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4 01. Úvod

01.1 Všeobecné informácie

Vitajte v
Sme poľský výrobca modulových systémov plotov z hliníka, ktoré umožňujú realizáciu najvyššej kvality prvkov záhradnej architektúry: plotové dielce, posuvné
brány, krídlové brány, bránky a prístrešky pre odpadkové kontajnery. Všetky produkty značky ZALU sú vyrobené z práškovo lakovaného hliníka ktorý má vysokú
tvarovú stálosť, pevnosť a estetiku. Výhodou oproti rôznym napr. plastovým recyklátom je to, že vplyvom teplotných zmien nedochádza k ohýbaniu a točeniu
plotoviek alebo dokonca i k odstreľovaniu skrutiek, ktorými sú prichytené.

Tím ZALU tvoria inžinieri, projektanti a technológovia špecializujúci sa v spracovaní hliníka. Každý projekt je podporovaný obchodno - technickým oddelením ktoré
sa stará o správnu výmenu informácií a takisto o rovnováhu medzi technológiou a obchodom. Pracujeme s vášňou , angažovaním a so zameraním na spokojnosť
klienta.

Tento technický katalóg bol vypracovaný pre vašu podporu v kontaktoch s klientom ako aj pre montážne práce. Môžete sa spoľahnúť na podporu a odborné
poradenstvo v každej fáze investície. Ako výrobca garantujeme kvalitu, ktorá vám a vašim klientom poskytne #SpokojnosťNaCelýŽivot.

Tento technický katalóg obsahuje pokyny na správnu a bezpečnú montáž a takisto používanie produktov značky ZALU. Je určený pre skúsených distribútorov a
skúsených montérov a nie je inštruktážnym materiálom ani montážným letákom pre „amatérskych montérov“. Produkty prezentované v katalógu nie sú určené
na vlastnú montáž používateľom. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom produktov a montáže sa obráťte na obchodno-technické zastúpenie výrobcu.

Montáž produktov uvedených v katalógu musí spĺňať všetky pravidlá BOZP súvisiacich s prácou pri použití elektrického náradia a mechanických nástrojov.
Výrobca nepovoľuje žiadne zmeny alebo úpravy produktov počas ich montáže.

01.2 Informácie o použití
Produkty dodávané firmou ZALU sú určené na montáž v rámci oplotenia vonkajších priestorov a vjazdov súkromných pozemkov ako aj obchodných a priemyselných
objektov. Posuvné a krídlové brány majú konštrukciu a vybavenie umožňujúce inštaláciu pohonov a automatizácie. Bránky sú štandardne vybavené elektrozámkom
a zámkom.

Nie je dovolené používať dodatočné zaťaženie na nainštalovaných produktoch. Predovšetkým je zakázané: „jazdiť“ deťom na posuvných bránach, odhrňať sneh z
príjazdovej cesty pomocou krídel nadzemných brán a prechádzanie “cez plot” v mieste plotových dielcov. Na škodu spôsobenú týmto spôsobom sa nevzťahuje
záruka.

Montáž produktov značky ZALU majú vykonávať skúsení montéri. Upozorňujeme, že na svojpomocnú montáž sa nevzťahuje záruka a môže spôsobiť poruchu
vyrobených produktov.

01.3 Používané materiály
Hliník je ideálnym materiálom - odolný, tvarovo stály a zároveň ekologický. Materiál je mimoriadne plastický čo umožňuje vytvoriť takmer akýkoľvek
tvar. Profily používané v systéme ZALU vznikajú zahriatím hliníkového ingotu na 500 °C a jeho pretlačením cez matricu v požadovanom tvare.
Hliníkové príslušenstvo zahrnuté v systéme je takisto vyrobené z hliníka, konkrétne z odliatkov a plechov ktoré sú poddané potrebnému spracovaniu
na prístrojoch riadených číslicovo a pomocou vláknových laserov.

Práškové farby - umožňujú personalizovať produkty z hľadiska dizajnu očakávaného konkrétnym klientom a takisto sa ich pomocou dosiahne vysoká
estetika konečného produktu. Práškové lakovanie hliníkových profilov a hliníkového príslušenstva sa vykonáva pomocou elektrostatického rozprašovacieho
zariadenia, kde sa práškový náter nanáša na lakovaných častiach, ktoré sa následne vypaľujú pri teplote 150 až 200 °C a v dôsledku toho sa
roztaví a zosieťuje. Pri lakovaní výrobkov ZALU používame práškové farby od renomovaných výrobcov: TIGER Coatings, IGP Pulvertechnik a Axalta.

Nerezová oceľ - všetky spojovacie prvky (skrutky, matice, kotvy atď.) a doplnkové vybavenie je vyrobené z vysoko kvalitnej ocele.



