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OPLOCENÍ POZEMKŮ

Oplocení je nejen způsob, jak zajistit bezpečnost a soukromí, ale především je to završení investice, kterou je stavba
domu. Nabízíme vám vysoce kvalitní kompletní ploty - rozpětí, brány a branky. Vše v tuctu originálních vzorů,
propracovaných do nejmenších detailů. Výplň rozpětí může být klasická, jednoduchá nebo složitější.
Standard, Elegance a Prestige – nabízíme ploty ve třech stylech, takže si zákazník snadno vybere ten, který dokonale
ladí s prostředím. Tím spíše, že ploty mohou být v jakékoli z našich barevných palet. Další výhodou je možnost vytvořit
individuální design přizpůsobený terénu.
Bez ohledu na vzhled a tvar rozpětí mají všechny ploty jedno společné - solidní zpracování. Naše nabídka zahrnuje
ploty ze žárově pozinkované oceli a hliníku, které zajišťují vynikající ochranu proti korozi. Doba realizace objednávek
se rovněž nemění. Naše společnost zaručuje nejkratší termíny na trhu!

Tato publikace nepředstavuje obchodní nabídku. Není důvodem pro podání stížnosti. Prezentované fotografie
jsou ilustrační a nejedná se o skutečné fotografie produktů.

www.ekookna.com

INDIVIDUALISMUS

VŠE PRO DUM

Individuální návrhy přizpůsobené vzhledu budovy, požadavkům uživatelů a terénu. Naše znalosti a zkušenosti s výrobou plotů nám umožňují
vytvořit návrh, který bude plně vyhovovat vašim potřebám. Průvlaky, brány a branky mohou být připevněny k ocelovým nebo zděným sloupkům.
V závislosti na vašich potřebách lze plot také namontovat na základ.

Dlouholeté zkušenosti, kvalifikovaný personál, moderní strojový park a schopnost reagovat na potřeby trhu nám umožnily vytvořit kompletní
nabídku truhlářských výrobků. Již nyní nabízíme okna, dveře, vrata, rolety, posuvné systémy, fasádní systémy, sítě proti hmyzu, fasádní žaluzie
a všechny druhy doplňkového příslušenství. Nyní můžete spolu s truhlářskými výrobky obdržet také plot v jedné zásilce

KONTROLA

FUNKČNOST

Jakmile jsou dveře vybaveny automatikou a připojeny k ovládání, mohou se stát součástí „ inteligentní domácnosti”. Zákazník si vybere
produkty a my vypracujeme všechny automatizační komponenty, které je třeba namontovat. Motory, převodníky a řídicí jednotky jsou součástí
produktové řady „All in One Control”. Ovládání znamená možnost ovládat nejen bránu, ale také rolety, vrata, alarmy a dokonce i osvětlení.
S produktovou řadou „All in One Control” máte jistotu úplné technologické kompatibility.

Bezpečnost používání a funkčnost zajišťuje příslušenství, které lze k našim plotům dokoupit. Brány mohou být vybaveny výstražným světlem
nebo motorem umožňujícím ovládání dálkovým ovladačem. Na vybrané místo na plotě lze nainstalovat poštovní schránku nebo číslo domu.
Doporučujeme vybavit branku interkomem. Tento prvek nejen zvýší bezpečnost komunikace s lidmi za plotem, ale také umožní otevřít bránu,
aniž byste museli opustit domov.

DOPRAVA OBJEDNÁVKY

NEJVYŠŠÍ KVALITA

Abychom zajistili včasné doručení vašich objednávek, zřídili jsme vlastní vozový park. Každý z nich je vybaven vysokozdvižným vozíkem, díky
němuž kromě přepravy nabízíme také vyložení objednávky na místo, které si sami zvolíte. V reakci na vaše potřeby je každé naše vozidlo
vybaveno platebním terminálem, aby zákazníci mohli platit za své objednávky přímo u řidiče.

