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Pevně věříme, že při správném používání Vám bude náš systém
hliníkových posuvných bran bezproblémově a spolehlivě sloužit dlouhá
léta. Za případné náměty a připomínky Vám budeme vděční.

Za tým spol. F&L plazma s.r.o.
Lukáš Sejk a Filip Hamr, majitelé firmy
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STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

Stavební připravenost
PRŮJEZD A

DÉLKA B

VZDÁLENOST C

3 000 mm

1 300 mm

2 800 mm

4 000 mm

1 600 mm

3 800 mm

5 000 mm

2 000 mm

4 800 mm

6 000 mm

2 300 mm

5 800 mm

Poznámka: Jde o rozměry pro celé metry. V případě, že pracujete s půlmetrovými rozměry, je potřeba se
orientovat podle montážní šablony.

A

C

STAVEBNÍ
PŘIPRAVENOST
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Příprava průchodek pro kabely
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MONTÁŽNÍ NÁVOD

Upozornění:
Nesprávné zacházení se zařízením může způsobit poranění osob či hmotné škody.

Posuvná brána FL
• Veškerý spojovací materiál naleznete v balení.
• Doporučujeme nepoužívat jiný spojovací materiál.

Horní vedení

Držák horní kapsy

Horní kapsa

MONTÁŽNÍ NÁVOD

POSUVNÁ BRÁNA
Platné pro verze bran dodané po 07/2018

Dojezdové kolečko
Záslepka

Spodní kapsa

Nosný vozík

Držák dolní kapsy
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MONTÁŽNÍ NÁVOD

Pro montáž používejte pouze originální nerezový spojovací materiál!

3. Pro připevnění vozíku použijte průvlakovou kotvu M16

Při montáži postupujte následovně:
1.

V případě nekvalitního betonu nebo jiných potíží použijte
chemickou kotvu (není součástí balení).

V případě že brána bude osazena pohonem, doporučujeme
jako první namontovat hřebeny
Pro připevnění hřebene použijte šroub 6,3 x 16 A2 s šestihrannou hlavou.
Pro přišroubování používáme předznačené drážky na kolejnici. Začátek hřebene umístíme
20 cm od čela brány. Díry pro samořezné šrouby předvrtáme pouze skrz vnější plášť profilu
kolejnice. Průměr vrtáku 5 mm.

4.

Na připevněné vozíky nasuňte křídlo brány a v poloze zavřeno ho pomocí
nastavitelných šroubů na vozíkách seřiďte do roviny ve všech osách
(pro optimální funkci brány a životnosti kladek je zapotřebí, aby při seřizování křídlo brány
stálo na všech kladkách).

Upozornění:
Použijte pouze šrouby ze sady motoru. Do vnitřní části kolejnice, kde pojiždí
vozíky, nesmí zasahovat šrouby ani žádné jiné součástky!

připravený betonový základ (viz plánek stavební připravenosti) položte
2. Na
montážní šablonu, kterou nastavte tak, aby brána po namontování
zajížděla na místo, kam chcete.

Po ustavení brány dotáhněte kontramatice!
Dle velikosti brány si naznačte příslušné otvory skrz šablonu a do betonového základu
vyvrtejte díry
8
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MONTÁŽNÍ NÁVOD

5. Po ustavení brány do roviny připevněte horní vedení

8.

Pro montáž do zděného či betonového sloupku
použijte hmoždinku s nerezovým vrutem, pro montáž
na hliníkový sloupek standard, použijte samořezný
nerezový vrut s šestihranou hlavou.

6.

Vsuňte dojezdové kolečko do kolejnice brány a připevněte ho samořeznými
šrouby s půlkulatou hlavou (torx)

Spodní dojezdovou kapsu nastavte tak, aby se brána po zajetí do koncové
polohy mírně nadlehčila na dojezdové kolečko

Dojezdovou kapsu lze montovat s použitím velkého
držáku dojezdové kapsy, (s pomocí dorazových šroubů),
případně montovat rovnou na hliníkový sloupek
(samořezné šrouby s šestihrannou hlavou) nebo na
zděný či betonový sloupek (nerezový vrut + hmoždinka).

9.

Horní dojezdová kapsa vytvoří oporu brány v zavřeném stavu
Dojezdovou kapsu lze montovat s použitím malého
držáku dojezdové kapsy, (s pomocí vratových šroubů
M10x20), montovat rovnou na hliníkový sloupek
(samořezné šrouby s šestihrannou hlavou) nebo na
zděný či betonový sloupek (nerezový vrut + hmoždinka).

Následně utáhněte šrouby na spodní straně kolečka.

7.

Připevněte záslepku kolejnice samořeznými šrouby s půlkulatou hlavou (torx)

10.

Dále postupujte podle montáží pohonu a výplní

Odhadovaná doba montáže jsou
zhruba 4 hodiny
Pokud budete dbát pokynů výše, montáž bude
jistě úspěšná a rychlá. V případě jakýchkoliv
nejasností se obraťte na svého prodejce.
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UŽIVATELSKÝ NÁVOD

Upozornění:
Nesprávné zacházení se zařízením může vést ke zbytečným hmotným
škodám a v krajním případě i poraněním osob. Před zahájením činnosti na
zařízení (např. údržba, drobné opravy či úpravy) si proto, prosím, pečlivě
přečtěte návod k obsluze a seznamte se s bezpečnostními pokyny.
Provozovatel zařízení je povinen proškolit všechny osoby, které se
zařízením budou pracovat.

