamykání do kovových ok visacím zámkem lze zaměnit za plnohodnotný 

set IDEAL® – UNIVERSAL (klika, zámek, vložka, doraz). Set je samostatně prodejný a není součástí balení.

JINÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ BRAN A BRANEK JE MOŽNÉ NA OBJEDNÁVKU.

kvality

* dle obchodních podmínek 

společnosti Pilecký s.r.o.
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3605 mm (doporučená minimální šířka)
A. Stavitelný závěs

B. Středová zástrč s dorazem 

C.  Příslušenství pro zajištění visacím zámkem 

(visací zámek není součástí balení)

D.  Volitelné příslušenství IDEAL® – UNIVERSAL 

(klika, zámek, vložka, doraz). Set je samostatně 

prodejný a není součástí balení.

Jednokřídlá branka – SOLID®

Pro vyšší stabilitu 
a bezpečnost doporučujeme 
použít vzpěry, k zajištění 
polohy sloupků branky.

itu 
č j

1085 mm (doporučená minimální šířka

pro výšky 1750, 1950)

1073 mm (doporučená minimální šířka

pro výšky 950, 1200, 1450)

B

A

A. Stavitelný závěs

B.  Sestava kliky, zámku a dorazu

Dvoukřídlá brána – SOLID®

A

C

D

B

Volitelné příslušenství IDEAL® – UNIVERSAL (klika, zámek, vložka, doraz). 
Set je samostatně prodejný a není součástí balení.

Příslušenství pro zajištění visacím zámkem 
(visací zámek není součástí balení).

doporučená minimální šířka:

3526 mm – pro výšky 950, 1200 mm

3542 mm – pro výšky 1450, 1750, 1950 mm
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