Výroba v našich závodech je založena na komponentech od renomovaných dodavatelů. Pozornost věnovaná každému detailu a nejvyšší
kvalita výrobku - to jsou cíle, kterými se řídíme při naší každodenní práci. Preciznost, s jakou jsou naše ploty vyráběny, je zárukou kvality
a neměnného vzhledu po mnoho let.

Polyesterová
barva
Bezchromová
pasivace
Zinková vrstva
(žárově zinkovaná)

Ocelový profil

OCELOVÉ OPLOCENÍ
OPLOCENÍ POZEMKŮ

Ocelové ploty jsou žárově pozinkované, což poskytuje vynikající
ochranu proti korozi.

OCELOVÉ OPLOCENÍ
Ocelové ploty Eko-Okna jsou elegantní, funkční a snadno se instalují. Poskytují vaší domácnosti
pohodlí a pocit bezpečí.
Ocel jako surovina je velmi oblíbená ve stavebních konstrukcích. Jde o materiál, jehož
hlavní předností je pevnost a odolnost. Díky těmto dvěma vlastnostem a také univerzálnosti
v přizpůsobení se designu celého domu si ocelové ploty získávají stále více zákazníků
Ocelové ploty vyráběné v naší společnosti jsou vyrobeny z nejkvalitnějšího materiálu. Takové
oplocení bude vysoce funkční a zajistí bezpečnost vašeho domova. Stane se také ozdobou
celého domu, protože ocel, mylně považovaná za neohrabaný materiál, bude dokonale ladit se
dřevem a hladkou omítkou. Moderní automatické mechanismy zajišťují plynulý a tichý provoz.

MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY
Vzhledem k zákonným požadavkům a technologickým a dopravním omezením vyrábíme
ploty v následujících rozměrech:

Posuvné brány – maximální rozměr ve světle:
• brány – 5200 x 2000* mm.
Bramy dwuskrzydłowe - maximální rozměr ve světle:
• brány – 6000 x 2000* mm,
• branky – minimální šířka branky 900 mm, výška do 2000 mm,
• rozpětí – maximální rozměry 2500x2000 mm.

*Některé vzory oplocení vyžadují speciální výztuhy pro větší rozměry.
Možnost výroby plotu s rozměry přesahujícími maximální hodnotu je nutné dohodnout individuálně.

OPLOCENÍ STANDARD
OCELOVÉ OPLOCENÍ

Jednoduchost, minimalismus a klasické tvary. Výplň rozpětí
a vrat je tvořena svislými prvky.

ocelové

Prizzi

ocelové

Lugano

EK.20.101

EK.20.102

STANDARD

STANDARD

NADČASOVÝ DESIGN

SÍLA JE V DETAILECH

Systém oplocení: branka, dvoukřídlá brána nebo posuvná brána, rozpětí

Systém oplocení: branka, dvoukřídlá brána nebo posuvná brána, rozpětí

Rozměry sloupků: 80x80, 100x100 mm

Rozměry sloupků: 80x80, 100x100 mm

Profily rámů: 40x40, 60x40 mm

Profily rámů: 80x40 mm

Výplňové profily: 40x20 mm

Výplňové profily: 80x20 mm

ocelové

Iseo
EK.20.103

ocelové

Omodeo
EK.20.104

STANDARD

STANDARD

NADČASOVÝ CHARAKTER

S OHLEDEM NA POHODLÍ

Systém oplocení: branka, dvoukřídlá brána nebo posuvná brána, rozpětí

Systém oplocení: branka, dvoukřídlá brána nebo posuvná brána, rozpětí

Rozměry sloupků: 80x80, 100x100 mm

Rozměry sloupků: 80x80; 100x100 mm

Profily rámů: 40x40, 60x40 mm

Profily rámů: 40x40, 60x40 mm

Výplňové profily: 20x20 mm

Výplňové profily: 80x20 mm

OPLOCENÍ ELEGANCE
OCELOVÉ OPLOCENÍ

Moderní řešení pro současnou výstavbu.
Rozpětí jsou tvořena vodorovnými prvky.