6 02. Produkty
02.1 Stĺpiky

Typy a štruktúra stĺpikov a ich použitie

Systémové stĺpiky ZALU vzhľadom na ich použitie delíme na: Stĺpiky konštrukčné “SK” a Stĺpiky k priskrutkovaniu “SM”. Prvé z nich majú funkciu nosnej konštrukcie
pre plotové dielce a nevyžadujú použitie žiadnych dodatočných prvkov pre montáž plotového dielca. Druhé z nich umožňujú montáž plotového dielca na už existujúce
betónové či kamenné "hradby" alebo vymurované stĺpy. Tieto betónové či kamenné "hradby" alebo vymurované stĺpy takisto plnia funkciu nosnej konštrukcie do
ktorých bude osadený plotový dielec. Stĺpiky konštrukčné sa takisto používajú ako: nosné stĺpy a nosníky prístreškov pre odpadkové kontajnery, stĺpy nájazdové
(koncové) a vodiace v prípade posuvných brán a nosné stĺpy pre bránky a krýdlové brány.

Stĺpiky SK sú v priereze zložené z okrúhlo-štvorcového hlavného jadra s kanálmi so závitom a štyroch otvorov - jeden na každej stene. Hlavné jadro a závitové
kanály dávajú veľa možností montáže samotného stĺpika a jeho vybavenia. Stĺpiky SM sú v priereze podobne písmenu H a v závislosti od modelu sú vyrobené z
dvoch alebo štyroch závitových kanálov a s jedným alebo dvoma otvorami. Otvory na vonkajších stenách umožňujú montáž profilov výplní plotového dielca, ktorých
vzdialenosť sa reguluje vložením profilu W30 v špeciálne tvarovaných drážkach otvorov. Závitové kanály slúžia taksito na uchytenie vybavenia ako sú záslepky
uzatvárajúce profil alebo montážna pätka.

Vyššie spomínaný profil W30 - nazývaný ako “vkladka” - plní rolu regulácie vzdialenosti medzi profilami výplní a takisto rolu krycej lišty otvorov, ktoré v určitom
zostavení zostanú nevyužité.

Dodatočná výbava stĺpikov

Stĺpiky SK a SM môžu obsahovať uzatváracie záslepky tzv. ROOF. Stĺpiky SK môžu obsahovať montážne pätky, tzv. STP, ktoré umožnia priskrutkovanie stĺpika k
existujúcemu betónovému alebo inému základu. ROOF a STP sú vybavené upevňovacími prvkami, ktoré umožňujú ich montáž do stĺpika. Stĺpiky SK sa môžu
inštalovať nasunutím na predtým zabetónovanú konzolu SMIG čo umožňuje tzv. ukrytú montáž.

SK100
Stĺpik konštrukčný SK100
Vonkajšie rozmery: 100x100
Hmotnosť: 5,17kg/mb

SK80
Stĺpik konštrukčný SK80
Vonkajšie rozmery: 80x80
Hmotnosť: 3,45kg/mb

SM60
Słupek murowy SM60
Wymiary zewnętrzne: 60x40
Waga: 1,671kg/mb

SM30
Stĺpik k priskrutkovaniu SM30
Vonkajšie rozmery: 30x40
Hmotnosť: 0,875kg/mb

ROOF100 / ROOF80
Uzatváracia záslepka 100x100 / 80x80

STP100 / STP 80
Montážna pätka 180x180 / 160x160

SMIG100 / SMIG80
Montážna konzola
- SMIG100 - fi 50 / L750mm
- SMIG80 - fi 35 / L750mm

W30
Krycia lišta / regulácia vzdialenosti W30

ROOF60
Uzatváracia záslepka 60x40x4

ROOF30
Uzatváracia záslepka 30x40x4

Objednávkový formulár
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02.2 Profily výplní
“D” - dosky dvojstranné - profil hladký / drážkovaný – pero - drážka

Dosky s označením “D” sú systémové profily výplní ZALU navrhnuté dvojstranne. Profil je z jednej strany hladký a z druhej drážkovaný. Takéto vykonanie
zvyšuje možnosť kombinácie so štylistikou plotových dielcov, bránok, brán a iných hliníkových konštrukcií. Okrem toho profily “D” sú vybavené systémom pero-
drážka, čo umožňuje vytvárať plné steny zabezpečujúce súčinnosť profilov , čo sa premieta v odsránení žalúziového efektu v konštrukcii.

Systém obsahuje nasledujúce profily:

- D40 - profil výšky 40mm - má v spodnej časti drážku, ktorá z neho robí profil uzatvárajúci stenu - nosný - hladký / drážkovaný
- D70 - profil skutočnej výšky 78mm (8mm je výška pera) - nosný - pero-drážka - hladký / drážkovaný
- D110 - profil skutočnej výšky 118mm (8mm je výška pera) - nosný - pero-drážka - hladký / drážkovaný
- D150 - profil skutočnej výšky 158mm (8mm je výška pera) – nosný - pero-drážka - hladký / drážkovaný
- D190 - profil skutočnej výšky 198mm (8mm je výška pera) - nosný - pero-drážka - hladký / drážkovaný

Dosky “D” sú vybavené kanálmi so závitom čo z nich robí nosné profily vďaka čomu môžu byť výplňou pre brány posuvné, brány krídlové a bránky.

“DP” - dosky obojstranne hladké

Dosky s označením “DP” sú systémové profily výplní ZALU navrhnuté ako obojstranne hladké. Profily sú hladké na vrchnej a takisto spodnej strane, to znamená
že nie sú vybavené systémom pero-drážka.

