2021
KARTY PRODUKTOWE

Ogrodzenie metalowe AGAT
bramy zgodne
z normą EN

50 x 10 mm

RAL 7024
antracytowy

lat
gwarancji

brama
inteligentna

opcja
z automatem

zabezpieczenie
antykorozyjne

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

200 (202)* cm
120 cm
50 x 10 mm
20
40 x 40 mm

45966683

opcja
z automatem

FURTKA
uniwersalna
Szerokość:
Szerokość furtki
z elektrozaczepem:
Wysokość:
Profil sztachetek:
Ilość sztachetek:
Profil ramy:
Referencja:
Ref. - furtka z elektrozaczepem:

90 (98)* cm
90 (100)* cm
150 cm
50 x 10 mm
9 szt.
40 x 40 mm
45966494
45966501

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA

3m

3,5m

4m

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

300 (304)* cm
–
150 cm
50 x 10 mm
30 szt.
40 x 40 mm
45986486
45986535
–

350 (354)* cm
–
150 cm
50 x 10 mm
36 szt.
40 x 40 mm
45986465
45986521
–

400 (404)* cm
415 (427)* cm
150 cm
50 x 10 mm
42 szt.
40 x 40 mm
45966354
45966795
82127098

Brama inteligentna

–

–

45966270

opcja
z automatem

opcja
z automatem

BRAMA PRZESUWNA**

opcja
z automatem

BRAMA PRZESUWNA BEZ PRZECIWWAGI*** BRAMA PRZESUWNA TELESKOPOWA****

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

brama
inteligentna

prawa/lewa

600 (400)* cm
149 cm
50 x 10 mm
46 szt.
40 x 40 mm
L: 45966382, P: 45966620
L: 45966431, P: 45966585

* Szerokość w świetle słupków

430 (400)* cm
152 cm
50 x 10 mm
47 szt.
40 x 40 mm
L: 45966690, P: 45966536

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

L: 45966802, P: 45966263

*** Brama przesuwna bez przeciwwagi zawiera w zestawie:                  
słupek dojazdowy 10x10 cm, słupek przelotowy 7x7 cm, rolka jezdna, rolki
prowadzące 2 szt., szyna prowadząca, zamek hakowy.

** Brama przesuwna zawiera: słupek dojazdowy i przelotowy 7x7 cm, rolk
jezdną, wózki bramowe wahliwe 2 szt., zamek hakowy, rolka najazdowa
do szyny 7x7 cm

440 (400)* cm
152 cm
50 x 10 mm
2 x 26 szt.
100 x 40 , 40 x 40 mm
40 x 40 mm

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

82480138

**** Brama przesuwna teleskopowa zawiera w zestawie: słupek przelotowy
7x7 cm na podstawie przykręcany do podłoża, słupek dojazdowy 10x10 cm na
podstawie przykręcany do podłoża, wózki jezdne 4 szt., szyny prowadzące 4
szt., komplet rolek prowadzących, zestaw automatyki.

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 7024................................................45836756

4

5

6

7

8

akcesoria do bramy
1. słupek do bramy i furtki z nitonakrętką,
10x10x200 cm, RAL 7024.................................................................45435852
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 7024                               
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 7024.................45435810

9

11

10

12

13

14

15

9. mocowanie pionowe do przęsła, 4szt.,                         
RAL 7024 antracytowy szary................................................82127117

akcesoria do furtki
10.
11.
12.
13.

szyld do furtki RAL 7024..............................................................45666152
zamek do furtki........................................................................................44262421
klamka do furki..........................................................................................44262435
wkładka bębenkowa z kluczykami (3szt.)........................45029551

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

Ogrodzenie metalowe SZAFIR
bramy zgodne
z normą EN

100 x 20 mm

RAL 7024
antracytowy

lat
gwarancji

brama
inteligentna

opcja
z automatem

zabezpieczenie
antykorozyjne

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

200 (202)* cm
118 cm
100 x 20 mm
9 szt.
40 x 40 mm
45966361

opcja
z automatem

FURTKA

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA

uniwersalna
Szerokość:
Szerokość furtki
z elektrozaczepem:
Wysokość:
Profil sztachetek:
Ilość sztachetek:
Profil ramy:
Referencja:
Ref. - furtka z elektrozaczepem:

90 (98)* cm
90 (100)* cm
150 cm
100 x 20 mm
11 szt.
40 x 40 mm
45966606
45966746

3m

3,5m

4m

Szerokość:
300 (304)* cm
Szerokość bramy łamanej z automatem: –
Wysokość:
150 cm
Profil sztachetek:
100 x 20 mm
Ilość sztachetek:
2 x 11 szt.
Profil ramy:
40 x 40 mm
Referencja:
45986584
Ref. - brama z automatem:
45986640
Ref. - brama łamana z automatem:
–

350 (354)* cm
–
150 cm
100 x 20 mm
2 x 11 szt.
40 x 40 mm
45986563
45986626
–

400 (404)* cm
415 (427)* cm
150 cm
100 x 20 mm
2 x 11 szt.
40 x 40 mm
45966326
45966305
82127101

Brama inteligentna

–

45966732

–

opcja
z automatem

BRAMA PRZESUWNA**
prawa/lewa
Szerokość:
Wysokość:
Profil sztachetek:
Ilość sztachetek:
Profil ramy:
Referencja:
Ref. - brama
z automatem:

brama
inteligentna

opcja
z automatem

opcja
z automatem

BRAMA PRZESUWNA BEZ PRZECIWWAGI*** BRAMA PRZESUWNA TELESKOPOWA****
prawa/lewa

600 (400)* cm
149 cm
100 x 20 mm
2 x 10 szt.
40 x 40 mm
L: 45966515, P: 45966291

430 cm (400)* cm
152 cm
100 x 20 mm
2 x 11 szt.
40 x 40 mm
L: 45966333, P: 45966564

Szerokość:
Wysokość:
Profil sztachetek:
Ilość sztachetek:
Profil ramy:
Referencja:
Ref. - brama
L: 45966613, P: 45966403 z automatem:

* Szerokość w świetle słupków

440 cm (400)* cm
152 cm
100 x 20 mm, 60 x 20 mm
2 x 9 szt., 2 x 2 szt.
100 x 40 mm , 40 x 40 mm
82480141

L: 45966235, P: 45966711

*** Brama przesuwna bez przeciwwagi zawiera w zestawie:                  
słupek dojazdowy 10x10 cm, słupek przelotowy 7x7 cm, rolka jezdna, rolki
prowadzące 2 szt., szyna prowadząca, zamek hakowy.

** Brama przesuwna zawiera: słupek dojazdowy i przelotowy 7x7 cm, rolk
jezdną, wózki bramowe wahliwe 2 szt., zamek hakowy, rolka najazdowa
do szyny 7x7 cm

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

**** Brama przesuwna teleskopowa zawiera w zestawie: słupek przelotowy
7x7 cm na podstawie przykręcany do podłoża, słupek dojazdowy 10x10 cm na
podstawie przykręcany do podłoża, wózki jezdne 4 szt., szyny prowadzące 4
szt., komplet rolek prowadzących, zestaw automatyki.

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 7024................................................45836756

4

5

6

7

8

akcesoria do bramy
1. słupek do bramy i furtki z nitonakrętką,
10x10x200 cm, RAL 7024..................................................................45435852
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 7024                               
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, 7x7x200 cm, RAL 7024..................45435824

9

11

10

12

13

14

15

9. mocowanie pionowe do przęsła, 4szt.,                        
RAL 7024 antracytowy szary.................................................82127117

akcesoria do furtki
10.
11.
12.
13.

szyld do furtki RAL 7024...............................................................45666152
zamek do furtki.........................................................................................44262421
klamka do furki...........................................................................................44262435
wkładka bębenkowa z kluczykami (3szt.)......................... 45029551

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

Ogrodzenie metalowe RUBIN
bramy zgodne
z normą EN

50 x 10 mm

RAL 7024
antracytowy

lat
gwarancji

25 x 15 mm

brama
inteligentna

opcja
z automatem

zabezpieczenie
antykorozyjne

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

200 (202)* cm
120 cm
25 x 15 mm, 50 x 10 mm
12 szt.
40 x 40 mm
45966662

opcja
z automatem

FURTKA
Szerokość:
Szerokość furtki
z elektrozaczepem:
Wysokość:
Profil sztachetek:
Ilość sztachetek:
Profil ramy:
Referencja:
Ref. - furtka
z elektrozaczepem:

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA

uniwersalna
90 (98)* cm
90 (100)* cm
150 cm
25 x 15 mm, 50 x 10 mm
15 szt.
40 x 40 mm
45966256
45966424

3m

Szerokość:
300 (304)* cm
Szerokość bramy łamanej z automatem: –
Wysokość:
150 cm
Profil sztachetek:
25 x 15 mm,
50 x 10 mm
Ilość sztachetek:
2 x 15 szt.
Profil ramy:
40 x 40 mm
Referencja:
45986731
Ref. - brama z automatem:
45986773
Ref. - brama łamana z automatem:
–
Brama inteligentna

–

opcja
z automatem

3,5m

4m

350 (354)* cm
–
150 m
25 x 15 mm,
50 x 10 mm
2 x 15 szt.
40 x 40 mm
45986703
45986752
–

