
Ploty Diviš





Kovářství Diviš
Historie Kovářství Diviš se začala psát
v roce 2006, kdy jsme navázali  na podnik 
mého otce založený v roce 1992. 

Zkušenosti, které jsme získali za více než 
25 let existence, nám ukázaly, že kouzlo naší 
práce nespočívá v množství realizovaných 
zakázek, ale v překonávání nových výzev 
přijímaných společně s každou zakázkou.

Věřím, že naplníme i Vaše očekávání.

Radek Diviš
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Co nabízíme
Specializací našeho Kovářství jsou ne-
jen tradiční kované ploty, ale také moder-
ní ploty z tahokovu či hliníkových profilů. 
Kromě plotových polí zhotovujeme i ocelové 
sloupky, vchodové branky a vjezdové brány 
včetně pohonů. Váš nový plot můžete navíc 
doplnit poštovní schránkou nebo kovaným 
číslem z naší dílny.

Ať už rekonstruujete starší dům nebo budu-
jete novostavbu, široká škála designů plo-
tů v jednotlivých kategoriích vám umož-
ní  je vhodně doplnit. S výběrem vám rádi 
poradíme.

cl-101/2 cl-102/2 cl-102/2
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tq-50 mo-001 kombinované s ta-80 mo-011

Kvalitní povrchová úprava včetně žárové-
ho zinkování zaručuje, že o svůj nový plot 
nemusíte pečovat minimálně po dobu ná-
sledujících 40 let. Finální elektrostatický 
nástřik zajišťuje v porovnání s práškovými 
barvami snadnou možnost opravy v přípa-
dě mechanického poškození.

Všechny zakázky realizujeme na míru. 
Poptejte svůj nový plot a my vám zašleme 
nezávaznou cenovou nabídku. Pokud vás 
zaujme, náš obchodní zástupce provede
přesné zaměření v místě realizace, 
poradí vám se stavební připravenos-
tí a vyhotoví grafický návrh. Po jeho 
odsouhlasení se již můžete těšit na 
nový plot, který během několika týdnů 
vyrobíme a namontujeme. V případě potře-
by nabízíme také servisní práce.

Svým výrobkům důvěřujeme. Nabízíme 
proto prodlouženou pětiletou záruku na 
veškerý námi  zhotovený sortiment.

Bezúdržbová úprava Realizace na míru Záruka 5 let



6

Klasické ploty
Klasické ploty v sobě snoubí střídmý de-
sign a funkčnost při zachování příznivé 
ceny. Jednotlivé motivy lze doplnit zhuště-
ním ve spodní části, které plní svůj prak-
tický i estetický účel zároveň. Požadujete-li 
dekorativnější provedení, můžete model z 
této kategorie obohatit také o zdobný prvek 
či libovolné zakončení tyčí z naší nabídky. 
Klasické ploty standardně zhotovujeme z 
plné čtyřhranné oceli 14 x 14 mm a ploché 
oceli 30 x 6 mm. Tyto materiály dokážeme 
na přání zákazníka také dále zušlechťo-
vat – opracovávat po hranách či po ploše. 
Veškeré spoje klasických plotů nýtujeme či 
sponkujeme ručně.

zhuštění plotu kovaná zakončení tyčí nýtované spoje
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Vzorník klasických plotů

cl-101

cl-103/2

cl-104

cl-102

cl-104/2

cl-101/2

cl-100

cl-102/2

cl-103
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Vzorník klasických plotů

cl-202

cl-210/2

cl-222

cl-207

cl-222/2

cl-201/2

cl-201

cl-207/2

cl-210
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cl-302

cl-504/2

cl-504

cl-303

cl-522/2

cl-522

cl-301

cl-408/2

cl-408
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Jsou nadstandardí skupinou doplňující kla-
sické ploty. Jejich umístění a počet si lze 
libovolně zvolit. Někdy je vhodné zdobný-
mi prvky doplnit pouze vjezdovou bránu s 
vchodovou brankou, jindy plot vyzní lépe, 
je-li ozdoben celý. Rádi vám s volbou zdob-
ného prvku poradíme, popřípadě navrhne-
me novým motiv přímo pro vás.

