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Oplocení je nejen zpusob, jak si zajistit bezpecí a soukromí, ale predevším završení investice, jakou je stavba domu.
Nabízíme vám vysoce kvalitní kompletní oplocení – segmenty plotu, brány a branky. Vše v nekolika originálních,
do každého detailu propracovaných vzorech. Výpln segmentu plotu muže být klasická, jednoduchá nebo muže
mít složitejší tvar.
Standard, Elegance a Prestige – nabízíme oplocení provedená ve trech stylech, díky nim si zákazník vybere takový,
který bude ideálne ladit s okolím. Tím více, že oplocení mohou mít libovolnou barvu z námi nabízeného vzorníku
barev. Další výhodou je možnost vytvorit si individuální projekt, který bude prizpusobený tvaru pozemku.
Bez ohledu na vzhled a tvar segmentu všechna oplocení spojuje jedno – pevné provedení. Všechny jeho prvky
jsou vyrobeny z pozinkované oceli. Zajištuje to dokonalou ochranu proti korozi. Nezměněn zůstává také termín
realizace objednávky, který je v závislosti na konkrétním projektu od 4 do 8 týdnů. Jsou to nejkratší dodací termíny
na trhu.

www.ekookna.com

PROC SE VYPLATÍ VYUŽÍT NAŠI NABÍDKU OPLOCENÍ?

OCELOVÝ DÍL

TRVANLIVOST
Oplocení Safe Home vyrábíme z nejkvalitnejších materiálu a nejnovejšími
techno-logiemi. Každý prvek je zabezpecen vrstvou zinku, který tvorí dokonalou
ochranuproti korozi. Navíc je ocelový díl natren práškovou barvou na zvolený
odstín. Všechno to stvrzuje petiletá záruka, která vám dává nejen jistotu dokonalé
antiko-rozní ochrany, ale i vysoké kvality spoju.

BEZPECNOST
Bezpecnostním determinantem každého oplocení je nepochybne pevná
brána. Navýber máte brány krídlové nebo posuvné. První rešení predstavuje
záruku pevného ukotvení, trvanlivého zamykání a zachování jednoduchosti
užívání. Krídlabrány se otvírají do stran. Pokud chcete ušetrit místo na nájezdu,
doporucujeme brány posuvné, které se pohybují na pojezdových kolejnickách
podél plotu.

BEZCHROMOVÉ
FOSFOROVÁNÍ

VRSTVA ZINKU
(ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ)

POLYESTEROVÁ BARVA
(PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ)

BEZCHROMOVÁ
PASIVACE

INDIVIDUALISMUS’
Individuální projekty uzpusobené vzhledu a požadavkum uživatele a tvaru terénu. Znalosti a zkušenosti ve výrobe oplocení
nám umožnují vytvorit projekt, který bude plne odpovídat vašim potrebám. Segmenty plotu, brány a branky mohou být
montovány na ocelové nebo zdené sloupky. V závislosti na potrebách se muže oplocení montovat i na podezdívku.

KONTROLA
Po vybavení brány motorem a pripojení k ovládacímu zarízení se muže stát soucástí „inteligentního domu“. Zákazník si vybírá
produkty a my doplníme všechny prvky automatiky, které je treba použít. Motory, vysílace, rídicí jednotky predstavují soucást
rady produktu „All in One Control“. Control je svoboda ovládání nejen brány, ale i rolet, dverí, alarmu, a dokonce i osvetlení.
Výberem produktu z rady „All in One Control“ zákazníci získávají jistotu plné technologické kompatibility.

DOPRAVA OBJEDNÁVKY
Ve snaze plnit v termínu dodání vašich objednávek jsme si vytvorili vlastní vozový park nákladních aut. Máme 240 automobilu.
Každý z nich má vysokozdvižný vozík, takže krome dopravy vám nabízíme i vyložení objednávky. Na základe vašich požadavku
má každý z našich vozu ve výbave platební terminál, takže zákazníci mohou zaplatit objednávku prímo u ridice.

