
CENÍK BRANKY, BRÁNY 

 

 

BRANKA SYSTÉM OKO  
Zahradní branka včetně pantového sloupků. Zavírání na kovové očko pomocí např. visacího 
zámku. Vypletena poplastovaným  pletivem. Vhodná do zahrad s méně frekventovanými vstupy.  

Povrchově upravena nástřikem v odstínu RAL 6005 (jedlová zeleň).  Na zakázku je možno dodat 
též v odstínu dle přání zákazníka (dle vzorníku RAL). 

 

Rozměr (cm) Cena bez DPH DPH (21%) Cena včetně DPH 

100 x 100 2000 420 2420 

125 x 100 2500 525 3025 

150 x 100 2900 609 3509 

160 x 100 3000 630 3630 

180 x 100 3300 693 3993 

200 x 100 3500 735 4235 

     
 

 

 

BRANKA SYSTÉM FAB 
Zahradní branka včetně pantového a dorazového sloupku. Zavírání pomocí kliky a dosického 
zámku Směr branky (pravá levá) a otvírání (do pozemku, z pozemku) určuje variabilní plechový 
doraz uzávěru, kterým se dle nastavení dají nastavit všechny uvedené kombinace. Vypletena 
poplastovaným  pletivem. Vhodná do míst s více frekventovanými vstupy. 

Povrchově upravena nástřikem v odstínu RAL 6005 (jedlová zeleň). Na zakázku je možno dodat 
též v odstínu dle přání zákazníka (dle vzorníku RAL). 

 

Rozměr (cm) Cena bez DPH DPH (21%) Cena včetně DPH 

100 x 100 2300 483 2783 

125 x 100 2500 525 3025 

150 x 100 3000 630 3630 

160 x 100 3300 693 3993 

180 x 100 3800 798 4598 

200 x 100 4200 882 5082 

 

ZAHRADNÍ BRÁNA VČETNĚ DVOU SLOUPKŮ 
Bránový prvek určený k vjezdu automobilů do pozemku.  



Standardní šíře 360 cm (mezi sloupky), zakázkově lze vyrobit rozměry až do délek 9 m. Výrobek 
se skládá z dvou křídel bran, dvou sloupků. Levá strana brány je vybavena zástrčným šupákem k 
zajištění aretace křídla. Zavírání pomocí kovových ok (na křídlech brány) a visacího zámku 
(eventuelně řetízku). Zakázkově lze vyrobit dle projektu zákazníka např. typy bran s jedním křídlem 
kratším (např. 1m), které se používá jako branka a při otevření druhého většího křídla se dá použít 
jako vjezdová brána. Nebo bránové sestavy, kde na bránu navazuje branka, atd. 

Povrchově upravena nástřikem v odstínu RAL 6005 (jedlová zeleň).  Na zakázku je možno dodat 
též v odstínu dle přání zákazníka (dle vzorníku RAL). 

 

 

 

Na zakázku vyrobíme jakýkoliv rozměr bran a branek (ceny Vám sdělíme na telefonu 
603 965 355). 

 

Rozměr (cm) Cena bez DPH DPH (21%) Cena včetně DPH 

100 x 360 4000 840 4840 

125 x 360 4600 966 5566 

150 x 360 5000 1050 6050 

160 x 360 5000 1050 6050 

180 x 360 5500 1155 6655 

200 x 360 6000 1260 7260 

 

  

Výška bran a branek je určující dle výšky pletiva.  

V případě betonové podezdívky je nutno přičíst i výšku podezdívky. Rozměry uvedené v tabulce 
jsou u výrobce stále skladem (dodání do cca 10 dnů). Ostatní vyrobíme cca do 10 týdnů od 
objednání. Na oba konce bran a branek je potřeba nainstalovat vzpěru (není součástí dodávky).  

Součástí bran a branek je veškeré příslušenství (sloupky, panty, kliky, atd.).  

Za příplatek 1000 Kč + DPH jsme schopni vyrobit u bran provedení FAB (na kliku). 

SVAŘOVANÉ PLETIVO, PLOTOVÉ PANELY 

Stejné konstrukční typy jako výše uvedené branky a brány, ale s rozdílným typem výpletu 
vyrobíme dle konkrétních požadavků. Při objednávce uvádějte výšku brány (branky), šířku, 
provedení (FAB, oko), druh výplní (svařované pletivo, plotové panely, atd.). Příplatek za provedení 
od cca 4000 Kč + DPH (přesnou cenu sdělíme v kalkulaci). Termín dodání cca 10 týdnů. 