Zdobné prvky

ex-012 ex-021 ex-005
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Vzorník zdobných prvků

ex-002

ex-020

ex-011

ex-005

ex-021

ex-012

ex-001

ex-016

ex-009
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Vzorník zakončení tyčí

z-01

z-07

z-02

z-08

z-03

z-09

z-04

z-10

z-05

z-11

z-06

z-12
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z-13 z-14 z-15 z-16 z-17 z-18

z-19 z-20 z-21 z-22 z-23 z-24
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Kovářské zušlechtění a patina

Kovářské zušlechtění nabízí 
opracování původního hladké-
ho materiálu po hranách, po 
ploše, nebo obojím způsobem. 
 
Patina je volitelný nátěr dodá-
vající plotu starobylý vzhled. 
Nejlépe patina vyniká na ko-
vářsky opracovaných površích, 
které jsou v naší nabídce pod 
označením m-2, m-3 a m-4.

stříbrná zlatá měděná

m-1 m-2 m-3 m-4

Patina
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Povrchová úprava

černá hnědá stříbrošedá antracitová

kovářská černá kovářská hnědá kovářská šedá kovářská antracitová

vrstvy povrchové úpravy

Používáme převážně epoxidové nebo po-
lyuretanové barvy od německého výrobce, 
které jsou nanášeny elektrostatickým ná-
střikem mokrou cestou na pasivací upra-
vený žárový zinek. Díky této úpravě je plot 
bezúdržbový a v případě mechanického 
porušení nátěru je možné poškozené mís-
to vždy opravit. Jako závěrečnou úpravu 
můžete vybrat jakoukoli barvu ze vzorníku 
RAL nebo zvolit některý z námi nabízených 
metalických odstínů.

- finální barva
- základová barva
- pasivace
- žárový zinek
- ocel
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cl-102/2
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dvoukřídlá brána cl-102/2 s podzemními pohony značky Roger Technology
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Klasický kovaný plot kombinující plotová 
pole v designu cl-101 a vchodovou branku 
v designu cl-103/2. Zakončení tyčí z-19 se 
propisuje i do zhuštění branky v její dolní 
části. Celek je doplněn romanticky vyhlíže-
jícími zdobnými prvky ex-021 a kovaným 
číslem. Finální barva - kovářská černá.

plotové pole s brankou

zdobný prvek v bráně a brance

zakončení tyčí zdobný prvek v plotových polích

plotová pole design cl-101 
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Klasický kovaný plot se samonosnou pojez-
dovou bránou a dvěma brankami v designu 
cl-102/2. Zakončení všech tyčí z-16. Finálná 
barva - antracit (RAL 7016).

detail branky

zhuštění

vchodová branka vjezdová brána a branka na popelnici

plotová pole design cl-102/2 
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plotová pole cl-103 s brankou cl-103/2
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samonosná brána cl-103/2 a plotová pole cl-103
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Plotová pole v designu cl-222 osazená do 
zděných sloupků. Povrch čtyřhranů i ploché 
oceli je kovářsky zušlechtěn po hranách 
i po ploše (m-3). Zakončení tyčí z-05.  
Finální barva - kovářská černá.

cl-222

kovářské zušlechtění m-3plotová pole design cl-222
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Kovaný plot v designu cl-101 s ocelovými 
sloupky osazenými na nízké podezdívce. Na 
přání objednavatele zmenšeny rozteče mezi 
tyčkami. Pojezdová samonosná brána se šíří 
průjezdu 5 metrů předělená dvěma svislými 
profily. Zakončení tyčí z-02. Finální barva - 
kovářská černá. 

cl-101 s ocelovými sloupky

vjezdová bránaplotová pole design cl-101 
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plotové pole cl-103 se zmenšenými roztečemi tyčí
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plotová pole cl-103 se zmenšenými roztečemi tyčí
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Oplocení v designu cl-103 osazené do 
zděných sloupků. U vchodové branky a 
vjezdové brány snížena průhlednost pomocí 
tahokovu. Dvoukřídlá brána doplněna auto-
matickým lineárním pohonem značky Hör-
mann. Zakázka realizována včetně dvířek 
na elektřinu a plyn. Zakončení tyčí z-09. 
Finální barva - kovářská černá.

