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český výrobek
Kvalitní POvrchovÉ úpravy
Široká nabídka Plotů
unikátní design

PLOTY ECONOMY

o nás
Firma Zámečnictví PLANKA vznikla v roce 1992. Zpočátku se specializovala na výrobu a montáž světlíku
pro průmyslové objekty, postupně došlo k dalšímu rozšíření, a to zejména o kovovýrobu a zámečnictví. Během
takřka 20 let existence naší firmy jsme si vytvořili silné zázemí v našem regionu, díky kterému jsme respektovaným hráčem na trhu v oblasti práce s kovem. Polem působnosti naší firmy je celá Česká republika, zejména pak
Moravskoslezský kraj.

Kovaný plot Gijón

Kovaný plot Melilla

Kovaný plot Cornella

Kovaný plot Talavera

Kovaný plot Torrejón I

Kovaný plot Alcorcón

Kovaný plot Fuenlabrada

Kovaný plot Mallorca

Kovaný plot Fernando

Proč kované ploty od nás?
a namontujeme přímo na míru.

Žárové zinkování je pro nás samozřejmostí

Jsme připraveni i na náročné klienty,

včetně pestrého výběru barevného

kteří mají zájem o netradiční provedení

provedení s možností patiny.

kovaných plotů.
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Kovaný plot, bránu a branku vám zaměříme

Náš kovaný plot je českým výrobkem,
který sami vyrábíme od A do Z.
Máme vysoký podíl ruční výroby.

K plotu dodáváme a montujeme automatizované
pohony různých značek.

Na přání klientů využíváme

služeb designérů a architektů.
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Kovaný plot Sanlúcar

Kované PLOTY
Kovaný plot má mnoho výhod oproti ostatním materiálům, jeho hlavní výhodou je dlouhodobá odolnost
a při správné údržbě i dlouhověkost materiálu a spojů.

PLOTY EConomy
Ploty Economy patří k základním typům naší výroby. Jejich konstrukce je poměrně jednoduchá, ale zároveň vhodná
pro zákazníky, kteří nemají rádi příliš přezdobené motivy kovaných plotů. Více najdete na www.zp-kovaneploty.cz

PLOTY Economy+

PLOTY Exclusive

Kovaný plot Elche

Kovaný plot Pamplona

Kovaný plot Santander

Kovaný plot Santa María

Kovaný plot Barcelona

Kovaný plot Malága

Kovaný plot Salamanca

Kovaný plot Cádiz II

Kovaný plot Lugo

Kovaný plot Valencia

Kovaný plot Alicante

Kovaný plot Cordóba

Kovaný plot Avilée

Kovaný plot Ceuta

Kovaný plot Sebastián

Kovaný plot Granada

Kovaný plot Murcia

Kovaný plot Bilbao

Kovaný plot Fuengirola

Kovaný plot Irun

PLOTY EConomy+
Ploty Economy+ jsou druhou řadou naší výroby. Jejich konstrukce navazuje na ploty z třídy Economy. Tyto kované ploty
jsou určeny pro zákazníky, kteří nemají rádi úplnou jednoduchost plotů, ale zároveň se stále drží konzervativního přístupu
při jejich výběru. Více najdete na www.zp-kovaneploty.cz

PLOTY EXCLUSIVE
Ploty Exclusive jsou třetí řadou naší výroby a navazují na nižší řadu Economy+. Tyto motivy kovaných plotů jsou určeny
především pro zákazníky, kteří mají rádi zdobené prvky na kovaných plotech. Více najdete na www.zp-kovaneploty.cz

• Samonosné posuvné brány

patří mezi nejběžnější typ posuvných bran, a to
z důvodu jednoduché údržby. Díky tomuto typu
bran je možné ušetřit na vlastním pozemku
maximum možného místa, protože pojezd brány
kopíruje svou jízdní dráhou samotný plot, ale jen
v případě, že po stranách je dostatek místa. Tento
typ bran je také vhodný pro přímé parkování.

