
Bramy ogrodzeniowe
i furtki / Bramy
przesuwne

Jeśli Twój Klient marzy o

łatwej w eksploatacji i

niezawodnej bramie, poleć

mu samonośną bramę

przesuwną Egidia SC, która

doskonale pasuje do

każdego rodzaju

ogrodzenia.

 

Samonośne bramy
przesuwne Egidia SC

Brama  przesuwna  Egidia  SC  to  przemyślane  połączenie  wygody
użytkowania  z  trwałością,  którą  gwarantuje  zastosowana  technologia
powlekania.  Dzięki  niej  produkt  jest  odporny  na  działanie  warunków
atmosferycznych oraz na urazy mechaniczne. Z kolei w pełni samonośna
konstrukcja,  oparta  na  odpornych  na  zużycie  rolkach  sprawia,  że  nie
musisz montować dla niej dodatkowego podparcia.

Brama  wjazdowa  Egidia  SC  zapewnia  posesji  wysoki  poziom
bezpieczeństwa  dzięki  wypełnieniu  palisadą  lub  panelem  Nylofor  3D.
Dodatkowo modele o wysokości od 1,7 m można dodatkowo wyposażyć w
listwę z kolcami, mocowaną w górnej części ramy.

Uniwersalny, prosty i  estetyczny wygląd samonośnej bramy przesuwnej
Egidia  SC  pozwala  wykorzystać  ją  do  uzupełnienia  każdego  systemu
ogrodzeniowego Betafence. Rekomendujemy ją szczególnie dla ogrodzeń
z paneli Nylofor 2D i 3D oraz Bekafor Classic, a także systemów z siatki
zgrzewanej Fortinet Super.

Zalety

• Niezawodność pracy napędu
• Kompatybilność z pełnymi systemami ogrodzeniowymi
• Szeroki zakres rozmiarów  

• Zabudowa jednorodzinna
• Osiedla mieszkaniowe
• Budynki użyteczności publicznej
• Obiekty handlowe i przemysłowe
• Magazyny
• Zakłady produkcyjne

Zastosowanie

 



Skrzydło bramy

• Skrzydło bramy Egidia SC bazuje na szynie o wymiarach 120x100 mm
• Rama składa się z zespawanych profili o wymiarach 80x60 mm oraz 60x60 mm
• Brama samonośna wyposażona jest w napęd o optymalnej mocy

Wypełnienie bramy

• Profile 20x20 mm
• Panele Nylofor 3D (przykręcane do ramy)

Prowadzenie bramy

• Słup prowadzący został wykonany z jednego profilu o wymiarach 120x80 mm
• Słup końcowy jest z kolei słupem portalowym (podwójnym) o wymiarach 80x80 mm
• Za stabilizację skrzydła bramy odpowiada rolka poliamidowa

Zamykanie bramy

• Brama ręczna wyposażona jest w zamek hakowy z wkładką patentową oraz – opcjonalnie: w uchwyt oraz ucho na kłódkę
• Montaż uchwytu, ucha na kłódkę oraz zamka przewidziano również dla bramy z możliwością zainstalowania napędów
• Brama automatyczna posiada napęd elektryczny
• Wszystkie bramy o wysokości większej niż 1,7 m posiadają opcję montażu listwy zębatej na górnej części skrzydła

Technologia powlekania

• Bramy ocynkowane ogniowo i powleczone proszkiem poliestrowym

Kolory

• Ocynk ogniowy
• Inne kolory dostępne na zamówienie w palecie RAL

Znak CE

• Bramy Egidia SC posiadają znak CE zgodny z dyrektywą 89/106/CE o wyrobach budowlanych i spełniają wymagania normy EN 13241-1 dla
przemysłowych i posesyjnych bram ogrodzeniowych

Samonośne bramy przesuwne Egidia SC

Światło wjazdu

(odległość między słupami)

[mm]

Długość całkowita skrzydła
[mm]

Wymagana przestrzeń do całkowitego otwarcia
[mm]

4000 5400 9600

5000 6700 11900

6000 8000 14200

7000 9400 16600

8000 10700 19900

9000 12000 21200

Dla wszystkich szerokości bramy dostępne są w sześciu wysokościach:

Wysokość skrzydła bramy
[mm]

Wysokość bramy od podstawy
[mm]

967 1067

1167 1267

1467 1567

1667 1667

1967 1967

2367 2367  

  