detail  brány

dvířka na elektřinu

kovaná brána s tahokovem nýtované spoje

plotová pole design cl-103
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Atypický design plotu a balkonového 
zábradlí realizovaný dle představ zákazní-
ka. Čtyřhranná ocel 14x14 mm je nahodile 
přivařena na nosné konstrukce. Samonosná 
pojezdová brána je ovládána automatickým 
pohonem značky Hörmann. Vchodová bran-
ka je osazena elektrickým zámkem. Finální 
barva - kovářská černá.

plotové pole

detail vchodové branky

detail kotvení plotového pole detail plotového pole

vjezdová brána v atypickém designu
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bezpodezdívková varianta designu cl-102/2 s ocelovými sloupky v mírném svahu
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design cl-102/2



30

Historické ploty
Historické ploty jsou synonymem řemeslné 
dokonalosti. Všechny modely jsou realizo-
vány výhradně z plných materiálů, veškeré 
spoje těchto materiálů jsou řešeny osvědče-
nými kovářskými technikami, jako je probí-
jení, kalibrování, provlékání, roznýtování či 
rozpěchování. Stejně jako u kategorie kla-
sických plotů je možné materiály dále ko-
vářsky zušlechťovat – opracovávat po hra-
nách či po ploše.

hi-002 hi-005 hi-013
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Design plotu založený na nejstarším způso-
bu spojovaní materiálů ručním probíjením 
za tepla a provlékáním. Materiály musí být 
plné a masivní. Provlékat lze jak čtyřhranné 
profily, tak kulatiny.

hi-002

hi-002 hi-005 hi-006

Jedná se o nejoblíbenější design z katego-
rie historických plotů. Čtyřhrany 14x14 mm  
jsou osoustruženy na průměr 8 mm, pro-
vlečeny vyvrtanými otvory v nosné ploché 
oceli 40x20 mm a ručně roznýtovány.

hi-005
Výchozí čtyřhran 14x14 mm je pravidelně 
“esíčkovitě” natvarován. Jednotlivé tyče jsou 
spojovány za tepla ručně kovanými sponka-
mi z ploché oceli. Tyto sponky lze dekorovat 
ručně vysekávaným motivem.

hi-006
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Čtyřhranná ocel 16x16 mm je za tepla ruč-
ně probita a pomocí masivních kovaných 
nýtů spojena s plochou ocelí 40x10 mm. Za-
končení tyčí lze zvolit libovolně z nabídky 
na strankách 12 a 13 tohoto katalogu.

Žebírkové pletivo bylo hojně užívaným oplo-
cením u staveb v druhé polovině minulého 
století. Výplň se čtvercovými oky o rozmě-
rech 50x50 mm je napojeno na nosný rám z 
kulatiny o průměru 14 mm. Rám je svařova-
ný. Konstrukce vchodových branek a bran 
jsou z ocelových trubek s koleny.

hi-009 hi-013

hi-009 hi-013
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branka a plotová pole hi-013

kování branky

detail uchycení výplně detail kotvení plotových polí

kolejnicová brána hi-013

detail vchodové branky
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detail spojů hi-002
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zábradlí v designu hi-002
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detail spojů hi-005
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oplocení v designu hi-005
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Moderní ploty
Moderní ploty jsou rozmanitou skupinou 
modelů, které svým geometrickým řešením 
vhodně doplní vaši novostavbu či minimali-
sticky vyhlížející starší dům. Kromě plotů z 
horizontálně nebo vertikálně uložených hli-
níkových profilů či tvarově páleného plechu 
v této kategorii najdete také průhlednější 
varianty sestavené z kruhové a ploché oce-
li. Charakteristické jsou pro tuto skupinu 
šroubované a svařované spoje.

mo-011mo-004 mo-003
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Základním materiálem tohoto designu je 
plochá ocel přivařená kolmo na nosný rám. 
Při čelním pohledu je tento model průhled-
ný, při nahlížení na plot z jakéhokoliv jiného 
úhlu však vytváří neprůhlednou bariéru.