VŠE PRO DUM
Léta zkušeností, kvalikovaní zamestnanci, moderní strojový park, schopnost reagovat na potreby trhu nám dovolili vytvorit
komplexní nabídku oken a dverí. Již dnes nabízíme okna, dvere, vrata, rolety, posuvné systémy, fasádové systémy, moskytiéry,
fasádové žaluzie a doplnkové príslušenství všeho druhu. Nyní mužete spolecne s nimi v jedné dodávce obdržet i oplocení.

FUNKCNOST
Bezpecnost užívání a funkcnost zajištují doplnky, kterými lze naše oplocení obohatit. Brány lze vybavit výstražným svetlem
nebo motorem, který je umožnuje ovládat dálkovým ovladacem. Na zvoleném míste oplocení je možné namontovat poštovní
schránku a císlo domu. Doporucujeme vybavit branku domácím telefonem. Tento prvek nejen zvýší bezpecnost komunikace
s lidmi za plotem, ale také umožní otevrení branky bez vycházení z domu.

NEJVYŠŠÍ KVALITA
Výroba v našich závodech je založena na komponentách od renomovaných dodavatelu. Péce o každý detail a nejvyšší kvalita
výrobku – to jsou cíle, o které usilujeme v každodenní práci. Dukladnost, se kterou jsou vyrábena naše oplocení, je zárukou
kvality a nemenného vzhledu po dlouhá léta.

HLINÍKOVÁ OPLOCENÍ
Pole, vrata a branky zhotovené z hliníkových prolu tvorí trvanlivé
a funkcní prvky oplocení. Systém spojení prolu se provádí metodou
šroubových spoju a díky tomu jsme eliminovali nutnost svarování
hliníku – chybí viditelné svary. Tento typ spojování také dále
umožnuje realizovat oplocení ve dvoubarevné nebo víceba-revné
variante ci vkládat barevné prvky v libovolném míste.

Díky temto vlastnostem vypadá hliníkové oplocení velmi vkusne.

Použití hliníkových prolu umožnuje také libovolné modikace
vzhledu soucástí oplocení. Naše možnosti v oblasti výroby jsou
velmi široké, a proto nabízíme zákazníkum ruzné varianty provedení
oplocení:

• Použití hliníkových prolu umožnuje také libovolné modikace vzhledu
soucástí oplocení. Naše možnosti v oblasti výroby jsou velmi široké,
a proto nabízíme zákazníkum ruzné varianty provedení oplocení;
• Kombinovaná varianta – panel, perforace nebo žaluzie v jednom
plotovém poli vlibovolném pomeru.

MONTÁŽNÍ DESKA
Aby byla montáž našich posuvných vrat co nejjednodušší,
dodáváme spolu s nimi posuvnou montážní desku, na které
se nacházejí již namontované sloupy a pojezd a dále pripravené místo
pro montáž motoru. Díky tomuto rešení se zkrátí doba montáže
a zajistí se její presnost.

MAXIMÁLNÍ ROZMERY
Vzhledem k právním požadavkum a dále technologickým a dopravním
omezením vyrábíme oplocení v níže uvedených rozmerech:

1. Posuvná vrata - maximální svetlý rozmer:
• Ocelová vrata - 5200 x 2000* mm,
• Hliníková vrata - 5000 x 2000* mm

2. Dvoukrídlová vrata - maximální svetlý rozmer:
• Ocelová vrata - 6000x2000* mm,
• Hliníková vrata - 4000 x 2000* mm
• Branky – minimální šírka branky 900 mm, výška do 2000 mm
• Pole – maximální rozmery 2500 x 2000 mm
* U větších rozměrů některých typů oplocení je potřeba použít zvláštní
výztuhy. Možnost realizace oplocení s rozměry, které překračují
maximální doporučené rozměry, je nutné dohodnout individuálně.

Standard

Jednoduchost, minimalismus a klasické tvary.
Jak výpln segmentu, tak i bran sestává ze svislých prvku.