1. Všeobecné informace

Zakoupili jste produkt společnosti F&L Plazma s.r.o., který je vyvíjen, vyráběn a dodáván
s maximální pečlivostí a zaměřením na spokojenost Vás, našeho zákazníka. Cílem tohoto
dokumentu je zprostředkovat informace o uvádění do provozu a údržbě zakoupeného zařízení.
Tento uživatelský návod k použití je nutné považovat za nedílnou součást výrobku a jako takový
je určen osobám, které jsou pověřeny činnostmi s tímto produktem spojenými. Doporučujeme
tento návod uchovat po celou dobu životnosti výrobku a v případě prodeje či pronájmu by měl
být předán novému majiteli, respektive provozovateli. Každý dodatek, který uživatel zařízení
obdrží, musí být k návodu k použití přiložen.

Informace
Všechny zde uvedené obrázky, piktogramy či jiná grafická zobrazení se mohou od reality lišit.
Veškerá grafika uvedená v tomto dokumentu je ilustrativní či symbolická.

UŽIVATELSKÝ
NÁVOD K POUŽITÍ

2. Použití v souladu s určením
a platnými předpisy
Produkt – zařízení firmy F&L Plazma s.r.o. je vyráběno, testováno a kontrolováno podle
platných technických norem a uznávaných bezpečnostně-technických předpisů. Volné
použití mimo určení zařízení je zakázáno.
Společnost F&L Plazma s.r.o. neručí za škody vzniklé jiným použitím, než použitím ke
stanovenému účelu a/nebo použitím proti předpisům. Dále neručí za škody způsobené
nedbáním uživatelského návodu k použití, jakož i za škody způsobené nesprávnou
obsluhou zařízení.
Při neschválených změnách a technických úpravách na zařízení bez předešlé konzultace
se zástupcem společnosti F&L Plazma ztrácí zařízení prohlášení o shodě, záruku a jako
takové nesmí být uvedeno do provozu či být nadále používáno.
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UŽIVATELSKÝ NÁVOD

3. Přehled

Podsestava vozíku
8

Kusovník obsahuje všechny komponenty, respektive podsestavy, ze kterých se brána skládá.
Volitelné příslušenství v sestavě kvůli jeho variantnosti a neustále se měnícím možnostem
uvedeno není. Ke každému volitelnému příslušenství, jako jsou motory, signalizace, dálková
ovládání, čidla a zabezpečovací zařízení, bude přiložen separátní návod k použití vystavený
jeho výrobcem. Za správnost a úplnost návodů volitelného příslušenství firma F&L Plazma
neodpovídá, avšak čestně prohlašuje, že bude vždy usilovat o jeho správnost a kompletnost.

5

Podsestava horního vedení
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Po kusovníku umístěné brány následují kusovníky a sestavné výkresy komponent, které jsou
stěžejní pro správnou funkci posuvné brány. Výkresy slouží hlavně pro identifikaci a případné
objednání náhradních dílů se službami autorizovaných osob, které jsou zmocněné a správně
proškolené k opravám bran. Sestavné výkresy pak slouží výhradně pro ověření správné pozice
a umístění opravovaných dílů autorizovanou osobou. Jedná se o duševní vlastnictví firmy F&L
Plazma, výkresy podléhají autorským právům a na jejich zneužití bude nahlíženo a posuzováno
dle právních norem.
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Kusovník umístěné brány
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A-A (1 : 2)

SOUCAST
čep kolmého ložiska REV 03
čep ložisek REV 01-1
hlavní čep REV 01-1
kotvící platle REV 02-1
platle hlavního čepu REV 03
platle svislá 12 mm REV 03
pojezdová rolna
šroub štelovací platle REV 03
štelovací platle vozíku REV 03
Matice M16 ISO 4032
pojistny krouzek DIN 471 - 24 x 1.2
pojistny krouzek DIN 471 - 20 x 1.2-1
radialni lozisko ISO 15 RBB - 6304
6
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MNOZSTVI
1
2
1
1
2
Tolerance ISO 2768
1
m
c
f
5
Povrchy/Surfaces
DIN-ISO 1302
4
Datum
1. vydání
1
Odp. os.
Vytvořil
8
Změnil 11.11.2019
2
5
5
www.flplazma.cz
Für dieses Dokument behalten wir uns alle Rechte vor.
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B
Měřítko:

1:5

Materiál:
Hmotnost: g
Objem: mm3

Náhrada za:

Jméno

Nerezový vozík - montážní
sestava

A3

Pro tento dokument si vyhrazujeme veškerá práva.
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A
List č.:

1

Celkem

1

We reserve all rights in connection with this document.

1

Upozornění:

Neopravujte bránu ani její podsestavy svépomocí. Může tak dojít ke ztrátě záruky a garance
funkčnosti a bezpečnosti produktu firmy F&LPlazma.