Vychází z tradičního dřevěného oplocení 
městských vil. Původní dřevo je ale nahra-
zeno ocelovou nosnou konstrukcí s hliníko-
vými uzavřenými profily 100x20 mm spoje-
nými s rámem vratovými šrouby.

Nabízí vypalování libovolného motivu do 
hliníkového plechu síly 4 mm. Tabule ple-
chu je uložena v rámu z uzavřeného ocelo-
vého “L” profilu pohledově širokého 70 mm.

mo-001 mo-002 mo-003

mo-001 mo-002 mo-003
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Zcela neprůhledný design ze 4 mm silných 
hliníkových plechů s přiznaným nerezovým 
spojovacím materiálem. Nosná konstrukce 
je zhotovena z uzavřených ocelových pro-
filů.

Hliníkové uzavřené profily 100x20 mm jsou 
na sebe kladeny žaluziovým způsobem bez 
jakýchkoliv mezer. Nosné konstrukce jsou 
vyrobeny z ocelových uzavřených profilů.

Jedná se o jeden z nejoblíbenějších desig-
nů z kategorie moderních plotů. Horizon-
tálně kladené hliníkové profily 100x20 mm 
jsou kotveny bez pohledového spojovacího 
materiálu do rámů z ocelových “L” profilů.  
Díky 10 mm velkým mezerám mezi profily 
je tento model ideálním kompromisem mezi 
průhledným plotem a plotem dodávajícím 
pocit soukromí. Sloupky jsou záměrně vole-
ny co nejsubtilnější pro zvýraznění horizon-
tálních linií.

mo-004 mo-009 mo-011

mo-004 mo-009 mo-011
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Ocelové kulatiny o průměru 14 mm jsou pro-
taženy rámem z ploché oceli o rozměrech  
40 x 10 mm. Kulatiny lze zaměnit za 
čtyřhrannou ocel. Spoje jsou svařovány. 

Natočené ocelové profily 50x20 mm jsou 
usazeny v rámu z uzavřených profilů. Me-
zera mezi horizontálně uloženými profily je 
přibližně 25 mm. 

mo-012 mo-019

mo-012 mo-019
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mo-003
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plotové pole mo-003
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samonosná brána mo-011

plotové pole mo-011

kování vchodové brankydetail kotvení plotových polí plotové pole se sloupkem

dvě samonosné brány mo-011
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plotové pole

detail pantu detail kotvení plotového pole

vchodová branka

atypický moderní design

Atypický design jehož výplň je tvořena ku-
latinou průměru 12 mm přivařenou mezi 
horizontální profily. Dvoukřídlá brána o prů-
jezdu 3,5 metru je ovládána automatickými 
lineárními pohony značky Hörmann. K real-
izaci patří mimo jiné i přístřešek nad vstu-
pem a zastřešení parkovacích stání. Finální 
barva - antracit (RAL 7016).
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Tahokovy
Předností plotů z tahokovu je nejen jejich 
moderní vzhled, ale i pestrá nabídka designů 
lišících se mírou průhlednosti. U plných ta-
hokovů lze využít rozdílné optické propust-
nosti. Při pohledu z ulice na pozemek je totiž 
průhlednost nižší než v opačném směru.

ta-60 tq-50 ta-80
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průhlednost tahokovu 57%
rozměry oka 22 x 12 mm
síla můstku 2 mm
síla plechu 2 mm

maximální rozměry polí bez předělů:
1000 x 2000 mm

průhlednost tahokovu 69%
rozměry oka 42 x 12 mm
síla můstku 2.5 mm
síla plechu 2 mm

maximální rozměry polí bez předělů:
1000 x 2000 mm 
2000 x 1000 mm
1250 x 2500 mm

průhlednost tahokovu 81%
rozměry oka 62.5 x 25 mm
síla můstku 2.5 mm
síla plechu 3 mm

maximální rozměry polí bez předělů:
1000 x 2000 mm
1250 x 2500 mm

to-20 tk-25 tk-55

tk-55to-20 tk-25
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průhlednost tahokovu 68%
rozměry oka 30 x 23 mm
síla můstku 2.3 mm
síla plechu 2 mm

