
BRÁNY A BRANKY 

Bránu / branku si na rovné ploše 

rozbalíme a začneme kompletovat:
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vložíme zámek do rámu křídla brány / 

branky,

do zámku vložíme FABku, kterou 

přichytíme přiloženým šroubem,

následně přichytíme plastové kování a 

upevníme kliku.

Bránu / branku můžeme betonovat 

dvěma způsoby:

Pomocí motorového nebo ručního 

vrtáku vyhloubíme do zeminy díry na 

sloupky o průměru 150-200mm do 

nezámrzné hloubky 60 – 80cm. 

Zabetonujeme si nejprve sloupky 

branky. Sloupky nevkládáme na 

samotné dno připravených děr v zemi. 

Vložíme je tak hluboko, jak 

potřebujeme. Důležité je, že sloupek 

bude usazený v zemině v nezámrzné 

hloubce. Vzdálenost mezi vnitřními 

stranami sloupku (světlá šířka) si 

stanovíme dle rozměru šířky branky 

nebo brány a přičteme 5-7 cm. Panty 

mají závitové uchycení ke sloupkům, 

kterými docílíme přesné mezery mezi 

bránou nebo brankou a dorazovým

sloupkem. Beton necháme vyzrát 5-7 

dní, záleží na aktuálním počasí. Poté 

můžeme zavěsit bránu / branku.

Pomocí motorového nebo ručního 

vrtáku vyhloubíme do zeminy díry na 

sloupky o průměru 150-200mm do 

nezámrzné hloubky 60 – 80cm. Na 

rovné ploše si setavíme bránu / branku 

a také přichytíme pomocí závitových 

pantů ke sloupku / sloupkům. Jakmile 

máme vše připraveno, zkompletováno, 

tak nosné části brány / branky (tzn. 

sloupky) vložíme do předem 

připravených děr v zemi a zasypeme 

zavlhlým betonem. Jakmile jsou 

sloupky zabetonované, branku / bránu 

vyrovnáme do úplné a přesné roviny a 

do požadované výšky.  K tomuto úkonu 

potřebujeme pomocný materiál: 

vodováha, stavební provázek, vázací 

drát, dřevěné klíny a dřevěná prkna. V 

momentě dosažení přesné roviny a 

výšky vše zafixujeme pomocným 

materiálem. Následně udusáme beton 

a necháme vyzrát 5-7dnů, záleží na 

aktuálním počasí. Jakmile je beton 

dostatečně tvrdý, odstraníme pomocný 

materiál, který bránil nežádoucímu 

pohybu celé sestavy.

NÁVOD NA MONTÁŽ
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