
 

 
 

  

-  

- brána  

- 2 ks sloupek pantový 

- 4 ks pantů 

    

- brána  

- 2 ks sloupek pantový 

- doraz, klika, zámek, 4 panty 

 

 

 

Bránu položíme na rovný podklad (zem) a sestavíme podle následujícího návodu:  

 

Nejprve namažeme čepy na křídlech bran, případně pouzdra na pantech, vhodným mazacím tukem. 

Do spodního otvoru ve sloupcích zasuneme panty a nastavíme je na střed závitu tak, aby je bylo 

možno později seřídit, poté zajistíme podložkou a maticí. Do pouzder pantů zasuneme pantové čepy 

umístěné na spodku obou křídel bran. Na horní čep křídla nasuneme pouzdra pantů a provlečeme 

přes horní otvor ve sloupku a rovněž je nastavíme na střed závitu a zajistíme podložkou a maticí. Mezi 

obě křídla brány vložíme např. dřevěnou lištu tak, aby vznikla mezi bránovými křídly cca 5 - 8 mm 

mezera. Takto sestavenou bránu pevně zafixujeme (drátem). 

Podle rozteče sloupků vykopeme (vyvrtáme) díry alespoň 80 cm hluboké. Celou sestavenou bránu 

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

terénu. Sloupy zalijeme betonem a necháme alespoň 5 dní vyzrát. Pro zpevnění doporučujeme na 

kraje bránových sloupků nainstalovat vzpěry. Přesné vymezení vůlí provedeme pomocí seřízení na 

pantech. 

Doporučená údržba: 1 x ročně namazat čepy pantů a střelku zámku. 
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