ocelové

Torbido

ocelové

Como

EK.20.105

EK.20.106

ELEGANCE

ELEGANCE

KLASICKÁ ELEGANCE

DOKONALÉ PROLÍNÁNÍ KONTRASTŮ

Systém oplocení: branka, dvoukřídlá brána nebo posuvná brána, rozpětí

Systém oplocení: branka, dvoukřídlá brána nebo posuvná brána, rozpětí

Rozměry sloupků: 80x80, 100x100 mm

Rozměry sloupků: 80x80, 100x100 mm

Profily rámů: 80x40 mm

Profily rámů: 80x40 mm

Výplňové profily: 80x20 mm

Výplňové profily: 80x20, 50x20, 30x20 mm

OPLOCENÍ PRESTIGE
OCELOVÉ OPLOCENÍ

Sofistikovaná kombinace různých tvarů v jednom prvku.
Ploty, které vám dodají nejen pocit bezpečí, ale stanou
se i ozdobou vašeho domova.

ocelové

Molveno

ocelové

Bolsena

EK.20.109

EK.20.110

PRESTIGE

PRESTIGE

STYL VYJÁDŘENÝ V DETAILECH

SUBTILNOST V MODERNÍ VERZI

Systém oplocení: branka, dvoukřídlá brána nebo posuvná brána, rozpětí

Systém oplocení: branka, dvoukřídlá brána nebo posuvná brána, rozpětí

Rozměry sloupků: 80x80, 100x100 mm

Rozměry sloupků: 80x80, 100x100 mm

Profily rámů: 60x40 mm

Profily rámů: 60x40 mm

Výplňové profily: 100x20, 100x40, 60x20, 60x30 mm

Výplňové profily: 80x20, 60x30, 30x20 mm

Polyesterová
barva
Bezchromová
pasivace

Hliníkový prvek

HLINÍKOVÉ OPLOCENÍ
OPLOCENÍ POZEMKŮ

Nejvyšší třída materiálu je zárukou kvality.

HLINÍKOVÉ OPLOCENÍ
Vyberte si plot z jedné z našich tří kolekcí Standard, Elegance nebo Prestige, vyrobený z hliníku,
a užívejte si jeho vzhled a funkčnost po dlouhá léta.
Základní funkcí každého plotu je především zajištění pocitu bezpečí a soukromí členů
domácnosti. Ale to není vše. Plot by měl být tečkou nad „i” v zakončení celého domu. Měl by
ladit s celou nemovitostí a být její ozdobou.
Hliník je vynikající materiál pro výrobu plotů. Je extrémně lehký, ale zároveň odolný. Kromě
toho je svým vzhledem univerzální, díky čemuž dokonale zapadne do designu celého domu.
Hliník dobře ladí se dřevem, omítkou, ocelí a moderními obklady.

MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY
Vzhledem k zákonným požadavkům a technologickým a dopravním omezením vyrábíme
ploty v následujících rozměrech:

Posuvné brány – maximální rozměr ve světle:
• brány – 5200 x 2000* mm.

Bramy dwuskrzydłowe - maksymalny wymiar w świetle:
• brány – 5000 x 2000* mm,
• branky – minimální šířka branky 900 mm, výška do 2000 mm,
• przęsła – maximální rozměry 2500x2000 mm.

*Některé vzory oplocení vyžadují speciální výztuhy pro větší rozměry.
Možnost výroby plotu s rozměry přesahujícími maximální hodnotu je nutné dohodnout individuálně.