Stavební připravenost brány
Stavební připravenost ukazuje umístění brány v terénu a upozorňuje na nutné úpravy terénu před
samotnou montáží brány. Dbejte prosím zvýšené pozornosti při čtení tohoto výkresu.

Upozornění:

Bez splněných podmínek a dodržených minimálních rozměrů, uvedených v nákresu „Stavební
připravenost“ nelze bránu montovat.
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UŽIVATELSKÝ NÁVOD

4. Bezpečnostní pokyny
Upozornění:
K ochraně osob před úrazem dbejte na bezpečnostní pokyny.

Bezpečnost práce
Nesprávné zacházení se zařízením může způsobit poranění osob či hmotné škody.
Vyvarujte se činností, které ohrožují zdraví, lidský život, či majetek.
Zejména:
• Nevjíždějte vozem do vjezdu, není-li brána plně otevřená, tedy je-li v pohybu
• Nezavírejte bránu, je-li v dráze brány překážka
• Nepohybujte se v dráze brány, je-li brána v pohybu
• Nenajíždějte do zavřené brány

Kvalifikace
Potřebná kvalifikace obsluhy závisí na prováděné činnosti. V následující tabulce je uvedeno, jak
kvalifikovaný personál smí provádět příslušné činnosti

Činnost

Poučená osoba

Kvalifikovaná
osoba

Kvalifikovaný
odborník

Transport
Ustavení
Uvedení do provozu
Opravy
Údržba/Čištění

• Neopírejte o bránu žádné předměty
• Nevkládejte do vzájemně pohyblivých částí brány (kolejnice, brána, nosné sloupy, plot)
žádné předměty

Ovládání (dálkovým
řízením)

• Nepřelézejte bránu
• Při pohybu kolem otevřené brány dbejte své osobní bezpečnosti kvůli projíždějícím
vozidlům

Demontáž

• Nepřetěžujte bránu

Likvidace

• Nepomáhejte bráně při pohybu, může dojít k poškození pohonné jednotky

Nebezpečí zranění, které mohou způsobit mechanické části zařízení
• Nebezpečí skřípnutí pohyblivými komponenty
• Nebezpečí úrazu při kolizi mezi částmi zařízení
• Nebezpečí pádu při vstupu na zařízení
• Nebezpečí zlomenin při vkládání předmětů či částí těl mezi vzájemně pohyblivé
komponenty
• Nebezpečí zranění při sahání do kolejnic brány

16

Hlukové emise
Hladina hluku, měřená podle EN ISO 3746 je nižší než 40 dB. Emise hluku nepřekračují ani ty
nejnáročnější limity pro noční hluk.

Údržba
Údržbu a opravy zařízení, jakožto i uvádění do provozu po opravách, smí provádět pouze
autorizovaný odborný personál za dodržování bezpečnostních předpisů. Tedy personál firmy
F&L Plazma, osoby proškolené firmou F&L Plazma, či smluvní partner firmy F&L Plazma.
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Jak se chovat v případě požáru či probíjení elektřinou
1. Udržujte klid
2. Nahlaste požár či probíjení příslušnému oddělení hasičů
3. Vypněte hlavní vypínač na okruhu, kde je připojeno zařízení
4. Dostaňte ohrožené osoby mimo nebezpečí

Obecně je doporučeno provádět kontrolu zařízení po každé výraznější změně teplot. Zařízení je
dimenzováno pro provoz v exteriéru za zimních i letních teplot, vlhkosti, prašnosti, srážek
a sněhu. Přesto se doporučuje provádět vizuální kontrolu stavu pojezdových kladek, kolejnice,
nosných profilů od případné rzi v případě drobných mechanických poškození při používání brány.
Čištění kolejnice a dráhy brány od listí, štěrku, písku a ostatních nečistot způsobených roční
dobou či povětrnostními vlivy. Problémy řešit a jejich nápravu konzultovat s personálem firmy
F&L Plazma, osobou proškolenou firmou F&L Plazma či smluvním partner firmy F&L Plazma.

5. Hašení požáru základními a rozšířenými prostředky
6. Informujte osoby, které mohou se zařízením přijít do styku

Hasicí prostředek – přístroj třídy ABC
• Je nejvhodnější pro mnohostranné využití oproti ostatním hasicím přístrojům
• Čtěte návod na hasicím přístroji třídy ABC
• Je nutno brát v úvahu, že hasicí prášek způsobí silné znečištění a zhoršenou viditelnost
Upozornění:
Po požáru nesmí být zařízení uvedeno do provozu. Kontaktujte prosím
servisního technika firmy F&L Plazma, nebo smluvního partnera
společnosti F&L Plazma.

5. Ustavení
Při ustavování dbejte na následující pokyny:
• Pozice umístění (základový plán)
• Podmínky okolí

6. Údržba
Pravidelná a svědomitá údržba periferie zajistí:

7. Transport, ustavení, montáž,
opravy, demontáž, likvidace
Řeší smluvní partner společnosti F&L Plazma, nebo personál firmy F&L Plazma. Tyto činnosti
nepřísluší obsluze/majiteli/provozovateli zařízení.
Tyto činnosti jsou popsány v samostatných odborných návodech pro kvalifikované osoby
zplnomocněné pro vykonávání činností transportu, ustavení, montáže, oprav, případné
demontáže a následné likvidace zařízení.
Společnost F&L Plazma s.r.o. si vyhrazuje změnu textu a jeho obsahu, jeho upřesnění a rozšíření
v pokračujícím vývoji a probíhající produktové péči.