Ocel

EK.20.101

Standard

Dvoukrídlá brána | Posuvná brána

Systém oplocení: Branka, dvoukrídlá brána nebo posuvná brána, segment
Rozmer sloupku: 80x80; 100x100 (Branka + Brána)
Profily rámu : 40x40
Profily výplne: 40x20

Ocel

EK.20.102

Standard

Dvoukrídlá brána | Posuvná brána

Systém oplocení: Branka, dvoukrídlá brána nebo posuvná brána, segment
Rozmer sloupku: 80x80; 100x100 (Branka + Brána)
Profily rámu: 80x40
Profily výplne: 80x20

Ocel

EK.20.103

Standard

Dvoukrídlá brána | Posuvná brána

Systém oplocení: Branka, dvoukrídlá brána nebo posuvná brána, segment
Rozmer sloupku: 80x80; 100x100 (Branka + Brána)
Profily rámu: 40x40
Profily výplne: 20x20

Ocel

EK.20.104

Standard

Dvoukrídlá brána | Posuvná brána

Systém oplocení: Branka, dvoukrídlá brána nebo posuvná brána, segment
Rozmer sloupku: 80x80; 100x100 (Branka + Brána)
Profily rámu: 40x40
Profily výplne: 80x20

Elegance

Moderní rešení pro moderní stavebnictví.
Segmenty jsoupostaveny z horizontálních dílu.

Ocel

EK.20.105

Elegance

Dvoukrídlá brána | Posuvná brána

Systém oplocení: Branka, dvoukrídlá brána nebo posuvná brána, segment
Rozmer sloupku: 80x80; 100x100 (Branka + Brána)
Profily rámu: 80x40
Profily výplne: 80x20

Bestseller

Ocel

EK.20.106

Elegance

Dvoukrídlá brána | Posuvná brána

Systém oplocení: Branka, dvoukrídlá brána nebo posuvná brána, segment
Rozmer sloupku: 80x80; 100x100 (Branka + Brána)
Profily rámu: 80x40
Profily výplne: 80x20; 50x20; 30x20

Bestseller

Prestige

Sofistikované spojení různých tvarů v jednom prvku.
Oplocení, které neposkytuje pouze pocit bezpečí, ale stává se i ozdobou domu.

Ocel

EK.20.109

Prestige

Dvoukrídlá brána | Posuvná brána

Systém oplocení: Branka, dvoukrídlá brána nebo posuvná brána, segment
Rozmer sloupku: 80x80; 100x100 (Branka + Brána)
Profily rámu: 60x40
Profily výplne: 100x20; 60x30

Ocel

EK.20.110

Prestige

Dvoukrídlá brána | Posuvná brána

Systém oplocení: Branka, dvoukrídlá brána nebo posuvná brána, segment
Rozmer sloupku: 80x80; 100x100 (Branka + Brána)
Profily rámu: 60x40, 58x44 (Hliník)
Profily výplne: 80x20; 30x20

HLINÍKOVÉ PANELY

Slavné modely z řady Standard, Elegance a Prestige
v lehčích hliníkových verzích.

Hliník

EK.20.101

Standard

Dvoukrídlá brána | Posuvná brána

Systém oplocení: Branka, dvoukrídlá brána nebo posuvná brána, segment
Rozmer sloupku: 80x80; 100x100 (Branka + Brána)
Profily rámu: 58x44 (Hliník)
Profily výplne: 40x20

Hliník

EK.20.102

Standard

Dvoukrídlá brána | Posuvná brána

Systém oplocení: Branka, dvoukrídlá brána nebo posuvná brána, segment
Rozmer sloupku: 80x80; 100x100 (Branka + Brána)
Profily rámu: 58x44 (Hliník)
Profily výplne: 80x20

Hliník

EK.20.105

Elegance

Dvoukrídlá brána | Posuvná brána

Systém oplocení: Branka, dvoukrídlá brána nebo posuvná brána, segment
Rozmer sloupku: 80x80; 100x100 (Branka + Brána)
Profily rámu: 58x44 (Hliník)
Profily výplne: 80x20