maximální rozměry polí bez předělů:
1000 x 2000 mm
1250 x 2500 mm
 
při otočení tahokovu také:
2000 x 1000 mm 
2500 x 1250 mm

průhlednost tahokovu 70%
rozměry oka 50 x 37 mm
síla můstku 4.5 mm
síla plechu 3 mm

maximální rozměry polí bez předělů:
1000 x 2000 mm
1250 x 2500 mm
 
při otočení tahokovu také:
2000 x 1000 mm 
2500 x 1250 mm

průhlednost tahokovu 11%
rozměry oka 47 x 18 mm
síla můstku 8 mm
síla plechu 1.5 mm

maximální rozměry polí bez předělů:
1500 x 2000 mm
2000 x 1500 mm

tq-30 tq-50 th-20

th-20tq-30 tq-50
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průhlednost tahokovu 12%
rozměry oka 100 x 35 mm
síla můstku 15 mm
síla plechu 1.5 mm

maximální rozměry polí bez předělů:
2000 x 1500 mm

průhlednost tahokovu 28%
rozměry oka 62 x 20 mm
síla můstku 9 mm
síla plechu 1.5 mm

maximální rozměry polí bez předělů:
1500 x 2000 mm
2000 x 1500 mm (dodává se i v materiá-
lu Cor-ten)

průhlednost tahokovu 8%
rozměry oka 110 x 52 mm
síla můstku 24 mm
síla plechu 1.5 mm

maximální rozměry polí bez předělů:
1500 x 2000 mm
2000 x 1500 mm

th-30 ta-60 ta-80

ta-80th-30 ta-60
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ta-60
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kování u dvoukřídlé brány ta-60
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napojení zábradlí z ocelových lanek na plot tq-50
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detail tahokovu tq-50

kování vchodové branky

samonosná brána tq-50

Samonosná brána je ovládána auto-
matickým pohonem značky Roger Tech-
nology. Šíře průjezdu 5 metrů je optimální 
pro vjezd dvou osobních automobilů ve-
dle sebe. Vchodová branka je doplněna o 
elektrický zámek. Finální barva - antracit 
(RAL 7016).

detail horizontálního předělu
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Vchodové branky

jednokřídlá branka cl-102

Tipy

Vchodové branky jsou nedílnou součástí 
celého plotu. Doporučená šířka branky je 
1,1 m. U branek širších než 1,3 m je vhodné 
volit branky dvoukřídlé. 

branky lze osadit elektrickým zámkem,      
který umožňuje odemčení na dálku
mezeru pod brankou lze výrazně zmenšit, 
pokud terén za brankou nebude prudce 
stoupat

-

-
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ko-1 ko-2 ko-3 ko-4

ka-1

U všech námi vyráběných klik 
si lze zvolit, mají-li být otočné 
nebo pevné.  Variantu s pevnou 
klikou zvolte v případě kombi-
nace s elektrickým zámek.

Kování

kl-1 kl-2 kl-3

ka-4ka-2 ka-3
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Křídlové brány

dvoukřídlá brána cl-210

Jednokřídlé i dvoukřídlé vjezdové brány lze 
osadit lineárními nebo podzemními auto-
matickými pohony. Maximální doporučená 
šíře průjezdu je 5 m.  

- subtilní konstukce
- rychlé otevírání

Výhody

brány nemohou být umístěny ve svahu
terén za bránou nesmí prudce stoupat
prostor za bránou není možné využít  
pro parkování

Nevýhody
-
-
-
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Ř.J.
A1 
A2 
 

PK 
P1 
P2 
 
 
 
 
 
 
 
 

F1 
F2 
 
 
 
 
M

Stavební připravenost

řídící jednotka 
pohon č. 1 
pohon č. 2 
 
přívodní kabel 230V - CYKY 3 x 2.5
CYKY 4 x 1.5 mezi Ř.J. a A1 
CYKY 4 x 1.5 mezi Ř.J. a A2 
 
u lineárních pohonů: 
jsou kabely vyvedeny 300 mm nad úroveň 
terénu směrem do pozemku 
 
u podzemních pohonů: 
jsou kabely vyvedeny 100 mm pod úroveň 
terénu směrem k protilehlému sloupku 
 
