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Jaký je rozdíl mezi samonosnou bránou Exclusive a Standard? 

Samonosné brány Exclusive mají nosný C profil 100x125, který díky své velikosti a tuhosti dovoluje 

vyrobit bránu až pro 13 m průjezd. Uvnitř tohoto C profilu se nachází plastový hřeben, na který se 

nasazuje nosný vozík, který je umístněn na straně vjezdu. Plastový hřeben tedy nijak nenaruší 

venkovní vzhled brány. Na nosný vozík se nasadí pastorek elektrického pohonu, který přes 

integrovaný převod pohání samonosnou bránu. Samonosné brány Exclusive můžou být i v 

teleskopickém provedení. Maximální rozměr brány je šířka 13000 x výška 2000 mm. 

Samonosné brány Standard mají nosný C profil 60x60, který je výrazně levnější a dovoluje nám 

vyrobit bránu do maximální velikosti průjezdu 5 m. Plastový hřeben se nachází na venkovní straně 

rámu a je překryt hliníkovým krycím profilem. Provedení samonosné brány Standard je velmi 

oblíbeným řešením v případě, že hledáte nízkou pořizovací cenu. Maximální rozměr brány je šířka 

5000 x výška 2000 mm. 

Samonosné brány NOVAVISIO mají následující výhody: 
• záruka 5 let na produkt a povrchovou úpravu 

• česká výroba na míru vašim požadavkům 

• 15 základních barev bez příplatku 

• všechny barvy se strukturovaným povrchem pro lepší odolnost 

• dřevěný vzhled vašeho plotu s technologií Decoral 

• kompletně nerezový spojovací materiál 

• neviditelné spojení rámu pomocí technologie TIG 

• řešení až pro 13 m vjezd na pozemek 

• integrované pohony bran do nosného sloupu 

• ovládání bran a branek pomocí telefonu, tabletu a PC 

• rychlý termín dodání (8 týdnů) 

• vypracování cenové nabídky a návrhu ZDARMA  
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Jaký může být design posuvné brány? 

Vaši posuvnou samonosnou bránu sladíme s designem celého oplocení do posledních detailů včetně 

barvy. Prohlédněte si výplň, kterou nabízíme k posuvným bránám. 

Zajímají vás barvy našich samonosných bran? 

Všechny hliníkové profily jsou opatřeny kvalitní povrchovou úpravou pomocí vypalované práškové 

barvy Tiger Drylac nebo pomocí technologie Decoral, která ošetří povrch profilu práškovou vypalovací 

barvou a následnou sublimací inkoustu z transferové fólie, do které je takto lakovaný předmět 

umístěn. Tato fólie přenáší danou dekoraci jako dřevo, žula, mramor či jiné atypické vzory. Lakování 

plotů probíhá výhradně v certifikovaných lakovnách a díky tomu Vám můžeme nabídnout na základní 

kolekci RAL barev prodlouženou záruku 5 let. Barva Decoral má standardní záruku v délce 24 měsíců. 

 

Základní kolekce barev obsahuje 15 nejoblíbenějších odstínů. Barvy jsou dodávány výhradně s 

povrchem jemná struktura. Tento povrch je u jiných dodavatelů s výrazným příplatkem, ale u našich 

produktů je v základní ceně. Pokud chcete, aby vaše oplocení bylo jedinečné, tak můžete kombinovat 

základní barvy a to zcela zdarma. 

 

Základní barvy a povrchy samonosných brán 
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Pokud Vám základní kolekce barev hliníkových plotů nevyhovuje můžete vybírat z jakékoliv barvy dle 

vzorníku RAL. Tyto barvy dodáváme s prodlouženým termínem dodání (10 týdnů) a příplatkem 10% 

ze základní ceny produktu. 

 

Absolutní jedinečnost vašemu designovému plotu dodáte díky technologii Decoral, která nám 

umožňuje dodat plot v dřevodekoru, s designem žuly, mramoru, karbonu a jiné zajímavé vzory. Tato 

technologie je výrazně dražší a proto jsou tyto vzory s 20% příplatek ze základní ceny produktu a s 

prodlouženým termínem dodání (10 týdnů). 

 

Příplatkové barvy a povrchy designových brán 
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Prohlédněte si typy pohonů pro samonosné brány? 
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Naše společnost NOVAVISIO dodává primárně pohony od francouzského výrobce společnosti SOMFY 

s 5 letou zárukou. Tato řada pohonů pro pojezdové brány se jmenuje Elixo a je dodávána vždy v 

sadách společně s fotobuňkami a dálkovými ovladači. Tento typ pohonu je možné ovládat pomocí 

tlačítka na zdi, intercomu, dálkového ovladače, ale i pomocí chytrého telefonu. 

Dále je v naší nabídce “sloupkový pohon” německé značky SOMMER, který je integrován uvnitř 

nosného sloupu posuvné brány. Jedná se o technologicky jedinečné řešení. Tyto motory dodáváme 

taktéž v sadách vždy společně s ovladači a fotobuňkami. Záruka na tento pohon je 24 měsíců. 

Jaká je stavební připravenost pro posuvné samonosné brány? 

Ze strany zákazníka je nutno připravit kompletní stavební práce (příprava vjezdu, betonový základ a 

připravení kabelů pro elektroinstalaci). Připravili jsme si pro Vás jednoduché nákresy, díky kterým 

získáte představu, co vše je nutné připravit. V případě, že by jste potřebovali pomoct, tak se na nás 

neváhejte obrátit. 

Jaká je cena samonosné brány Standard? 

Cena závisí na mnoha parametrech jako je rozměr (šířka x výška), provedení, barva, ovládání a další 

příslušenství. Kvalitní hliníková brána má vyšší pořizovací cenu než například ocelová brána s 

povrchovou úpravou zinkováním, ale její nespornou výhodou je stálost materiálu a žádné další 

investice na její údržbu. Hliníkové brány jsou výrazně lehčí než ocelové a díky tomu šetří váš pohon, 

který není tak namáhán. 

Hledáte ceník samonosných bran, které vyrábíme a dodáváme? 
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Standardní rastrový ceník bran není zveřejněný na našich webových stránkách. Tyto ceníky můžou 

být zavádějící a proto vám raději zdarma vypracujeme komplexní cenový návrh na základě vašich 

požadavků a prvotní konzultace přes telefon nebo e-mail. 

Jaký je termín dodání posuvné samonosné brány? 

Standardní termín výroby je 8 týdnů. Termín se prodlužuje v případě nadstandardní barvy nebo 

atypického provedení a to na 10 týdnů. Jistě si říkáte, že je to dlouhý termín a že jinde to zvládnout 

rychleji, v obou případech máte pravdu, ale… naše brány vyrábíme tak, jako bychom je vyráběli pro 

sebe. Pozornost věnujeme každému detailu a výsledek stojí opravdu za to. 

Jak probíhá zpracování poptávky? 

Naše společnost NOVAVISIO je výhradně výrobce a své produkty dodává prostřednictvím 

osvědčených partnerů. Vaši poptávku pečlivě zaevidujeme a předáme našemu partnerovi, který vás 

bude kontaktovat a upřesní si s vámi všechny požadavky. Poté vám zpracuje nezávaznou cenovou 

kalkulaci a v případě, že se vám nabídka líbí se domluvíte na termínu konzultace a zaměření. Další 

postup závisí na našem obchodním partnerovi. 