Systém obsahuje nasledujúce profily:

- DP50 - profil výšky 50mm - nosný – hladký / hladký
- DP100 - profil výšky 100mm - nosný - hladký / hladký
- DP150 - profil výšky 150mm - nosný - hladký / hladký

Dosky “DP” sú vybavené kanálmi so závitom, čo z nich robí nosné profily. To znamená, že môžu byť výplňou pre posuvné brány, krídlové brány a bránky.

D40
Doska dvojstranná D40
Vonkajšie rozmery: 40x20
Hmotnosť: 0,67kg/mb
hladká / drážkovaná / hladká / drážka

D70
Doska dvojstranná D70
Vonkajšie rozmery: 78x20
Hmotnosť: 1,13kg/mb
hladká / drážkovaná / pero / drážka

D110
Doska dvojstranná D110
Vonkajšie rozmery: 118x20
Hmotnosť: 1,46kg/mb
hladká / drážkovaná / pero / drážka

D150
Doska dvojstranná D150
Vonkajšie rozmery: 158x20
Hmotnosť: 1,79kg/mb
hladká / drážkovaná / pero / drážka

D190
Doska dvojstranná D190
Vonkajšie rozmery: 198x20
Hmotnosť: 2,15kg/mb
hladká / drážkovaná / pero / drážka

DP50
Doska obojstranne hladká DP50
Vonkajšie rozmery: 50x20
Hmotnosť: 0,84kg/mb
hladká / hladká / hladká / hladká

DP100
Doska obojstranne hladká DP100
Vonkajšie rozmery: 100x20
Hmotnosť: 1,37kg/mb
hladká / hladká / hladká / hladká

DP150
Doska obojstranne hladká DP150
Vonkajšie rozmery: 150x20
Hmotnosť: 1,78kg/mb
hladká / hladká / hladká / hladká
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02.3 Plotové dielce
Konštrukcia a typy plotových dielcov

V ponuke ZALU sa nachádzajú dva druhy plotových dielcov: modulové plotové dielce systémové a tzv. plotové dielce RIO. Modulové plotové dielce systémové sa skladajú z profilov výplní
tzv. “dosiek” a regulácii vzdialeností tzv. “vkladok W30”, ktoré sú umiestnené v otvoroch stĺpikov konštrukčných (SK) alebo stĺpikov k priskrutkovaniu (SM) a tvoria priestorové
usporiadanie plotového dielca. Takáto konštrukcia umožňuje veľkú slobodu v tvarovaní dizajnu plotových dielcov pri používaní rôznych profilov výplní a rôznych vzdialeností medzi nimi.

Plotové dielce modulové sú dodávané na miesto montáže v častiach (profily výplní + regulácie vzdialenosti). Finálna montáž sa uskutoční až po správnej montáži stĺpikov konštrukčných
a/alebo k priskrutkovaniu, ktoré sa objednávajú samostatne v závislosti od umiestnenia konkrétneho plotového dielca.

POZNÁMKA: súčasťou plotového dielca nie sú stĺpiky (SK, SM), ktoré sa objednávajú samostatne.

Vzhľad konštrukcie plotových dielcov RIO pripomína “hrebeň”. Vertikálne profily sú napevno osadené v špeciálnom základnom profile, čo tvorí celok plotového dielca, ktorý sa následne
priskrutkuje k betónovému základu. Dĺžka celku plotového dielca RIO závisí od použitých vertikálnych profilov a medzier medzi nimi. Celky plotových dielcov sú dodávané v štandardných
kusoch a v prípade potreby sa skrátia v závislosti od potrieb na stavenisku.

Technické údaje modulových plotových dielcov systémových

- minimalna dĺžka plotového dielca (meraná vo svetle otvoru) - 400mm
- optimálna dĺžka plotového dielca (meraná vo svetle otvoru) - 2300mm
- maximálna dĺžka plotového dielca (meraná vo svetle otvoru) - 7000mm

POZNÁMKA: pre plotové dielce dlhšie ako 2300mm sa má použiť vertikálna vzpera zabezpečujúca kompatibilitu dosiek
POZNÁMKA: pre plotové dielce dlhšie ako 3000mm sa má použiť podporná vzpera pre dosky

Technické údaje plotových dielcov RIO

- plotové dielce RIO – sú dodávané v kusoch priblížených k 1mb - bez obmedzenia dĺžky plotu
- plotové dielce RIO - maximálna výška plotového dielca - 1950mm

Legenda:

1 - výplň plotového dielca zhodne podľa vybraného vzoru/modelu
2 - W30 vzdialenosti / vkladky

Legenda:

1 - betónový základ
2 - celok RIO - profil 50x50x2 medzera 60mm
3 - plastová záslepka

Objednávkový formulár

Plotový dielec systémový

1

2

Plotový dielec RIO

1

2

3
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02.4 Bránky
Konštrukcia a vybavenie bránok ZALU

Hliníkové bránky značky ZALU vyrábame v technológii bez zvarov tzn. bez vykonávania zvarových spojov. Použitie modulovej konštrukcie bránky umožňuje
ľubovoľne tvarovanie dizajnu konštrukcie pohybujúc sa v štandardnom rozsahu profilov výplní. Konštrukcia bránky ZALU sa skladá z profilov SM do ktorých sú
pomocou skrutiek z nerezovej oceli priskrutkované nosné profily výplní. Takáto konštrukcia zaručuje tuhosť a spoľahlivosť. Nepoužívanie zvárania eliminuje
bodovú aplikáciu vysokej teploty čo sa následne prejavuje na jednoduchosti konštrukcie ktorá je bez nerovností ktoré vznikajú pri zváraní. Ďalšia výhoda
modulovej konštrukcie je možnosť výmeny ktoréhokoľvek prvku v prípade jeho poškodenia bez nutnosti výmeny celej bránky.

