2021
KARTY PRODUKTOWE

ARIZONA
stal

bramy zgodne
z normą EN

lat
gwarancji

antracytowy
szary

50 x 10 mm

farba matowa
z drobną strukturą

opcja
z automatem

przykręcane
zawiasy

zabezpieczenie
antykorozyjne

PRZĘSŁO
200 (202)* cm
90 cm
50 x 10 mm
10
40 x 40 mm
2857472

Szerokość:
Wysokość:
Profil sztachetek:
Ilość sztachetek:
Profil ramy:
Kod:

200 (202)* cm
120 cm
50 x 10 mm
14
40 x 40 mm
2857464

opcja
z automatem

FURTKA

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA BEZ AUTOMATU

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA Z AUTOMATEM

4m

4m

uniwersalna

Szerokość:
400 (404)* cm
Wysokość:
150 cm
Profil sztachetek:
50 x 10 mm
Ilość sztachetek:
18
Profil ramy:
40 x 40 mm
Kod:
2857498
Brama zawiera: szyld, klamkę, zamek, wkładkę,
rygiel.

100 (108)* cm
150 cm
50 x 10 mm
18
40 x 40 mm
2857480

Szerokość:
Wysokość:
Profil sztachetek:
Ilość sztachetek:
Profil ramy:
Kod:

Furtka zawiera: szyld, klamkę, zamek, wkładkę.

brama
inteligentna

Szerokość:
Wysokość:
Profil sztachetek:
Ilość sztachetek:
Profil ramy:
Kod z automatem:
Kod - brama łamana
z automatem:

400 (404)* cm
150 cm
50 x 10 mm
18
40 x 40 mm
2857506

Brama inteligentna:

6472187

6516819

UWAGA! Brama automatyczna posiada dodatkową
poprzeczkę do montażu automatu.
opcja
z automatem

opcja
z automatem

BRAMA PRZESUWNA BEZ PRZECIWWAGI***
prawa/lewa

BRAMA PRZESUWNA**
prawa/lewa
Szerokość:
Wysokość:
Profil sztachetek:
Ilość sztachetek:
Profil ramy:
Kod:
Kod z automatem:

600 (400)* cm
149 cm
50 x 10 mm
48
40 x 40 mm
L: 2857514, P: 2857522
L: 2857530, P: 2857548

Szerokość:
Wysokość:
Profil poprzeczki:
Ilość sztachetek:
Profil ramy:
Kod:
Kod z automatem:

430 (400)* cm
152 cm
25 x 15 mm
51
40 x 40 mm, 60 x 40 mm
L: 6472245, P: 6472252
L: 6472260, P: 6472278

* 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 przelotowy
7x7 cm, rolkę jezdną, wózki bramowe wahliwe 2 szt.,
zamek hakowy, rolkę najazdową
*** Brama przesuwna bez przeciwwagi zawiera: słupek dojazdowy, słupek przelotowy, rolka jezdna bramy przesuwnej, szyna do przykręcenia na posadzce, zamek hakowy,
zestaw mocowania górnego, rolka najazdowa do szyny.

AKCESORIA
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

akcesoria do bramy

9. wkładka bębenkowa z kluczykami, 3 szt.

1. słupek do bramy i furtki z nitonakrętką, 7x7x215 cm,                                  
...................................................................................................................................................6310650
RAL 7016
...................................2527943
2. słupek furtkowy do szyldu, 7x7x215 cm, RAL 7016
..............5743885
3. kotwa z zawiasem do montażu w słupkach betonowych
.......................................................................6310676
4. obejma do słupka, 7x7 cm, RAL 7016
..........................................................................................................5938303
5. blokada dolna do bramy

wariant A

akcesoria pozostałe
6. słupek z oświetleniem, do bramy inteligentnej,                    
....................................................................................................6531602
10x10x220cm, RAL 7016
7. słupek wielofunkcyjny ze skrzynką na listy, do bramy                              
.................................................................6472161
inteligentnej, 10x33x155cm, RAL 7016
8. lampka LED, RAL 7016
...................................................................................................6531586

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

11. łącznik „U”, 2 szt., RAL 7016

wariant B

...................................6310627

.............................................................................6310643

12. obejma do słupka, 5x5 cm, RAL 7016
13. łącznik „T” do przęsła, 2 szt., RAL 7016

wariant C
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..................................................6310619
..............................................2527984

14. obejma początkowa do słupka, 5x5 cm, RAL 7016
.................6310635
........................6310619
15. obejma pośrednia do słupka, 5x5 cm, RAL 7016
............................631066
16. obejma narożna do słupka, 5x5 cm, RAL 7016
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GRETA LUX 3
stal

bramy zgodne
z normą EN

lat
gwarancji

RAL 9005
czarny

16 x 16 mm

farba matowa
z drobną strukturą

opcja
z automatem

przykręcane
zawiasy

zabezpieczenie
antykorozyjne

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

200 (202)* cm
145 cm
16 x 16 mm
15
25 x 15 mm
2527745

opcja
z automatem

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA BEZ AUTOMATU

FURTKA
prawa/lewa
Szerokość:
100 (108)* cm
Wysokość:
175 cm
Profil sztachetek:
16 x 16 mm
Ilość sztachetek:
7
Profil ramy:
40 x 30, 40 x 40 mm
Profil poprzeczki:
25 x 15 mm
L: 2527752, P: 2527760
Kod:
Furtka zawiera: szyld, klamkę, zamek, wkładkę.

4m
Szerokość:
Wysokość:
Profil sztachetek:
Ilość sztachetek:
Profil ramy:
Profil poprzeczki:
Kod z automatem:

Szerokość:
400 (404)* cm
Wysokość:
175 cm
Profil sztachetek:
16 x 16 mm
Ilość sztachetek:
30
Profil ramy:
40 x 40 mm
Profil poprzeczki:
25 x 15 mm
2527778
Kod:
Brama zawiera: szyld, klamkę, zamek, wkładkę,
rygiel.

400 (404)* cm
175 cm
16 x 16 mm
30
40 x 40 mm
25 x 15 mm
2527786

Brama inteligentna: 6472195

opcja
z automatem

BRAMA PRZESUWNA BEZ PRZECIWWAGI***
prawa/lewa

BRAMA PRZESUWNA**
prawa/lewa
Szerokość:
Wysokość:
Profil sztachetek:
Ilość sztachetek:
Profil ramy:
Profil poprzeczki:
Kod:
Kod z automatem:

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA Z AUTOMATEM

4m

opcja
z automatem

brama
inteligentna

600 (400)* cm
174 cm
16 x 16 mm
33
40 x 40 mm
25 x 15 mm
L: 2527794, P: 2527802
L: 2527810, P: 2527828

Szerokość:
Wysokość:
Profil poprzeczki:
Ilość sztachetek:
Profil ramy:
Kod:
Kod z automatem:

430 (400)* cm
177 cm
25 x 15 mm
34
40 x 40 mm, 60 x 40 mm
L: 6472203, P: 6472211
L: 6472229, P: 6472237

* Szerokość w świetle słupków metalowych. Stosując mocowanie przykręcane do słupków murowanych do szerokości
furtki dodajemy 10 cm, zaś bramy dwuskrzydłowej 8 cm.
**Brama przesuwna zawiera:  słupek dojazdowy i przelotowy 7x7 cm, rolkę jezdną, wózki bramowe wahliwe 2 szt.,
zamek hakowy, rolkę najazdową
*** Brama przesuwna bez przeciwwagi zawiera:  słupek dojazdowy, słupek przelotowy, rolka jezdna bramy przesuwnej, szyna do przykręcenia na posadzce, zamek hakowy,
zestaw mocowania górnego.

AKCESORIA
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

akcesoria do bramy

akcesoria do przęsęł

1. słupek do bramy i furtki z nitonakrętką, 10x10x220 cm
...........2527935
2. kotwa z zawiasem do montażu w słupkach betonowych
.........5743885
..................................................................................5938303
3. blokada dolna do bramy

8. słupek do przęsła, 5x5x200 cm

akcesoria pozostałe
4. słupek z oświetleniem, do bramy inteligentnej,                                        
....................................................................................................................................6531594
10x10x220cm
5. słupek wielofunkcyjny ze skrzynką na listy,                                                               
.....................................................................6472153
do bramy inteligentnej, 10x33x155cm
............................................................................................................................................6531586
6. lampka LED
7. wkładka bębenkowa z kluczykami, 3 szt.

12

13

..............................................................2527927

wariant A
9. łącznik „U”, 2 szt.

..............................................................................................2527992

wariant B
10. obejma do słupka, 5x5 cm
11. łącznik „T” do przęsła, 2 szt.