OPLOCENÍ STANDARD
HLINÍKOVÉ OPLOCENÍ

Na výběr jsou otvíravé a posuvné brány, rozpětí
a branky z hliníkových profilů.

hliníkové

Piatto

hliníkové

Lesina

EK.20.101

EK.20.102

STANDARD

STANDARD

POZORNOST VĚNOVANÁ I TĚM NEJMENŠÍM DETAILŮM

KRÁSA SPOČÍVÁ V JEDNODUCHOSTI

Systém oplocení: branka, dvoukřídlá brána nebo posuvná brána, rozpětí

Systém oplocení: branka, dvoukřídlá brána nebo posuvná brána, rozpětí

Rozměry sloupků: 80x80, 100x100 mm

Rozměry sloupků: 80x80, 100x100 mm

Profily rámů: 58x44 mm

Profily rámů: 58x44 mm

Výplňové profily: 40x20 mm

Výplňové profily: 80x20 mm

OPLOCENÍ ELEGANCE
HLINÍKOVÉ OPLOCENÍ

Individuální návrhy plně přizpůsobené
požadavkům uživatele a terénu.

hliníkové

Trasimeno

hliníkové

Campelli

EK.20.105

EK.20.106

ELEGANCE

ELEGANCE

INOVACE V SOULADU S TRADICÍ

DOPLNĚNÍ DESIGNU DOMU

Systém oplocení: branka, dvoukřídlá brána nebo posuvná brána, rozpětí

Systém oplocení: branka, dvoukřídlá brána nebo posuvná brána, rozpětí

Rozměry sloupků: 80x80, 100x100 mm

Rozměry sloupků: 80x80, 100x100 mm

Profily rámů: 58x44 mm

Profily rámů: 58x44 mm

Výplňové profily: 80x20 mm

Výplňové profily: 80x20, 50x20, 20x20 mm

hliníkové

Maulazzo
EK.20.108

ELEGANCE
JISTÁ VIZITKA PRO KAŽDOU DOMÁCNOST

Systém oplocení: branka, dvoukřídlá brána nebo posuvná brána, rozpětí
Rozměry sloupků: 80x80, 100x100 mm
Profily rámů: 58x44 mm
Výplňové profily: Hliníkový panel spojovaný na pero, výška drážky 200 mm
Možnost vložit panel vodorovně nebo svisle

OPLOCENÍ PRESTIGE
HLINÍKOVÉ OPLOCENÍ

Kompletní modulární, systémové oplocení nemovitostí
v několika variantách provedení.

hliníkové

Maggiore

hliníkové

Bracciano

EK.20.109

EK.20.110

PRESTIGE

PRESTIGE

PRO ODVÁŽNÉ

ŘÍDA V HLAVNÍ ROLI

Systém oplocení: branka, dvoukřídlá brána nebo posuvná brána, rozpětí

Systém oplocení: branka, dvoukřídlá brána nebo posuvná brána, rozpětí

Rozměry sloupků: 80x80, 100x100 mm

Rozměry sloupků: 80x80, 100x100 mm

Profily rámů: 58x44 mm

Profily rámů: 58x44 mm

Výplňové profily: 120x20, 60x20 mm

Výplňové profily: 80x20, 20x20 mm

hliníkové

Viverone
EK.20.111

PRESTIGE
ZÁRUKA SOUKROMÍ A BEZPEČNOSTI

Systém oplocení: branka, dvoukřídlá brána nebo posuvná brána, rozpětí
Rozměry sloupků: 80x80, 100x100 mm
Profily rámů: 58x44 mm
Výplňové profily: Hliníkový panel spojovaný na pero, výška drážky 200 mm
Výplň: 80x20 mm
Možnost vložit panel vodorovně nebo svisle.

SAFE HOME
INDIVIDUÁLNÍ DESIGN A MOŽNOSTI

Brány a branky našich plotů mohou být vybaveny řadou doplňků,
které je učiní funkčnějšími a mnohem snadněji ovladatelnými.

ČÍSLO DOMU
Číslo domu odolné proti povětrnostním vlivům
lze instalovat kdekoli na plotě. Nabízíme také tabulky
s číslem domu a vyrytým názvem ulice

POŠTOVNÍ SCHRÁNKA
Poštovní schránky vyrobené z nejkvalitnějších materiálů.
Připevňuje se na plotový sloupek nebo branku. Konstrukce
poštovních schránek zajišťuje bezpečnost pošty.

