Ogrodzenie metalowe OPAL
bramy zgodne
z normą EN

opcja
z automatem

RAL 7016
antracytowy

lat
gwarancji

zabezpieczenie
antykorozyjne

PRZĘSŁO
Szerokość:
Wysokość:
Profil sztachetek:
Ilość sztachetek:
Profil ramy:
Referencja:

200 (202)* cm
200 (202)* cm
120 cm
150 cm
panel 270 x 23 mm panel 270 x 23 mm
4
5
40 x 40 mm
40 x 40 mm

opcja
z automatem

FURTKA
90 (98)* cm

Szerokość:
Szer. - furtka
z elektrozaczepem:
Wysokość:
Profil sztachetek:
Ilość sztachetek:
Profil ramy:
Referencja:

90 (98)* cm
150 cm
panel 270 x 23 mm
5 szt.
40 x 40 mm

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA

3m

3,5 m

4m

Szerokość:
Wysokość:
Profil sztachetek:
Ilość sztachetek:
Profil ramy:
Referencja:
Ref. - brama z automatem:

300 (304)* cm
150 cm
panel 270 x 23 mm
5 szt.
40 x 40 mm

350 (354)* cm
150 cm
panel 270 x 23 mm
5 szt.
40 x 40 mm

400 (404)* cm
150 cm
panel 270 x 23 mm
5 szt.
40 x 40 mm

Furtka zawiera: klamkę, zamek
Furtka z elektrozaczepem zawiera elektroaczep

opcja
z automatem

opcja
z automatem

BRAMA PRZESUWNA BEZ PRZECIWWAGI***

BRAMA PRZESUWNA**

lewa/prawa
430 (400)* cm
152 cm
panel 160 x 20 		
240 x 20, 270 x 20 mm
5 szt.
40 x 40 mm

lewa/prawa
Szerokość:
Wysokość:
Profil sztachetek:
Ilość sztachetek:
Profil ramy:
Referencja:
Z automatem referencja:

Szerokość:
600 (400)* cm
Wysokość:
149 cm
Profil sztachetek:
panel 160 x 20 		
240 x 20, 270 x 20 mm
Ilość sztachetek:
5 szt.
Profil ramy:
40 x 40 mm
Referencja:
Ref. - brama
z automatem:

*

szerokość w świetle słupków

** Brama przesuwna zawiera: słupek dojazdowy 10x10 cm i
przelotowy 7x7 cm na podstawie przykręcany do podłoża, rolkę
jezdną, wózki bramowe wahliwe 2 szt., rolkę najazdową do
szyny, zamek hakowy.
*** Brama przesuwna bez przeciwwagi zawiera w zestawie:
słupek dojazdowy 10x10 cm, na podstawie przykręcany do
podłoża, słupek przelotowy 7x7 cm na podstawie przykręcany
do podłoża, rolka jezdna 2 szt., rolki prowadzące 2 szt., szyna
prowadząca, zamek hakowy.

AKCESORIA
1

2

3

skrzynka montażowa
z miejscem na domofon

skrzynka na listy
skrzynka montażowa  
z miejscem na
elektrykę i automat
do bramy
słupek wielofunkcyjny
RAL 7016..................................................45836756

4

5

6

7

8

9

akcesoria do bramy
1. słupek do bramy i furtki z nitonakrętką,
7x7x220 cm, RAL 7016........................................................................45435831
2. kotwa z zawiasem do montażu                                       
w słupkach betonowych...................................................................44262491
3. zamknięcie górne do bramy ...........................................................44262463
4. blokada dolna do bramy ...................................................................44262526
5. słupek do bramy z lampka LED, RAL 7016                               
antracytowy szary, 10x10x220 cm..............................................45836665
6. blaszka z nakrętką do klinkieru 80x80 mm...........................44678886
7. zamknięcie dolne do bramy....................................................................44262470

akcesoria do przęsęł
8. słupek do przęsła, 5x5x200 cm, RAL 7016....................45435810

10

11

12

13

14

15

16

9. mocowanie poziome do przęsła, 4szt.,                           
RAL 7016 antracytowy szary........................................................45682903

akcesoria do furtki

10. słupek furtkowy (do szyldu), RAL 7016antracytowy
szary, 7x7x200 cm..................................................................................45435824
11. szyld do furtki RAL 7016.......................................................................45666152
12. zamek do furtki..............................................................................................44262421
13. klamka do furki.................................................................................................44262435
14. wkładka bębenkowa z kluczykami (3szt.)................................45029551

akcesoria pozostałe

15. lampka LED ostrzegawcza strefowa, 10x10 cm................45836714
16. ogranicznik otwarcia – do bram z napędem
elektrycznym............................................................................................................82502756