.......................................................................................2527968
.................................................................................2528008

wariant C
12. obejma początkowa do słupka, 5x5 cm
...................................................2527950
13. obejma pośrednia do słupka, 5x5 cm
...............................................2527968
14. obejma narożna do słupka, 5x5 cm
...............................................................2527976
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FLORA 3
stal

bramy zgodne
z normą EN

lat
gwarancji

RAL 9005
czarny

16 x 16 mm

opcja
z automatem

przykręcane
zawiasy

zabezpieczenie
antykorozyjne

PRZĘSŁO
200 (202)* cm

Szerokość:
Wysokość:
Profil sztachetek:
Ilość sztachetek:
Profil poprzeczki:
Kod:

opcja
z automatem

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

opcja
z automatem

BRAMA PRZESUWNA**
4m

4m

90 (98)* cm
160 cm
16 x 16 mm
7
40 x 40 mm
25 x 15 mm
L: 2858256, P: 2858264

Szerokość:
Wysokość:
Profil sztachetek:
Ilość sztachetek:
Profil ramy:
Profil poprzeczki:
Kod:
Kod z automatem:

2858249

brama
inteligentna

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA

FURTKA
prawa/lewa

130 cm
16 x 16 mm
15
25 x 15 mm

400 (404)* cm
160 cm
16 x 16 mm
30
40 x 40 mm
25 x 15 mm
2858272
2858280

600 (400)* cm
159 cm
16 x 16 mm
31
40 x 40 mm
25 x 15 mm
L: 2858298, P: 2858512
L: 2859171, P: 2859361

Szerokość:
Wysokość:
Profil sztachetek:
Ilość sztachetek:
Profil ramy:
Profil poprzeczki:
Kod:
Kod z automatem:

Brama inteligentna: 6472179

opcja
z automatem

BRAMA PRZESUWNA BEZ PRZECIWWAGI***
prawa/lewa
* 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 przelotowy 7x7 cm, rolkę jezdną, wózki bramowe wahliwe 2 szt.,
zamek hakowy, rolkę najazdową

430 (400)* cm
162 cm
25 x 15 mm
32
40 x 40 mm, 60 x 40 mm
L: 6472286, P: 6472294
L: 6472302, P: 6472310

Szerokość:
Wysokość:
Profil poprzeczki:
Ilość sztachetek:
Profil ramy:
Kod:
Kod z automatem:

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

AKCESORIA
1

2

3

4

5

6

7

akcesoria do bramy

1.
2.
3.
4.
5.

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

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

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

8

9

10

11. zamek do furtki

11

12

13

14

15

................................................................................................................................5211487

akcesoria pozostałe
12. wkładka bębenkowa z kluczykami, 3 szt.
13. słupek z oświetleniem, do bramy inteligentnej,                                        
.....................................................................................................................................6531594
10x10x200cm
14. słupek wielofunkcyjny ze skrzynką na listy,                                                               
......................................................................6472153
do bramy inteligentnej, 10x33x155cm
.............................................................................................................................................6531586
15. lampka LED

JUGA
bramy zgodne
z normą EN

stal

lat
gwarancji

farba matowa
z drobną strukturą

antracytowy
szary

opcja
z automatem

przykręcane
zawiasy

zabezpieczenie
antykorozyjne

opcja
z automatem

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

200 (202)* cm
120 cm
40 x 20 mm
100 x 20 mm
11
40 x 40 mm
6644173

200 (202)* cm
150 cm
40 x 20 mm
100 x 20 mm
14
40 x 40 mm
6644181

FURTKA

BRAMA PRZESUWNA**

uniwersalna

uniwersalna

Szerokość:
Szerokość - furtka
z elektrozaczepem:
Wysokość:
Profil sztachetek:

90 (98)* cm

Szerokość:
Wysokość:
Profil sztachetek:

90 (100)* cm
150 cm
40 x 20 mm
100 x 20 mm
13
40 x 40 mm
6644199

Ilość sztachetek:
Profil ramy:
Kod:
Kod - furtka
z elektrozaczepem: 6644207
Furtka zawiera: szyld, klamkę, zamek, wkładkę
Furtka z elektrozaczepem zawiera: elektrozaczep, wkładkę, zamek, pochwyt.

Ilość sztachetek:
Profil ramy:
Profil poprzeczki:
Kod:
Kod z automatem:

550 (400)* cm
149,5 cm
40 x 20 mm
100 x 20 mm
2 x 13
40 x 40 mm
40 x 40 mm
6644272
6644280

opcja
z automatem

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA

3m

3,5 m

300 (304)* cm
350 (354)* cm
150 cm
150 cm
40 x 20 mm,
40 x 20 mm,
100 x 20 mm
100 x 20 mm
Ilość sztachetek:
13
13
Profil ramy:
40 x 40 mm
40 x 40 mm
Profil poprzeczki:
40 x 40 mm
40 x 40 mm
Kod:
6644231
6644223
Kod z automatem:
6644264
6644256
Kod - brama inteligentna: 			

Szerokość:
Wysokość:
Profil sztachetek:

4m
400 (404)* cm
150 cm
40 x 20 mm,
100 x 20 mm
13
40 x 40 mm
40 x 40 mm
6644215
6644249
6644330

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

* Szerokość w świetle słupków metalowych. Stosując mocowanie przykręcane do słupków murowanych do szerokości
furtki dodajemy 10 cm, zaś bramy dwuskrzydłowej 8 cm.
**Brama przesuwna zawiera:  słupek dojazdowy i przelotowy 7x7 cm, rolkę jezdną, wózki bramowe wahliwe 2 szt.,
zamek hakowy, rolkę najazdową

JUGA
stal

bramy zgodne
z normą EN

lat
gwarancji

farba matowa
z drobną strukturą

antracytowy
szary

opcja
z automatem

przykręcane
zawiasy

zabezpieczenie
antykorozyjne

opcja
z automatem

opcja
z automatem

BRAMA PRZESUWNA BEZ PRZECIWWAGI***
Szerokość:
Wysokość:
Profil sztachetek:
Ilość sztachetek:
Profil ramy:
Profil poprzeczki:
Kod:
Kod z automatem:

BRAMA TELESKOPOWA*****

BRAMA ŁAMANA****

uniwersalna
430 (400)* cm
152 cm
40 x 20 mm
100 x 20 mm
2 x 14
40 x 40 mm
60 x 40 mm
40 x 40 mm
6644298
6644306

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

uniwersalna

415 (427)* cm
150 cm
40 x 20 mm
100 x 20 mm
4 x 13
40 x 40 mm
60 x 40 mm
80 x 20 mm
6644322

Szerokość:
Wysokość:
Profil sztachetek:
Ilość sztachetek:
Profil ramy:
Kod z automatem:

440 (400)* cm
152 cm
40 x 20 mm
100 x 20 mm
2 x 13
100 x 40 mm
40 x 40 mm
6644314

* Szerokość w świetle słupków metalowych. Stosując mocowanie przykręcane do słupków murowanych do szerokości
furtki dodajemy 10 cm, zaś bramy dwuskrzydłowej 8 cm.
*** Brama przesuwna bez przeciwwagi zawiera: słupek dojazdowy, słupek przelotowy, rolka jezdna bramy przesuwnej, szyna do przykręcenia na posadzce, zamek hakowy,
zestaw mocowania górnego.
**** Brama łamanai zawiera w zestawie: słupki bramowe 10x10
cm 2 szt., mechanizm składania, blokadę dolną, ograniczniki
maksymalnego kąta otwarcia, automatykę.
***** 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

4

5

6

7

8

9

akcesoria do bramy

akcesoria pozostałe

1.
2.
3.
4.

7. słupek z oświetleniem, do bramy inteligentnej,                    
........................................................................................................6531602
10x10x220cm, RAL 7016
8. słupek wielofunkcyjny ze skrzynką na listy, do bramy                              
......................................................................6472161
inteligentnej, 10x33x155cm, RAL 7016
9. lampka LED, RAL 7016
........................................................................................................6531586

słupek do bramy i furtki z nitonakrętką, 10x10x220 cm, RAL 7016
...2651651
........................ 5743885
kotwa z zawiasem do montażu w słupkach betonowych
słupek do furtki bez otworów, RAL 7016
blokada dolna do bramy
.....................................................................................................................5938303

akcesoria do przęsęł
5. słupek do przęsła, 7x7x200 cm, RAL 7016
..................................................................2527943
............................................................................2527984
6. łącznik „T” do przęsła, 2 szt., RAL 7016

FEN
bramy zgodne
z normą EN

stal

lat
gwarancji

farba matowa
z drobną strukturą

antracytowy
szary

opcja
z automatem

przykręcane
zawiasy

zabezpieczenie
antykorozyjne

opcja
z automatem

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

200 (202)* cm
120 cm
50 x 10 mm
80 x 20 mm
10
40 x 40 mm
6644728

200 (202)* cm
150 cm
50 x 10 mm
80 x 20 mm
13
40 x 40 mm
6644736

FURTKA

BRAMA PRZESUWNA**

uniwersalna

uniwersalna

Szerokość:
Szerokość - furtka
z elektrozaczepem:
Wysokość:
Profil sztachetek:

90 (98)* cm

Szerokość:
Wysokość:
Profil sztachetek:

90 (100)* cm
150 cm
50 x 10 mm
80 x 20 mm
13
40 x 40 mm
6644744

Ilość sztachetek:
Profil ramy:
Profil poprzeczki:
Kod:
Kod z automatem:

Ilość sztachetek:
Profil ramy:
Kod:
Kod - furtka
z elektrozaczepem: 6644751
Furtka zawiera: szyld, klamkę, zamek, wkładkę
Furtka z elektrozaczepem zawiera: elektrozaczep, wkładkę, zamek, pochwyt.