Štandardná výbava bránok:

- veľmi estetické a trvácne pánty z nerezovej ocele, ktoré majú veľkú možnosť regulácie
- mechanizmuz zámku, dorazová kazeta elektrozámku, elektrozámok a integrované tesnenie eliminujúce poškodenie pri zatváraní
- hliníkové madlo alebo kľučka
- hliníková krycia lišta v mieste elektrozámku a pántov

POZNÁMKA: celok bránky neobsahuje stĺpiky SK, ktoré sú objednávané samostatne; bránka je takisto štandartne určená k montáži do betónových, kamenných
"hradieb" alebo do vymurovaných stĺpov.

Technické údaje

- maximálna šírka bránky (meraná vo svetle otvoru) - 2300mm
- odporúčaná šírka bránky (meraná vo svetle otvoru) - 1100mm
- odporúčaná výška elektrozámku (merané odspodu bránky) - 1000mm
- bránky vyrábané ako ľavé / pravé, otváranie dovnútra / von

Vľavo z vnútra (lv) Pravá z vnútra (pv)

Bránka - pohľad zo strany pozemku (nehnuteľnosti)

2

3

1

5 6

4 7

Objednávkový formulár

Smer otvárania - pohľad z vnútra

Legenda:
1 – pánty z nerezovej ocele; kontramatica z vnútorným
závitom do betónových stĺpov ; kotviaca platňa so skrutkami
do priskrutkovania do hliníkových a oceľových stĺpikov
2 – výplň bránky podľa zvoleného vzoru/modelu
3 – hliníkové madlo alebo kľučka
4 - zámok s predkom
5 – hliníková krycia lišta v mieste pántov
6 – hliníková krycia lišta v mieste elektrozámku s
integrovaným odhlučovacím tesnením zamykania
7 – kazeta elektrozámku
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02.5 Krídlové brány
Konštrukcia a vybavenie krídlových brán ZALU

Krídlové brány ZALU vyrábame v technológii bez zvarov tzn. bez vykonávania zvarových spojov. Použitie modulovej konštrukcie brán umožňuje ľubovoľne
tvarovanie dizajnu konštrukcie pohybujúc sa v štandardnom rozsahu profilov výplní. Konštrukcia krídlovej brány sa skladá z dvoch krídiel vyrobených z
profilov SM do ktorých sú pomocou skrutiek z nerezovej oceli osadené nosné profily výplní. Rovnako ako v bránkach nepoužívanie zvárania eliminuje
bodovú aplikáciu vysokej teploty čo sa následne prejavuje do jednoduchosti konštrukcie bez nerovností ktoré vznikajú pri zváraní. Obidve krídla krídlovej
brány sú vybavené profilom “T” pre doraz, ktorý vďaka integrovanému tesneniu zaručuje bezproblémové používanie.

Štandardná výbava krídlových brán:

- veľmi estetické a trvácne pánty z nerezovej ocele, ktoré majú veľkú možnosť regulácie
- spodná závora so zámkom umožňujúcim blokovanie brány v uzavretej polohe
- stredový doraz k montáži na príjazdovú cestu
- KMRS - hliníková montážna konzola pre rameno pohonu
- hliníková krycia lišta v mieste pántov

POZNÁMKA: celok krídlovej brány neobsahuje stĺpiky SK, ktoré sú objednávané samostatne. Krídlová brána je takisto štandartne určená k montáži do
vymurovaných stĺpov.

Technické údaje

- maximálna šírka krídlovej brány (meraná vo svetle otvoru) - 5000mm
- krídlové brány sa vyrábajú s otváraním do vnútra / von

Legenda:

1 - pánty z nerezovej ocele; kontramatica z vnútorným závitom do betónových stĺpov ; kotviaca platňa so skrutkami do priskrutkovania do
hliníkových a oceľových stĺpikov
2 - výplň krídlovej brány podľa zvoleného vzoru/modelu
3 - “T” kusy ktoré majú funkciu odporu pre zamknuté krídla; integrované ochranné tesnenie; “T” kus je na jednom krídle dlhší
4 - KMRS - hliníková montážna konzola pre rameno pohonu
5 - stredový doraz krídlovej brány
6 - hliníková krycia lišta v mieste pántov
7 - uzamykateľná spodná závora KEYDROP

1

2

57

3
6

4

Krídlová brána - pohľad zo strany pozemku (nehnuteľnosti)

Objednávkový formulár



02.6 Posuvné brány
Konštrukcia a vybavenie posuvných brán ZALU

Posuvné brány ZALU rovnako ako iné produkty vyrábame v technológii bez zvarov. Konštrukcia posuvnej brány pozostáva z vodiacej lišty SBP110, upevnených k nej
dvoch profilov SK do ktorých sú pomocou skrutiek z nerezovej ocele osadené nosné profily výplní. Profily výplní sú vystužené zvislým profilom SM (vzperou) a
zhora je brána uzatvorená dvojitým U profilom, ktorý je dráhou pre vodiaci valček a nakoniec spojený s nastaviteľným protizávažím. Celok tvorí tvarovo pevnú a
odolnú konštrukciu.