400 (404)* cm
415 (427)* cm
150 cm
25 x 15 mm,
50 x 10 mm
2 x 15 szt.
40 x 40 mm
45966774
45966641
82127099
45966480

–

opcja
z automatem

opcja
z automatem

BRAMA PRZESUWNA BEZ PRZECIWWAGI*** BRAMA PRZESUWNA TELESKOPOWA****

BRAMA PRZESUWNA**
prawa/lewa
Szerokość:
Wysokość:
Profil sztachetek:
Ilość sztachetek:
Profil ramy:
Referencja:
Ref. - brama
z automatem:

brama
inteligentna

prawa/lewa

600 (400)* cm
149 cm
25 x 15 mm, 50 x 10 mm
14 szt.
40 x 40 mm
L: 45966466, P: 45966781

430 (400)* cm
152 cm
25 x 15 mm, 50 x 10 mm
15 szt.
40 x 40 mm
L: 45966410, P: 45966550

Szerokość:
Wysokość:
Profil sztachetek:
Ilość sztachetek:
Profil ramy:
Referencja:
Ref. - brama
L: 45966676, P: 45966312 z automatem:

* Szerokość w świetle słupków

440 (400)* cm
152 cm
25 x 15, 50 x 10 mm
2 x 10 szt., 2 x 5 szt.
40 x 40 mm, 100 x 40 mm
82480140

L: 45966725, P: 45966473
**** Brama przesuwna teleskopowa zawiera w zestawie: słupek przelotowy
7x7 cm na podstawie przykręcany do podłoża, słupek dojazdowy 10x10 cm na
podstawie przykręcany do podłoża, wózki jezdne 4 szt., szyny prowadzące 4
szt., komplet rolek prowadzących, zestaw automatyki.

*** Brama przesuwna bez przeciwwagi zawiera w zestawie:                  
słupek dojazdowy 10x10 cm, słupek przelotowy 7x7 cm, rolka jezdna, rolki
prowadzące 2 szt., szyna prowadząca, zamek hakowy.

** Brama przesuwna zawiera: słupek dojazdowy i przelotowy 7x7 cm, rolk
jezdną, wózki bramowe wahliwe 2 szt., zamek hakowy, rolka najazdowa
do szyny 7x7 cm

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

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 7024................................................45836756

4

5

6

7

8

akcesoria do bramy
1. słupek do bramy i furtki z nitonakrętką,
10x10x200 cm, RAL 7024................................................................. 45435852
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 7024                              
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 7024...................45435810

9

11

10

12

13

14

15

9. mocowanie pionowe do przęsła, 4szt.,                       
RAL 7024 antracytowy szary...............................................82127117

akcesoria do furtki
10.
11.
12.
13.

szyld do furtki RAL 7024............................................................. 45666152
zamek do furtki.......................................................................................44262421
klamka do furki.........................................................................................44262435
wkładka bębenkowa z kluczykami (3szt.)....................... 45029551

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

Ogrodzenie metalowe BURSZTYN
bramy zgodne
z normą EN

lat gwarancji
na deskę kompozytową

lat
gwarancji

deska kompozytowa
140 x 15 mm

RAL 7024
antracytowy

brama
inteligentna

opcja
z automatem

zabezpieczenie
antykorozyjne

PRZĘSŁO
200 (202)* cm
120 cm
140 x 15 mm
deska kompozytowa
7 szt.
40 x 40 mm
45966634

Szerokość:
Wysokość:
Profil sztachetek:
Ilość sztachetek:
Profil ramy:
Referencja:
opcja
z automatem

4m

90 (98)* cm
90 (100)* cm
150 cm
140 x 15 mm,
deska kompozytowa
9 szt.
40 x 40 mm
L: 45966753, P: 45966445

lewa/prawa
600 (400)* cm
149 cm
415 (427)* cm
8 szt.: 140 x 15 mm
150 cm
1 szt.: 50 x 10 mm
140 x 15 mm,
deska kompozytowa
deska kompozytowa
Ilość
sztachetek:
3 x 8 szt. + 3 x 1 szt.
2 x 9 szt.
Profil ramy:
40 x 40 mm
40 x 40 mm
45966375
Referencja:
L: 45966242, P: 45966543
45966522
Ref. - brama
z automatem:
L: 45966396, P: 45966760
82127100
400 (404)* cm

Szerokość:
Szer. bramy łamanej
z automatem:
Wysokość:
Profil sztachetek:

Ilość sztachetek:
Profil ramy:
Referencja:
Ref. - brama z automatem:
Ref. - brama łamana
L: 45966592, P: 45966452 z automatem:
Brama inteligentna:

Ilość sztachetek:
Profil ramy:
Referencja:
Ref. - furtka
z elektrozaczepem:

BRAMA PRZESUWNA**

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA

FURTKA
uniwersalna
Szerokość:
Szer. furtki
z elektrozaczepem:
Wysokość:
Profil sztachetek:

opcja
z automatem

brama
inteligentna

Szerokość:
Wysokość:
Profil sztachetek:

45966571

opcja
z automatem

opcja
z automatem

BRAMA PRZESUWNA BEZ PRZECIWWAGI*** BRAMA PRZESUWNA TELESKOPOWA****
Szerokość:
Wysokość:
Profil sztachetek:
Ilość sztachetek:
Profil ramy:
Referencja:
Ref. - brama
z automatem:

prawa/lewa
430 (400)* cm
152 cm
140 x 15 mm
deska kompozytowa
3 x 9 szt.
40 x 40 mm
L: 45966704, P: 45966655

Szerokość:
Wysokość:
Profil sztachetek:

Profil poprzeczki:
Ilość sztachetek:
Profil ramy:
Ref. - brama
L: 45966340, P: 45966284 z automatem:

prawa/lewa
440 (400)* cm
152 cm
140 x 15 mm
deska kompozytowa
50 x 10 mm
2 x 8 szt.
100 x 40 mm, 40 x 40 mm
82480139

* Szerokość w świetle słupków.
** Brama przesuwna zawiera w zestawie: słupek dojazdowy
7x7 cm, słupek przelotowy 7x7 cm, rolkę jezdną, wózki bramowe
wahliwe 2 szt, zamek hakowy, rolkę najazdową do szyny 7x7 cm.
*** Brama przesuwna bez przeciwwagi zawiera w zestawie:
słupek dojazdowy 10x10 cm, słupek przelotowy 7x7 cm, rolkę
jezdną, rolki prowadzące 2 szt, zamek hakowy.
**** Brama przesuwna teleskopowa zawiera w zestawie: słupek
przelotowy 7x7 cm na podstawie przykręcany do podłoża, słupek
dojazdowy 10x10 cm na podstawie przykręcany do podłoża,
wózki jezdne 4 szt., szyny prowadzące 4 szt., komplet rolek
prowadzących, zestaw automatyki.

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 7024................................................45836756

4

5

6

7

8

akcesoria do bramy
1. słupek do bramy i furtki z nitonakrętką,
10x10x200 cm, RAL 7024................................................................ 45435852
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 7024                               
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, 7x7x200 cm, RAL 7024...................45435824

9

11

10

12

13

14

15

9. mocowanie pionowe do przęsła, 4szt.,                       
RAL 7024 antracytowy szary...............................................82127117

akcesoria do furtki
10.
11.
12.
13.

szyld do furtki RAL 7024............................................................. 45666152
zamek do furtki........................................................................................44262421
klamka do furki..........................................................................................44262435
wkładka bębenkowa z kluczykami (3szt.)........................45029551

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

Ogrodzenie metalowe PALERMO
bramy zgodne
z normą EN

wymaga malowania
farbą wierzchnią

malowane
proszkowo

16 x 16 m

RAL 9005
czarny

brama
inteligentna

opcja
z automatem

PRZĘSŁO
200 (202)* cm
120 cm
16 x 16 mm
15 szt.
25 x 15 mm
45658235

Szerokość:
Wysokość:
Profil sztachetek:
Ilość sztachetek:
Profil poprzeczki:
Referencja:

opcja
z automatem

FURTKA
prawa/lewa
90 (98)* cm
150 cm
16 x 16 mm
5 szt.
40 x 40 mm
25 x 15 mm
L: 45658172, P: 45658186

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

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA

3m

3,5 m

4m

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

300 (304)* cm
150 cm
16 x 16 mm
20 szt.
40 x 40 mm
25 x 15 mm
82127102
82127104

350 (354)* cm
150 cm
16 x 16 mm
24 szt.
40 x 40 mm
25 x 15 mm
45658165
82127103

400 (404)* cm
150 cm
16 x 16 mm
28 szt.
40 x 40 mm
25 x 15 mm
45658151
45658144

Brama inteligentna

–

–

45836595

opcja
z automatem

BRAMA PRZESUWNA**

opcja
z automatem

BRAMA PRZESUWNA BEZ PRZECIWWAGI***

prawa/lewa

prawa/lewa

600 (400)* cm
149 cm
16 x 16 mm
31 szt.
40 x 40 mm
25 x 15 mm
L: 45658214, P: 45658221

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

brama
inteligentna

430 (400)* cm
152 cm
16 x 16 mm
* szerokość w świetle słupków
32 szt.
** brama przesuwna zawiera w zestawie: słupek dojazdo40 x 40 mm
wy 7x7 cm, słupek przelotowy 7x7 cm, rolka jezdna, wózki
bramowe wahliwe 2 szt., zamek hakowy, rolka najazdowa do
25 x 15 mm
szyny 7x7cm
L: 45830953, P: 45830960