+ průchozí s vnějším vhozem.

KLIKY A MADLA
V závislosti na vašich potřebách mohou být branky
vybaveny klikami nebo madly. Díky nabídce, kterou máme
k dispozici, jistě splynou se vzhledem plotu.

VIDEO INTERKOM

MOTORY - Somfy

SOMFY V100

Posuvné brány

Kompaktní videointerkom se 4” barevným displejem
umožňuje ovládat pohon brány a elektrický zámek
branky. Díky pětikanálovému dálkovému ovládání
zabudovanému v monitoru můžete navíc ovládat
zařízení Somfy v technologii RTS.

Elixo Smart io - nejefektivnější pohon pro standardní instalace.

• maximální hmotnost / délka křídla – 200 kg / 4 m,
• přesunutí brány o šířce 3 m za 15 sekund,
• žádné koncové zastávky,
• snadný software.

SOMFY V300
Videointerkom V300 je určen pro 1 a 2 rodinné
domy. Je vybaven 7” barevným vnitřním monitorem
a umožňuje jednoduchou správu brány a
elektrického zámku branky, stejně jako zařízení
Somfy v technologii RTS, aniž byste museli opustit
domov. Zařízení má mnoho dalších funkcí, které
zaručují úplnou kontrolu nad přístupem a komfortem
používání systému.

Elixo 500 3S RTS - (jako standard pro posuvnou bránu) spolehlivý, odolný a tichý pohon pro posuvné brány. Sada obsahuje:
pohon, 2 dálkové ovladače Keygo RTS, nouzovou baterii, výstražné světlo, 2 fotobuňky.

• maximální hmotnost / délka křídla – 500 kg / 8 m,
• až 30 cyklů denně pro bránu o hmotnosti 500 kg,
• přesunutí brány o šířce 3 m za 15 sekund,
• snadné odblokování a otevření brány zvenčí,
• možnost připojení solárního panelu • maximální hmotnost / délka
křídla – 500 kg / 8 m,
• až 30 cyklů denně pro bránu o hmotnosti 500 kg,
• přesunutí brány o šířce 3 m za 15 sekund,

SOMFY V500

• snadné odblokování a otevření brány zvenčí,

V500 je videointerkom nové generace s dotykovým
displejem,vestavěným pětikanálovým vysílačem
RTS a nahráváním fotografií volajícího. Je vybaven
širokoúhlou kamerou a infračerveným LED nočním
viděním. Jediným kliknutím na obrazovce vnitřního
monitoru V500 můžete ovládat více zařízení Somfy
pomocí technologie RTS.

• možnost připojení solárního panelu
Možnost objednat si io verzi pohonu, která je kompatibilní se všemi produkty Somfy pracujícími s touto technologií.
Připojení k systému TaHoma® umožňuje dálkově ovládat a sledovat polohu brány.

MULTIFUNKČNÍ SLOUPEK
Dvoukřídlé brány

Multifunkční plotový sloupek dokonale zapadá do linie plotu.

Ixengo L 3S RTS - (jako standard pro dvoukřídlé brány) výkonný, účinný a bezpečný pohon pro velké brány. Sada se skládá
z pohonu s řídící jednotkou a 2 dálkových ovladačů Keygo RTS a upevnění na sloupek

Můžeme připravit prostor pro video interkom, kódovou klávesnici nebo
poštovní schránku s pohodlným otevíráním ze strany nemovitosti. Můžeme
na něm také vystřihnout název ulice a číslo domu.

•

maximální hmotnost / délka křídla – 400 kg / 4 m,

•

čas otevírání 10 do 34 s, v závislosti na instalaci,

•

centrála 3S: rychlá instalace, nastavitelné parametry, intuitivní ovládání,

•

možnost připojení solárního panelu,

•

nezatahovací mechanismus zajišťuje velmi vysokou odolnost proti silnému tlaku větru a dalším silám,

•

snadné a bezpečné odpojení pomocí individuálního klíče.

