
Katalog plotů

Moderní Kované



Existence našeho počátku sahá do roku 2004, kdy pan Hubáček, majitel dnešní firmy, 
začal po škole Uměleckého kováře vytvářet první výrobky.

V dnešní době se zaměřujeme především na výrobu vchodových branek, křídlových 
a pojezdových bran s pohonem na dálkové ovládání. Ke každé zakázce přistupujeme 
individuálně a ploty vyrábíme na míru ke spokojenosti zákazníka. Můžete od nás 
očekávat kvalitní výrobky se zaměřením na detail.

Od konkurence se lišíme tím, že stále ctíme ruční práci.  Každý náš nýt je ručně 
zanýtován. Kované prvky prošli pecí a kovadlinou. Každý plot je opatřen žárovým 
zinkem, aby bylo zajištěno min. 30 let krásného vzhledu bez natírání, K tomu nám
pomáhají i kvalitní kovářské barvy nebo barvy RAL odstínů od kvalitního českého 
výrobce Spectrum Franěk. 

Součástí služeb od nás je reálné zaměření, konzultace daného prostoru a potřeb, 
poradenství ohledně stavební připravenosti, doporučení vhodného designu, 
servis pohonů na dálkové ovládání aj...

Budeme velice rádi, pokud i Vy nám dáte Vaši důvěru.

O nás



Kované ploty 

Varianta se zhuštěním, např.:

KL 1 KL 2 KL 3

KL 4 KL 5 KL 6

KL 7 KL 8 KL 9

KL 10 KL 11 KL 12



Dekorativní prvky:
Příklady

DE 1 DE 2 DE 3

DE 4 DE 5 DE 6

DE 7 DE 8 DE 9

DE 10 DE 11 DE 12

DE 13 DE 14 DE 15



Provedení materiálu:

hladké oklepávané

Typ spojení:
svařované nýtované

Detail nýtovaného spoje:
Naší předností je ruční nýtování - každý nýt je kladivem roztlučen 
s vytvořením požadované hlavičky.



Zakončení tyčí:

rovné šikmé kulička

pěchované pěchované zahnuté špice

Více druhů špic na výběr:

Dekorativní prvky:
a) b) c) d) e) f) g) h)



Dekorativní prvky:

Ornamenty:

Povrchová úprava:

DUPLEX = žárový zinek + vrchní dvousložková barva 

žárový zinek = antikorozní úprava na min. 30let
vrchní dvousložková barva = trvanlivost na dlouhá léta

Patina

Odstín dle výběru z kovářských odstínů nebo RAL



Moderní ploty 
Tahokov, dřevěná výplň, lamely, děrovaný plech atd...

Druhy tahokovu dle velikosti oka a propustnosti:

COLLEGE 15% 
velikost oka160 x 40 - 18 x 1,5 mm

FILS-21 33% 
velikost oka 45 x 13,4 - 5 x 1,5 mm

PORTA 46% 
velikost oka 85 x 35 - 11 x 1,5 mm

PRIVACY 5,3% 
velikost oka 62 x 28 - 14 x 1,5 mm

RB-45 32% 
velikost oka 28 x 14 - 5 x 1 mm

RB-65 35% 
velikost oka 62 x 23 - 8 x 1,5 mm

RESIDENCE 9% 
velikost oka 45 x 18 - 8 x 1,5 mm

URBAN 15% 
velikost oka 100 x 30 - 13 x 1,5 mm



Klademe důraz na detail a kvalitně odvedenou práci.

Branky:

Plotová pole:

Vjezdové posuvné brány:



Vjezdové brány posuvné:
Posuvné brány patří mezi neoblíbenější druh bran. Jsou vhodné 
i tam, kde je stoupající terén, který by bránil otočení křídla brány.

1) brány samonosné vedené vzduchem

2) brány vedené po kolejnici

Nabízíme pohony s dálkovým ovládáním o kvalitních dodavatelů:



Vjezdové brány křídlové:

1) dvoukřídlová brána

2) jednokřídlová brána

Bránu je možné kotvit do předem připravené betonové podezdívky s řádným 
armováním nebo kovových sloupů 100x100mm, které Vám dodáme.



Příslušenství:
Součástí branky je komplet zámková část s FAB.
Branku je možné dodat s elektrozámkem.

Kované kliky a koule

Nerezové kliky a koule:

Nastavitelné panty:Kované štítky:

zdobený hladký

:
K 1 K 2

K 3 K 4

N 1 N 2 N 3 N 4





- obecně 1/3 průjezdu





Realizace:









tel: 775 081 906
tel: 608 556 606

ironsmith@email.cz

WWW.IRONSMITH.CZ

Spolupracujeme s:
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