8. Seznam použité literatury
1. Zákon č. 22/1997 Sb., v platném znění, o technických požadavcích na výrobky;
2. Nařízení vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení;
3. Zákon č. 59/1998 Sb., v platném znění, o odpovědnosti za škodu způsobenou vadami
výrobku;
4. Zákon č.634/1992 Sb., v platném znění, o ochraně spotřebitele;
5. ČSN EN ISO 12100-1, ČSN EN ISO 12100-2, ČSN EN 1050, ČSN ISO 3864,
ČSN ISO 3864-1, ČSN EN 62079, ISO 3600;

• Bezpečnost pro obsluhující personál
• Co možná největší provozní připravenost a živostnost
• Úsporu nákladů
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OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky
společnosti F&L plazma s r.o.
Základní ustanovení
1. Tyto Obchodní podmínky (dále také jen “OP”) upravují práva a povinnosti stran při dodávkách zboží a služeb (dále jen “zboží”)
mezi společností F & L plazma s r.o., se sídlem Vlkov 73, 391 81, IČ: 061 719 23, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C., vložka 26360, (dále jen “dodavatel”), a odběratelem, a jsou závazné pro
veškerý obchodní styk dodavatele a odběratele.
2. Tyto obchodní podmínky se vztahují na kupní smlouvy, které dodavatel uzavírá s odběratelem, který je podnikatelem
i s odběratelem, který je spotřebitelem.
3. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo
obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pro účely ochrany spotřebitele se za
podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou
činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
4. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu
svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupní smlouva
1. Tyto obchodní podmínky se vztahují na koupi zboží dodavatele, které je uvedené v ceníku dodavatele aktuálnímu k datu
odeslání objednávky odběratele.
2. Objednávka odběratele je závazným návrhem kupní smlouvy a musí být učiněna písemně (poštou nebo e-mailem).

OBCHODNÍ
PODMÍNKY

3. Objednávka odběratele musí obsahovat minimálně označení odběratele, jednoznačné určení předmětu plnění a jeho
množství (včetně specifikace požadovaných souvisejících služeb či plnění), místo dodání, termín dodání, identifikaci
odpovědné osoby pro převzetí předmětu plnění a případné další specifické požadavky na předmět plnění. Odběratel spotřebitel se označuje jménem, příjmením a bydlištěm. Odběratel, který je podnikatelem, uvede jako své označení svou
obchodní firmu, sídlo, a dále uvede, kdo je oprávněn v dané věci jednat jeho jménem, své IČ a DIČ. Při první objednávce je
odběratel – podnikatel rovněž povinen předložit dodavateli výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence. Na objednávky,
které nebudou mít náležitosti dle odstavce, nebere dodavatel zřetel.
4. Kupní smlouva vzniká přijetím objednávky odběratele ze strany dodavatele. Přijetím objednávky se rozumí (I) zaslání
potvrzení o přijetí objednávky dodavatelem odběrateli (poštou nebo e-mailem) nebo (II) dodáním zboží. Kupní smlouva
nevznikne, pokud dodavatel přijetí objednávky odběrateli uvedeným způsobem nepotvrdí ani do 3 pracovních dnů od
doručení objednávky odběratele anebo pokud dodavatel zboží odběrateli nedodá ve lhůtě dle § 3 odstavec 1 těchto OP.
Kupní smlouva nevznikne ani tehdy, pokud dodavatel objednávku odběratele odmítne.
5. 5. Kupní smlouva mezi dodavatelem a odběratelem může vzniknout i na základě návrhu na uzavření smlouvy adresovaného
dodavatelem odběrateli, který odběratel ve lhůtě pro přijetí bezvýhradně přijme.
6. 6. Odběratel bere na vědomí, že dodavatel není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které porušily své
povinnosti z jakékoli kupní smlouvy v minulosti. Dodavatel si dále vyhrazuje právo neuzavřít kupní smlouvu, pokud je zboží
vyprodáno a nebude se již vyrábět nebo pokud je zboží dlouhodobě nedostupné (v případě, že tato situace nastane, bude
dodavatel informovat odběratele s návrhem alternativní varianty).