Štandardná výbava posuvných brán:

- stabilný hliníkový nosný vozík vybavený ložiskovými rolkami z polyamidu a montážna doska pre pohon
- vodiaci valček namontovaný v bránovej lište SBP110
- protizávažie brány – štandartne nastaviteľné
- úchyt vodiaceho valčeka spolu s polyamidovou vodiacou rolkou
- nájazdový koncový stĺp s horným a dolným dorazom
- montážna doska pre pohon – polyamidový ozubený hrebeň s oceľovým vnútrom

POZNÁMKA: celok posuvnej brány neobsahuje stĺpiky SK, ktoré sú objednávané samostatne; posuvná brána je takisto štandartne určená k montáži do
vymurovaných stĺpov.

Technické údaje

- maximálna šírka posuvnej brány (meraná vo svetle otvoru) - 5000mm
- Celková dĺžka brány vrátane protizávažia je cca. 1,4 x šírka posuvnej brány (meraná vo svetle otvoru)
- posuvné brány sa vyrábajú ako ľavé / pravé

16 Posuvná brána - pohľad zo strany pozemku (nehnuteľnosti)

Legenda:

1 - UJBP1000 alebo UJBP1350 nosný vozík s montážnou
doskou pre pohon; dĺžka sa určuje v závislosti od dĺžky
brány
2 - SBP110 – Hliníková vodiaca lišta posuvnej brány +
polyamidový ozubený hrebeň s oceľovým vnútrom +
predná a zadná krycia lišta
3 – vodiaci valček skrytý v SBP110 - polyamid/ hliník /
nerezová oceľ
4 - výplň posuvnej brány podľa zvoleného vzoru/modelu
5 - protizávažie brány – štandartne nastaviteľné
6 - úchyt vodiaceho valčeka spolu s polyamidovou
vodiacou rolkou
7 - nájazdový koncový stĺp s horným a dolným dorazom

Pravá

Smer otvárania - pohľad z ulice

Objednávkový formulár
Ľavá



02.7 Prístrešky pre odpadkové kontajnery
Konštrukcia a vybavenie prístreškov pre odpadkové kontajnery ZALU

Konštrukcia prístreškov pre odpadkové kontajnery ZALU je vyrobená zo systémových nosných profilov ktoré sú vzájomne priskrutkované. Jednotlivé prvky sú
navzájom prepojené pomocou hliníkového príslušenstva a skrutiek z nerezovej ocele. Stĺpy konštrukcie sú zakončené prvkami STP vďaka čomu sa konštrukcia
môže ukotviť v betónovom ohradení odpadkového kontajnera. Konštrukcia má mierny jednostranný spád vďaka čomu dokonale zapadá do moderných
dizajnových trendov.

Štandardná výbava prístreškov pre odpadkové kontajnery:

- krytina z 2mm práškovo lakovaného hliníkového plechu
- hranatý hliníkový žľab
- okrúhle odtokové potrubie

POZNÁMKA: prístrešky pre odpadkové kontajnery sú určené k montáži na betónovom ohradení odpadkového kontajnera; vykonanie montáže sa neplánuje priamo
na základe.

Technické údaje

- maximálna šírka prístrešku (meraná pozdĺž obrysu konštrukcie) - 3500mm
- nie sú žiadne obmedzenia dĺžky konštrukcie
- maximálna výška stĺpa prístrešku - 750mm

18 Prístrešok pre odpadkové kontajnery - pohľad z ulice

1
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Legenda:

1 – nosná hliníková konštrukcia - spojená skrutkami z
nerezovej ocele
2 - krytina z hliníkového plechu 2mm + na spojoch plechov
hliníkové profily obsahujúce tesnenia z EPDM; jednostranný
spád v smere dlhšej strany
3 - hliníkový žľab s odtokom
4 – hliníkové odtokové potrubie; v závislosti od dĺžky
odkvapu -; nachádza sa vpravo alebo vľavo pri pohľade z
ulice
5 - stĺpy zakončené s pätkou STP80 určené k uchyteniu na
betónovom ohradení odpadkového kontajnera

Objednávkový formulár



03.Farby
Štandardné farby

Základným materiálom produktov ZALU je práškovo lakovaný hliník. Pre lakovanie produktov ZALU používame práškové farby renomovaných výrobcov: TIGER
Coatings, IGP Pulvertechnik a Axalta. Je potrebné byť vedomím obrovského množstva výrobcov práškových farieb, farebných odtieňov alebo štruktúry konečných
vrstiev. Každý výrobca práškových farieb má svoje vlastné receptúry na základe ktorých vytvára svoje vlastné práškové farby.