550 (400)* cm
149,5 cm
50 x 10 mm
80 x 20 mm
2 x 12
40 x 40 mm
40 x 40 mm
6644827
6644835

opcja
z automatem

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA

3m

3,5 m

4m

Szerokość:
300 (304)* cm
350 (354)* cm
Wysokość:
150 cm
150 cm
Profil sztachetek:
50 x 10 mm, 80 x 20 mm
50 x 10 mm, 80 x 20 mm
Ilość sztachetek:
13
13
Profil ramy:
40 x 40 mm
40 x 40 mm
Profil poprzeczki:
80 x 30 mm
80 x 30 mm
Kod:
6644785
6644777
Kod z automatem:
6644819
6644801
Kod - brama inteligentna: 			

400 (404)* cm
150 cm
50 x 10 mm, 80 x 20 mm
13
40 x 40 mm
80 x 30 mm
6644769
6644793
6644884

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

* Szerokość w świetle słupków metalowych. Stosując mocowanie przykręcane do słupków murowanych do szerokości
furtki dodajemy 10 cm, zaś bramy dwuskrzydłowej 8 cm.
**Brama przesuwna zawiera: słupek dojazdowy i przelotowy
7x7 cm, rolkę jezdną, wózki bramowe wahliwe 2 szt.,
zamek hakowy, rolkę najazdową

FEN
stal

bramy zgodne
z normą EN

lat
gwarancji

farba matowa
z drobną strukturą

antracytowy
szary

opcja
z automatem

przykręcane
zawiasy

zabezpieczenie
antykorozyjne

opcja
z automatem

opcja
z automatem

BRAMA PRZESUWNA BEZ PRZECIWWAGI***
Szerokość:
Wysokość:
Profil sztachetek:
Ilość sztachetek:
Profil ramy:
Profil poprzeczki:
Kod:
Kod z automatem:

BRAMA TELESKOPOWA*****

BRAMA ŁAMANA****

uniwersalna
430 (400)* cm
152 cm
50 x 10 mm
80 x 20 mm
2 x 12
40 x 40 mm
60 x 40 mm
40 x 40 mm
6644843
6644850

uniwersalna

415 (427)* cm
150 cm
50 x 10 mm
80 x 20 mm
4 x 13
40 x 40 mm
60 x 40 mm
80 x 20 mm
6644876

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

Szerokość:
Wysokość:
Profil sztachetek:

Ilość sztachetek:
Profil ramy:
Kod z automatem:

440 (400)* cm
152 cm
50 x 10 mm
40 x 20 mm
100 x 20 mm
2 x 13
100 x 40 mm
40 x 40 mm
6644868

* Szerokość w świetle słupków metalowych oraz. Stosując
mocowanie przykręcane do słupków murowanych do szerokości furtki dodajemy 10 cm, zaś bramy dwuskrzydłowej
8 cm.
*** Brama przesuwna bez przeciwwagi zawiera: słupek dojazdowy, słupek przelotowy, rolka jezdna bramy przesuwnej, szyna do przykręcenia na posadzce, zamek hakowy,
zestaw mocowania górnego.
**** Brama łamanai zawiera w zestawie: słupki bramowe 10x10
cm 2 szt., mechanizm składania, blokadę dolną, ograniczniki
maksymalnego kąta otwarcia, automatykę.
***** 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

4

5

6

7

8

9

akcesoria do bramy

akcesoria pozostałe

1.
2.
3.
4.

7. słupek z oświetleniem, do bramy inteligentnej,                    
........................................................................................................6531602
10x10x220cm, RAL 7016
8. słupek wielofunkcyjny ze skrzynką na listy, do bramy                              
......................................................................6472161
inteligentnej, 10x33x155cm, RAL 7016
9. lampka LED, RAL 7016
........................................................................................................6531586

słupek do bramy i furtki z nitonakrętką, 10x10x220 cm, RAL 7016
...2651651
........................ 5743885
kotwa z zawiasem do montażu w słupkach betonowych
słupek do furtki bez otworów, RAL 7016
blokada dolna do bramy
.....................................................................................................................5938303

akcesoria do przęsęł
5. słupek do przęsła, 7x7x200 cm, RAL 7016
..................................................................2527943
............................................................................2527984
6. łącznik „T” do przęsła, 2 szt., RAL 7016

ORA
bramy zgodne
z normą EN

stal

lat
gwarancji

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

200 (202)* cm
120 cm
50 x 10 mm
80 x 20 mm
11
40 x 40 mm
6644892

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA

200 (202)* cm
150 cm
50 x 10 mm
80 x 20 mm
13
40 x 40 mm
6644900

farba matowa
z drobną strukturą

antracytowy
szary

opcja
z automatem

FURTKA

BRAMA PRZESUWNA**
uniwersalna

90 (98)* cm

Szerokość:
Wysokość:
Profil sztachetek:

90 (100)* cm
150 cm
50 x 10 mm
80 x 20 mm
13
40 x 40 mm
6644918

Ilość sztachetek:
Profil ramy:
Profil poprzeczki:
Kod:
Kod z automatem:

Ilość sztachetek:
Profil ramy:
Kod:
Kod - furtka
z elektrozaczepem: 6644926
Furtka zawiera: szyld, klamkę, zamek, wkładkę
Furtka z elektrozaczepem zawiera: elektrozaczep, wkładkę, zamek, pochwyt.

3,5 m

550 (400)* cm
149,5 cm
50 x 10 mm
80 x 20 mm
40 x 20 mm
2 x 13
40 x 40 mm
40 x 40 mm
6644991
6645006

4m

300 (304)* cm
350 (354)* cm
150 cm
150 cm
50 x 10 mm, 80 x 20 mm
50 x 10 mm, 80 x 20 mm
40 x 20 mm
40 x 20 mm
Ilość sztachetek:
13
13
Profil ramy:
40 x 40 mm
40 x 40 mm
Profil poprzeczki:
40 x 40 mm
40 x 40 mm
Kod:
6644959
6644942
Kod z automatem:
6644983
6644975
Kod - brama inteligentna:			

Szerokość:
Wysokość:
Profil sztachetek:

zabezpieczenie
antykorozyjne

uniwersalna
Szerokość:
Szerokość - furtka
z elektrozaczepem:
Wysokość:
Profil sztachetek:

3m

przykręcane
zawiasy

400 (404)* cm
150 cm
50 x 10 mm, 80 x 20 mm
40 x 20 mm
13
40 x 40 mm
40 x 40 mm
6644934
6644967
6645048

Brama ręczna zawiera: szyld, klamkę, zamek, wkładkę, rygiel.
* Szerokość w świetle słupków metalowych oraz. Stosując
mocowanie przykręcane do słupków murowanych do szerokości furtki dodajemy 10 cm, zaś bramy dwuskrzydłowej
8 cm.
**Brama przesuwna zawiera:  słupek dojazdowy i przelotowy 7x7 cm, rolkę jezdną, wózki bramowe wahliwe 2 szt.,
zamek hakowy, rolkę najazdową

ORA
stal

bramy zgodne
z normą EN

lat
gwarancji

BRAMA PRZESUWNA BEZ PRZECIWWAGI***

Ilość sztachetek:
Profil ramy:
Profil poprzeczki:
Kod:
Kod z automatem:

opcja
z automatem

430 (400)* cm
152 cm
50 x 10 mm
80 x 20 mm
40 x 20 mm
2 x 13
40 x 40 mm
60 x 40 mm
40 x 40 mm
6645014
6645022

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

przykręcane
zawiasy

zabezpieczenie
antykorozyjne

BRAMA TELESKOPOWA*****

BRAMA ŁAMANA****

uniwersalna
Szerokość:
Wysokość:
Profil sztachetek:

farba matowa
z drobną strukturą

antracytowy
szary

uniwersalna

415 (427)* cm
150 cm
50 x 10 mm
80 x 20 mm
4 x 13
40 x 40 mm
60 x 40 mm
80 x 20 mm
6645055

Szerokość:
Wysokość:
Profil sztachetek:

Ilość sztachetek:
Profil ramy:
Kod:

440 (400)* cm
152 cm
50 x 10 mm
80 x 20 mm
40 x 20 mm
2 x 13
100 x 40 mm
40 x 40 mm
6645030

* Szerokość w świetle słupków metalowych. Stosując mocowanie przykręcane do słupków murowanych do szerokości
furtki dodajemy 10 cm, zaś bramy dwuskrzydłowej 8 cm.
*** Brama przesuwna bez przeciwwagi zawiera: słupek dojazdowy, słupek przelotowy, rolka jezdna bramy przesuwnej, szyna do przykręcenia na posadzce, zamek hakowy,
zestaw mocowania górnego.
**** Brama łamanai zawiera w zestawie: słupki bramowe 10x10
cm 2 szt., mechanizm składania, blokadę dolną, ograniczniki
maksymalnego kąta otwarcia, automatykę.
***** 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

4

5

6

7

8

9

akcesoria do bramy

akcesoria pozostałe

1.
2.
3.
4.

7. słupek z oświetleniem, do bramy inteligentnej,                    
........................................................................................................6531602
10x10x220cm, RAL 7016
8. słupek wielofunkcyjny ze skrzynką na listy, do bramy                              
......................................................................6472161
inteligentnej, 10x33x155cm, RAL 7016
9. lampka LED, RAL 7016
........................................................................................................6531586

słupek do bramy i furtki z nitonakrętką, 10x10x220 cm, RAL 7016
...2651651
........................ 5743885
kotwa z zawiasem do montażu w słupkach betonowych
słupek do furtki bez otworów, RAL 7016
blokada dolna do bramy
.....................................................................................................................5938303

akcesoria do przęsęł
5. słupek do przęsła, 7x7x200 cm, RAL 7016
..................................................................2527943
............................................................................2527984
6. łącznik „T” do przęsła, 2 szt., RAL 7016

BRYZA
bramy zgodne
z normą EN

stal

lat
gwarancji

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

200 (202)* cm
120 cm
50 x 10 mm
16
40 x 40 mm
6644348

200 (202)* cm
150 cm
50 x 10 mm
19
40 x 40 mm
6644355

farba matowa
z drobną strukturą

antracytowy
szary

opcja
z automatem

przykręcane
zawiasy

zabezpieczenie
antykorozyjne

FURTKA

BRAMA PRZESUWNA**

prawa/lewa

prawa/lewa

Szerokość:
Szerokość - furtka
z elektrozaczepem:
Wysokość:
Profil sztachetek:
Ilość sztachetek:
Profil ramy:
Kod:
Kod - furtka
z elektrozaczepem:

90 (98)* cm
90 (100)* cm
150 cm
50 x 10 mm
19
40 x 40 mm
L: 6708549, P: 6644363

Szerokość:
Wysokość:
Profil sztachetek:
Ilość sztachetek:
Profil ramy:
Profil poprzeczki:
Kod:
Kod z automatem:

550 (400)* cm
149,5 cm
50 x 10 mm
2 x 18
40 x 40 mm
40 x 40 mm
L: 6715197, P: 6644447
L: 6715205, P: 6644454

L: 6708556, P: 6644371

Furtka zawiera: szyld, klamkę, zamek, wkładkę
Furtka z elektrozaczepem zawiera: elektrozaczep, wkładkę, zamek, pochwyt.