Dodací podmínky
1. Jednotlivé dodávky budou realizovány v termínech určených kupní smlouvou, přičemž běžná dodací lhůta dodavatele,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak, činí 2 týdny od doručení objednávky dodavateli. Dodavatel je oprávněn ve
výjimečných případech termín dodání změnit, to platí, i pokud je odběratelem spotřebitel. O této skutečnosti bude
informovat dodavatel odběratele bez zbytečného odkladu (telefonicky nebo e-mailem).
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2. Neobsahuje-li objednávka jiné místo plnění, je místem plnění příslušné výdejní místo dodavatele na provozovně dodavatele
na adrese Nádražní 323, 378 16, Lomnice nad Lužnicí. O tom, že zboží je připraveno k dodání ve výdejním místě dodavatele
informuje dodavatel odběratele v rámci potvrzení dle § 2 odstavec 4 bod (I).
3. Náklady spojené s dodáním do jiného místa plnění, než je výdejní místo dodavatele, budou účtovány odběrateli. Adekvátní
způsob dopravy (například poštovní přeprava, přepravní služba anebo vlastní doprava dodavatele) do jiného místa plnění volí
dodavatel podle charakteru zboží a údajů na objednávce nebo kupní smlouvě.
4. V případě, že je z důvodů na straně odběratele nutno zboží dodávat opakovaně (například v případě nesprávné adresy
uvedené odběratelem v objednávce, neposkytnutím součinnosti odběratelem v místě plnění atd.), je odběratel povinen
uhradit dodavateli náklady spojené s opakovaným dodáním zboží.
5. Odběratel je povinen v místě plnění zboží převzít a neprodleně zboží prohlédnout a zkontrolovat soulad množství a typu
zboží s dodacím listem a případné zjevné vady zboží. Při zjištění rozdílu v množství a druhu zboží či v případě jeho zjevného
poškození, nebo při zjištění nesouladu výrobních čísel zboží se záznamem uvedeným na dodacím listě je odběratel
povinen tuto vadu zaznamenat na dodací list a neprodleně ji oznámit dodavateli (písemně, e-mailem), nejpozději však do 2
pracovních dnů od předání. Na pozdější reklamace tohoto typu nebude dodavatel brát zřetel.

Poučení o právu spotřebitele na odstoupení od smlouvy
1. Odběratel - spotřebitel, který uzavřel kupní smlouvu s dodavatelem mimo obchodní prostory dodavatele nebo distančním
způsobem, má právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní ode dne, kdy spotřebitel (nebo jím určená
třetí osoba) převzala zboží.
2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení informovat Zákaznický servis
dodavatele, například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Vlkov 73, 391 81, IČ:
06171923, případně e-mailem na adrese: flbrany@flbrany.cz. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačí,
když spotřebitel odešle odstoupení od smlouvy před uplynutím výše uvedené lhůty.
3. Spotřebitel je povinen zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy,
zaslat zpět nebo je předat na adrese příslušného výdejního místa dodavatele na provozovně dodavatele na adrese Nádražní
323, 378 16, Lomnice nad Lužnicí. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel zboží odešle zpět dodavateli před
uplynutím 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

1. Spolu s kupní cenou je odběratel povinen zaplatit dodavateli také veškeré další dohodnuté náklady a služby.
2. Způsob úhrady kupní ceny a souvisejících nákladů na dopravu a balení, montáž a instalaci určuje dodavatel jedním
z následujících způsobů:
a.

platbou předem na základě zálohové faktury dodavatele. Pokud odběratel neuhradí fakturu dodavatele ve lhůtě na faktuře uvedené,
není dodavatel v prodlení s dodáním zboží. O dobu prodlení odběratele s úhradou faktury se prodlužuje dohodnutá dodací lhůta,

b.

platbou na dobírku,

c.

platbou v hotovosti při převzetí zboží,

d.

platbou na základě fakturace dodavatele. Splatnost faktury se stanoví do 14 dnů ode dne jejího vystavení, není-li ujednáno jinak.

3. Po předání a převzetí plnění vystaví dodavatel fakturu s náležitostmi dle ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o DPH
v platném znění. Ve faktuře bude provedeno vyúčtování celkové ceny s odečtením již zdaněné zálohy, a vyúčtován vzniklý
rozdíl.
4. Ve smyslu ustanovení § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, odběratel souhlasí s tím, aby
dodavatel vystavoval a doručoval odběrateli daňové doklady (faktury) v elektronické podobě na elektronickou adresu
určenou odběratelem. Odběratel je povinen doručení každé elektronické faktury dodavateli elektronickou formou nejpozději
druhý den po doručení potvrdit, a to na elektronickou adresu dodavatele, ze které byla konkrétní faktura odeslána.
5. Vady faktury je oprávněn odběratel vytknout u dodavatele elektronickou formou ve lhůtě pěti (5) kalendářních dnů ode
dne doručení faktury. V takovém případě se dnem vytčení faktury přerušuje doba splatnosti faktury a nová doba splatnosti
počne běžet doručením bezchybné faktury odběrateli. Nedodržením lhůty pro vytknutí vad nebo neodůvodněným vytknutím
vad se doba splatnosti faktury nepřerušuje.
6. V případě prodlení odběratele – podnikatele, s úhradou kupní ceny má dodavatel právo na smluvní pokutu ve výši
0,05 % z dlužné částky za každý den z prodlení. Právo na náhradu škody zaplacením smluvní pokuty dle předchozí věty není
dotčeno. Písemná upomínka je zpoplatněna částkou 500 Kč.
7. V případě prodlení odběratele - spotřebitele s úhradou kupní ceny, má dodavatel právo na zákonný úrok z prodlení.

4. Spotřebitel nese přímé náklady spojené s vrácením zboží, u něhož je prokazatelně bezvadný stav.

8. V případě neuhrazení kupní ceny či její části má dodavatel právo od kupní smlouvy odstoupit a zboží odběrateli odebrat.
Odběratel se zavazuje zaplatit dodavateli všechny prokazatelné náklady spojené s vymáháním plateb, montáží a demontáží
zboží.

