
Bramy ogrodzeniowe
i furtki

Projektujesz kompletny

system ogrodzeniowy

Bekafor Classic dla swojego

Klienta? Do paneli dobierz

jedno- i dwuskrzydłowe

bramy Bekafor Classic.

 

Bramy skrzydłowe Bekafor
Classic 
Jedno-  i  dwuskrzydłowe  bramy  Bekafor  Classic  stanowią  doskonałe
uzupełnienie systemu Bekafor Classic.  Składają się ze sztywnej  ramy z
kwadratowych profili, wypełnionej zgrzewanym panelem Bekafor Classic.
Przegięcia  panelu  oraz  podwójne  druty  dodatkowo  wzmacniają
konstrukcję bramy.

Twój  Klient może wybierać spośród trzech kolorów: zielonego,  białego i
antracytowego. 

Aby zapewnić sobie większą prywatność, bramy i panele może dodatkowo
wypełnić przesłonami Bekafor Collfort lub Bekafor Nevada. Wykonane z
tworzywa sztucznego lub materiałów drewnopodobnych, są dostępne w
kilku kolorach, które Twój Klient może dopasować do charakteru swojej
posesji.

Zalety

• uzupełnienie systemu ogrodzeniowego Bekafor Classic
• sztywna konstrukcja oparta o ramę z profili
• większa prywatność dzięki przesłonom  

• zabudowa jednorodzinna
• osiedla mieszkaniowe

Zastosowanie

 



Rama 

• Rama bramy Bekafor Classic zbudowana jest z profili o przekroju kwadratowym 40x40 mm i wypełniona panelem Bekafor Classic

Słupy 

• Słupy Bekaclip ze spawanych profili rurowych są zakończone kapturkami
• Panele Bekafor Classic można mocować bezpośrednio do słupów furtki przy pomocy obejm Bekafor o średnicy 60 mm

Akcesoria

• Bramy Bekafor Classic są wyposażone w zintegrowany zamek bębenkowy i regulowane zawiasy
• Szczelinę zamka i uchwyt wykonano z plastiku
• Bramy dwuskrzydłowe posiadają blokadę skrzydła wpuszczaną w podłoże i płytkę fundamentową
• Bramy można wypełniać przesłonami  Bekafor Collfort lub Bekafor Nevada

Technologia powlekania

• Bramy Bekafor Classic pokrywane są podwójną powłoką organiczną: KTL i powłoką poliestrową o wysokim stopniu przylegania

Kolory

• Zielony RAL 6005
• Antracyt metalizowany BF 7016M
• Biały RAL 9010 (dla niektórych typów)

System bram jednoskrzydłowych Bekafor Classic

Szerokość
[mm]

Wysokość
[mm]

Szerokość skrzydła
[mm]

Rozstaw osiowy słupów
[mm]

Potrzebna przestrzeń
[mm]

1000 1030 966,5 1100 1160

1000 1230 966,5 1100 1160

1000 1530 966,5 1100 1160

1000 1730* 966,5 1100 1160

1000 2030* 966,5 1100 1160

System bram dwuskrzydłowych Bekafor Classic

Szerokość
[mm]

Wysokość
[mm]

Szerokość skrzydła
[mm]

Rozstaw osiowy słupów
[mm]

Potrzebna przestrzeń
[mm]

3000 1030* 1466,5 3095 3155

3000 1230* 1466,5 3095 3155

3000 1530* 1466,5 3095 3155

3000 1730* 1466,5 3095 3155

3000 2030* 1466,5 3095 3155

* Niedostępny w kolorze białym.  

  