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA

3m

3,5 m

Szerokość:
300 (304)* cm
350 (354)* cm
Wysokość:
150 cm
150 cm
Profil sztachetek:
50 x 10 mm
50 x 10 mm
Ilość sztachetek:
19
19
Profil ramy:
40 x 40 mm
40 x 40 mm
Profil poprzeczki:
40 x 40 mm
40 x 40 mm
Kod:
6644405
6644397
Kod z automatem:
6644439
6644421
Kod - brama inteligentna:			

4m
400 (404)* cm
150 cm
50 x 10 mm
19
40 x 40 mm
40 x 40 mm
6644389
6644413
6644496

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

* Szerokość w świetle słupków metalowych. Stosując mocowanie przykręcane do słupków murowanych do szerokości
furtki dodajemy 10 cm, zaś bramy dwuskrzydłowej 8 cm.
**Brama przesuwna zawiera:  słupek dojazdowy i przelotowy 7x7 cm, rolkę jezdną, wózki bramowe wahliwe 2 szt.,
zamek hakowy, rolkę najazdową

BRYZA
stal

bramy zgodne
z normą EN

lat
gwarancji

BRAMA PRZESUWNA BEZ PRZECIWWAGI***

Profil poprzeczki:
Kod:
Kod z automatem:

opcja
z automatem

BRAMA ŁAMANA****

prawa/lewa
Szerokość:
Wysokość:
Profil sztachetek:
Ilość sztachetek:
Profil ramy:

farba matowa
z drobną strukturą

antracytowy
szary

430 (400)* cm
152 cm
50 x 10 mm
2 x 18
40 x 40 mm
60 x 40 mm
40 x 40 mm
L: 6715213, P: 6644462
L: 6715221, P: 6644470

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

przykręcane
zawiasy

zabezpieczenie
antykorozyjne

BRAMA TELESKOPOWA*****

415 (427)* cm
150 cm
50 x 10 mm
19
40 x 40 mm
60 x 40 mm
80 x 20 mm
6644504

Szerokość:
Wysokość:
Profil sztachetek:
Ilość sztachetek:
Profil ramy:
Kod:

440 (400)* cm
152 cm
50 x 10 mm
2 x 18
100 x 40 mm
40 x 40 mm
6644488

* Szerokość w świetle słupków metalowych. Stosując mocowanie przykręcane do słupków murowanych do szerokości
furtki dodajemy 10 cm, zaś bramy dwuskrzydłowej 8 cm.
*** Brama przesuwna bez przeciwwagi zawiera: słupek dojazdowy, słupek przelotowy, rolka jezdna bramy przesuwnej, szyna do przykręcenia na posadzce, zamek hakowy,
zestaw mocowania górnego.
**** Brama łamanai zawiera w zestawie: słupki bramowe 10x10
cm 2 szt., mechanizm składania, blokadę dolną, ograniczniki
maksymalnego kąta otwarcia, automatykę.
***** 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

4

5

6

7

8

9

akcesoria do bramy

akcesoria pozostałe

1.
2.
3.
4.

7. słupek z oświetleniem, do bramy inteligentnej,                    
........................................................................................................6531602
10x10x220cm, RAL 7016
8. słupek wielofunkcyjny ze skrzynką na listy, do bramy                              
......................................................................6472161
inteligentnej, 10x33x155cm, RAL 7016
9. lampka LED, RAL 7016
........................................................................................................6531586

słupek do bramy i furtki z nitonakrętką, 10x10x220 cm, RAL 7016
...2651651
........................ 5743885
kotwa z zawiasem do montażu w słupkach betonowych
słupek do furtki bez otworów, RAL 7016
blokada dolna do bramy
.....................................................................................................................5938303

akcesoria do przęsęł
5. słupek do przęsła, 7x7x200 cm, RAL 7016
..................................................................2527943
............................................................................2527984
6. łącznik „T” do przęsła, 2 szt., RAL 7016

MISTRAL
stal

bramy zgodne
z normą EN

lat
gwarancji

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

opcja
z automatem

FURTKA

PRZĘSŁO
200 (202)* cm
120 cm
żaluzja 165
7
40 x 40 mm
Ceownik
szer. 20 mm
6643951

farba matowa
z drobną strukturą

antracytowy
szary

przykręcane
zawiasy

BRAMA PRZESUWNA**
prawa/lewa

prawa/lewa
200 (202)* cm
150 cm
żaluzja 165
9
40 x 40 mm
Ceownik
szer. 20 mm
6643969

Przęsło zawiera: maskownice łączników.

Szerokość:
Szerokość - furtka
z elektrozaczepem:
Wysokość:
Profil sztachetek:
Ilość sztachetek:
Profil ramy:
Kod:
Kod - furtka
z elektrozaczepem:

90 (98)* cm
90 (100)* cm
150 cm
żaluzja 165
9
40 x 40 mm
L: 6643977, P: 6643985
L: 6643993, P: 6644009

zabezpieczenie
antykorozyjne

Szerokość:
Wysokość:
Profil sztachetek:
Ilość sztachetek:
Profil ramy:
Profil poprzeczki:
Kod:
Kod z automatem:

550 (400)* cm
149,5 cm
żaluzja 165
3x8
40 x 40 mm
60 x 40 mm
40 x 40 mm
Ceownik szer. 20 mm
L: 6644074, P: 6644082
L: 6644090, P: 6644108

Furtka zawiera: szyld, klamkę, zamek, wkładkę,
maskownice.
Furtka z elektrozaczepem zawiera: elektrozaczep, wkładkę, zamek, pochwyt, maskownice.

BRAMA
DWUSKRZYDŁOWA

3m

3,5 m

4m

Szerokość:
300 (304)* cm
350 (354)* cm
400 (404)* cm
Wysokość:
150 cm
150 cm
150 cm
Profil sztachetek:
żaluzja 165
żaluzja 165
żaluzja 165
Ilość sztachetek:
2x9
2x9
2x9
Profil ramy:
40 x 40 mm
40 x 40 mm
40 x 40 mm
Profil poprzeczki:
Ceownik szer. 20 mm Ceownik szer. 20 mm Ceownik szer. 20 mm
Kod:
6644033
6644025
6644017
Kod z automatem:
6644066
6644058
6644041
Kod - brama inteligentna:			
6644165
Brama ręczna zawiera: szyld, klamkę, zamek, wkładkę, rygiel, maskownice.

* Szerokość w świetle słupków metalowych. Stosując mocowanie przykręcane do słupków murowanych do szerokości
furtki dodajemy 10 cm, zaś bramy dwuskrzydłowej 8 cm.
**Brama przesuwna zawiera: słupek dojazdowy i przelotowy
7x7 cm, rolkę jezdną, wózki bramowe wahliwe 2 szt.,
zamek hakowy, rolkę najazdową

MISTRAL
bramy zgodne
z normą EN

stal

lat
gwarancji

farba matowa
z drobną strukturą

antracytowy
szary

opcja
z automatem

BRAMA PRZESUWNA BEZ PRZECIWWAGI***

Ilość sztachetek:
Profil ramy:
Profil poprzeczki:
Kod:
Kod z automatem:

zabezpieczenie
antykorozyjne

BRAMA TELESKOPOWA****

prawa/lewa
Szerokość:
Wysokość:
Profil sztachetek:

przykręcane
zawiasy

430 (400)* cm
152 cm
żaluzja 165,
żaluzja 106
3x9
40 x 40 mm
60 x 40 mm
40 x 40 mm
Ceownik szer. 20 mm
L: 6644124, P: 6644132
L: 6644140, P: 6644157

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

440 (400)* cm
152 cm
żaluzja 165,
żaluzja 106
2x9
100 x 40 mm
40 x 40 mm
Ceownik szer. 20 mm
6644116

* Szerokość w świetle słupków metalowych. Stosując mocowanie przykręcane do słupków murowanych do szerokości
furtki dodajemy 10 cm, zaś bramy dwuskrzydłowej 8 cm.
*** Brama przesuwna bez przeciwwagi zawiera: słupek dojazdowy, słupek przelotowy, rolka jezdna bramy przesuwnej, szyna do przykręcenia na posadzce, zamek hakowy,
zestaw mocowania górnego.
**** 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

4

5

6

7

8

9

akcesoria do bramy

akcesoria pozostałe

1.
2.
3.
4.

7. słupek z oświetleniem, do bramy inteligentnej,                    
........................................................................................................6531602
10x10x220cm, RAL 7016
8. słupek wielofunkcyjny ze skrzynką na listy, do bramy                              
......................................................................6472161
inteligentnej, 10x33x155cm, RAL 7016
9. lampka LED, RAL 7016
........................................................................................................6531586

słupek do bramy i furtki z nitonakrętką, 10x10x220 cm, RAL 7016
...2651651
........................ 5743885
kotwa z zawiasem do montażu w słupkach betonowych
słupek do furtki bez otworów, RAL 7016
blokada dolna do bramy
.....................................................................................................................5938303

akcesoria do przęsęł
5. słupek do przęsła, 7x7x200 cm, RAL 7016
..................................................................2527943
............................................................................2527984
6. łącznik „T” do przęsła, 2 szt., RAL 7016

TIVANO
stal

bramy zgodne
z normą EN

lat
gwarancji

farba matowa
z drobną strukturą

antracytowy
szary

opcja
z automatem

przykręcane
zawiasy

zabezpieczenie
antykorozyjne

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

BRAMA
DWUSKRZYDŁOWA 3 m

FURTKA
prawa/lewa
98 (98)* cm

Szerokość:
Szerokość - furtka
z elektrozaczepem:
89 (100)* cm
150 cm
Wysokość:
Profil sztachetek:
100 x 15 mm
Ilość sztachetek:
14
80 x 40 mm
Profil ramy:
Profil poprzeczki:
Ceownik szer. 20 mm
Kod:
L: 6644546, P: 6644538
Furtka zawiera: szyld, klamkę, zamek, wkładkę
Furtka z elektrozaczepem zawiera: elektrozaczep.