5. Dodavatel spotřebiteli vrátí platbu po obdržení vráceného zboží, nebo pokud spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět
dodavateli, podle toho, co nastane dříve.

9. Pokud bude kupní cena hrazena bezhotovostně bankovním převodem, platba odběratele se považuje za uhrazenou tehdy,
když je příslušná částka připsána na bankovním účtu dodavatele.

6. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je
nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

10. Pokud bude odběratel dlužit více dluhů, pak bude jakékoliv plnění ze strany odběratele započteno dodavatelem vždy nejprve
na nejstarší pohledávky, a to nejdříve na smluvní pokuty a úrok z prodlení, poté na jistinu. To neplatí, pokud odběratel, který
je spotřebitelem určí, který závazek má být poskytnutým plněním přednostně uhrazen.

Zrušení smlouvy / objednávky odběratelem, který je podnikatel
1. Od uzavření smlouvy až do dne dodání zboží je odběratel, který je podnikatelem, oprávněn smlouvu nebo její část zrušit,
pokud zároveň uhradí dodavateli odstupné ve výši 50 % ceny předmětu plnění ze zrušené smlouvy nebo její části. Za
stejných podmínek (úhrada 50 % ceny objednaného předmětu plnění) je odběratel, který je podnikatelem, oprávněn zrušit
i svou závaznou objednávku učiněnou dle § 2 odstavec 1, a to až do dne písemného potvrzení objednávky dodavatelem
dle § 2 odstavec 4 bod (I) resp. do dne dodání zboží dle § 2 odstavec 4 bod (II), pokud si odvolání nabídky dle § 1738 OZ
v objednávce nevyhradil.

Přechod nebezpečí škody na zboží a vlastnického práva

2. V případě, že objednané zboží dodavatel dovezl speciálně pro odběratele nebo bylo zboží vyrobeno speciálně pro odběratele
a odběratel byl na tyto skutečnosti písemně upozorněn, uhradí odběratel, který je podnikatelem, dodavateli 100 % ceny
předmětu plnění ze zrušené smlouvy nebo její části plus všechny případně vzniklé další náklady.

Práva z vadného plnění a smluvní záruka za jakost

Cena předmětu plnění
1. Ceny zboží jsou stanoveny v ceníku dodavatele platného v okamžiku doručení objednávky odběratele – podnikatele
dodavateli, resp. v okamžiku uzavření kupní smlouvy, je-li odběratel spotřebitelem. Ceny v ceníku zboží určeném pro
odběratele – podnikatele jsou uváděny bez DPH a ceny v ceníku zboží určeném pro odběratele – spotřebitele, jsou uváděny
bez DPH.
2. Pokud není uvedeno jinak, ceny v ceníku dodavatele nezahrnují žádné služby související s montáží či instalací zboží.
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Platební podmínky

1. Na odběratele přechází nebezpečí škody na zboží buď převzetím zboží v sídle dodavatele, nebo převzetím zboží od dopravce,
pokud zajišťuje dopravu dodavatel.
2. Odběratel nabývá vlastnické právo ke zboží úplným uhrazením kupní ceny.

1. Dodavatel odpovídá odběrateli, který je spotřebitel, že zboží při převzetí nemá vady (jakost při převzetí dle § 2161
Občasného zákoníku (dále také jen „OZ“)). Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že věc
byla vadná již při převzetí.
2. Má-li zboží, dodané odběrateli - spotřebiteli vady (tj. nemá-li vlastnosti stanovené v § 2161 OZ), může odběratel –
spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada
týká pouze součásti věci, může odběratel – spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit
od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu,
má odběratel – spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Neodstoupí-li odběratel – spotřebitel od smlouvy nebo
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neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou
slevu z ceny. Odběratel – spotřebitel, má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu dodavatel nemůže dodat novou věc
bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že dodavatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že
by zjednání nápravy odběrateli působilo značné obtíže.
3. Odběratel - spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
V případě použitého zboží dodavatel a odběratel – spotřebitel sjednávají dobu pro uplatnění práv z vadného plnění v trvání
dvanácti měsíců od převzetí.
4. Odběratel - podnikatel může uplatnit právo z vady v době šesti měsíců od převzetí.
5. Dodavatel přejímá záruku za jakost v souladu se záručními podmínkami, které tvoří přílohu těchto OP označenou jako
Reklamační řád dodavatele. Vadu, krytou zárukou, je odběratel povinen vytknout u dodavatele bez zbytečného odkladu
poté, kdy měl možnost zboží prohlédnout a vadu zjistit, nejpozději však v reklamační lhůtě určené záruční dobou. Záruka se
nevztahuje na použité zboží.
6. Vady, na které se vztahuje záruka za jakost, odstraní dodavatel přednostně opravou, a nebude-li to možné, dodáním nového
bezvadného zboží shodného typu a provedení.
7. Odběratel bere na vědomí, že zboží musí být použito v souladu s technickými parametry, zejména nesmí být překračovány
provozní parametry a zboží nesmí být jinak přetěžováno. Při montáži zboží musí být dodrženy montážní a bezpečnostní
předpisy. K montáži musí být použito vhodné nářadí, nástroje a přípravky. Zboží smí být užíváno pouze s odpovídajícím či
doporučeným příslušenstvím a ovládacími prvky.
8. Dodavatel upozorňuje odběratele, že práva z vadného plnění ani záruka za jakost odběrateli nenáleží, jde-li o vady zboží,
které byly způsobeny odběratelem, dopravou, manipulací, skladováním či montáží v rozporu s pokyny výrobce nebo
dodavatele. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá dodavatel za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena. Právo
z vadného plnění a záruky za jakost se dále nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodným

