
FURTKA
prawa/lewa

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA     
4m

BRAMA PRZESUWNA**
4m

Szerokość:  400* cm
Wysokość: 162 cm
Profil poprzeczki: 25 x 15 mm
Ilość sztachetek: 32
Profil ramy: 40 x 40 mm, 60 x 40 mm  
Kod:  L: 6472286, P: 6472294
Kod z automatem: L: 6472302, P: 6472310

BRAMA PRZESUWNA BEZ PRZECIWWAGI***

prawa/lewa

PRZĘSŁO

AKCESORIA

1. słupek do bramy i furtki z nitonakrętką, 7x7x215 cm .............................6165179
2. zamknięcie górne do bramy .............................................................................................5743901
3. zamknięcie dolne do bramy ..............................................................................................5743893
4. kotwa z zawiasem do montażu w słupkach betonowych ...........5743885
5. blokada dolna do bramy .......................................................................................................5938303

akcesoria do bramy

akcesoria do furtki

akcesoria pozostałe

9. szyld do furtki ..................................................................................................................................5840244
10. klamka do furtki.........................................................................................................................................5211453

12. wkładka bębenkowa z kluczykami, 3 szt.

13. słupek z oświetleniem, do bramy inteligentnej,                                        

10x10x200cm .....................................................................................................................................6531594

14. słupek wielofunkcyjny ze skrzynką na listy,                                                               

do bramy inteligentnej, 10x33x155cm ......................................................................6472153

15. lampka LED .............................................................................................................................................6531586

6. słupek do przęsła, 5x5x200 cm ...............................................................................5540489
7. obejma do słupka, 5x5 cm ...............................................................................................5540638
8. łącznik „T” do przęsła, 2 szt. ..........................................................................................5743810

Szerokość:  200 (202)* cm
Wysokość: 130 cm
Profil sztachetek: 16 x 16 mm
Ilość sztachetek: 15
Profil poprzeczki: 25 x 15 mm
Kod:  2858249

Szerokość:  90 (98)* cm 
Wysokość: 160 cm
Profil sztachetek: 16 x 16 mm
Ilość sztachetek: 7
Profil ramy: 40 x 40 mm
Profil poprzeczki: 25 x 15 mm
Kod:  L: 2858256, P: 2858264

Szerokość:  400 (404)* cm
Wysokość: 160 cm
Profil sztachetek: 16 x 16 mm
Ilość sztachetek: 30
Profil ramy: 40 x 40 mm
Profil poprzeczki: 25 x 15 mm
Kod:  2858272
Kod z automatem:  2858280

Brama inteligentna:  6472179

akcesoria do przęsęł

FLORA 3

11. zamek do furtki ................................................................................................................................5211487

bramy zgodne
z normą EN

stal lat
gwarancji

RAL 9005       
czarny

opcja
z automatem

przykręcane
zawiasy

zabezpieczenie
antykorozyjne

16 x 16 mm

* Szerokość w świetle słupków metalowych oraz 
   murowanych + kotwy. Stosując mocowanie przykręcane 
do słupków murowanych do szerokości furtki dodajemy 
10 cm, zaś bramy dwuskrzydłowej 8 cm.

**Brama przesuwna zawiera:  słupek dojazdowy i przeloto-
wy 7x7 cm, rolkę jezdną, wózki bramowe wahliwe 2 szt., 
zamek hakowy, rolkę najazdową

***  Brama przesuwna bez przeciwwagi zawiera: słupek do-
jazdowy, słupek przelotowy, rolka jezdna bramy przesuw-
nej, szyna do przykręcenia na posadzce, zamek hakowy, 
zestaw mocowania górnego, rolka najazdowa do szyny.

opcja
z automatem

opcja
z automatem

Szerokość:  600 (400)* cm
Wysokość: 159 cm
Profil sztachetek: 16 x 16 mm
Ilość sztachetek: 31
Profil ramy: 40 x 40 mm
Profil poprzeczki: 25 x 15 mm
Kod:  L: 2858298, P: 2858512
Kod z automatem:  L: 2859171, P: 2859361
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opcja
z automatem

brama                
inteligentna