BRAMA PRZESUWNA**

200 (202)* cm
120 cm
100 x 15 mm
11
60 x 40 mm
Ceownik
szer. 20 mm
6644512

3,5 m

Szerokość:
300 (304)* cm
350 (354)* cm
Wysokość:
150 cm
150 cm
Profil sztachetek:
100 x 15 mm
100 x 15 mm
Ilość sztachetek:
2 x 14
2 x 14
Profil ramy:
80 x 40 mm
80 x 40 mm
Profil poprzeczki:
40 x 20 mm,
40 x 20 mm,
40 x 40 mm,
40 x 40 mm,
Ceownik szer. 20 mm Ceownik szer. 20 mm
Kod:
6644595
6644587
Kod z automatem:
6644629
6644611
Brama zawiera: szyld, klamkę, zamek, wkładkę, rygiel.

200 (202)* cm
150 cm
100 x 15 mm
14
60 x 40 mm
Ceownik
szer. 20 mm
6644520

4m
400 (404)* cm
150 cm
100 x 15 mm
2 x 14
80 x 40 mm
40 x 20 mm,
40 x 40 mm,
Ceownik szer. 20 mm
6644579
6644603

BRAMA PRZESUWNA BEZ PRZECIWWAGI***

prawa/lewa

prawa/lewa

Szerokość:
550 (400)* cm
Wysokość:
149,5 cm
Profil sztachetek:
100 x 15 mm
Ilość sztachetek:
2 x 13
80 x 40 mm
Profil ramy:
Profil poprzeczki:
40 x 20 mm, 40 x 40 mm
Ceownik szer. 20 mm
Kod:
L: 6644637, P: 6644645
Kod z automatem: L: 6644652, P: 6644660

Szerokość:
Wysokość:
Profil sztachetek:
Ilość sztachetek:
Profil ramy:
Profil poprzeczki:
Kod:
Kod z automatem:

430 (400)* cm
152 cm
100 x 15 mm
2 x 14
80 x 40 mm
80 x 80 mm
40 x 40 mm
Ceownik szer. 20 mm
L: 6644678, P: 6644686
L: 6644694, P: 6644702

* Szerokość w świetle słupków metalowych. Stosując mocowanie przykręcane do słupków murowanych do szerokości
furtki dodajemy 10 cm, zaś bramy dwuskrzydłowej 8 cm.
**Brama przesuwna zawiera:  słupek dojazdowy i przelotowy 7x7 cm, rolkę jezdną, wózki bramowe wahliwe 2 szt.,
zamek hakowy, rolkę najazdową
*** Brama przesuwna bez przeciwwagi zawiera: słupek dojazdowy, słupek przelotowy, rolka jezdna bramy przesuwnej, szyna do przykręcenia na posadzce, zamek hakowy,
zestaw mocowania górnego.

AKCESORIA
1

2

3

akcesoria do bramy
1. słupek do bramy i furtki z nitonakrętką,
12x12x220 cm, RAL 7016
.........................................................................................................6741987
............................6741995
2. słupek furtkowy do szyldu, 12x12x220 cm, RAL 7016
..............5743885
3. kotwa z zawiasem do montażu w słupkach betonowych
..........................................................................................................5938303
4. blokada dolna do bramy

4

5

6

7

akcesoria do przęsęł

5. słupek do przęsła, 7x7x200 cm, RAL 7016
......................................................2527943
................................................................2527984
6. łącznik „T” do przęsła, 2 szt., RAL 7016

akcesoria pozostałe
7. słupek wielofunkcyjny ze skrzynką na listy, do bramy                              
.....................................................................6472161
inteligentnej, 10x33x155cm, RAL 7016

SIATKI
RAL 7016
antracytowy

RAL 6005
zielony

stal

PVC

1,9 mm

2,1 mm

2,4 mm

zabezpieczenie
antykorozyjne

bramy zgodne
z normą EN

lat
gwarancji
tylko cynkowane

siatka pleciona PVC

siatka pleciona PVC

siatka pleciona PVC

100 cm

125cm

150 cm

Szerokość:
Wysokość:
Grubość drutu:
Wielkość oczka:
Kod:

10 m
5 lat
100 cm
gwarancji
2,4 mm
60x60 mm
RAL 6005 : 2527208
RAL 7016 : 2527232

Szerokość:
Wysokość:
Grubość drutu:
Wielkość oczka:
Kod:

10 m
5 lat
125 cm
gwarancji
2,4 mm
60x60 mm
RAL 6005 : 2527216
RAL 7016 : 2527240

Szerokość:
Wysokość:
Grubość drutu:
Wielkość oczka:
Kod:

10 m
5 lat
150 cm
gwarancji
2,4 mm
60x60 mm
RAL 6005 : 2527224
RAL 7016 : 2527257

siatka zgrzewana PVC

siatka zgrzewana PVC

siatka zgrzewana PVC

100cm

125cm

150cm

Szerokość:
Wysokość:
Grubość drutu:
Wielkość oczka:
Kod:

10 m
5 lat
100 cm
gwarancji
2,1 mm
75x100 mm
RAL 6005 : 2527265
RAL 7016 : 2527299

Szerokość:
Wysokość:
Grubość drutu:
Wielkość oczka:
Kod:

10 m
5 lat
125 cm
gwarancji
2,1 mm
75x100 mm
RAL 6005 : 2527273
RAL 7016 : 2527307

siatka rabatowa PVC

siatka leśna

45cm

150cm

Szerokość:
Wysokość:
Grubość drutu:
Wielkość oczka:
Kod:

10 m
5 lat
gwarancji
45 cm
2,4 mm
75x150 mm
RAL 6005 : 2527331

Szerokość:
Wysokość:
Grubość drutu:
Wielkość oczka:
Kod:

Szerokość:
Wysokość:
Grubość drutu:
Wielkość oczka:
Kod:

lat
gwarancji
cynkowane
+ PCV

10 m
5 lat
150 cm
gwarancji
2,1 mm
75x100 mm
RAL 6005 : 2527281
RAL 7016 : 2527315

25 m
2 lata
gwarancji
150 cm
1,9 mm
150 mm szerokości
kolor cynku: 2527323

AKCESORIA
RAL7016

/ kolor antracytowy:

RAL6005

Słupek Ø38x1500 mm RAL 7016
Słupek Ø38x1750 mm RAL 7016
Słupek Ø38x2000 mm RAL 7016
Słupek Ø38x2250 mm RAL 7016
Pręt napinający Ø8x1050 mm PVC RAL 7016
Pręt napinający Ø8x1300 mm PVC RAL 7016
Pręt napinający Ø8x1550 mm PVC RAL 7016
Napinacz do siatki RAL 7016
Obejma do słupka Ø38 mm RAL 7016
Przegub łączący do słupka Ø38 mm RAL 7016
Przelotka do słupka, antracytowa, 10szt
Zaślepki do słupka Ø38 mm, antracytowe, 10szt
Drut naciagowy Ø3,1 mm, 55 m, powlekany PVC, antracytowy
Drut wiązałkowy Ø2 mm, 50m, powlekany PVC, antracytowy

2527398
2527406
2527414
2527422
2527448
2527463
2527489
2527497
2527505
2527513
2527521
5232491
2527539
....................................2527547

/ kolor zielony:

Słupek Ø38x1500 mm RAL 6005
Słupek Ø38x1750 mm RAL 6005
Słupek Ø38x2000 mm RAL 6005
Słupek Ø38x2250 mm RAL 6005
Pręt napinający Ø8x1050 mm PVC RAL 6005
Pręt napinający Ø8x1300 mm PVC RAL 6005
Pręt napinający Ø8x1550 mm PVC RAL 6005
Napinacz do siatki RAL 6005
Obejma do słupka Ø38 mm RAL 6005
Przegub łączący do słupka Ø38 mm RAL 6005
Przelotka do słupka, zielona, 10szt
Zaślepki do słupka Ø38 mm, zielone, 10szt
Drut naciagowy Ø3,1 mm, 55 m, powlekany PVC, zielony
Drut wiązałkowy Ø2 mm, 50m, powlekany PVC, zielony

2527349
2527356
2527364
2527372
2527430
2527455
2527471
5232418
5232483
5232475
5232517
5232509
5232434
5232442

Akcesoria cynkowane:
Napinacz do siatki

5232533

Drut naciagowy Ø2,7 mm, 55 m

5232459

Drut wiązałkowy Ø2 mm, 50m

5232426

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

ELEMENTY ZESTAWU AUTOMATYCZNEJ BRAMY BEZ PRZECIWWAGI:

słupek
dojazdowy
10x10 cm

brama przesuwna
z szyną prowadzącą

napęd do bram
przesuwnych
SIMPLE MOVE 102

zamek hakowy
do bramy
przesuwnej

słupek
przelotowy
7x7 cm

rolki
jezdne

rolka
prowadząca

AKCESORIA (NIE SĄ W ZESTAWIE):
lampka LED
ostrzegawcza strefowa do słupka
10x10 cm
6531586

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

lampka
LED

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.

Automatyka do bram dwuskrzydłowych i przesuwnych
SIMPLE MOVE 102

Napęd do bram przesuwnych Polargos
lat
gwarancji

Silnik z nowym
modułem sterującym
1 szt.

Pilot
2-kanałowy
2 szt.

Zestaw
śrub
mocujących

Listwa
zebata
13 szt.

Listwa
mocujaca
4 szt

system
RTS

Parametry

NOWY MODUŁ STERUJĄCY
•

łatwiejsze programowanie

•

wygodniejsze podłączenie akcesoriów

•

mocowanie akumulatora w zestawie

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

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

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

Siłownik 24V
2 szt.