SYKFY 3 x 2 x 0.5 mezi Ř.J. a čidlem 1 
SYKFY 3 x 2 x 0.5 mezi Ř.J. a čidlem 2 
kabely jsou vyvedeny 500 mm nad úroveň 
terénu mimo osy sloupků směrem od pozemku 
(do ulice) 
 
CYKY 3 x 1.5 mezi Ř.J. a majákem
 

Kabely nesmí být prosmyčkovány!

půdorys

čelní pohled (schéma kabeláže)

pozemek
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Samonosné brány

samonosná brána cl-103 se zdobným prvkem ex-001

Mají své místo všude tam, kde je požadován 
široký průjezd. Podmínkou je ovšem dostatek 
prostoru pro jejich otevření. Celková délka 
brány je totiž o více než třetinu větší než 
samotná šířka průjezdu. Všechny námi vy-
ráběné brány lze osadit automatickým po-
honem. Při použití magnetického čidla se 
může vjezdová brána pohybovat i za vchod-
vou brankou.

- nebrání vozidlům v prakování
- bezproblémovost v zimních měsících,  
   nejsou v kontaktu se zemí
- šířka průjezdu není takřka omezena
- možnost pohybu do svahu

Výhody

- masivní nosná konstrukce
- prostorově náročná ve směru otevírání

Nevýhody
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Stavební připravenost

půdorys základu

čelní pohled (schéma kabeláže)

půdorys vývodu kabeláže

A.P.

PK 

F1 
F2 
 
 
 
M 
 
 
 
 
Z

automatický pohon
 
přívodní kabel 230V - CYKY 3 x 2.5
 
SYKFY 3 x 2 x 0.5 mezi A.P. a čidlem 1 
SYKFY 3 x 2 x 0.5 mezi A.P. a čidlem 2 
kabely jsou vyvedeny 500 mm nad úroveň 
terénu v osách sloupků 
 
CYKY 3 x 1.5 mezi A.P. a majákem 
maják může být ukotven na vodící sloupek 
 
 
 
betonový základ 
rozměry základu se liší v závislosti na velikosti 
brány viz. tabulka níže 
 
vršek základu může být utopen 100 mm pod 
úroveň terénu, aby bylo možné po osazení brány 
betonový základ zakrýt dlažbou či kačírkem 

 

kabely nesmí být prosmyčkovány!

A (průjezd) 3000 4000 5000 6000 7000
B (základ) 1500 1850 2150 2500 2800
celk. délka 4500 5850 7150 8500 9800

rozměry jsou uvedeny v mm 

pozemek

pozemek

základ musí sahat do nezámrzné hloubky
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Kolejnicové brány
Tento typ bran se uplatní tam, kde není 
možné instalovat brány křídlové ani brány 
samonosné. Všechny námi vyráběné brány 
lze osadit automatickým pohonem. Při po-
užití magnetického čidla se může vjezdová 
brána pohybovat i za vchodvou brankou.

- nebrání vozidlům v prakování
- mohou se pohybovat ve svahu
- šířka průjezdu není omezena

Výhody

- v zimních měsících je nutné kolejnici čistit
- prostorově náročná ve směru otevírání

Nevýhody
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Stavební připravenost

půdorys základu

čelní pohled (schéma kabeláže)

půdorys vývodu kabeláže

A.P.

PK 

F1 
F2 
 
 
 
M 
 
 
 

K
 
Z

automatický pohon
 
přívodní kabel 230V - CYKY 3 x 2.5
 
SYKFY 3 x 2 x 0.5 mezi A.P. a čidlem 1 
SYKFY 3 x 2 x 0.5 mezi A.P. a čidlem 2 
kabely jsou vyvedeny 500 mm nad úroveň 
terénu v osách sloupků 
 
CYKY 3 x 1.5 mezi A.P. a majákem 
maják může být ukotven na vodící sloupek 
 
 
 
kolejnice 
 
betonový základ 
 
vršek základu může být utopen 100 mm pod 
úroveň terénu, aby bylo možné po osazení 
brány betonový základ zakrýt dlažbou 
 

 

kabely nesmí být prosmyčkovány!