3. Osobní údaje odběratele nebudou poskytovány třetím osobám s výjimkou smluvního zpracovatele osobních údajů a dále
dopravcům za účelem zajištění dopravy zboží.
4. Odběratel má právo přístupu k osobním údajům zpracovávaným dodavatelem a může požádat o vysvětlení ke zpracování
osobních údajů, a to pokud zjistí nebo se domnívá, že jeho údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromého
a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování.
Odběratel může v této souvislosti požadovat, aby dodavatel takto vzniklý stav odstranil. Odběratel může požadovat opravu,
výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů. Nevyhoví-li dodavatel takovému požadavku, má odběratel právo obrátit se
přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze.
5. Odběratel – podnikatel souhlasí s využitím svého elektronického kontaktu uvedeného ve smlouvě pro účely zasílání
obchodních sdělení, nabídek a informací o marketingových akcích, o novém zboží a službách (sms, e-mail atp.).

Závěrečná ujednání
1. Dodavatel má právo od kterékoli kupní smlouvy odstoupit písemným oznámením při podstatném porušení povinností
odběratele, jímž se rozumí zejména neuhrazení ceny zboží v době splatnosti anebo nepřevzetí zboží.
2. Odběratel má právo od kterékoli kupní smlouvy odstoupit písemným oznámením při prodlení dodavatele s dodáním zboží
delším jednoho měsíce ode dne, kdy zboží mělo být dodáno, pokud prodlení není způsobeno vyšší mocí nebo zaviněním
odběratele.
3. Odběratel – podnikatel na sebe přebírá podle § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností.
4. Dodavateli budou písemnosti zasílány písemnou formou prostřednictvím nositele poštovní licence na adresu sídla, případně
fax e-mailem. Odběrateli budou písemnosti zasílány písemnou formou na jeho adresu, přičemž pro zasílání odběrateli,
který je podnikatelem, platí adresa jeho sídla zapsaného v obchodním či živnostenském rejstříku, případně jeho e-mailová
adresa. Odběrateli – spotřebiteli jsou zasílány písemnosti na jeho poslední známou adresu bydliště nebo e-mail.

užíváním nebo ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením, nebo na vady,

5. Faxová a e-mailová korespondence se považuje pro účely doručování mezi stranami za písemnou.

na které byl odběratel upozorněn písemně v kupní smlouvě.

6. V podmínkách a vztazích neupravených touto smlouvou se strany řídí českým právem, zejména ustanoveními zákona

9. Na vyřizování práv z vadného plnění a ze záruky se vztahuje Reklamační řád dodavatele, který tvoří přílohu těchto OP.
10. Výplně hliníkových bran a prostředí, ve kterém se výrobek dlouhodobě nachází, musí mít reakci na pH neutrální v rozmezí
4,5 až 9 pH. Ideální hodnota pH je v běžných podmínkách vždy dodržena.
11. Hmotnost výplně montované do brány nesmí přesáhnout hmotnost 100 kg.
12. Pozinková ocel nebo spojovací materiál z pozinku nesmí být použité v kontaktu s hliníkovým rámem brány ani s jinými
hliníkovými částmi systému FL BRÁNY. Tento zákaz platí i pro stavební prvky z mědi, olova a cínu.

Odpovědnost za škodu
1. Odpovědnost dodavatele za škodu vzniklou porušením jeho povinností z kupní smlouvy zakládá právo odběratele na
náhradu skutečné škody do výše kupní ceny za zboží z kupní smlouvy, z jejíhož porušení škoda vznikla. Právo na náhradu
ušlého zisku se vylučuje. Omezení výše náhrady škody podle tohoto § 10 neplatí, pokud je odběratel spotřebitelem.

Ochrana osobních údajů

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a je-li odběratel spotřebitel, i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
7. V případě, že odběratel je podnikatelem, budou veškeré spory mezi stranami plynoucí z uzavřených smluv nebo s těmito
smlouvami souvisejících rozhodovány Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře
České republiky (dále jen Rozhodčí soud). Strany sjednávají, že spor bude rozhodnut třemi rozhodci dle pravidel Rozhodčího
soudu.
8. V případě, že odběratel je spotřebitelem, jsou k rozhodování sporů mezi stranami z kupních smluv příslušné obecné
soudy v ČR. Dodavatel tímto v souladu s § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, informuje
odběratele - spotřebitele, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, u kterého může spotřebitel,
v případě sporu s dodavatelem ohledně práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy, uplatnit možnost mimosoudního
řešení sporu, je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2,
Email: adr@coi.cz, internetová adresa: adr.coi.cz