Szerokość:
Wysokość:
Profil sztachetek:
Ilość sztachetek:
Profil ramy:
Profil poprzeczki:
Referencja:
Ref. - brama
L: 45658193, P: 45658200 z automatem:

L: 45830932, P: 45830946

*** brama przesuwna bez przeciwwagi zawiera w zestawie:
słupek dojazdowy 10x10 cm, słupek przelotowy 7x7 cm, rolka
jezdna, 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

4

5

6

7

9

akcesoria do bramy
1. słupek do bramy i furtki z nitonakrętką,
7x7x220 cm, .................................................................................................. 44200275
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, 10x10x220 cm.............. 45836693
6. blaszka z nakrętką do klinkieru 80x80 mm........................... 44678886
7. zamknięcie dolne do bramy....................................................................44262470

akcesoria do przęsęł

słupek wielofunkcyjny
RAL 9005...................................45836735

8

8. słupek do przęsła, 5x5x200 cm, ............................................44958235
9. łącznik „T” do przęsła, 4 szt...................................................................44953440

10

11

12

13

14

15

16

17

10. obejma do słupka, 5x5 cm...............................................................43829660

akcesoria do furtki

11.
12.
13.
14.
15.

słupek furtkowy (do szyldu)7x7x200 cm........................44958382
szyld do furtki.............................................................................................44262512
zamek do furtki.........................................................................................44262421
klamka do furki...........................................................................................44262435
wkładka bębenkowa z kluczykami (3szt.)..........................45029551

akcesoria pozostałe

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

Ogrodzenie metalowe LILA
bramy zgodne
z normą EN

zabezpieczenie
antykorozyjne

lat
gwarancji

16 x 16 mm

RAL 7024
antracytowy

brama
inteligentna

opcja
z automatem

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

200 (202)* cm
120 cm
16 x 16 mm
15 szt.
25 x 15 mm
45658340

200 (202)* cm
145 cm
16 x 16 mm
15 szt.
25 x 15 mm
45658354

opcja
z automatem

FURTKA
uniwersalna
90 (98)* cm
150 cm
16 x 16 mm
5 szt.
40 x 40 mm
25 x 15 mm
45658263

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

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA

3

3,5 m

4m

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

300 (304)* cm
150 cm
16 x 16 mm
20 szt.
40 x 40 mm
25 x 15 mm
82127110
82127112

350 (354)* cm
150 cm
16 x 16 mm
24 szt.
40 x 40 mm
25 x 15 mm
82127109
82127111

400 (404)* cm
150 cm
16 x 16 mm
28 szt.
40 x 40 mm
25 x 15 mm
45658256
45658242

Brama inteligentna

–

–

45836644

opcja
z automatem

opcja
z automatem

BRAMA PRZESUWNA**

BRAMA PRZESUWNA BEZ PRZECIWWAGI***

prawa/lewa

prawa/lewa

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

brama
inteligentna

430 (400)* cm
152 cm
16 x 16 mm
31 szt.
40 x 40 mm
25 x 15 mm
L: 45831114, P: 45831121

600 (400)* cm
149 cm
16 x 16 mm
30 szt.
40 x 40 mm
25 x 15 mm
L: 45658312, P: 45658333

Szerokość:
Wysokość:
Profil sztachetek:
Ilość sztachetek:
Profil ramy:
Profil poprzeczki:
Referencja:
Ref. - brama
L: 45658284, P: 45658305 z automatem:

*

szerokość w świetle słupków

** brama przesuwna zawiera w zestawie: słupek dojazdowy 7x7 cm, słupek przelotowy 7x7 cm, rolka jezdna, wózki
bramowe wahliwe 2 szt., zamek hakowy, rolka najazdowa do
szyny 7x7cm.

L: 45831093, P: 45831100

*** brama przesuwna bez przeciwwagi zawiera w zestawie:
słupek dojazdowy 10x10 cm, słupek przelotowy 7x7 cm, rolka
jezdna, 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 7024................................................45836756

4

5

6

7

8

9

akcesoria do bramy
1. słupek do bramy i furtki z nitonakrętką,
7x7x220 cm, RAL 7024....................................................................... 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 7024                               
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 7024.................45435810

10

11

12

13

14

15

16

9. mocowanie poziome do przęsła, 4szt.,                           
RAL 7024 antracytowy szary........................................................45682903

akcesoria do furtki

10. słupek furtkowy (do szyldu), RAL 7024,
7x7x200 cm.................................................................................................... 45435824
11. szyld do furtki RAL 7024..................................................................... 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

Ogrodzenie metalowe MALAGA III
bramy zgodne
z normą EN

zabezpieczenie
antykorozyjne

lat
gwarancji

18 x 18 mm

RAL 9005
czarny

brama
inteligentna

opcja
z automatem

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

200 (202)* cm
130 cm
18 x 18 mm
15 szt.
25 x 15 mm
45658480

opcja
z automatem

FURTKA
lewa/prawa
Szerokość:
90 (98)* cm
Wysokość:
160 cm
Profil sztachetek:
18 x 18 mm
Ilość sztachetek:
7 szt.
Profil ramy:
40 x 40 mm
Profil poprzeczki:
25 x 15 mm
Referencja:
L: 45658396, P: 45658403

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA

3

3,5 m

Szerokość:

300 (304)* cm

350 (354)* cm

400 (404)* cm

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

160 cm
18 x 18 mm
22 szt.
40 x 40 mm
25 x 15 mm
82127106
82127108

160 cm
18 x 18 mm
26 szt.
40 x 40 mm
25 x 15 mm
82127105
82127107

160 cm
18 x 18 mm
30 szt.
40 x 40 mm
25 x 15 mm
45658375
45658361

Brama inteligentna

–

–

45836581

opcja
z automatem

BRAMA PRZESUWNA**

4m

opcja
z automatem

BRAMA PRZESUWNA BEZ PRZECIWWAGI***

lewa/prawa

lewa/prawa

600 (400)* cm
159 cm
18 x 18 mm
31 szt.
40 x 40 mm
25 x 15 mm
L: 45658452, P: 45658466

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

brama
inteligentna

L: 45658410, P: 45658431

430 (400)* cm
162 cm
18 x 18 mm
32 szt.
40 x 40 mm
25 x 15 mm
L: 45830995, P: 45831002

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

L: 45830974, P: 45830981

*

szerokość w świetle słupków

** brama przesuwna zawiera w zestawie: słupek dojazdowy 7x7 cm, słupek przelotowy 7x7 cm, rolka jezdna, wózki
bramowe wahliwe 2 szt., zamek hakowy, rolka najazdowa do
szyny 7x7 cm.
*** brama przesuwna bez przeciwwagi zawiera w zestawie:
słupek dojazdowy 10x10 cm, słupek przelotowy 7x7 cm, rolka
jezdna, 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

4

5

6

7

8

9

akcesoria do bramy
1. słupek do bramy i furtki z nitonakrętką,
7x7x220 cm, ...................................................................................................44200275
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, 10x10x220 cm.............. 45836693
6. blaszka z nakrętką do klinkieru 80x80 mm........................... 44678886
7. zamknięcie dolne do bramy....................................................................44262470

akcesoria do przęsęł
słupek wielofunkcyjny
RAL 9005...................................45836735

8. słupek do przęsła, 5x5x200 cm, ............................................44958235
9. łącznik „T” do przęsła, 4 szt...................................................................44953440

10

11

12

13

14

15

16

17

10. obejma do słupka, 5x5 cm..............................................................43829660

akcesoria do furtki
11.
12.
13.
14.
15.

słupek furtkowy (do szyldu) 7x7x200 cm...................... 44958382
szyld do furtki.............................................................................................44262512
zamek do furtki.........................................................................................44262421
klamka do furki...........................................................................................44262435
wkładka bębenkowa z kluczykami (3szt.)......................... 45029551

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

Ogrodzenie metalowe ARGOS 2
bramy zgodne
z normą EN

16 x 16 mm

RAL 7024
antracytowy

RAL 7024
antracytowy

lat
gwarancji

brama
inteligentna

opcja
z automatem

zabezpieczenie
antykorozyjne

PRZĘSŁO
200 (202)* cm
120 cm
16 x 16 mm
15 szt.
25 x 15 mm
45665256

Szerokość:
Wysokość:
Profil sztachetek:
Ilość sztachetek:
Profil poprzeczki:
Referencja:

opcja
z automatem

FURTKA
uniwersalna
Szerokość:
90 (98)* cm
Wysokość:
150 cm
Profil sztachetek:
16 x 16 mm
Ilość sztachetek:
7 szt.
Profil ramy:
40 x 40 mm
Profil poprzeczki:
40 x 40 i 25 x 15 mm
Referencja:
45665263

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA

3

3,5 m

Referencja:
Ref. - brama z automatem:

300 (304)* cm
150 cm
16 x 16 mm
22 szt.
40 x 40 mm
40 x 40 mm,
25 x 15 mm
45665270
45665305

350 (354)* cm
150 cm
16 x 16 mm
26 szt.
40 x 40 mm
40 x 40 mm,
25 x 15 mm
45665284
45665312