Bestseller

Hliník

EK.20.106

Elegance

Dvoukrídlá brána | Posuvná brána

Systém oplocení: Branka, dvoukrídlá brána nebo posuvná brána, segment
Rozmer sloupku: 80x80; 100x100 (Branka + Brána)
Profily rámu: 58x44 (Hliník)
Profily výplne: 80x20; 50x20; 20x20

Bestseller

Hliník

EK.20.108

Elegance

Dvoukrídlá brána | Posuvná brána

Systém oplocení: Branka, dvoukrídlá brána nebo posuvná brána, segment
Rozmer sloupku: 80x80; 100x100 (Branka + Brána)
Profily rámu: 58x44
Profily výplne: Hliníkový panel spojovaný na pero-drážku vysoký 100 mm
Možnost vertikální nebo horizontální montáže panelu.

Hliník

EK.20.109

Prestige

Dvoukrídlá brána | Posuvná brána

Systém oplocení: Branka, dvoukrídlá brána nebo posuvná brána, segment
Rozmer sloupku: 80x80; 100x100 (Branka + Brána)
Profily rámu: 58x44 (Hliník)
Profily výplne: 120x20; 60x20

Hliník

EK.20.110

Prestige

Dvoukrídlá brána | Posuvná brána

Systém oplocení: Branka, dvoukrídlá brána nebo posuvná brána, segment
Rozmer sloupku: 80x80; 100x100 (Branka + Brána)
Profily rámu: 58x44 (Hliník)
Profily výplne: 80x20; 40x20

Hliník

EK.20.111

Prestige

Dvoukrídlá brána | Posuvná brána

Systém oplocení: Branka, dvoukrídlá brána nebo posuvná brána, segment
Rozmer sloupku: 80x80; 100x100 (Branka + Brána)
Profily rámu: 58x44
Profily výplne: Hliníkový panel spojovaný na pero-drážku vysoký 100 mm
Kolejnice: 80x20
Možnost vertikální nebo horizontální montáže panelu.

INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT A MOŽNOSTI

Brány a branky našich oplocení lze osadit řadou doplňků, díky nimž získají
na funkčnosti a jejich obsluha bude mnohem snadnější.

DOMOVNÍ CÍSLO
Domovní císlo odolné vuci pusobení pocasí lze
namonto-vat na každé místo oplocení – na sloupek,
bránu ci branku.Nabízíme také štítky s domovním císlem
a vygravírovanýmnázvem ulice. della strada.

POŠTOVNÍ SCHRÁNKA
Poštovní schránky vyrobené z nejkvalitnejších materiálu.
Konstrukce schránek zajištuje bezpecnost zásilek.ení.

+ Průchozí schránka se štěrbinou pro vhazování na vnější straně.

KLIKY A MADLA
Branky mohou být podle potreby vybaveny madly
nebo klikami. Z naší nabídky si vyberete takové, jež
budou urcite odpovídat vzhledu oplocení.ení.
Možnost montáže madel společnosti WALA.

DOMOVNÍ VIDEOTELEFON
SOMFY V100
Kompaktní domovní videotelefon s barevným,
4“ displejem umožňuje ovládat pohon brány
a elektrický zámek branky. Pomocí 5kanálového
ovládače integrovaného v obrazovce můžete
ovládat zařízení Somfy s technologií RTS.

SOMFY V300
Domovní videotelefon V300 je určený pro
rodinné domy a dvojdomky. Je vybaven
barevnou, 7“ vnitřní obrazovkou a s jeho
pomocí můžete jednoduše ovládat bránu,
elektrický zámek branky a zařízení Somfy
s technologií RTS, aniž byste museli vycházet
z domu. Má řadu dalších funkcí, které umožní
plnou kontrolu přístupu a zajistí komfort
používání systému.