Možnost objednat si io verzi pohonu, která je kompatibilní se všemi produkty Somfy pracujícími s touto technologií.
Připojení k systému TaHoma® umožňuje dálkově ovládat a sledovat polohu brány.

JAK NAPLÁNOVAT STAVBU PLOTU?
Plot by měl plnit svou roli co nejlépe. Důležitý je nejen jeho vzhled, ale také funkčnost. Zkušenosti nám
říkají, že pouze individuální přístup ke každému projektu zaručí kombinaci obou těchto vlastností. Každý,
i ten nejmenší prvek plotu by měl být naplánován. To zase vyžaduje zohlednění takových problémů, jako
je přítomnost odpadkových košů, elektrických krabic, sloupů nebo stromů na pozemku v návrhu.

MOŽNOSTI VÝROBY BRÁNY
Dvoukřídlá brána je jedním ze dvou řešení, která doporučujeme. K otevření křídlové brány je třeba
dostatečný prostor na příjezdové cestě, ale nároky na instalaci jsou mnohem nižší než u jiných bran.
Otevíravé brány lze instalovat bez ohledu na terén, protože zde máme volnost v manévrování s výškou
jejich zavěšení. Toto řešení se doporučuje zejména v případě úzkých vjezdů.

Posuvná brána se pohybuje podél plotu, a proto není na příjezdové cestě potřeba žádný další prostor pro její otevření. Velkou výhodou
tohoto typu řešení je také skutečnost, že po otevření brány získáte plný přístupový prostor. Díky fotobuňkám, kterými jsou posuvné brány
standardně vybaveny, se brána náhle nezavře a nepoškodí váš vůz. Omezením pro instalaci brány je délka plotu. Musí být dostatečně široká,
aby se v ní mohla schovat brána.

ZVÁŽENÍ STÁVAJÍCÍCH ZAŘÍZENÍ
Pokud se na pozemku, v místě instalace plotu, nacházejí nějaké překážky, je nutné je při návrhu zohlednit. Nejdůležitějším prvkem jsou
bezpochyby přípojkové skříně na plyn a elektřinu. Je nutné k nim udržovat stálý přístup, proto musí být umístěné v linii oplocení. Nic nestojí
v cestě tomu, aby se design rozpětí mírně změnil a přizpůsobil individuálním potřebám zákazníka.
Při navrhování plotu byste určitě měli zvážit také umístění odpadkového koše. Nejjednodušším a nejestetičtějším řešením je bezpochyby
vytvoření výklenku pro odpadkový koš. Můžete ho také zabudovat tak, aby nepřitahoval příliš mnoho pozornosti. Z funkčních důvodů
je vhodné umístit ho v blízkosti vstupní brány.

OCELOVÉ NEBO HLINÍKOVÉ SLOUPKY

PREDBEŽNÁ KALKULACE
Predbežnou cenu oplocení vám sdelíme již do 24 hodin od podání žádosti o cenovou nabídku. Kalkulace bude zahrnovat množství
a cenu materiálu, který je nutný pro stavbu oplocení (počet rozpětí, příslušenství, bránu, branku).

BETONOVÝ ZÁKLAD, ZDĚNÉ SLOUPKY

AKCEPTACE ZE STRANY ZÁKAZNÍKA
Pokud přijmete všechny námi nabízené podmínky, bude objednávka předána k realizaci. Nabízíme nejkratší dodací termíny objednávek.
Ploty z našich řad vám dodáme do 4-8 týdnů.

BETONOVÝ ZÁKLAD, ZDĚNÉ SLOUPKY A OCELOVÉ NEBO HLINÍKOVÉ SLOUPKY

SPRÁVNÁ KALKULACE
Konečnou cenovou nabídku obdržíte do 3 dnů od přijetí předběžných podmínek objednávky. Cenová nabídka bude zcela individuální a
přizpůsobená požadavkům zákazníka a terénu (výřezy pro skříně, stromy, odpadkové koše).
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