400 (404)* cm
150 cm
16 x 16 mm
30 szt.
40 x 40 mm
40 x 40 mm,
25 x 15 mm
45665291
45665326

brama inteligentna

–

–

45836651

Szerokość:
Wysokość:
Profil sztachetek:
Ilość sztachetek:
Profil ramy:
Profil poprzeczki:

opcja
z automatem

BRAMA PRZESUWNA**

4m

opcja
z automatem

BRAMA PRZESUWNA BEZ PRZECIWWAGI***

lewa/prawa
Szerokość:
Wysokość:
Profil sztachetek:
Ilość sztachetek:
Profil ramy:
Profil poprzeczki:
Referencja:
Ref. - brama
z automatem:

brama
inteligentna

lewa/prawa

600 (400)* cm
149 cm
16 x 16 mm
31 szt.
40 x 40 mm
40 x 40, 25 x 15 mm
L: 45665333, P: 45665340
L: 45665354, P: 45665361

430 (400)* cm
152 cm
16 x 16 mm
32 szt.
40 x 40 mm
40 x 40, 25 x 15 mm
L: 45831156, P: 45831163

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

L: 45831135, P: 45831142

*

szerokość w świetle słupków

** brama przesuwna zawiera w zestawie: słupek dojazdowy 7x7 cm, słupek przelotowy 7x7 cm, rolka jezdna, wózki
bramowe wahliwe 2 szt., zamek hakowy, rolka najazdowa do
szyny 7x7cm.
*** brama przesuwna bez przeciwwagi zawiera w zestawie:
słupek dojazdowy 10x10 cm, słupek przelotowy 7x7 cm, rolka
jezdna, 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 7024................................................45836756

4

5

6

7

8

9

akcesoria do bramy
1. słupek do bramy i furtki z nitonakrętką,
7x7x220 cm, RAL 7024....................................................................... 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 7024                               
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 7024.................45435810

10

11

12

13

14

15

16

9. mocowanie poziome do przęsła, 4szt.,                           
RAL 7024 antracytowy szary........................................................45682903

akcesoria do furtki

10. słupek furtkowy (do szyldu), RAL 7024,
7x7x200 cm................................................................................................... 45435824
11. szyld do furtki RAL 7024.................................................................... 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

Ogrodzenie metalowe ELIZA III
bramy zgodne
z normą EN

16 x 16 mm

RAL 9005
czarny

lat
gwarancji

brama
inteligentna

opcja
z automatem

zabezpieczenie
antykorozyjne

PRZĘSŁO
200 (202)* cm
120 cm
16x16 mm
15 szt.
25 x 15 mm
45658130

Szerokość:
Wysokość:
Profil sztachetek:
Ilość sztachetek:
Profil poprzeczki:
Referencja:

opcja
z automatem

FURTKA
prawa/lewa
90 (98)* cm
150 cm
16x16 mm
5 szt.
40 x 40 mm
25 x 15 mm
L: 45658060, P: 45658081

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

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA

3m

3,5 m

4m

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

300 (304)* cm
150 cm
16 x 16 mm
20 szt.
40 x 40 mm
25 x 15 mm
45658053
–

350 (354)* cm
150 cm
16 x 16 mm
24 szt.
40 x 40 mm
25 x 15 mm
45658046
82127113

400 (404)* cm
150 cm
16 x 16 mm
30 szt.
40 x 40 mm
25 x 15 mm
45658032
45658011

Brama inteligentna:

–

–

45836574

opcja
z automatem

BRAMA PRZESUWNA**

opcja
z automatem

BRAMA PRZESUWNA BEZ PRZECIWWAGI***

lewa/prawa
600 (400)* cm
149 cm
16x16 mm
31 szt.
40 x 40 mm
25 x 15 mm
L: 45658116, P: 45658123

Szerokość:
Wysokość:
Profil sztachetek:
Ilość sztachetek:
Profil ramy:
Profil poprzeczki:
Referencja:
Ref. - brama
L: 45658095, P: 45658102 z automatem:

Szerokość:
Wysokość:
Profil sztachetek:
Ilość sztachetek:
Profil ramy:
Profil poprzeczki:
Referencja:
Z automatem referencja:

brama
inteligentna

lewa/prawa
430 (400)* cm
152 cm
16 x 16 mm
32 szt.
40 x 40 mm
25 x 15 mm
L: 45830911, P: 45830925

*

szerokość w świetle słupków

** brama przesuwna zawiera w zestawie: słupek dojazdowy 7x7 cm, słupek przelotowy 7x7 cm, rolka jezdna, wózki
bramowe wahliwe 2 szt., zamek hakowy, rolka najazdowa do
szyny 7x7cm.

L: 45830890, P: 45830904

*** brama przesuwna bez przeciwwagi zawiera w zestawie:
słupek dojazdowy 10x10 cm, słupek przelotowy 7x7 cm, rolka
jezdna, rolki prowadzące 2 szt., szyna prowadząca, zamek
hakowy.

AKCESORIA
1

2

3

4

skrzynka montażowa
z miejscem na domofon

skrzynka na listy
skrzynka montażowa  
z miejscem na
elektrykę i automat
do bramy

5

6

7

8

9

akcesoria do bramy
1. słupek do bramy i furtki z nitonakrętką,
7x7x220 cm, .................................................................................................. 44200275
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, 10x10x220 cm.............. 45836693
6. blaszka z nakrętką do klinkieru 80x80 mm........................... 44678886
7. zamknięcie dolne do bramy....................................................................44262470

akcesoria do przęsęł
słupek wielofunkcyjny
RAL 9005...................................45836735

8. słupek do przęsła, 5x5x200 cm, ............................................44958235
9. łącznik „T” do przęsła, 4 szt...................................................................44953440

10

11

12

13

14

15

16

17

10. obejma do słupka, 5x5 cm...............................................................43829660

akcesoria do furtki
11.
12.
13.
14.
15.

słupek furtkowy (do szyldu) 7x7x200 cm....................... 44958382
szyld do furtki.............................................................................................. 44262512
zamek do furtki..........................................................................................44262421
klamka do furki............................................................................................44262435
wkładka bębenkowa z kluczykami (3szt.).......................... 45029551

akcesoria pozostałe

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

Ogrodzenie metalowe OPAL
bramy zgodne
z normą EN

opcja
z automatem

RAL 7024
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 szt.
5 szt.
40 x 40 mm
40 x 40 mm
83904690
83904689

opcja
z automatem

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

90 (98)* cm
90 (98)* cm
150 cm
panel 270 x 23 mm
5 szt.
40 x 40 mm
L: 83909676, P: 83909681

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 150 cm
panel 270 x 23 mm
5 szt. 5 szt.
40 x 40 mm
83904723
83904722

350 (354)* cm
150 cm
panel 270 x 23 mm
5 szt.
40 x 40 mm
83904724
83904721

400 (404)* cm

Brama inteligentna:					

panel 270 x 23 mm
40 x 40 mm
83904725
83904720
83904732

L: 83909683, P: 83909686

Furtka zawiera: klamkę, zamek
Furtka z elektrozaczepem zawiera elektroaczep
opcja
z automatem

opcja
z automatem

BRAMA PRZESUWNA BEZ PRZECIWWAGI***

BRAMA PRZESUWNA**
lewa/prawa
Szerokość:
Wysokość:
Profil sztachetek:
Ilość sztachetek:
Profil ramy:
Referencja:
Ref. - z automatem:

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:
L: 83907334, P: 83907327 Ref. - brama
L: 83907225, P: 83907230 z automatem:

lewa/prawa
430 (400)* cm
152 cm
panel 160 x 20 		
240 x 20, 270 x 20 mm
5 szt.
40 x 40 mm
L: 83907320, P: 83907312
L: 83907239, P: 83907246

*

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

skrzynka montażowa
z miejscem na domofon

skrzynka na listy
skrzynka montażowa  
z miejscem na
elektrykę i automat
do bramy
słupek wielofunkcyjny
RAL 7024................................................45836756

2

3

4

5

6

akcesoria do bramy
1. słupek do bramy i furtki z nitonakrętką,
10x10x200 cm, RAL 7024................................................................ 45435852
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 7024                               
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, 7x7x200 cm, RAL 7024...................45435824

7

8

9

10

11

9. mocowanie pionowe do przęsła, 4szt.,                           
RAL 7024 antracytowy szary......................................................82127117

akcesoria do furtki

10. słupek furtkowy (do szyldu), RAL 7024,
7x7x200 cm................................................................................................... 45435824

akcesoria pozostałe
11. lampka LED ostrzegawcza strefowa, 10x10 cm...............45836714

Ogrodzenie metalowe TOPAZ
bramy zgodne
z normą EN

lat
gwarancji

opcja
z automatem

RAL 7024
antracytowy

zabezpieczenie
antykorozyjne

PRZĘSŁO
200 (202)* cm
120 cm
żaluzja
18 szt.
40 x 40 mm
83904692

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

200 (202)* cm
150 cm
żaluzja
21 szt.
40 x 40 mm
83904691

opcja
z automatem

FURTKA
prawa/lewa
Szerokość:
Szer. - furtka
z elektrozaczepem:
Wysokość:
Profil sztachetek:
Ilość sztachetek:
Profil ramy:
Referencja:
- furtka
z elektrozaczepem:

90 (98)* cm
90 (98)* cm
150 cm
żaluzja
8 szt.
40 x 40 mm
L: 83909691, P: 83909696

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
żaluzja
26 szt.
40 x 40 mm
83904729
83904726

350 (354)* cm
150 cm
żaluzja
32 szt.
40 x 40 mm
83904730
83904727

400 (404)* cm
150 cm
żaluzja
36 szt.
40 x 40 mm
83904731
83904728

Brama inteligentna:			83904733

L: 83909701, P: 83909706

Furtka zawiera: klamkę, zamek
Furtka z elektrozaczepem zawiera elektroaczep

opcja
z automatem

BRAMA PRZESUWNA**

BRAMA PRZESUWNA BEZ PRZECIWWAGI***

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

opcja
z automatem

600 (400)* cm
149 cm
żaluzja
40 szt.
40 x 40 mm
L: 83907306, P: 83907299

Szerokość:
Wysokość:
Profil sztachetek:
Ilość sztachetek:
Profil ramy:
Referencja:
Ref. - brama
L: 83907254, P: 83907261 z automatem:

lewa/prawa
430 (400)* cm
152 cm
żaluzja
41 szt.
40 x 40 mm
L: 83907291, P: 83907285
L: 83907270, P: 83907277

*

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

skrzynka montażowa
z miejscem na domofon

skrzynka na listy
skrzynka montażowa  
z miejscem na
elektrykę i automat
do bramy
słupek wielofunkcyjny
RAL 7024................................................45836756

2

3

4

5

6

akcesoria do bramy
1. słupek do bramy i furtki z nitonakrętką,
10x10x200 cm, RAL 7024................................................................ 45435852
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 7024                              
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, 7x7x200 cm, RAL 7024...................4543584

7

8

9

10

11

9. mocowanie pionowe do przęsła, 4szt.,                           
RAL 7024 antracytowy szary.......................................................82127117

akcesoria do furtki

10. słupek furtkowy (do szyldu), RAL 7024,
7x7x200 cm.................................................................................................... 45435824

akcesoria pozostałe
11. lampka LED ostrzegawcza strefowa, 10x10 cm................45836714

ELEMENT
bramy zgodne
z normą EN

lat
gwarancji

RAL 7024
antracytowy

zabezpieczenie
antykorozyjne

opcja
z automatem

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

198 (200) cm
120 cm
30 x 150 (100) mm
5 szt
82484831

opcja
z automatem

FURTKA**

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA***

uniwersalna
Szerokość:
Wysokość:
Profil sztachetek:
Ilość sztachetek:
Profil ramy:
Profil poprzeczki:
Referencja:

108 (120)* cm
140 cm
30 x 150 (100) mm
5 szt
66 x 63 mm - Aluminium
80 x 50 mm - Aluminium
82484830

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

422 (434)* cm
140 cm
30 x 150 (100) mm
5 szt
66 x 63 mm - Aluminium
80 x 50 mm - Aluminium
82484829

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

422 (434)* cm
140 cm
30 x 150 (100) mm
5 szt
66 x 63 mm - Aluminium
80 x 50 mm - Aluminium
82484828

* Szerokość w świetle słupków.
** Furtka zawiera w zestawie: komplet akcesoriów do furtki:
klamka, zamek, szyld, ogranicznik otwarcia, zawiasy, śruby
mocujące, kotwy do podłoża.
*** Brama dwuskrzydłowa zawiera w zestawie: komplet
akcesoriów do bramy dwuskrzydłowej: słupki, rygiel, klamka,
zamek, szyld, ogranicznik otwarcia, zawiasy, śruby mocujące.
**** Brama dwuskrzydłowa z automoatem zawiera w zestawie: komplet akcesoriów do bramy z automatem: napęd, szablon montażowy, słupki, zawiasy, ogranicznik otwarcia, śruby
mocujące, kotwy do podłoża.
***** Brama przesuwna z automatem zawiera w zestawie:
słupek dojazdowy i przelotowy, rolkę najazdową, łapacz
górny i dolny, szyna jezdna, napęd, szablon montażowy,
kotwy do podłoża, podstawa montażowa, wózki jezdne, śruby
mocujące, napęd automatyczny.
Brama jest uniwersalna, może się otwierać na prawą lub lewą
stronę.

opcja
z automatem

BRAMA PRZESUWNA Z AUTOMATEM*****
uniwersalna
Szerokość:
Wysokość:
Profil sztachetek:
Ilość sztachetek:
Profil ramy:
Profil poprzeczki:
Referencja:

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA
Z AUTOMATEM****

550 (400)* cm
140 cm
30 x 150 (100) mm
5 szt
66 x 63 mm - Aluminium
80 x 50 mm - Aluminium
82484827

AKCESORIA
1. słupek ELEMENT do bramy i furtki, 10x10x157 cm..................................................................................................82486259
2. słupek do przęsła ELEMENT 6x4x155 cm........................................................................................................................82486260

ELEMENT

Brama dwuskrzydłowa
6 paczek

Furtka
2 paczki

Przęsło
1 paczka

Największa paczka w zestawie ma wymiary:
220 cm x 30 cm x 16 cm

Największa paczka
w zestawie ma wymiary:
130 cm x 30 cm x 12 cm

Paczka ma wymiary:
200 cm x 30 cm x 12 cm

Element
Ogrodzenia w paczce to przęsło
ogrodzeniowe, furtka oraz bramy, dostępne w dwóch
wariantach: dwuskrzydłowa i przesuwna.
• PROSTY I SZYBKI MONTAŻ
Dzięki czytelnej instrukcji montażu złożenie bramy nie powinno przekroczyć 3 godzin.
• MINIMALIZACJA KOSZTÓW
Do montażu bramy wystarczą 2 osoby. Nie trzeba korzystać z usług montażystów.
• WYGODNY TRANSPORT
Bramy, furtki i przęsło są spakowane w paczki, które zmieszczą się nawet w samochodzie
osobowym. Do przewozu nie potrzeba samochodu ciężarowego.
• TRWAŁY MATERIAŁ
Rama bramy i furtki wykonana jest z aluminium, gwarantującego wysoką odporność
na działanie czynników atmosferycznych.
• NOWOCZESNY DESIGN
System jest zaprojektowany według najnowszych trendów, chroni posesję i staje się jej ozdobą.
• STAŁA MOŻLIWOŚĆ REGULACJI SŁUPKÓW
Słupków nie trzeba betonować, są one przykręcane do podłoża za pomocą kotew
przeznaczonych do instalacji na podłożu utwardzonym, takim jak beton. To rozwiązanie
umożliwia ich odkręcenie i przykręcenie w innym miejscu, w dowolnym czasie.
• WYSOKA JAKOŚĆ WYPEŁNIENIA
Wypełnienie ogrodzenia wykonane jest z ocynkowanej blachy stalowej, takiej samej, jak
blachodachówki gwarantującej trwałość na lata (15 lat gwarancji).

Panele ogrodzeniowe SPARTA
bramy zgodne
z normą EN

lat
gwarancji

RAL 7016
antracytowy szary

PANEL 3D

RAL 6005
zielony

Ø

3,1 mm

zabezpieczenie
antykorozyjne

PANEL 3D

Szerokość:
Wysokość:
Średnica drutu:
Wielkość oczka:
Kolor:
szary)
Referencja:

250 (252)* cm
123 cm
Ø 3,1 mm
80x225 mm
RAL 7016 (antracytowy

Szerokość:
Wysokość:
Średnica drutu:
Wielkość oczka:
Kolor:
Referencja:

250 (252)* cm
123 cm
Ø 3,1 mm
80x225 mm
RAL 6005 (zielony)
45836532

45836546

PANEL 3D

PANEL 3D

Szerokość:
Wysokość:
Średnica drutu:
Wielkość oczka:
Kolor:
Referencja:

250 (252)* cm
153 cm
Ø 3,1 mm
80x200 mm
RAL 7016 (antracytowy szary)
45836525

Szerokość:
Wysokość:
Średnica drutu:
Wielkość oczka:
Kolor:
Referencja:

250 (252)* cm
153 cm
Ø 3,1 mm
80x200 mm
RAL 6005 (zielony)
45836511

AKCESORIA

Słupek
Słupek
Słupek
Słupek
Słupek

do
do
do
do
do

paneli
paneli
paneli
paneli
paneli

6x4x200 ZN – 4 szt – 45280501
6x4x200 ZN – 44958410
6x4x170 ZN – 45665872
6x4x240 ZN – 44958354
6x4x200 RAL 6005 4 szt – 45159926

Słupek
Słupek
Słupek
Słupek
Słupek

do
do
do
do
do

paneli
paneli
paneli
paneli
paneli

6x4x200 RAL 6005 – 44958312
6x4x170 RAL 6005 – 45665886
6x4x240 RAL 6005 – 45665893
6x4x200 RAL 7016 4 szt – 45836476
6x4x200 RAL 7016 – 45836490

Słupek do paneli 6x4x170 RAL 7016 – 45836483
Słupek do paneli 6x4x240 RAL 7016 – 45836504

Automatyka do bram dwuskrzydłowych i przesuwnych
SIMPLE MOVE 102

Napęd do bram przesuwnych Polargos

2 lata
gwarancji

system
RTS

Większość bram przesuwnych Polargos można zakupić wraz z automatem rekomendowanym dla Polargos
przez Somfy. Dzięki temu mamy gwarancję, że automat ma odpowiednie parametry dostosowane do bram
Polargos.