Moduł
sterujący
1 szt.

Dystans do łącznika
bramy
2 szt.

Zestaw śrub
mocujących

Pilot
2-kanałowy
2 szt.

lat
gwarancji

Łącznik
do bramy
2 szt.

Parametry
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

Instrukacja montażu dostępna
na www.polargos.pl/pobierz

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

Serwis automatyki Polargos i pomoc techniczną
w sprawie montażu automatyki można uzyskać
pod nr infolinii 801 377 199 w godzinach;
pn-pt: 9-17, so-ndz: 10-17

system
RTS

Łącznik
do słupka
2 szt.

Akcesoria do bram z automatyką

kod: 6049472

kod: 6049480

kod: 6049498

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.

kod: 6049506

kod: 6049514

kod: 6049522

kod: 6049530

Akumulator awaryjny 9,4 V

Wyłącznik kluczykowy

Migająca lampka

Fotokomórki

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.

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.

kod: 6049548

kod: 6049555

kod: 6049563

kod: –

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 bram dwuskrzydłowych i przesuwnych. Jest wykonany ze stali cynkowanej z gumowym
odbojnikiem. Służy do ustawienia kąta
otwarcia bramy dwuskrzydłowej oraz
do zabezpieczenia bramy przesuwnej
od strony przeciwwagi. Stanowi punkt
bazowy dla sterownika napędu.

Montaż bramy dwuskrzydłowej
Montaż bramy dwuskrzydłowej z zamknięciem górnym i dolnym
2

widok od posesji

1

4

3

Akcesoria do bramy:
1. zawias kolanowy
2. zamkniecie górne bramy

3. zamknięcie dolne bramy
4. blokada dolna bramy

Montaż bramy dwuskrzydłowej z klamką
2

widok od ulicy

1
3

4

5

6

Akcesoria do bramy:
1. zawias kolanowy
2. klamka
3. szyld

4. zamek + wkładka bębenkowa
5. rygiel
6. blokada dolna bramy

Montaż furtki
1

4

2

4

3

Akcesoria do furtki:
1. zamek + wkładka bębenkowa
2. klamka

3. szyld do furtki
4. zawias kolanowy

Montaż przykręcanych zawiasów

1

2

3

4

5

6

Montaż przęseł za pomocą łączników „U”, „T” oraz obejm 5x5 cm
Łączniki typu „U”

Łącznik typu „U“ jest uniwersalnym łącznikiem do przęseł
ogrodzeniowych. Pozwala na montaż zarówno w linii prostej jak i na narożach ogrodzeń. Standardowo stosuje się
go do słupków stalowych, montując do słupa za pomocą
blachowkrętu. Można go także zastosować do słupów betonowych i klinkierowych stosując zamiast blachowkrętu kołek
rozporowy. Możliwość montażu łącznika w dwóch płaszczyznach sprawia, że możemy zawiesić na nim zarówno przęsła
z poprzeczką w płaszczyźnie pionowej jak i poziomej.

Łączniki typu „T” oraz obejma 5x5 cm

Gdy kontynuuje się grodzenie przęsłami używa się obejm.
Natomiast, gdy zaczyna lub kończy się ogrodzenie, oraz gdy
trzeba kontynuować grodzenie na rogu działki, używa się
łączników typu „T”. Łączniki „T” pakowane są po 2 sztuki.

widok od posesji

widok od posesji

Montaż systemów klasycznych i nowoczesnych za pomocą obejm
(do słupków metalowych)
2

1

5
4

Akcesoria do słupków:
1. obejma końcowa do słupków o szerokości 5x5 cm
4. zawias kolanowy
2. obejma pośrednia do słupków o szerokości 5x5 cm 5. obejma do słupków o szerokości 7x7 lub 10x10 cm
3. obejma narożna do słupków o szerokości 5x5 cm

3

Montaż do słupków metalowych
Łącznik „U”
1

2

Akcesoria do słupków:
1. zawias kolanowy
2. łącznik typu „U”

Łącznik „T”, obejma 5x5 cm

1

2

2

3

widok od posesji

widok od posesji

Akcesoria do słupków:
1. awias kolanowy
2. łącznik typu „T”
3. obejma 5x5 cm łącząca przęsła ogrodzenia ze słupkiem

widok od posesji

Montaż do słupków betonowych

Łącznik „U”

1

2

2

Akcesoria do słupków:
1. kotwa i zawias do montażu furtki i bramy
2. łącznik typu „U”

Łącznik „T”
1

2

widok od posesji

Akcesoria do słupków:
1. kotwa i zawias do montażu furtki i bramy
2. łącznik typu „T”

2

widok od posesji

zawiasy
z lewej
strony

WIDOK Z GÓRY:

podwórko

ulica

podwórko

ulica

WIDOK Z GÓRY:

zawiasy
z prawej
strony

zawiasy
z prawej
strony

WIDOK OD STRONY ULICY:

WIDOK OD STRONY ULICY:

zawiasy
z lewej
strony

FURTKA PRAWA

FURTKA LEWA

Jak rozróżnić furtkę prawą od lewej?

przeciwwaga
z lewej
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?

Instrukcja rozwijania i montażu siatki
Instrukcja rozwijania
1

Rolkę siatki kładziemy
na równej powierzchni przytrzymując
końce sznurka.
Usuń drut wiążący
siatkę, trzymając końce sznurka.

3

Nie rozwijaj siatki
innym sposobem.

2

Ostrożnie ciągniemy
za końce sznurka
rozwijając siatkę.

4

Aby osiągnąć pożądaną długość rozdzielaj i łącz siatkę
wkręcając/ wykręcając druty ruchem
obrotowym.

Montaż siatki i akcesoria
1

górna granica
ogrodzenia

słupek
końcowy

230 cm

Ustawienie słupków
ogrodzenia: słupków
pionowych i skrajnych słupków podtrzymujących.

2

naciąg

klucz do
napinania

słupek początkowy

3
A)

śruba
mocująca

Łączenie słupków
pionowych z podtrzymującymi. Mocowanie
napinacza do słupka
początkowego.
Napinanie drutu
naprężającego za
pomocą klucza płaskiego, oczkowego lub
nasadowego.

przegub
łączący
do słupka

słupek
podtrzymujący

pręt
B)
napinający

drut
naciągowy

Wstawianie pręta
napinającego.

4

Mocowanie siatki
za pomocą
przelotek do słupka.

zaślepka
drut
naciągowy

przelotka
do słupka

*– 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

detal A:

L2

*– nie są na wyposażeniu bramy

11,4 cm
18, 1 cm

2,6 cm

22,5 cm
25 cm

3, 6 cm

b

nakrętki
rektyﬁkacyjne
M16 służą do
a
ustawienia bramy

37 9 cm

oś bramy

37 9 cm

2, 5 cm

Rzut fundamentów:

60 0 cm

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

2,05
cm

15

zamek hakowy

min. 100 cm

2 0 cm 2 0 cm

1, 4 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
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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.

Karta gwarancyjna

POLARGOS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
ul. Deptak 17, 04-956 Warszawa, tel. (+48) 022 872 00 91-93, fax (+48) 022 612 68 60,
zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000043915, REGON 010679550, NIP 1130088519, o kapitale
zakładowym 4.043.000, 00 zł.
Adres zakładu produkcyjnego (oddziału Polargos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością):
POLARGOS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Oddział w Oziemkówce
Oziemkówka 57a, 08-420 Miastków Kościelny tel. (+48) 025 683 05 55-56, fax (+48) 025 683 78 38,
e-mail: serwis@polargos.pl

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI
1.

2.

Polargos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Gwarant) udziela gwarancji (Gwarancja) na
wyprodukowane przez siebie produkty (Produkt lub Produkty Gwaranta), z wyłączeniem sytuacji opisanej w punkcie 18. Do
korzystania z gwarancji uprawnieni są Klienci nabywający Produkty Gwaranta bezpośrednio od Gwaranta lub za pośrednictwem sieci handlowych i dystrybutorów, będącymi dystrybutorami produktów Gwaranta na podstawie ważnej umowy.
Niniejsza gwarancja traci ważność:
a.

w przypadku zainstalowania Produktów Gwaranta poza krajem zakupu;

b.

w przypadku zainstalowania Produktów Gwaranta niezgodnie z instrukcją montażu, o ile niezgodny montaż 		
przyczynił się do powstania wady;

c.

w przypadku użytkowania Produktów Gwaranta niezgodnie z przeznaczeniem, o ile niezgodne z 				
przeznaczeniem użytkowanie przyczyniło się do powstania wady.

WARUNKI GWARANCJI NA PRODUKTY STALOWE
3.

4.

5.

W przypadku Kupujących nie będących Konsumentami okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty wydania Produktu takiemu
Kupującemu, chyba że umowa pomiędzy Kupującym, a Gwarantem stanowi inaczej. Kupujący nie będący Konsumentem ma
obowiązek zweryfikować Produkty bezpośrednio po dostawie. Weryfikacji podlega:
a.

zgodność i kompletność dostarczonych Produktów z zamówieniem;

b.

ocena zewnętrznej postaci Produktu pod kątem ewentualnych wad jawnych bądź, uszkodzeń mechanicznych;

Czas trwania Gwarancji dla Konsumentów wynosi 2 (dwa) lata - licząc od daty wydania Produktu Kupującemu, będącemu
Konsumentem. Gwarancja ta nie obejmuje ochrony antykorozyjnej, która jest ujęta w pkt. 7 niniejszej Gwarancji.
a.

Kupujący będący Konsumentem bezpośrednio po zakupie Produktu Gwaranta ma obowiązek dokonać jego oceny tech
nicznej;

b.

