
Bramy ogrodzeniowe
i furtki

Szukasz solidnej bramy,

które będzie uzupełnieniem

projektowanych przez

Ciebie ogrodzeń z siatki?

Bramy Fortinet są idealnie

dopasowane do systemów

Pantanet, Fortinet i Resitor.

 

Bramy skrzydłowe Fortinet

Bramy  Fortinet  stanowią  doskonałe  uzupełnienie  systemów
ogrodzeniowych  z  siatki.  Są  solidne  i  idealnie  sprawdzają  się  w
codziennym użytkowaniu, co z pewnością spotka się z uznaniem Twojego
Klienta.  Swoją  sztywność  uzyskują  dzięki  solidnej  ramie  wykonanej  z
kwadratowych  profili  stalowych.  Rama  wypełniana  jest  następnie
elegancką  siatką  zgrzewaną  Fortinet,  która  dobrze  komponuje  się  z
ogrodzeniami  z  siatki  zgrzewanej  (Fortinet  i  Pantanet)  oraz  z  siatki
plecionej Resitor.

Bramy  Fortinet  wyposażone  są  w  zamek  cylindryczny,  a  regulowane
zawiasy  ułatwiają  precyzyjne  ustawienie  montowanej  bramy.  Możesz
również  zaproponować  Klientowi  jej  zainstalowanie  na  betonie  lub
płytkach ceramicznych.

Zalety

• uzupełnienie systemów ogrodzeniowych z siatek zgrzewanych i
plecionych

• sztywna konstrukcja oparta o stalową ramę
• wysokiej jakości powłoka poliestrowa
• łatwy montaż  

• ogrody i parki
• zabudowa jednorodzinna
• boiska i korty tenisowe

Zastosowanie

 



Rama 

• Rama bramy wykonana jest z profili stalowych o przekroju kwadratowym 40x40 mm
• Wypełnienie stanowi siatka Fortinet o oczkach kwadratowych 50,0x50,0 mm przyspawana do ramy
• Druty poziome siatki są karbowane na każdym oczku

Słupy

• Słupy przystosowane są do różnych wysokości ogrodzenia i wyposażone w plastikowy kapturek

Akcesoria 

• Bramy  Fortinet  są  wyposażone  w  unikalnie  zaprojektowany  system  zamkowy  składający  się  ze  zintegrowanego  zamka
cylindrycznego, eleganckich klamek i zatrzasku

• Bramy posiadają również czarno-srebrne zawiasy, które dobrze komponują się z wyglądem klamek
• Wszystkie akcesoria wykonane są z materiałów odpornych na korozję (stal nierdzewna, aluminium lub wysokiej jakości tworzywa sztuczne)
• Bramy dwuskrzydłowe są wyposażone w rygiel i płytkę dolną rygla
• Dostępne są również podstawy do montażu słupów bramy (średnica 60 mm) na betonie lub płytkach
• Istnieje także możliwość zainstalowania bramy bezpośrednio do muru
• Dla bram dwuskrzydłowych 3000x1750/1950 mm oraz 4000x1750/1950 mm przewidziano profesjonalny zamek i rygiel

Technologia powiekania 

• Bramy Fortinet są pokrywane powłoką poliestrową o działaniu antykorozyjnym i wysokim stopniu przylegania

Kolory 

• Zielony RAL 6005, czarny RAL 9005 (tylko niektóre typy)

System bram Fortinet

Bramy jednoskrzydlowe

Szerokość
[mm]

Wysokość
[mm]

Odległość 
między słupami

[mm]

Potrzebna przestrzeń
[mm]

Średnica 
słupów
[mm]

1000 750* 920 1040 60

1000 950* 920 1040 60

1000 1150* 920 1040 60

1000 1450* 904 1056 76

1000 1750* 904 1056 76

1000 1950* 904 1056 76

1250 950 1170 1290 60

1250 1150 1170 1290 60

1250 1450 1154 1306 76

1250 1750 1154 1306 76

1250 1950 1154 1306 76

Bramy dwuskrzydłowe

Szerokość
[mm]

Wysokość
[mm]

Odległość 
między słupami

[mm]

Potrzebna przestrzeń
[mm]

Średnica
słupów
[mm]

3000 950* 2894 3046 76

3000 1150* 2894 3046 76

3000 1450* 2894 3046 76

3000 1750* 2924 3076 76

3000 1950* 2920 3080 80x80

4000 950 3894 4046 76

4000 1150 3894 4046 76

4000 1450 3894 4046 76

4000 1750 3924 4076 76

4000 1950 3920 4080  80x80

* Dostępne również w kolorze czarnym RAL 9005.

Ze standardowych elementów można także złożyć bramy o szerokości: 1,50 – 2,00 – 2,25 – 2,50 – 2,75 – 3,25 – 3,50 m.  

  