Naše produkty lakujeme štandardne vo farbách a štruktúrach:

- RAL 7016 SM - antracit / grafit - metalizovaná štruktúra
Kód TIGER: 029/71334; Kód IGP: 591TE70160R10; Kód Axalta: SD031C7701620

- RAL 7016 SNM - antracit / grafit - nemetalizovaná štruktúra
Kód TIGER: 029/71289; Kód IGP: 591TA70160R10; Kód Axalta: AE03057701620

- RAL 9005 SM - čierna - metalizovaná štruktúra
Kód TIGER: 029/80081; Kód IGP: 581ME91934A3F; Kód Axalta: SD031C4900520

- RAL 9005 SNM - čierna - nemetalizovaná štruktúra
Kód TIGER: 029/80303; Kód IGP: 591TA90050R10; Kód Axalta: AE03054900520

- RAL 9006 SM - strieborná - metalizovaná štruktúra
Kód TIGER: 029/90146; Kód IGP: 591TE90060R10; Kód Axalta: AE03257900620

Farby neštandardné (na objednávku)

Rozumieme potrebám na trhu a preto vychádzame v ústrety potrebám klienta s možnosťou lakovania v akejkoľvek farbe z palety RAL týchto výrobcov: TIGER
Coatings, IGP Pulvertechnik a Axalta. Cena, dostupnosť a výrobné minimum sú stanovené individuálne.

20



04.Meranie
a montáž

Meranie

Bezchybné meranie je nevyhnutnou podmienkou pre správnosť vyslanej objednávky. Meranie a obhliadku daného terénu v mieste investície má vykonávať
kompetentná osoba, odpovedne vyškolená, o kvalifikáciách vyplývajúcich z vedomostí a praktických skúseností. Kvalita merania má obrovský vplyv pre
výsledný estetický, funkčný a takisto finančný efekt. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za chyby vzniknuté počas merania. Odporúčame používať
grafické tablety na zobrazovanie výsledkov merania, kde je veľmi jednoduché vizualizovať a uložiť konkrétny rozmer na zhotovenej fotografii. Takisto je
dôležité urobiť všeobecnú fotografiu v perspektíve zobrazujúcej celé oplotenie. Takto vykonané merania umožnia vyhnúť sa viacnásobným obhliadkam
staveniska čo priamo ovplyvní ziskovosť realizácie.

Upozorňujeme na potrebu ustálenie podrobností týkajúcich sa:

- konečná úroveň terénu a smery jeho spádu v mieste brán a bránok,
- smery otvárania brán a bránok.

Montáž

Montážne práce má vykonávať profesionálny montér pod dohľadom kvalifikovanej osoby to znamená riadne vyškolenej a s praktickými skúsenosťami. Montované
produkty majú byť použité a užívané zhodne podľa určenia. Riziko a akékoľvek dôsledky súvisiace s iným použitím a užívaním sú výlučne po strane vlastníka
produktu s čím súvisí strata záruky. Pred začatím montáže je potrebné skontrolovať, či sú všetky prvky vhodné na použitie. Všetky materiály majú byť neporušené a
vhodné na použitie. Je zakázané používať dodatočné spojovacie prvky a upravovať existujúce bez písomného súhlasu ZALU sp.z o.o .
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Náradie potrebné na
meranie:

- zvinovací meter s minimálnou dĺžkou 5,0m
- laserový diaľkomer
- vodováha s dĺžkou 100cm a 200cm
- nivelačka
- zápisník s perom alebo ceruzkou
- fotoaparát
- grafický tablet na skicovanie

Opis merania:

1 - urobíme fotografiu, na ktorej je vidieť celý plot alebo urobíme náčrt znázorňujúci umiestnenie jednotlivých prvkov plotu. Zapisujeme informácie o materiáli z ktorého bol plot vyrobený napr. modulový plotový dielec, betón, klinker tehla
alebo ručne tvarovaná tehla, betónové bloky atď. V prípade keď materiál nemá správnu tuhosť aby sa k nemu mohli priskrutkovať hliníkové prvky je potrebné počítať s použitím vhodných vkladiek. Kontrolujeme niveláciu stĺpov voči sebe
navzájom a ich zarovnanie.

2 – Systémové stĺpiky (konštrukčne podporné SK a k priskrutkovaniu SM) - volíme spôsob montáže stĺpikov konštrukčne podpornych SK (betónovanie, STP, SMIG) a podľa toho, čo si vyberieme určíme ich dĺžku a takisto množstvo vkladiek
W30 – regulácia vzdialenosti. Dĺžku stĺpikov k priskrutkovaniu SM vyberieme do plánovanej výšky plotových dielcov so špecifikáciou spôsobu montáže do existujúcich vymurovaných stĺpov alebo oceľových (kotva, skrutka).

3 – výšku plotových dielcov určujeme ako skutočný rozmer medzi hornou a dolnou hranou plotového dielca. Šírka plotového dielca v zásade určujeme vo svetle otvoru, jedinou výnimkou sú systémové plotové dielce namontované v stĺpikoch
SK – v tomto prípade sa šírka určí ako rozmer medzi osami stĺpikov SK. V prípade plotových dielcov ktoré z jednej strany majú stĺpik SM a z druhej SK - rozmer meriame od vymurovaného stĺpu po os stĺpika SK.