Vchodová kovaná branka je nedílnou součástí kovaného plotu a vždy koresponduje s motivy kovaných polí, stejně jako je tomu i u kované brány, docílíme tak celistvosti celého projektu.
V naší vzorkovně naleznete více než 20 druhů kovaných klik, které se montují společně s klasickou FAB
vložkou. Kovaná branka je usazena na panty, které odebíráme od certifikovaných společností.

Posuvná brána Granada

• Dvoukřídlé kované brány

jsou nejčastěji používané tam, kde vzhledem
k nedostatku postranního místa není možné použít
posuvnou kovanou bránu. Často se také můžeme setkat
s tím, že máme nedostatek místa pro posuvnou bránu
a také stoupající terén, který znemožňuje otevírání
brány, potom jsou dvě možná řešení: zarovnání
terénu či otevírání brány v sestupném místě.

Kovaná branka Vigo

Dvoukřídlá brána Valladolid

• Jednokřídlé kované brány

jsou další z možností, jak předejít problému
s nedostatkem postranního místa. Tak jako
u dvoukřídlé kované brány se nedostatek místa
řeší buď zarovnáním terénu nebo otevíráním
brány v sestupném místě.

KovanÁ BrankA
GRANADA

Jednokřídlá brána Alicante

detail kované
branky Madrid

kované brány
Aby majitel domu jasně stanovil hranici svého pozemku a obecní komunikace, využívá svůj vjezd a ohraničuje jej nejčastěji
bránou. Proto je brána jedno z nejdůležitějších míst našeho domova, které využíváme několikrát za den. Je tedy na místě
věnovat této části velkou pozornost tak, aby majiteli kovaná brána sloužila a dokázala reprezentovat jeho charakter.

kované branky
Vchodová kovaná branka je nedílnou součástí kovaného plotu a vždy koresponduje
s motivy kovaných polí, stejně jako je tomu i u kované brány, docílíme tak celistvosti celého projektu.

Veškeré kované ploty prochází žárovým zinkováním, a to z důvodu dlouhověkosti kovaných plotů. Po žárovém
zinkování dochází k samotnému nánosu kovářské barvy, kterou si zákazník vybere z našeho vzorníku. K dispozici
máme více než 15 barevných provedení. Další možností je patinování.

Základní barevné provedení
• černá
• tmavě červená
• hnědá
• světle hnědá
• kovová
• šedá
• modrá
• žlutozelená
• tmavě zelená

Patina
• zlatá
• stříbrná
• bronzová
• zelená

POVRCHOvÁ ÚPRAVa

Konce bez zakončení

Kované špičky

Kované konce

V naší vzorkovně naleznete celou řadu zakončení kovaných tyčí. V podstatě ale existují tři základní dělení.
• Konce bez zakončení
Ne každý si potrpí na přezdobený plot a řídí se heslem „v jednoduchosti je krása“. Právě pro tyto zákazníky
je připravena nabídka plotů s decentním zakončením hran, které se hodí zejména k moderním stavbám.
• Kované špičky
Nabízíme více než 20 druhů kovaných špiček, které si zákazník může vybrat v naší vzorkovně.
Kované špičky plní kromě okrasných funkcí také funkci bezpečnostní.
• Kované konce
Kované konce jsou kompromisem mezi kovanými špičkami a konci bez zakončení. Na tomto typu zakončení
je velký podíl ruční práce.

TYPY ZAKONČENÍ

kovaný plot valladolid

kovaný plot Vigo

KovANÝ PLOT granada
kovaný plot Bilbao

kovaný plot Madrid

kovaný plot Murcia

kovaný plot Córdoba
Kovaný plot Valencia

realizace
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KOVANÝ PLOT GIJÓN
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UNIKÁTNÍ DESIGN
Provádíme i náročná a netradiční řešení kovaných plotů.
Na přání klientů využíváme služeb designérů a architektů, kteří ke každé zakázce připraví vizualizaci celého projektu.
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Sídlo firmy
Anny Letenské 171
725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou
+420 724 200 171
zamecnictvi.planka@seznam.cz
www.zp-kovaneploty.cz

Kontaktní osoby
Břetislav Planka
+420 724 200 171
zamecnictvi.planka@seznam.cz
Aleš Planka, DiS.
+420 606 559 710
planka.ales@seznam.cz

