
FURTKA
prawa/lewa

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA     
4m

BRAMA PRZESUWNA**
prawa/lewa

Szerokość:  600 (400)* cm
Wysokość: 149 cm
Blacha gięta:          110 mm (13 szt.)
Profil ramy: 40 x 40 mm  
Kod: L: 631330, P: 631332
Kod z automatem:    L: 631331, P: 631333

PRZĘSŁO
wys. 90 /120 / 150 cm

AKCESORIA

Szerokość:  200 (202)* cm
Profil ramy: 40 x 40 mm
Ilość sztachetek: 8             11           14 
Wysokość: 90 cm       120 cm    150 cm
Kod:  631325      631323     631324

Szerokość:  90 (98)* cm 
Wysokość: 150 cm
Blacha gięta szer.:    110 mm (14 szt.)
Profil ramy: 40 x 40 mm
Kod:  L: 631326, P: 631327 

Szerokość:  400 (404)* cm
Wysokość: 150 cm
Blacha gięta:          110 mm (14 szt.)
Profil ramy: 40 x 40 mm
Kod:  631328
Kod z automatem:  631329 (bez klamki)

Brama inteligentna:   633487

IMPERIAL

* 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.

SYSTEM POSIADA LISTWY 
MASKUJĄCE ZMNIEJSZAJĄCE 
PRZEZIERNOŚĆ OGRODZENIA

Furtka zawiera: szyld, klamkę, zamek, wkładkę.

Brama zawiera: szyld, klamkę, zamek, wkładkę, 
rygiel.

1. słupek do bramy i furtki z nitonakrętką, 10x10x220 cm, RAL 7016 ..627558

2. kotwa z zawiasem do montażu w słupkach betonowych ..................... 112015

3. blokada dolna do bramy .............................................................................................. 603643
4. obejma do słupka 10x10 cm, RAL 7016 ..................................................................................627600
5. ogranicznik otwarcia – do bram z napędem elektrycznym
6. słupek z oświetleniem, do bramy inteligentnej, 10x10x220 cm,               

RAL 7016 .............................................................................................................................................................. 633500
7. słupek wielofunkcyjny 10x33x155 RAL 7016 ................................................................ 633502

akcesoria do bramy

10. obejma do słupka, 5x5 cm, RAL 7016 ...................................................................... 624311

11. łącznik „T” do przęsła, 2 szt., RAL 7016 .................................................................. 624326

akcesoria do przęsęł

9. słupek do przęsła, 5x5x200 cm ........................................................................624319

akcesoria pozostałe

8. sztyft zaprawkowy RAL 7016.......................................................................................................................... 626631
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**Brama przesuwna zawiera: słupek dojazdowy i przeloto-
wy7x7 cm, rolkę jezdną, wózki bramowe wahliwe 2 szt., 
rolkę najazdową do szyny 7x7 cm, zamek hakowy.