4 – výška bránky sa určuje ako skutočný rozmer medzi hornou a dolnou hranou bránky. Šírka bránky sa určuje vo svetle otvoru. Je potrebné brať do úvahy umiestnenie kábla od elektrozámku, určiť smer otvárania bránky a umiestnenie
pántov – brať ohľad na štruktúru materiálu napr. spojov v betóne.

5 – výška krídlovej brány sa určuje ako skutočný rozmer medzi hornou a dolnou hranou brány. Šírka krídlovej brány sa určuje vo svetle otvoru. Je potrebné brať do úvahy umiestnenie kábla od elektrozámku, určiť smer otvárania a
umiestnenie pántov - brať ohľad na štruktúru materiálu napr. spojov v betóne.

6 – výška posuvnej brány sa určuje ako skutočný rozmer medzi hornou a dolnou hranou brány. Šírka posuvnej brány sa určuje vo svetle otvoru. Je potrebné brať do úvahy úroveň povrchu vjazdu a jeho rozmery ako aj rozmery potrebného
priestoru pre otváranie brány.Určujeme smer otvárania brány.

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY:

- je potrebné brať do úvahy možné rozdiely v úrovniach medzi betónovými stĺpami, preto vždy odporúčame montáž prvkov cca. 30 mm pod hornou časťou betónových stĺpov
- je potrebné brať do úvahy spád povrchu pozemku v oblasti brán a bránok – kôli tomu aby rôzne prvky nekolidovali s povrchom v celom rozsahu práce brán a bránok.

1

23

4

6



Montáž Náradie potrebné pre montáž:

- zvinovací meter s minimálnou dĺžkou 5,0m
- ceruzka na označovanie
- vodováha s dĺžkou 100cm a 200cm
- vŕtačka
- priemyselný vysávač
- skrutkovač / akumulátorový skrutkovač
- nástrčný kľúč pre skrutkovač 8, 10, 13

- vrtáky do betónu fi8, fi10, fi12, fi22, fi25
- vrtáky do ocele fi5, fi8, fi10
- ploché kľúče 13, 24
- imbusové kľúče 4, 5, 6
- nástrčné kľúče 8, 13, 22
- pištoľ na chemickú kotvu
- nitovač s hlavou pre nit 4,8
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Legenda:

5 - stĺpiky zaliavane do betónu
6 - stĺpiky SK + SMIG
7 - stĺpiky SK + STP
8 – stĺpiky SM
9 – pojazdový mechanizmuz posuvnej brány
10 - úchyt vodiaceho valčeka
11 – úchyt nájazdového koncového stĺpa
12 – pánty a krycie lišty
13 - kazeta elektrozámku s krycou lištou
14 – montážna doska krídlovej brányObjednávkový formulár

Legenda:

1. plotové dielce
2. bránky
3. posuvné brány
4. krídlové brány



05.Doprava
a skladovanie

05.1 Balenie
Široký sortiment produktov ZALU a ich možnosť akejkoľvek rozmerovej konfigurácie znamená veľké množstvo riešení používaných pri balení finálnych produktov.
Zostavy a diely s veľkými vonkajšími rozmermi je možné dodávať bez obalu. Všetky prvky musia byť chránené pred poškodením. Ak je produkt uložený na
palete, všetky body kontaktu medzi paletou a produktom musia byť zabezpečené a ak je to možné, celok sa zaistí strečovou fóliou. Celkové balenie vždy
obsahuje zoznam s číslom objednávky, adresou dodania a údajmi kontaktnej osoby pre obdržanie zásielky.

05.2 Doprava
Výrobky sa musia prepravovať v továrensky pripravených baleniach rozdelených tak, aby tvorili kompaktný celok. Nie je dovolené rozoberať žiadne prvky. Spôsob
nakladania, upevnenia podpier a vzájomného upevnenia musia účinne chrániť prvky pred posunom a poškodením. Prepravné pásy musia byť upevnené tak, aby
sa časti nepoškodili, nepoškriabali alebo nepokrivili.

05.3 Skladovanie
Ihneď po doručení musí príjemca skontrolovať obsah zásielky ohľadom súladu s objednávkou, skontrolovať či produkty neboli poškodené počas dopravy a skladovania. Zásielku treba
vyložiť na tvrdý povrch chránený pred kontaktom so zemou a s vodou. Zásielka musí byť chránená aj pred poveternostnými vplyvmi.
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06.Záruka
a údržba

06.1 Záruka
Podmienky záruky

ZALU sp. z o.o. ako výrobca poskytuje na výrobky záruku kvality v trvaní 2 rokov od dátumu nákupu, za predpokladu správne vykonanej montáže, správneho
používania a správnej údržby. Pre uplatnenie záruky je potrebné predložiť doklad o kúpe.