Kupujący ma obowiązek ponadto dokonać oceny zewnętrznej postaci Produktu pod kątem ewentualnych wad jawnych
bądź uszkodzeń mechanicznych. Ocena powinna zostać dokonana niezwłocznie po wydaniu Produktu, optymalnie nie
dłużej niż 14 dni od jego wydania;

c.

oceny zewnętrznej postaci Produktu dokonuje się nieuzbrojonym okiem z odległości 3 metrów w świetle dziennym.
Drobne niedoskonałości powłoki, zgrubienia farby, rysy, otarcia nie widoczne podczas oceny nie stanowią podstawy do
reklamacji z tytułu Gwarancji;

Kupującemu będącemu Konsumentem Gwarant udziela dodatkowo Gwarancji na odporność antykorozyjną dla Produktów stalowych:
a.

w odniesieniu do Produktów stalowych cynkowanych ogniowo przykładowo takich jak: bramy, furtki, panele (przęsła),
słupy - na okres 2 (dwóch) lat - licząc od daty wydania Produktu;

b.

w odniesieniu do Produktów stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie systemem duplex tj. poprzez cynkowanie 		
ogniowe i malowanie proszkowe przykładowo takich jak: bramy, furtki, panele (przęsła), słupy - na okres 5 (pięciu) lat licząc od daty wydania Produktu.

c.

w odniesieniu do Produktów stalowych lakierowanych proszkowo, nie cynkowanych, Kupującemu będącemu Konsumen
tem, Gwarant nie udziela gwarancji na odporność antykorozyjną Produktów. Farba w tym przypadku stanowi farbę pod
kładową.

6.

7.

8.

Okresy Gwarancji, o których mowa w pkt 5 a i b powyżej ulegają skróceniu, gdy Produkt został zamontowany w środowisku
silnie, negatywnie na niego oddziaływującym (silnie agresywnym) tj.:
a.

dla elementów zamontowanych na zewnątrz w środowisku o wysokim zanieczyszczeniu (SO2: 30 /^g/m do 90 /^g
m3) lub istotnym oddziaływaniu chlorków, np. zanieczyszczone obszary miejskie, obszary przemysłowe, obszary 		
przybrzeżne narażone na oddziaływanie wilgoci morskiej (C4 - zagrożenie korozją wysokie według stopnia korozyjności
środowiska ustalonego na podstawie normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego PN-EN ISO 14713-1) - okres 		
udzielonej Gwarancji wynosi 18 miesięcy - licząc od daty wydania Produktu;

b.

dla elementów zamontowanych na zewnątrz w środowisku o bardzo wysokim zanieczyszczeniu (SO2: 90 /^g/m3 do
250 /^g/m3) lub znacznym oddziaływaniu chlorków, np. obszary przemysłowe, obszary przybrzeżne, zadaszone miejsca
w pobliżu linii brzegowej morza (C5 - zagrożenie korozją bardzo wysokie według stopnia korozyjności środowiska us
talonego na podstawie ISO 14713-1) okres Gwarancji wynosi 12 miesięcy - licząc od daty wydania Produktu;

c.

dla elementów zamontowanych na zewnątrz w środowisku o bardzo wysokim zanieczyszczeniu (SO2 ponad 250 /^g/
m3) lub silnym oddziaływaniu chlorków, np. wysoko uprzemysłowione obszary, obszary w pobliżu linii brzegowej morza
narażone na sporadyczny kontakt z wilgocią morską (CX - najwyższe zagrożenie korozyjne według stopnia korozyjności
środowiska ustalonego na podstawie normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego PN-EN ISO 14713-1) okres Gwarancji
wynosi 9 miesięcy - licząc od daty wydania Produktu.

Gwarancja pozostaje w mocy, jeżeli Kupujący zamontował Produkt zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z Instrukcją
montażu i eksploatacji Gwaranta (zwaną dalej „Instrukcją”) oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej o ile zamontowanie
niezgodne z przeznaczeniem, niezgodnie z instrukcją montażu i eksploatacji lub zasadami sztuki budowlanej miały wpływ na
powstanie wady.
Stwierdzenie przez Gwaranta zaistnienia przyczyn określonych w punktach 17 i 18 poniżej uprawnia Gwaranta do odmowy
uznania roszczeń zgłoszonych na podstawie Gwarancji.

UPRAWNIENIA GWARANCYJNE
9.

W wypadku, gdy zgłoszone z tytułu Gwarancji roszczenie jest zasadne, Gwarant - według własnego wyboru - usunie wady
Produktu (dokona naprawy Produktu lub jego częściowej naprawy) albo dokona wymiany Produktu lub jego częściowej wymiany
na wolny od wad albo obniży zapłaconą przez Kupującego cenę albo zwróci zapłaconą przez Kupującego cenę w przypadku
odstąpienia od umowy.

10. Reklamacje wad, powinny być zgłaszane niezwłocznie po wykryciu wady do 14 dni od jej wykrycia;
11. Gwarant odpowiada za wady wynikające z jego zaniedbania lub udowodnionego błędu produkcyjnego – odstępstwa od przy-

jętej technologii. Gwarant nie odpowiada za wady powstałe z winy Kupującego.
12. Wymienione wadliwe Produkty przechodzą na własność Gwaranta.

TRYB REALIZACJI UPRAWNIEŃ GWARANCYJNYCH
13. Kupujący może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych pod warunkiem posiadania możliwości uprawdopodobnienia okolicznoś-

ci zakupu. Uprawdopodobnienie takie stanowi min. przedstawienie dowodu zakupu albo dostawy . Gwarant zastrzega sobie
prawo do odmowy realizacji uprawnień gwarancyjnych w przypadku braku uprawdopodobnienia, o którym mowa powyżej. Aby
umożliwić jak najsprawniejszy przebieg procedury reklamacyjnej zaleca się, aby Kupujący załączył zdjęcia wadliwego Produktu
pozwalające na ocenę wady. W przypadku Kupującego nie będącego Konsumentem przesłanie zdjęć pozwalających na ocenę
wad jest obowiązkiem.
14. Kupujący może zgłosić roszczenie z Gwarancji w każdy sposób, opisując dostrzeżone wady, podając informację w jakim produk-

cie zauważono wadę, okoliczności wykrycia wady, znane informacje o przyczynach i warunkach powstania wady. Zgłoszenie
roszczenia może zostać złożone w punkcie zakupu będącym dystrybutorem produktów Gwaranta.
15. Kupujący, wykonujący uprawnienia z Gwarancji, powinien ustalić w Gwarantem, czy wada zostanie usunięta na miejscu lub czy

należy dostarczyć Produkt do miejsca (sklepu) zakupu Produktu.
16. Oceny charakteru wad, sposobu i terminu załatwienia reklamacji Gwarant dokonuje w terminie 14 dni od daty zgłoszenia

roszczeń na podstawie Gwarancji. W przypadku uznania reklamacji Gwarant wykona zobowiązania wynikające z udzielonej
Gwarancji w ciągu kolejnych 45 dni.

WYŁĄCZENIE UPRAWNIEŃ WYNIKAJĄCYCH Z GWARANCJI
17. Gwarancją nie są objęte wady fizyczne powstałe w wyniku:
a.

korozji Produktu, o ile Produkt - zgodnie z umową sprzedaży był Produktem niecynkowanym lub Produktem niezabezpiec
zonym antykorozyjnie systemem duplex;

b.

nieprawidłowego montażu Produktu, w szczególności dokonania montażu niezgodnie z Instrukcją;

c.

użytkowania niesprawnego, wadliwego Produktu jeżeli wada była dostrzegalna;

d.

dokonania przez Kupującego nieprawidłowego doboru Produktu do warunków istniejących w miejscu jego montażu;

e.

wadliwego działania urządzeń zamontowanych przez Kupującego, niebędących produktami Gwaranta, komplementarnymi
do Produktu Gwaranta lub niepochodzących od Gwaranta, a mających wpływ na powstanie wady;

f.

dokonania przeróbek lub naprawy Produktu bez zgody Gwaranta udzielonej w formie pisemnej, elektronicznej lub doku
mentowej jeżeli miały wpływ na powstanie wady;

g.

użytkowania Produktu niezgodnie z przeznaczeniem oraz zastosowania części zamiennych innych producentów niż części
oryginalne Gwaranta;

h.

działania czynników zewnętrznych takich jak: ogień, sole, ługi, kwasy, organiczne rozpuszczalniki zawierające estry, al		
kohole, aromaty, eter glikolowy lub chlorowane materiały węglowodorowe oraz innych agresywnie działających substancji
chemicznych (np. cement, wapno, środki ścierające i czyszczące powodujące ubytki materiałowe lub rysy) lub anormalnych
warunków pogodowych oraz zdarzeń losowych;

i.

działania temperatury poniżej -30°C lub powyżej +50°C oraz w sytuacji, gdy Produkt był montowany w temperaturze
poniżej 0°C.

18. Kupujący traci uprawnienia wynikające z Gwarancji w przypadku, gdy:
a.

Kupujący nie zastosował Instrukcji przy montażu bądź niezgodnie z Instrukcją zamontował Produkt;

b.

Kupujący eksploatował Produkt niezgodnie z jego właściwościami, przeznaczeniem oraz Instrukcją, o ile miało to wpływ
na powstanie wady;

c.

Kupujący zaniechał prawidłowej konserwacji opisanej w Instrukcji o ile miało to wpływ na powstanie wady ;

d.

Produkty niecynkowane fabrycznie/inne niż wymienione w punkcie 2 były eksploatowane w środowisku o bardzo wysok
iej korozyjności [kategoria C5 według normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego PN-EN ISO 9223) tj. w środowisku o
bardzo wysokim zanieczyszczeniu lub znacznym oddziaływaniu chlorków, np. obszary przemysłowe, obszary przybrzeżne,
zadaszone miejsca w pobliżu linii brzegowej morza.

e.

dokonywał bez zgody Gwaranta samodzielnej naprawy lub przeróbki Produktu bądź bez zgody Gwaranta posłużył się w
tym celu innymi osobami niż wskazane przez Gwaranta, o ile to miało wpływ na powstanie wady;

f.

karta gwarancyjna została przerobiona, podrobiona lub wypełniona przez osoby nieuprawnione.