SOMFY V500
V500 je domovní videotelefon nové generace
s dotykovou obrazovkou, integrovaným
5kanálovým RTS vysílačem a funkcí záznamů
fotografií příchozích po zazvonění. Má
širokoúhlou kameru a infračervené LED noční
vidění. Jedním dotykem vnitřní obrazovky
V500 můžete ovládat více zařízení Somfy
s technologií RTS.

MOTORY - Somfy
Posuvná vrata
Elixo Smart io - nejúcinnejší jednotku pro standardní instalace.

• Maximální hmotnost / délka krídla – 200 kg / 4 m,
• Posuv vrat se šírkou 3 m za 15 s,
• Žádné koncové zastávky,
• Snadný software.

Elixo 500 3S RTS - (standardne k posuvným vratum) – spolehlivý, odolný a tichý pohon k posuvným vratum. Sada se skládá z:
pohonu, 2 ovladacu Keygo RTS, nouzového akumulátoru, výstražného svetla, 2 fotobunek.

• Maximální hmotnost / délka krídla – 500 kg / 8 m,
• Do 30 cyklu za 24 hod. pro vrata s hmotností 500 kg,
• Posuv vrat se šírkou 3 m za 15 s,
• S použitím klícku, snadné odblokování a otvírání vrat zvenku,
• Možnost pripojení slunecního panelu.

Možnost objednání pohonu ve verzi kompatibilní se všemi produkty Somfy fungujícími v této technologii.
Pripojení k systému TaHoma® umožnuje dálkové ovládání a kontrolu polohy, v níž se vrata aktuálne nacházejí.

Dvoukřídlé brány.
Ixengo L 3S RTS - (standardne k dvoukrídlovým vratum) – silný, efektivní a bezpecný pohon pro velká vrata. Sada se skládá
z pohonu s centrálou, 2 ovladacu Keygo RTS a upevnení ke sloupku.

• Maximální hmotnost / délka krídla – 400 kg / 4 m,
• Doba otvírání 10 až 34 s v závislosti na instalaci,
• Centrála 3S: rychlá instalace, možnost nastavení provozních parametru, intuitivní obsluha,
• Možnost pripojení slunecního panelu,
• Necouvající mechanismus zajištuje velmi vysokou odolnost proti silnému náporu vetru a jiných sil,
• Snadné a bezpecné rozpojení pomocí individuálního klícku.

Možnost objednání pohonu ve verzi kompatibilní se všemi produkty Somfy fungujícími v této technologii.
Pripojení k systému TaHoma® umožnuje dálkové ovládání a kontrolu polohy, v níž se vrata aktuálne nacházejí.

NOVINKA V NAŠÍ NABÍDCE

MULTIFUNKČNÍ SLOUPEK
Multifunkční plotový sloupek ideálně ladí s designem
oplocení.
Můžeme na něm připravit místo pro domovní videotelefon,
kódovací klávesnici nebo schránku na dopisy s otvíráním
ze strany pozemku. Můžeme na něm také vyřezat název
ulice a číslo popisné.

POHON
Bránu lze vybavit pohonem, díky nemuž ji uživatel muže
ovládat dálkovým ovladacem. Po pripojení k odpovídajícím ovládacím jednotkám se brána muže stát soucástí
tzv. inteligentního domu.

FOTOBUNKY
Bezpecnost provozu našich bran zarucují fotobunky.
Díkynim se brána zastaví okamžite po detekci jakékoli
prekážkyv její ceste. Montáž fotobunek v bráne eliminuje
riziko provozidlo projíždející bránou.

SIGNALIZACNÍ SVETLO
Spolehlivá, snadno montovatelná výstražná svetla
informují o zavírání a otevírání brány. Obrovskou výhodou
našich svetel je jejich utesnený kryt. Díky nemu jsou
všechny uvnitr umístené prvky odolné vuci povetrnostním
vlivum.

Oplocení montované na ocelových sloupcích s patkou, instalace do připraveného podkladu.

