
 
 

 
 

- branka  

- sloupek pantový 

- 2 ks pantů 

-  

 

- branka  

- sloupek pantový 

- sloupek dorazový 

- doraz, klika, zámek, 2 panty 

-  

 

 

 

Brankový systém si položíme na rovný podklad a sestavíme dle následujícího návodu:  

Do dolního pantu brankového sloupu zasuneme pantový čep umístěný na spodku branky. Vrchní 

trubičkový pant zasuneme do díry na pantovém sloupku a zajistíme maticemi. V případě systému FAB 

připevníme pomocí drátu ještě zavírací sloupek tak, aby mezi brankou a zavíracím sloupkem vznikla 

mezera cca 5mm ( např. vložením dřevěné lišty). Celý systém pevně zafixujeme. 

 

Podle rozteče sloupků vykopeme (vyvrtáme) díry alespoň 80 cm hluboké. Celý zafixovaný brankový 

systém zasuneme sloupky do děr, zajistíme pomocí dřevěných latí, aby byla dodržena kolmost brány 

vůči terénu. Opatrně zalijeme betonem s kamením a necháme alespoň 5 dní vyzrát. Pro zpevnění 

doporučujeme na kraje brankových sloupků nainstalovat vzpěry. Drobné nepřesnosti při betonování 

nebo častém používání brány jsme schopni doladit pomoci závitového spoje na vrchním pantu branky. 

Při systému OKO postupujeme stejně, akorát zaléváme pouze jeden brankový sloup (pantový) po 

zatvrdnutí vykopeme díru na pozici sloupku zavíracího a podle umístění branky zabetonujeme sloupek 

plotový se vzpěrou, kde z jedné strany dovírá branka a z druhé strany pokračuje pletivo 
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