WARUNKI GWARANCJI NA NAPĘDY DO BRAM
19. W przypadku Kupujących nie będących Konsumentami okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty wydania Produktu takiemu

Kupującemu, chyba że umowa pomiędzy Kupującym, a Gwarantem stanowi inaczej. Kupujący nie będący Konsumentem ma
obowiązek zweryfikować Produkty bezpośrednio po dostawie. Weryfikacji podlega:
a.

zgodność i kompletność dostarczonych Produktów z zamówieniem;

b.

ocena zewnętrznej postaci Produktu pod kątem ewentualnych wad jawnych bądź, uszkodzeń mechanicznych;

20. Czas trwania Gwarancji dla Konsumentów wynosi 2 (dwa) lata - licząc od daty wydania Produktu Kupującemu, będącemu Kon-

sumentem.
21. Udzielenie Gwarancji nie rodzi zobowiązania po stronie Gwaranta do wykonywania ewentualnych czynności konserwacyjnych lub

kontrolnych Produktu, ani wymiany elementów eksploatacyjnych Produktów posiadających krótką żywotność (żarówki, baterie,
bezpieczniki).
22. Usługi Gwarancyjne Gwarant powierza Somfy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marywilska 34 J, 03-228 Warszawa, zare-

jestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000016533, REGON 012152309, NIP 1130789222 o kapitale zakładowym 500.240
zł, zwanej dalej „Serwisantem”. Usługi gwarancyjne i serwisowe mogą być zgłaszane poprzez infolinię pod numerem: 0 801 377
199.
23. Gwarancja traci moc jeżeli Kupujący zamontował Produkt niezgodnie z jego przeznaczeniem, niezgodnie z Instrukcją montażu i

eksploatacji Gwaranta (zwaną dalej „Instrukcją”) o ile miało to wpływ na powstanie wady.
24. Stwierdzenie przez Gwaranta zaistnienia przyczyn określonych w punktach 34 i 35 poniżej uprawnia Gwaranta do odmowy

uznania roszczeń zgłoszonych na podstawie Gwarancji.

UPRAWNIENIA GWARANCYJNE
25. W wypadku, gdy zgłoszone z tytułu Gwarancji roszczenie jest zasadne, Gwarant - według własnego wyboru - usunie wady

Produktu (dokona naprawy Produktu lub jego częściowej naprawy) albo dokona wymiany Produktu lub jego częściowej wymiany
na wolny od wad albo obniży zapłaconą przez Kupującego cenę albo zwróci zapłaconą przez Kupującego cenę w przypadku
odstąpienia od umowy.
26. Reklamacje wad, powinny być zgłaszane niezwłocznie po wykryciu wady do 14 dni od jej wykrycia;
27. Wymienione wadliwe Produkty przechodzą na własność Gwaranta.
28. Wszystkie czynności dodatkowe (poza gwarancyjne) uzgodnione z Serwisantem i wykonane bez zgody Gwaranta są przedmio-

tem dodatkowych ustaleń z Serwisantem i wykonane są za dodatkowo z nim uzgodnioną opłatą.
29. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za czynności Serwisanta zlecone przez użytkownika końcowego na zasadach z pkt 28 tj.

poza zakres niezbędny do załatwienia reklamacji.

TRYB REALIZACJI UPRAWNIEŃ GWARANCYJNYCH
30. Kupujący może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych pod warunkiem posiadania możliwości uprawdopodobnienia okolicznoś-

ci zakupu. Uprawdopodobnienie takie stanowi min. przedstawienie dowodu zakupu albo dostawy . Gwarant zastrzega sobie
prawo do odmowy realizacji uprawnień gwarancyjnych w przypadku braku uprawdopodobnienia, o którym mowa powyżej. Aby
umożliwić jak najsprawniejszy przebieg procedury reklamacyjnej, zaleca się, aby Kupujący załączył zdjęcia wadliwego Produktu
pozwalające na ocenę wady. W przypadku Kupującego nie będącego Konsumentem przesłanie zdjęć pozwalających na ocenę
wad jest obowiązkiem.
31. Kupujący może zgłosić roszczenie z Gwarancji w każdy sposób, opisując dostrzeżone wady, podając informację w jakim produk-

cie zauważono wadę, okoliczności wykrycia wady, znane informacje o przyczynach i warunkach powstania wady. Zgłoszenie

roszczenia może zostać złożone w punkcie zakupu będącym dystrybutorem produktów Gwaranta.
32. Kupujący, wykonujący uprawnienia z Gwarancji, powinien ustalić w Gwarantem czy wada zostanie usunięta na miejscu, lub czy

należy dostarczyć Produkt do miejsca (sklepu) zakupu Produktu.
33. Oceny charakteru wad, sposobu i terminu załatwienia reklamacji Gwarant dokonuje w terminie 14 dni od daty zgłoszenia

roszczeń na podstawie Gwarancji. W przypadku uznania reklamacji Gwarant wykona zobowiązania wynikające z udzielonej
Gwarancji w ciągu kolejnych 45 dni.

WYŁĄCZENIE UPRAWNIEŃ WYNIKAJĄCYCH Z GWARANCJI
34. Gwarancją nie są objęte wady fizyczne powstałe w wyniku:
a.

nieprawidłowego montażu Produktu, w szczególności dokonania montażu niezgodnie z Instrukcją;

b.

użytkowania niesprawnego, wadliwego Produktu jeżeli wada była dostrzegalna;

c.

dokonania przez Kupującego nieprawidłowego doboru Produktu do warunków istniejących w miejscu jego montażu;

d.

wadliwego działania urządzeń zamontowanych przez Kupującego, niebędących produktami Gwaranta, komplementarnymi
do Produktu Gwaranta lub niepochodzących od Gwaranta, a mających wpływ na powstanie wady;

e.

dokonania przeróbek lub naprawy Produktu bez zgody Gwaranta udzielonej w formie pisemnej, elektronicznej lub doku
mentowej jeżeli miały wpływ na powstanie wady;

f.

użytkowania Produktu niezgodnie z przeznaczeniem oraz zastosowania części zamiennych innych producentów niż części
oryginalne Gwaranta;

g.

Produkty niecynkowane fabrycznie/inne niż wymienione w punkcie 2 były eksploatowane w środowisku o bardzo wysok
iej korozyjności [kategoria C5 według normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego PN-EN ISO 9223) tj. w środowisku o
bardzo wysokim zanieczyszczeniu lub znacznym oddziaływaniu chlorków, np. obszary przemysłowe, obszary przybrzeżne,
zadaszone miejsca w pobliżu linii brzegowej morza.

h.

karta gwarancyjna została przerobiona, podrobiona lub wypełniona przez osoby nieuprawnione.

35. Kupujący traci uprawnienia wynikające z Gwarancji w przypadku, gdy:
a.

Kupujący nie zastosował Instrukcji przy montażu bądź niezgodnie z Instrukcją zamontował Produkt;

b.

Kupujący eksploatował Produkt niezgodnie z jego właściwościami, przeznaczeniem oraz Instrukcją o ile miało to wpływ
na powstanie wady;

c.

Kupujący zaniechał prawidłowej konserwacji opisanej w Instrukcji o ile miało to wpływ na powstanie wady ;

d.

dokonywał bez zgody Gwaranta samodzielnej naprawy lub przeróbki Produktu bądź bez zgody Gwaranta posłużył się w
tym celu innymi osobami niż wskazane przez Gwaranta o ile to miało wpływ na powstanie wady;

e.

karta gwarancyjna została przerobiona, podrobiona lub wypełniona przez osoby nieuprawnione.

WARUNKI ODBIORU POWIERZCHNI
36. Ze względu na rodzaj stosowanej technologii lakierowania dopuszczamy punktowe ubytki w powłoce lakierniczej, które będą

niedomalowane lub zaprawione.
37. Dopuszczamy wtrącenia, kratery i chropowatości w powłoce lakierniczej jeżeli nie przekraczają one 5% powierzchni lakiero-

38.
39.
40.
41.
42.

wanego materiału i występują one na powierzchni istotnej* oraz są one nie widoczne z odległości minimum 3m wg normy
PN-EN13438.
Dopuszczamy zgrubienia i nadlewy występujące pod powłoką lakierniczą, które są naturalnym następstwem procesów galwanicznych.
Dopuszczamy różnice odcieni farb wynikające z różnych partii produkcyjnych zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie PNEN13438.
Określenie rodzaju powłoki lakierniczej: mat, półmat, satyna, półpołysk, połysk są orientacyjnymi nazwami i stanowią tylko
podstawę do ustaleń z Klientem.
Przyczepność powłoki musi spełniać wymagania normy EN ISO 2409. Kryterium stanowi pomiar metodą siatki nacięć
krzyżowych.
Oryginalne opakowanie wyrobu służy tylko i wyłącznie do zabezpieczenia wyrobu w czasie transportu, po zakupie należy
niezwłocznie usunąć opakowanie z produktu. Niezastosowanie się do wyżej zamieszczonych zaleceń może skutkować odbarwieniami wyrobu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
43. Skorzystanie przez Kupującego z udzielonej przez Gwaranta Gwarancji na Produkt jest niezależne od uprawnień przysługujących

Kupującemu z tytułu rękojmi (sprzedawcy) za wady fizyczne i prawne rzeczy, ponieważ Gwarancja udzielona na Produkt nie
wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
44. Gwarancja wchodzi w życie z dniem 01 sierpnia 2020 roku.

*Powierzchnia istotna obejmuje frontowy widok ogrodzenia, nie uwzględnia ona ramki ogrodzenia i wewnętrznych zagłębień, szczelin itp

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

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

