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VJEZDOVÉ BRÁNY

Křídlová brána                                          Posuvná brána              Nesená brána

kídlové brány

Vjezdové brány jsou určené k uzavírání příjezdových cest, parkovacích míst, dvorů, 
zahrad atd., a to jak u privátních tak i veřejných a komerčních objektů. Umožňují přístup 
pouze oprávněným osobám, slouží k zabezpečení  a uzavření objektu. Automaticky 
ovládaná vjezdová brána zaručuje rychlý a bezproblémový průjezd v obou směrech, což 
je důležité zejména tam, kde pozemek těsně sousedí s frekventovanou veřejnou komuni-
kací. Automatika sestává obvykle z řídicí jednotky, dálkových ovladačů, antény, majáčku, 
bezpečnostní světelné závory a pohonné jednotky. Rozeznáváme dva hlavní typy venkov-
ních vjezdových bran: posuvné (buď pojezdové po kolejnici nebo samonosné) a otočné 
(jednokřídlové nebo dvoukřídlové). Ani jedny nejsou rozměrově standardizovány, vždy se 
jedná o zakázkovou výrobu na míru. 
Základní nosný rám všech typů bran tvoří většinou profily z oceli, případně hliníkových 
slitin v povrchové úpravě dle přání zákazníka, na nichž jsou upevněny dekorativní výplně. 
Výplně bývají dřevěné, ocelové, plastové nebo kované a mohou mít stejně jako rámy 
nejrůznější povrchovou úpravu. Dodání kompletní brány včetně výplně však není podmín-
kou. 
Při volbě druhu brány je rozhodující prostorová dispozice v oblasti vjezdu na pozemek. 
Z praktických důvodů jsou pro rodinné domy nejvýhodnější posuvné brány, které jsou 
ve srovnání s křídlovými prostorově méně náročné.
Ke všem druhům bran dodáváme i další příslušenství jako jsou branky, popelnicové nosní-
ky,  sloupky na fotobuňky apod. Důležitým hlediskem při výběru vjezdové brány je její 
materiálové, stylové a barevné přizpůsobení charakteru stavby, zejména plotu, vstupní 
branky, případně i garážových vrat. Komplexní řešení od jednoho výrobce, s motorovými 
pohony jedné značky a sjednoceným dálkovým ovládáním je samozřejmě tou úplně 
nejlepší volbou.

Pro všechny typy vjezdových bran standardně dodáváme pohonné jednotky firmy NICE.

Křídlová brána může být z jednoho nebo dvou 
křídel, provedení odpovídá požadavkům 
zákazníka. Brány křídlové mohou být vybave-
ny elektropohonem nadzemním, montova-
ným mezi křídlo a sloupek nebo podzemním, 
montovaným pod otočnou osu brány. 
Automatizovány mohou být nové nebo již 
stávající brány. Podmínkou dlouhé životnosti 
pohonů je mechanický doraz křídel brány
v zavřeném i otevřeném stavu.

Pojezdová brána po kolejnici má dvě integro-
vaná kolečka ve spodní části rámu brány, 
která jezdí po ocelovém profilu zabudovaném 
v zemi. V horní části je brána vedena v silono-
vých nebo kovových rolnách   vedení. Stabili-
tu brány zajišťuje ocelový rám zabetonovaný 
v základu. Na šířku je brána prodloužena cca 
o 0,5 m, aby mohl být pohon montován mimo 
vjezd. Nevýhodou pojezdových bran po 
kolejnici je nutnost vodorovného terénu.

Samonosná  brána je na spodní hraně 
osazena profilem průřezu „C“. Prostřednic-
tvím tohoto profilu a k betonovému základu 
pevně uchycených vozíků se křídlo brány 
pohybuje nad zemí, což je výhodné zejména 
v zimě.  Konstrukce   nesené  brány    je   
prodloužena o cca 1/3 délky, aby byla řádně 
vyvážena. Horní vedení zajišťuje jeden nebo 
dva opěrné sloupy osazené vodícími rolna-
mi. 
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ozdobné ornamenty 
na brány a ploty

doraz želva 
k přišroubování

KOMPONENTY PRO BRÁNY

Křídlové 
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