A (průjezd) 3000 4000 5000 6000 7000
pohon 500 500 500 500 500

B (prostor) 3500 4500 5500 6500 7500

rozměry jsou uvedeny v mm 

pozemek

pozemek

základ musí sahat do nezámrzné hloubky
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Teleskopické brány
Jedná se o kolejnicové brány, které byly vy-
vinuty do průjezdů s omezeným prostorem 
pro otevření brány. Brány jsou složeny ze 
dvou dílů, které při otvírání zajíždějí za sebe. 
Všechny námi vyráběné brány lze osadit 
automatickým pohonem.

- prostorově nenáročné
- rychlé otevírání

Výhody

- v zimních měsících je nutné kolejnici čistit
- brány se nemohou pohybovat do svahu
- nápadná kosntrukce bran

Nevýhody
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Stavební připravenost

půdorys základu

čelní pohled (schéma kabeláže)

půdorys vývodu kabeláže

A (průjezd) 3000 4000 5000 6000 7000
pohon 700 700 700 700 700

B (prostor) 2100 2600 3100 3600 4100

rozměry jsou uvedeny v mm 

pozemek

pozemek

A.P.

PK 

F1 
F2 
 
 
 
M 
 
 
 

K
 
Z

automatický pohon
 
přívodní kabel 230V - CYKY 3 x 2.5
 
SYKFY 3 x 2 x 0.5 mezi A.P. a čidlem 1 
SYKFY 3 x 2 x 0.5 mezi A.P. a čidlem 2 
kabely jsou vyvedeny 500 mm nad úroveň 
terénu v osách sloupků 
 
CYKY 3 x 1.5 mezi A.P. a majákem 
maják může být ukotven na vodící sloupek 
 
 
 
kolejnice 
 
betonový základ 
 
vršek základu může být utopen 100 mm pod 
úroveň terénu, aby bylo možné po osazení 
brány betonový základ zakrýt dlažbou 
 

 

kabely nesmí být prosmyčkovány!

základ musí sahat do nezámrzné hloubky
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Příslušenství

Nahrazuje poštovní schránku. Zároveň 
umožňuje zabudování videokomunikátoru 
nebo zvonkového tlačítka. Dále jej lze dopl-
nit plastickým nebo vypalovaným číslem či 
názvem ulice. 

Ocelový box
Jsou alternativou ke sloupkům zděným.  
V porovnání s nimi jsou subtilní a nevyža-
dují podezdívku ani souvislý betonový zá-
klad. Mohou být užity samostatně, nebo je 
lze kombinovat se zděnými sloupky a pode-
zdívkou. Ocelové sloupky určené do betonu 
dodáváme v předstihu. Sloupky s kotevní 
patkou osazujeme na předem připravený 
betonový základ při montáži plotu.

Ocelové sloupky

ocelový box se dvěma schránkami plot s ocelovými sloupky ocelový sloupek  na podezdívce
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kovaná čísla moderní čísla dvířka na elektřinu a HUP

poštovní schránka sch-0 poštovní schránka sch-3 poštovní schránka sch-4



Obchodní zástupci

Vzorkovny

Michal Voborník
+420 774 488 003
vobornik@kovarstvi-divis.cz

Praha
Marie Cibulkové 334/22
140 00 Praha - Nusle

otevřeno po telefonické domluvě
+420 774 488 003 
+420 777 292 111

Jan Vaněčka
+420 777 292 111
vanecka@kovarstvi-divis.cz

Chlum u Hradce Králové
Chlum 91
503 12 Všestary

otevřeno po telefonické domluvě
+420 604 825 113 
+420 774 288 001

Rychlý kontakt
info@kovarstvi-divis.cz 
 
zakázková výroba 
+420 774 488 003 
 
eshop 
+420 604 825 113

Firma
Radek Diviš 
Bříza 62 
503 12 Všestary

+420 774 288 001 
IČ: 74018604 
DIČ: CZ7904153224 





www.ploty-divis.cz
www.kovarstvi-divis.cz 

shop.ploty-divis.cz