Aktuální obchodní podmínky naleznete na našem webu: www.flbrany.cz

1. Dodavatel jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje odběratele uvedené v kupní smlouvě, tj. jméno, příjmení,
adresa, emailová adresa a telefonní číslo odběratele (dále jen „osobní údaje“). Osobní údaje odběratele jsou zpracovávány
pro plnění smluvních povinností dodavatele.
2. Osobní údaje odběratele zpracovává dodavatel prostřednictvím svých pověřených zaměstnanců nebo třetích osob zpracovatelů osobních údajů, se kterými má dodavatel uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů.
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PROHLÁŠENÍ VÝROBCE

Prohlášení výrobce
Ve smyslu ČSN EN 13241+A2 Vrata - Norma výrobku, funkční vlastnosti
Výrobce: F&L plazma s.r.o.

Adresa: Vlkov 73, 391 81 Veselí nad Lužnicí

prohlašuje, že výrobek samonosná hliníková brána typ 7501, ve výrobních velikostech do 6m průjezdu
a 2 m výšky, je vyvinut, zkonstruován a vyroben v souladu s:
Normou výrobku ČSN EN 13241+A2 Vrata - , funkční vlastnosti
Tento výrobek, nebo jeho součásti, nesmí být uveden do provozu a provozován s jiným strojním zařízením,
u něhož není zajištěno, že splňuje směrnici o strojích ES 98/37/ a novější verzi Strojní směrnice
2006/42/ES. A který je určen svou bezpečností pro Evropský Hospodářský trh.
Při nedodržení některé z podmínek, nebo při neschválených úpravách výrobku a použití neoriginálních
náhradních dílů ztrácí toto prohlášení platnost.
Ve Vlkově, dne 26.10.2019
Lukáš Sejk, DiS.
Vedení společnosti F&L plazma s.r.o.

Prohlášení o konformitě ES

PROHLÁŠENÍ
VÝROBCE
A PROHLÁŠENÍ
O KONFORMITĚ ES

(podle Strojní směrnice 2006/42/ES)
Při spojení samonosné hliníkové brány od výrobce F&L plazma s.r.o. s pohonem vjezdových bran vzniká ve
smyslu směrnice ES o strojích 98/37/ES stroj, a platí následující normy:
• Směrnice pro nízké napětí ES 73/23 EHS
• Směrnice ES pro elektromagnetickou kompatibilitu 89/336/EHS
• Norma výrobků pro vrata EN 13241+A2
• Bezpečnost používání vrat s motorovým pohonem, požadavky EN 12453 – 02/01
• Bezpečnost elektrických zařízení VDE 0700, 238 – 10/83
• Funkční bezpečnost IEC/EN 61508

Předání a uvedení do provozu je zakázáno do doby, dokud nebude stanovena konformita
koncového produktu odbornou montážní firmou.
Vyplní autorizovaný montážník
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Výrobce brány a typ: ...............................................................

Odpovědná osoba: .................................................................

Výrobce pohonu a typ:.............................................................

Datum:......................................

Za montážní firmu:....................................................................

Podpis a razítko:.
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TÜV

Prověřená kvalita TÜV SÜD Czech
Jsme držiteli protokolu o posouzení vlastností výrobku TÜV SÜD Czech a všechny naše výrobky
splňují přísné normy a standardy této mezinárodní organizace, která je světovou autoritou
v oblasti poskytování nezávislého ověřování a certifikace.
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ZÁRUČNÍ LIST

Záruční list
Dle § 15 odst. 2, § 24 odst. 7 písm. m) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
a § 2166 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vystavuje firma F&L plazma s.r.o. následující
záruční list.
Podrobné podmínky pro odpovědnost za vadné plnění, a rozsah odpovědnosti výrobce, stejně jako
podmínky a způsob reklamace naleznete na internetových stránkách výrobce.
F&L plazma s r.o., se sídlem Vlkov 73, 391 81, IČ: 061 719 23, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C., vložka 26360

Vyplní montážní firma:
V případě potřeby záručních i pozáručních oprav kontaktujte svého montážníka

Druh výrobku: .............................................................................................................................................................

Datum montáže (místo prodeje): ........................................................................................................................

ZÁRUČNÍ LIST

Osazení motorem: ....................................................................................................................................................

V......................................................			 den/měsíc/rok: ......................................................

Brána i s příslušenstvím byla předána v bezvadném
stavu dle představ zákazníka.

Montážník:
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Zákazník:
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Kontakty
Provozovna

Sídlo firmy

Adresa:
Nádražní 323
378 16 Lomnice nad Lužnicí

F & L plazma s.r.o.
(výrobce a prodejce značky FL BRÁNY)

T: +420 720 394 656
T: +420 602 209 487

Adresa:
Vlkov 73
391 81 Vlkov

E: flbrany@flbrany.cz

Naše prodejní síť
Máme nejširší prodejní síť a nejrychlejší dodání produktů
po celé České republice.

Polsko

od roku 2020

Německo

od roku 2020

Slovensko
od 2018

Česká Republika

na trhu od roku 2017
více než 300 partnerů

Maďarsko
Rakousko

od 2019

od roku 2020

Více informací na:

www.flbrany.cz

