
PLOTY | BRANKY | BRÁNY

Naše reference

Jsme připraveni vyrobit plot i pro Vás!
Kontaktujte našeho prodejce

 Ploty od PPI jsou systémovým řešením zahrnujícím
soustavu plotového pole, vrat, branky a sloupků

Kvalitní materiály
Snadná a rychlá montáž

PPI – protipožární dveře s.r.o.
výroba plotů | zástěn | vchodových dveří | garážových vrat
Dlouhá 527
431 86  Kovářská
Tel.: +420 602 835 337
E-mail: ppi@ppi.cz

www.ppi-krusnohorskeploty.cz



PLOTY PPI
Jednotný systém oplocení - to je charakter a elegance rodinného domu

n  Rozumná volba bez nutnosti pravidelné obnovy povrchu
  Plotové dílce , sloupky vchodové branky a vjezdové brány tvoří jednotný systém oplocenín

VJEZDOVÉ BRÁNY
Křídlové:  jednokřídlové; dvoukřídlové  n

Pojezdové:  samonosné;  posuvné  n
Rám vyroben z pozinkovaných pro�lů    n

o tloušťce 2–3 mm  n
Výplň tvoří pozinkované lamely    n

o tloušťce 1 mm; zalemování na konci  2 mm  n

SLOUPKY
Vyrobeno z pro�lů o  tloušťce 2 mm  n

Sloupky mohou být montovány do betonových základů nebo    n
na podstavec upevněný pomocí kotev do zpevněného podloží  n
Hloubka základů sloupků musí být větší než zámrzná hloubka    n

v dané oblasti  n

VCHODOVÉ BRANKY
n  Branky s pevnou konstrukcí 

Křídlo se pohybuje na závěsech umístěných v ose vratn  
  Rám vyroben z pozinkovaných pro�lů o  tloušťce 2 mmn
  Výplň tvoří ocelové pozinkované lamely o tloušťce 1 mm; n
zalemování na konci 2 mmn  

  Šíře do 1300 mm a výška do 2 550 mmn

TECHNOLOGIE POVRCHOVÉ ÚPRAVY

typ
ADAN

typ
LIMAK

PLOTOVÉ DÍLCE
n  Bez pevné ocelové konstrukce

  Výplň tvoří ocelové pozinkované lamelyn
  o tloušťce 1 mm; zalemování na konci 2 mmn
  Šíře plotového pole do 2450 mmn
  Celková hloubka plotového pole 60 mmn
  Výška plotového pole do 2 500 mmn
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Základní nástřik
Vrchní barva RAL

4
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typ
LAKEC

typ
TEODOR

typ
RELUM

Chystáte se na  oplocení Vašeho 
pozemku? Nevíte si rady?

Zašlete nám poptávku a my přijedeme k Vám.
Vše zaměříme a vypracujeme gra�cký návrh 
oplocení dle Vašich požadavků společně 
s cenovou nabídkou a požadovanou barvou RAL. 

n  Plotový dílec je konstruován jako celek bez jediného sváru
  Každá lamela je jednotlivě  tvářena pomocí CNC strojen

  Konec hrany lamely je zalemován – myslíme na bezpečnost uživatelůn

  Originální řešení uchycení plotových dílců ke sloupkům bez mezer a viditelných držáků na sloupcíchn

  Automatický pohon   Vchodové branky dodávány včetně zámkun    n

TECHNICKÝ POPIS


	Stránky 1
	Stránky 2