Oplocení montované na zděných sloupcích, dílce instalované na podezdívce.

Oplocení kompletně montované na zděných sloupcích.

JAK SI NAPLÁNOVAT STAVBU OPLOCENÍ?
Oplocení musí co nejlépe splnovat svuj úcel. Duležitý je nejen jeho vzhled, ale i funkcnost. Zkušenost nám napovídá,
že zárukuspojení obou techto vlastností poskytne výhradne individuální prístup ke každému projektu. Naplánovat se musí
i ten nejmenší detail oplocení. Proto je treba v projektu zohlednit i takové veci, jako je místo na popelnice, elektrické rozvodné
skríne, sloupky nebo stromy na pozemku.

MOŽNOSTI PROVEDENÍ BRÁNY
Dvoukrídlá otevírací brána je jedním ze dvou rešení, jež doporucujeme. Pro její otevrení je nutné mít dostatecné místo na príjezdu.
Výhodou jsou mnohem nižší požadavky na montáž než v prípade
jiných bran. Otevírací bránu je totiž možné montovat bez ohledu
naprol terénu, protože je tu volnost v rozsahu nastavení výšky jejího
zavešení. Rešení se doporucuje zejména v prípade úzkých vjezdu.

Posuvná brána se pohybuje podél oplocení, a proto není pro její otevrení nutné další místo na príjezdu. Obrovskou výhodou
tohoto typu rešení je rovnež to, že po otevrení brány máme k dispozici celý prurez vjezdu bez omezení. Díky fotobunkám, které
se u posuvných bran standardne montují, nebude hrozit náhlé zavrení brány a poškození automobilu. Omezení pri montáži
brány pr edstavuje délka oplocení. Musí být dostatecne velká, aby postacovala pro celou bránu.

ZOHLEDNENÍ EXISTUJÍCÍCH OBJEKTU
Pokud se na pozemku na míste montáže nachází jakékoli prekážky, musí být pri projektování zohledneny. Nejduležitejším
prvkem jsou nepochybne prípojky plynu a elektriny. Musí k nim být zachován stálý prístup, a proto se musí nacházet v linii
oplocení. Nic nebrání tomu, aby byla ponekud upravena konstrukce trámku a uzpusobena individuálním potrebám zákazníka.
Pri návrhu oplocení musí být zohledneno i to, kde bude místo na popelnici. Nejjednodušším a nejestetictejším rešením
nepochybne je vytvorit výklenek na popelnici. Lze jej rovnež zabudovat, aby nebyl príliš nápadný. Z hlediska funkcnosti
se vyplatí umístit tento výklenek v blízkosti vjezdové brány.

PREDBEŽNÁ KALKULACE
Predbežnou cenu oplocení vám sdelíme již do 24 hodin od podání žádosti o cenovou nabídku. Kalkulace bude zahrnovatmnožství
a cenu materiálu, který je nutný pro stavbu oplocení (pocet trámku, doplnku, brána, branka).

SOUHLAS ZÁKAZNÍKA
Pokud odsouhlasíte všechny námi nabízené podmínky, bude objednávka predána k realizaci. Nabízíme nejkratší
termínyrealizace objednávek. Oplocení v rade Standard vám dodáme do 8 týdnu.

KONECNÉ CENA
Konecnou kalkulaci obdržíte 3 dny po odsouhlasení vstupních podmínek realizace objednávky. Kalkulace bude zcela
individuální a bude prizpusobena požadavkum zákazníka a tvaru terénu (výrezy na schránky, stromy, místo na popelnici).

Poskytujeme 5letou záruku. Oplocení může být nalakováno
v libovolném odstínu dle vzorníku RAL (mat, polomat, lesk, struktura).
Oplocení je pro usnadnění montáže vybaveno distančními prvky.

Publikace není komerční nabídkou. Není důvodem pro zadání reklamace.
Prezentované fotografie jsou pohledovými obrázky, nikoliv skutečnými fotografiemi produktů.
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