Napęd
1 szt.

Pilot
2-kanałowy
2 szt.

Zestaw
śrub
mocujących

Listwa
zebata
13 szt.

Listwa
mocujaca
4 szt

Parametry

ZALETY AUTOMATYKI

szybkość otwierania
skrzydło bramy
maks. dł. bramy
zasilanie
otwieranie przy braku zasilania
wbudowana antena wewnętrzna
silnik
maks. ilość cykli dziennie
norma
zakres temperatur
maks. ilość pilotów do podłączenia

• wyjątkowo cichy
• łatwy montaż
• system wykrywania przeszkody
• funkcja zapobiegania zmiażdżeniu
• częściowe otwieranie dla pieszych

UWAGA:
Do prawidłowego funkcjonowania
bramy z napędem elektrycznym
należy zainstalować ogranicznik
otwarcia – 1 szt.

ok. 30 sek.*
do 300 kg
4 m (dł. całk. 6 m)
230 V
tak/ manualne
tak
24V
20
EN 60335-2-103
od -20°C do 60°C
16

* czas otwarcia może być różny, zależnie od parametrów bramy

Ogranicznik nie wchodzi
w skład zestawu do automatyki.

EASY WAY PACK 201

Napęd do bram dwuskrzydłowych Polargos

2 lata
gwarancji

system
RTS

Bramę dwuskrzydłową można zakupić wraz z automatem rekomendowanym dla Polargos przez Somfy.
Dzięki temu mamy gwarancję, że automat ma odpowiednie parametry dostosowane do bram Polargos.

Siłownik 24V
2 szt.

Sterowanie
1 szt.

Moduł
sterujący
1 szt.

Dystans do łącznika
bramy
2 szt.

Zestaw śrub
mocujących

Pilot
2-kanałowy
2 szt.

Łącznik
do bramy
2 szt.

Parametry
ZALETY AUTOMATYKI

• łatwy montaż
• szybkie i ciche otwieranie
• automatyczne ustawienia
• częściowe otwieranie
dla
pieszych
• stopniowe zatrzymanie bramy

szybkość otwierania
skrzydło bramy
maks. dł. skrzydła
zasilanie
maks. kąt otwarcia
otwieranie przy braku zasilania
wbudowana antena wewnętrzna
silnik
maks. ilość cykli dziennie
automat. wykrywanie przeszkody
norma
maks. ilość pilotów do podłączenia

16 sek.*
do 200 kg
2,0 m
230 V
95°
tak/ zatrzask
tak
24V
20
EN 12 453
EN 60335-2-103
16

* czas otwarcia może być różny, zależnie od parametrów bramy

Łącznik
do słupka
2 szt.

Akcesoria do bram z automatyką
Nadajnik (pilot) naścienny RTS

Odbiornik radiowy RTS

Listwa zębata 1 m

433 MHz, 2-kanałowy radiowy nadajnik naścienny w systemie RTS, działa w systemie
sekwencyjnym. Przeznaczony jest do sterowania
zarówno napędem
jak i odbiornikami RTS.

433 MHz, uniwersalny, impulsowy 2-kanałowy
RTS z napędem ze sterownikami posiadającymi
wejścia bezpotencjałowe (typu Dru Contact –
DCT). Posiada dwa niezależne kanały ze sterowaniem sekwencyjnym, impulsowym. Zasilanie
24 V, IP55, przewód anteny zewnętrznej.

wykonana z nylonu wzmacnianego stalą.
Odcinek o długości 1 m składa się z 3 łączonych listew po 33 cm. Maksymalne obciążenie
– 500 kg. Tylko do bram przesuwnych.

Akumulator awaryjny
9,4 V

Wyłącznik kluczykowy

przeznaczony jest do napędu dla
bramy skrzydłowej i przesuwnej.
Przy braku zasilania 230 VAC, pozwala na kilkukrotne, awaryjne wykonanie otwarcia lub
zamknięcia bramy. Ilość cykli zależy
od parametrów bramy.

przewodowy, impulsowy dołączany
przewodowo do sterownika napędu
bramy. Steruje sekwencyjnie ruchami bramy.

Migająca lampka

Fotokomórki

pomarańczowa, ostrzegawcza
z wbudowaną anteną RTS.
Zasilanie 24V. Posiada wbudowany
przerywacz. Stopień ochrony IP54

pełnią funkcję bezpieczeństwa
przed przedwczesnym zamknięciem
się bramy, Zasięg 10m, styki NO-NC.
Zasilanie 24 VAC/DC. Obciążalność
styku 1A.

Pilot 2-kanałowy

Pilot 4-kanałowy

Zewnętrzna antena

Ogranicznik otwarcia

433 MHz, pilot radiowy RTS
o działaniu sekwencyjnym
do sterowania napędami jak
i odbiornikami radiowymi.

433 MHz, pilot radiowy RTS
o działaniu sekwencyjnym
do sterowania napędami jak
i odbiornikami radiowymi,
wyposażony w blokadę przycisków
dla wyeliminowania przypadkowego
uruchomienia.

433 MHz, RTS, z kablem o długości
8m. Po dołączeniu do centralki
pozwala na zwiększenia zasięgu
sterowania bramą. Wymiary anteny:
202x30x30mm.

Ogranicznik otwarcia jest niezbędny
i ma zastosowanie do przesuwnych.
Jest wykonany ze stali cynkowanej
z gumowym odbojnikiem. Służy do
zabezpieczenia bramy przesuwnej
od strony przeciwwagi. Stanowi
punkt bazowy dla sterownika napędu.

Automatyczna brama przesuwna bez przeciwwagi
Minimalna szerokość frontu działki 8,3 m

ELEMENTY ZESTAWU AUTOMATYCZNEJ BRAMY BEZ PRZECIWWAGI:

brama przesuwna
z szyną prowadzącą

słupek
dojazdowy
10x10 cm

słupek
przelotowy
7x7 cm

rolki
prowadzące

napęd do bram
przesuwnych
SIMPLE MOVE 102

zamek hakowy
do bramy
przesuwnej
45693186

rolka
jezdna

AKCESORIA (NIE SĄ W ZESTAWIE):
lampka LED
ostrzegawcza
strefowa
do słupka 10x10 cm
45836714

FUNKCJE LAMPKI LED:
pomarańczowe
światło ostrzegawcze
(otwarcie bramy)

Brama przesuwna bez przeciwwagi dostęna jest również bez automatu

białe światło
strefowe
(oświetlenie podjazdu)

Brama inteligentna
sterowana za pomocą urządzeń mobilnych (telefon, tablet)

ZALETY:
PERSONALIZACJA
Dostosuj działanie wszystkich kompatybilnych, akcesoryjnych urządzeń do
swojego rytmu dnia. Otwórz bramę,
włącz światło na chwilę przed powrotem do domu. Zamknij automatycznie
po zaparkowaniu samochodu.

GEOLOKALIZACJA
Jak tylko znajdziesz się w ustalonej
przez siebie odległości, brama otworzy
się automatycznie.

NIEOGRANICZONY ZASIĘG
Niezależnie od tego czy jesteś w pracy,
czy na drugim końcu świata, jeżeli masz dostęp do Internetu zawsze
możesz zamknąć bądź otworzyć swoją
bramę zdalnie.

PROSTY MONTAŻ
Urządzenia zostały już sparowane, co
oznacza by korzystać z zalet inteligentnej bramy wystarczy tylko wpiąć
urządzenie do zasilania i Internetu oraz
zalogować się.

ELEMENTY ZESTAWU INTELLIGATE:

brama
dwuskrzydłowa

automatyka
intelligate

pilot
2-kanałowy

fotokomórki

urządzenie
sterujące

STEROWANIE:

telefon komórkowy

tablet

aplikacja w wersji:
Android, iOS

Brama inteligentna
sterowanie za pomocą aplikacji mobilnej
INTELIGENTY DOM:

Połącz bramę
inteligentną
z dodatkowymi
urządzeniami
i zarządzaj całym
domem!

BRAMA WJAZDOWA

BRAMA GARAŻOWA

ALARM

OŚWIETLENIE

GNIAZDKA ELEKTRYCZNE

DOSTOSUJ DO TWOICH POTRZEB:

Otwórz bramę
i garaż jednym
kliknięciem!
Stwórz własne scenariusze zgodnie
z Twoim rytmem dnia:
WYJŚCIE DO PRACY:
zapal światło w garażu,
otwórz garaż,
otwórz bramę wjazdową.

AUTOMATYCZNE, PO OKREŚLONYM CZASIE:
zamknij garaż,
zamknij bramę garażową,
zgaś światło,
wyłącz gniazdko od żelazka.

Słupek wielofunkcyjny

330 mm

RAL 9005
CZARNY

RAL 7016
ANTRACYTOWY

1500 mm

100 mm

1550 mm

50 mm

Górna skrzynka montażowa z miejscem na domofon stwarza możliwość zainstalowania dodatkowych urządzeń w zależności od potrzeb:
elementów składowych domofonu, elektrozamka, czujnika ruchu, czujnika zmierzchowego,
włącznika czasowego, transformatora zasilającego
niskonapięciowe urządzenia, podświetlanego numeru domu.