Záruka sa nevzťahuje na:

- pohybujúci sa spotrebný materiál/časti ktoré podliehajú prirodzenému opotrebovaniu,
- montáž výrobkov vykonala nekvalifikovaná osoba / v rozpore s pravidlami stavebníctva,
- výrobok bol namontovaný pri teplote nižšej ako 0°C alebo na akýkoľvek iný účel,
než na ktorý je určený,
- výrobok prišiel do kontaktu s agresívnymi látkami alebo bol vystavený teplotám ≤ –30 °C a ≥ 50 °C,
- výrobky poškodené v dôsledku nesprávneho skladovania,
- odfarbenie sa povrchovej farby alebo farby plastových dielov,
- odtieň výrobku je mierne odlišný, pretože bol vyrobený v rôznych výrobných častiach alebo bol vyrobený v súlade s inou platnou technológiou,
- účinky vonkajších faktorov, ako sú: voda, oheň, kyseliny, soli, organické rozpúšťadlá, alkoholy, glykoléter alebo chlórované uhľovodíkové materiály a iné
agresívne látky ako sú: cement, vápno, abrazívne a čistiace prostriedky, ktoré spôsobujú materiálové straty alebo škrabance,
- bola chybná prevádzka alebo poškodenie elektronických zariadení, ktoré nevznikli vinou spoločnosti ZALU
- používateľ vykonal konštrukčné úpravy alebo zmeny,
- výrobok namontovaný bližšie ako 500 m od morského pobrežia
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Reklamácia

Reklamácia sa musí nahlásiť v písomnej alebo elektronickej forme a podať v mieste nákupu. Reklamácia nie je dôvodom na zadržanie platby za produkt. Na
nezaplatený tovar sa záruka nevzťahuje. Zodpovednosť výrobcu v rámci záruky je obmedzená na hodnotu zakúpeného tovaru. Výrobca nezodpovedá za
prípadné škody vzniknuté na majetku reklamujúceho, okrem škôd na výrobku, na ktorý sa reklamácia vzťahuje. Reklamáciu je potrebné podať pred montážou
produktov. Výrobca nebude povinný hradiť výdavky spojené s demontážou a opätovnou montážou výrobku v objekte, pokiaľ bude demontáž nevyhnutná na
odstránenie chyby.

Maximálny termín na posúdenie riadne nahlásenej závady je 14 pracovných dní. V dôsledku uznania reklamácie sa výrobca zaväzuje k: oprave alebo výmene
poškodeného prvku za nový (vymenený prvok sa stáva vlastníctvom výrobcu) alebo k zníženiu jeho kúpnej ceny. Akékoľvek poškodenia alebo nedostatky v
dôsledku výrobných chýb alebo chýb materiálu počas doby na ktorú sa vzťahuje záruka budú odstránené čo najskôr odo dňa kladného vybavenia reklamácie.

06.2 Údržba
Návod na kontrolu a údržbu

Systematická kontrola a údržba produktov ZALU zaručuje ich dlhé a bezproblémové používanie. Pred každou zimnou sezónou aj po nej, ako aj ihneď po zistení
problémov s výrobkami , majiteľ, montér alebo predajca musí vykonávať činnosti kontroly a údržby.

Počas kontrolných a údržbárskych prác je potrebné:

- skontrolovať, či nebola poškodená žiadna časť produktu,
- skontrolovať všetky skrutkové spojenia, a v prípade nutnosti ich pritiahnuť alebo vymeniť,
- skontrolovať prípadné opotrebovanie pántov, ozubených hrebeňov, dorazov, roliek
- vyčistiť ľahko dostupné komponenty

Vždy po vykonaní kontrolných a údržbárskych činností vyhotovte protokol a odošlite ho na e-mailovú adresu serwis@zalu.pl. T ieto pravidelne vykonávané činnosti
sú nutnou podmienkou na zachovanie záruky poskytovanej výrobcom na produkty značky ZALU.



07. Kalkulácia
ceny on-line

07.1 Cenová ponuka
https://zalu.pl/sk/kalkulacia-ceny/

ZALU ako jeden z mála výrobcov na trhu má dostupný veľmi rýchly kalkulátor a generátor on-line ponúk. Intuitívne rozhranie, minimálne množstvo vstupných
údajov, automatická tvorba ponuky vo formáte PDF a odoslanie na e-mailovú adresu spôsobuje to, že je to jediné riešenie svojho druhu. Kalkulátor je dostupný vo
webovom prehliadači a na všetkých zariadeniach, tj. telefóne, tablete alebo počítači.

30



www.zalu.pl

Kontakt
Zalu sp. z o.o.
Osiedle Niewiadów 49
97-225 UJAZD

E-mail: j.drotar@zalu.pl
E-mail: serwis@zalu.pl
Tel.: +421 904 599 584
Tel.: +420 733 400 651

Produkty prezentované vo fotografickom materiáli často obsahujú špeciálne vybavenie a nie sú vždy v súlade so štandardným prevedením. Katalóg
nepredstavuje ponuku v zmysle Občianskeho zákonníka. Výrobca si vyhradzuje právo vykonávať zmeny. Farby uvedené v publikácii sa môžu v skutočnosti líšiť
a slúžia ako ilustrácia. Všetky práva vyhradené. Duplikácia a používanie, aj čiastočné, len so súhlasom ZALU.