Skrzynka na listy przystosowana do odbioru korespondencji fomatu C4 z wygodną przednią klapką zabezpieczającą przed wnikaniem wody i tylną klapką otwieraną kluczykiem z
wziernikiem do podglądu posiadanej korespondencji.

Dolna skrzynka montażowa przeznaczona do zainstalowania centralki i elektroniki od
automatu bramy.

Automatyczne bramy łamane

Masz wąską działkę i brak miejsca na bramę przesuwną?
Masz płytką działkę i Twój dom położony jest bardzo blisko linii ogrodzenia?
Masz zbyt stromy spadek uniemożliwiający otwarcie skrzydła bramy do wewnątrz posesji?

Każdy z wymienionych problemów rozwiąże zakup
dwuskrzydłowej bramy łamanej z automatem w komplecie!
		Brama zajmuje TYLKO POŁOWĘ MIEJSCA po otwarciu w stosunku do klasycznej
bramy dwuskrzydłowej, zachowując jej estetykę.
		Nie potrzebuje miejsca w linii ogrodzenia – jak w przypadku bramy przesuwnej.
		Jest zautomatyzowana, otwierasz ją zdalnie, nie wysiadając z samochodu.
		Zawiasy główne bramy wyposażone są w nowoczesne łożyska kulkowe.
		Zawiasy pomiędzy skrzydłami bramy wykonane są z aluminium.
RZUT Z GÓRY JEDNEGO SKRZYDŁA

L + 150 mm
Dla bramy 4m:
L=1m
L + 80 mm

Zwykła
Zwykłabrama:
brama:

Brama
Bramałamana:
łamana:

ZWYKŁA BRAMA:

BRAMA ŁAMANA:

dom
dom

KOLIZJA!
KOLIZJA!

2m2m

dom
dom

KOLIZJA!
KOLIZJA!

2m2m
115cm
115cm

Montaż bramy dwuskrzydłowej i furtki

Montaż bramy dwuskrzydłowej
Akcesoria do bramy:
zawias kolanowy
zamkniecie górne
bramy
zamknięcie dolne
bramy
blokada dolna bramy

widok
od posesji

Montaż furtki
Akcesoria do furtki:
zamek + wkładka bębenkowa

klamka

szyld do furtki

zawias kolanowy

Montaż bramy dwuskrzydłowej i furtki
Montaż do słupków metalowych
zawias kolanowy

Montaż do słupków betonowych
kotwa i zawias kolanowy do montażu furtki i bramy

Montaż przęseł do słupków metalowych
Łącznik typu „T”, obejma 5x5 cm – widok od strony posesji
1 łącznik typu „T”

2 obejma 5x5 cm łącząca przęsła ogrodzenia ze słupkiem

2

1

1

Obejmy 5x5 cm
1 obejma początkowa 5x5 cm

2 obejma narożna 5x5 cm

2

1

3 obejma pośrednia 5x5 cm

1

3

Łącznik typu „L”
1 łącznik typu „L”

1

1

1

1

Montaż przęseł do słupków metalowych

Mocowanie pionowe
1 mocowanie pionowe

1

1

1

1

Mocowanie poziome
1 mocowanie poziome

1

1

1

1

Montaż przęseł do słupków betonowych
Łącznik typu „T” – widok od strony posesji
1 łącznik typu „T”

1

1

1

1

Łącznik typu „L”
1 łącznik typu „L”

1

1

1

1

Mocowanie pionowe lub poziome (w zależności od systemu)
1 mocowanie poziome
2 mocowanie pionowe

1

1

lub

1

lub

1

1

1

lub

1

lub

1

zawiasy
z lewej
strony

zawiasy
z lewej
strony

podwórko

ulica

podwórko

ulica

widok z góry:

widok od strony ulicy:

widok od strony ulicy:

widok z góry:

furtka prawa

furtka lewa

zawiasy
z prawej
strony

zawiasy
z prawej
strony

Jak rozróżnić furtkę prawą od lewej?

Montaż przykręcanych zawiasów
Zawiasy ze wzmocnieniem – SZAFIR, BURSZTYN

Standardowe zawiasy przykręcane – AGAT, RUBIN, PALERMO, LILA, MALAGA III,
ARGOS 2, ELIZA III

Instrukcja montażu elektrozaczepu do furtki (1/4)
1

2

4x

1x
Elektrozaczep z pamięcią
wewn. i wyłącznikiem

3

4 cm

6 cm

Śruba M6
(typ śruby dobierany odpowiednio
do systemu ogrodzeniowego)

4

1x

1x
Ogranicznik – szyld
z elektrozaczepem

5

Kaseta
elektrozaczepu

6

1x

4x

Blacha
elektrozaczepu

7

Podkładka M6

8

3x
1x
Wkręt M5x35

9

1

Przykręć pochwyt
(dotyczy furtki z pochwytem)

Wkręt do blach
samowiercący z łbem
podkładkowym 4,2x19

10

2

1x

1x

Wkładka bębenkowa
25x25 + 3 klucze

11

Odbojnik gumowy
do bramy czarny

6

12

2x
Wkręt do blach
samowiercący
z łbem stożkowym 4,8x32

13

2x
Wkręt samowiercący
z łbem stożkowym
4,8x16

6

14

1x
Zamek
do furtki

2x
Zaślepka 30x30 mm
antracyt

2

Instrukcja montażu elektrozaczepu do furtki (2/4)
Zamontuj zamek

2

Zamontuj wkładkę

3

12
9
13

13

7

12

4

Wyreguluj furtkę

4–4,5 cm

5

Złóż ogranicznik, kasetę oraz blachę
elektrozaczepu w zależności
od kierunku otwierania furtki
(uniwersalność montażu)

Furtka lewa

Furtka prawa

10
5

4
3

10

Instrukcja montażu elektrozaczepu do furtki (3/4)
6

Przymierz ogranicznik, kasetę
i szyld elektrozaczepu,
odznacz wysokość montażu

7

Odznacz punkty
montażowe

8

Przewierć otwór na przewód
zasilający elektrozaczep 10 mm
oraz nawierć 2 otwory 1-2 mm
na blachowkręty

9

Przełóż przewód
zasilający elektrozaczep

Otwór na na blachowkręt
1-2 mm

Otwór na kabel zasilający
elektrozaczep: 10 mm

Otwór na na blachowkręt
1-2 mm

Instrukcja montażu elektrozaczepu do furtki (4/4)
10

Przykręć
2 blachowkręty

11

Podłącz przewody
elektrozaczepu

12

Przykręć blachę
do elektrozaczepu

śruby
w zestawie
z elektrozaczepem

11

11

13

Przykręć blachę
z elektrozaczepem

14

Zainstaluj ograniczniki
i zamontuj zaślepki

15

Przymierz furtkę,
wyreguluj język oraz
zablokuj zamek

14
Regulacja
języka
zamka

8
10

8
10
8

14

Blokowanie/
odblokowywanie
zamka

przeciwwaga
z prawej
strony

otwieranie w lewą stronę

brama lewa – widok od strony ulicy:

otwieranie w prawą stronę

brama prawa – widok od strony ulicy:

przeciwwaga
z prawej
strony

Jak rozróżnić bramę przesuwną prawą od lewej?

*– nie jest na wyposażeniu bramy

4 0 cm

szerokość furtki + 8 cm

Rzut fundamentów

beton
niezbrojony

4 0 cm

2 5 cm
oś bramy

300 cm, 350 cm, 400 cm + 4 cm

Kolejność czynności montażowych.
Montaż przeprowadzić pod nadzorem osób z uprawnieniami.
beton
1) wyznaczyć położenie bramy i furtki w terenie,
niezbrojony
2) zrobić wykopy na fundamenty pod słupki bramy i słupek furtki na zadaną głębokość,
3) wykonać deskowanie cokołów pod słupki,
4) wykonać zbrojenie cokołów wg schematu i umieścić w deskowaniu,
5) bramę w pozycji poziomej należy złożyć łącznie ze słupkami zachowując liniowość położenia wszystich elementów,
6) tak złożoną bramę należy ustabilizować przy pomocy elementów drewnianych lub innych (np. kantówki, deski, proﬁle),
7) złożony element umieścić w miejscu wbudowania z zachowaniem pionowości i ponownie sprawdzić położenie wszystkich
części składowych i zabezpieczyć przed przechyleniem lub wywróceniem,
8) słupki podeprzeć wspornikami w taki sposób, aby utrzymać pion,
1,20m
9) wykonać betonowanie cokołów pod słupki,
10) wykonać deskowanie i betonowanie elementów uzupełniających między słupkami pamiętając o umieszczeniu
elementów do blokowania bramy (płaskownik, rurka).
Uwaga! Słupki (7x7 lub 10x10 cm – w zależności od systemu ogrod

blokada bramy *

4 0 cm

C)

B)

120 cm
4 0 cm

A)

9 strzemion ∅6mm
26x2 6 cm

Schemat
zbrojenia
słupków:

Uwaga!
wysokość słupków
może się różnić
w zależności od systemu

150
4 pręty ∅12mm
L=10 0 cm

2 5 cm

blokada
bramy *

150
975
150

Widok przykładowej bramy od strony ulicy

150 75 75

beton B20 (C16/20)
stal ∅6mm – klasy A0
∅12mm – klasy AIII
75 150

Uniwersalny schemat montażu bramy dwuskrzydłowej oraz furtki
Schemat montażu bramy dwuskrzydłowej oraz furtki

rolka najazdowa *

zamek hakowy *

cm

*– nie są na wyposażeniu bramy

11,4 cm
18, 1 cm

2,6 cm

22,5 cm
25 cm

3, 6 cm

2, 5 cm

L2

b

nakrętki
rektyﬁkacyjne
M16 służą do
a
ustawienia bramy

37 9 cm

oś bramy

60 0 cm

37 9 cm

detal A:

Rzut fundamentów:

420 cm

1 2 cm

słupek przelotowy

beton klasy 20

słupek przelotowy

Uwaga!
Pr zed zabetonowaniem
elementów należy
przeprowadzić
montaż próbny.

Kolejność czynności montażowych.
Montaż przeprowadzić pod nadzorem osób z uprawnieniami budowlanymi.
1) wyznaczyć położenie bramy w terenie,
2) zrobić wykop na fundamenty pod słupki i pod wózki,
3) wykonać fundamenty (gabaryty i rozmieszczenie na r ysunku)
z umieszczonymi śrubami pod wózkami i słupkami,
4) zamontować na słupku przelotowym rolkę prowadzącą,
5) zamontować w bramie zamek hakowy (zamek nie jest na
wyposażeniu bramy, poniżej na rysunku są przedstawione gabaryty zamka),
6) założyć bramę na wózki,
7) zamontować rolkę najazdową w szynie bramy.

4 0 cm

c m cm

15 10 15
cm cm cm

12 mm

1 0 15

1, 4 cm

15

zamek hakowy

min. 100 cm

2 0 cm 2 0 cm

2,05
cm

beton klasy 20

słupek końcowy

poziom terenu

Widok przykładowej bramy
od strony ulicy

Schemat montażu bram
rzesuwnyc
p
h

Schemat montażu bramy przesuwnej

18
cm

cm

34

20 0 cm

14 3 cm

b/2 b/2

oś wózka

a/2
a/2
14 3 cm

oś wózka

23
cm

oś wóz ka

cm

23

a/2 b/2 b/2

a/2

Rozmieszczenie śrub na fundamencie:

16
cm

oś wózka

śruby fund. M16 kl.5.6*
L=500mm+2N+2P

detal A

Lista części:
1) brama – szt.1.
2) słupek końcowy szt.1.
3) słupek przelotowy szt.1.
4) wózek – szt.2.
5) rolka prowadząca – szt.1.

L2

L1 L 3

L1

L3 = (L1+L2 ) –15mm

Schemat montażu bramy przesuwnej

min. 100 cm
5 0 cm
2 5 cm 2 5 cm

Konserwacja ogrodzenia
Konserwacja ogrodzenia Polargos pokrytego farbą
Każde ogrodzenie powinno być regularnie przeglądane i konserwowane przez jego właściciela. Należy
sprawdzać ogrodzenie pod kątem
wystąpienia ognisk rdzy, zarysowań,
odprysków uszkodzeń mechanicznych,
białych wykwitów.
Ogniska rdzy mogą wystąpić w miejscach zbierania się wody, a w szczególności w miejscu połączeń dwóch
elementów (miejsca spawów), miejsca łączenia poprzeczki z obejmą lub
łącznikiem (to miejsce jest narażone
na uszkodzenia powłoki zewnętrznej
podczas montażu). Miejsca zarysowane, pęknięcia, odprysk farby jak
również miejsca, gdzie dolne części
ogrodzenia stykają się np. z trawą
czy zalegającym śniegiem.
W powyższych przypadkach miejsce
wystąpienia korozji należy oczyścić
do „żywego materiału”. Do oczyszczenia należy użyć narzędzi: szlifierkę
z odpowiednią nakładką, szczotkę
drucianą, szpachelkę lub papier ścier-

ny z odpowiednią gramaturą. Miejsca
te trzeba staranie oczyścić i osuszyć,
ponieważ pozostawione zabrudzenie może powodować, że pod powierzchnią nałożonej farby nastąpi
powrót ognisk korozji. Do bardzo
zabrudzonych powierzchni należy
użyć chemicznych substancji np. fosol. Należy pamiętać o odtłuszczaniu
powierzchni przed malowaniem i o
dokładnym wysuszeniu.

Białe wykwity powstają na skutek
działania substancji chemicznych. Powoduje je środowisko solne lub zasadowe (bliska odległość od zbiorników
wodnych ze słoną wodą jak i w obszarach, gdzie używane są substancje
chemiczne m.in. roztwory soli drogowej, które działają szkodliwie na
farbę). Aby usunąć tę wadę należy
postępować w taki sam sposób, jak
w przypadku usuwania rdzy.

W miejscach, gdzie pracują elementy ogrodzenia (zawias, trzpienie
automatyki) następuje ścieranie się
powierzchni pracujących. Jest to naturalny proces zachodzący podczas
użytkowania. Poprzez ścieranie się
warstwy wraz z połączeniem warunków atmosferycznych może wystąpić
korozja.
Dla zmniejszenia wystąpienia powyższego zjawiska należy zastosować
np. smar grafitowy w miejscu styku
pracujących elementów ogrodzenia.
To tyczy się również elementów
związanych z automatyką bram.

W szczególnych wypadkach typu
podtopienia lub powodzie, gdzie pokrycie ogrodzenia narażone było na
dłuższy kontakt z cieczą, należy takie
ogrodzenie zdemontować, osuszyć,
pozbyć się substancji, które dostały
się do wewnątrz ram, poprzeczek,
sztachet. Oczyścić całe ogrodzenie
starannie i zamontować. Jeżeli wymaga konserwacji to należy postąpić
wg wyżej podanych wytycznych.

Konserwacja ogrodzenia Polargos cynkowanego ogniowo
Każde ogrodzenie powinno być regularnie przeglądane i konserwowane przez jego właściciela. Należy
sprawdzać ogrodzenie pod kątem
wystąpienia ognisk rdzy, zarysowań,
uszkodzeń mechanicznych.
Ogniska rdzy mogą wystąpić w miejscu, które zostało uszkodzone poprzez przerwanie ciągłości powłoki
cynkowanej (głębokie rysy), uderzenia
powodujące pęknięcie.
W powyższych przypadkach miejsce
wystąpienia korozji należy oczyścić
do „żywego materiału”. Do oczyszczenia należy użyć narzędzi: szlifierkę
z odpowiednią nakładką, szczotkę
drucianą, szpachelkę lub papier ścierny z odpowiednią gramaturą. Miejsca
te trzeba staranie oczyścić (tłuszcze,
sole), zszorstkować, przemyć i wysu-

szyć. Na dokładnie wyczyszczoną powierzchnię nanieść dwuskładnikową
farbę epoksydową o dużej zawartości
płynu cynkowego, np.: TEKNOZINC
90 SE.
Na powierzchni ogrodzenia wystąpić
może korozja biała w miejscu styku
innego materiału niż cynk. W tym
miejscu zachodzi powstanie białego
nalotu (utlenianie). Miejsca z białą
korozją należy przemyć preparatem
typu Derustit 1680.
W miejscach, gdzie pracują elementy ogrodzenia (zawias, trzpienie
automatyki) następuje ścieranie się
powierzchni pracujących. Jest to naturalny proces zachodzący podczas
użytkowania. Poprzez ścieranie się
warstwy wraz z połączeniem warunków atmosferycznych może wystąpić

korozja. Dla zmniejszenia wystąpienia
powyższego zjawiska zastosować
w miejscu styku pracujących elementów np. smar grafitowy. To tyczy
się również elementów związanych
z automatyką bram.
W szczególnych wypadkach typu
podtopienia lub powodzie, gdzie pokrycie ogrodzenia narażone było na
dłuższy kontakt z cieczą, należy takie
ogrodzenie zdemontować, osuszyć
pozbyć się substancji, które dostały
się do wewnątrz ram, poprzeczek,
sztachet. Oczyścić całe ogrodzenie
starannie i zamontować. Jeżeli wymaga nałożenia w danym miejscu
cynku należy postępować wg powyższych wytycznych.

Użyteczne kontakty
Siedziba Główna Zarządu:
ul. Deptak 17
04-956 Warszawa
tel.: (+48) 22 872 00 91-93
e-mail: sekretariat@polargos.pl

Zakład produkcyjny:
Oziemkówka 57a
08-420 Miastków Kościelny
tel.: (+48) 25 683 05 55
fax: (+48) 25 683 78 38
e-mail: oziemkowka@polargos.pl

Biuro Obsługi Klienta:
tel.: (+48) 25 683 05 55-56
e-mail: serwis@polargos.pl

Marketing:
tel.: 22 872 00 91 wew. 104
e-mail: marketing@polargos.pl

Koordynatorzy regionu:
Dawid Śliwiński

Adrian Hutter

e-mail: dawid.sliwinski@polargos.pl
kom.: 784 327 488

e-mail: adrian.hutter@polargos.pl
kom.: 784 327 483

Infolinia automatyki do bram:
Pomoc techniczna (serwis Somfy Polska) w sprawie montażu automatyki można uzyskać pod numerem infolinii 801 377 199
(opłata jak za połączenie lokalne), w godz.: pon. – pt. 900 – 1700; sob. – nd. 1000 – 1700

