
Bramy ogrodzeniowe
i furtki

Szukasz bramy, która

podkreśli dekoracyjny

charakter projektowanego

przez Ciebie ogrodzenia?

Furtki i bramy Decofor będą

idealnym rozwiązaniem.

 

Bramy skrzydłowe Decofor

Furtki  i  bramy Decofor  stanowią  doskonałe  uzupełnienie  dekoracyjnych
paneli  Decofor,  z  którymi  tworzą  kompletny  system  ogrodzeniowy
dedykowany zwłaszcza posesjom o klasycznej architekturze.

Dzięki standardowemu wypełnieniu panelem Decofor Arco bramy idealnie
komponują się  z  każdym rodzajem paneli  Decofor.  Masz też możliwość
zamówienia dla swojego Klienta bramy z wypełnieniem Recto lub Wave.

Rama,  wypełnienie  i  system  słupów  zapewniają  sztywną  i  solidną
konstrukcję  bram  Decofor.  Powłoka  poliestrowa  bramy  spełnia  surowe
wymagania norm w zakresie połysku, twardości i przylegania. Dodatkowo
dzięki  zastosowaniu  najlepszej  ochrony  antykorozyjnej  i  malowaniu
metodą  proszkową  Twój  Klient  zyskuje  gwarancję,  że  brama  będzie
wyglądać  jak  nowa  przez  długie  lata  bez  konieczności  regularnej
konserwacji.

Zalety

• uzupełnienie systemu panelowego Decofor
• elegancki wygląd
• wysoka jakość powłoki
• szybki montaż  

• zabudowa jednorodzinna
• osiedla mieszkaniowe
• parki i baseny

Zastosowanie

 



Rama 

• Rama furtek i bram wykonana jest z profili stalowych o przekroju prostokątnym 60x40 mm
• Wypełnienie furtek i bram stanowi panel Decofor o oczku 200,0x65,0 mm
• Bramy z wypełnieniami Decofor Recto lub Wave dostępne są na zamówienie
• Regulowane zawiasy umożliwiają ruch bramy w obrębie 180°
• System zamykający składa się z wpustu zamka, prowadnicy rygla, zamka cylindrycznego oraz klamki
• Bramy dwuskrzydłowe wyposażone są w rygiel

Słupy 

• Profil słupa do furtek Decofor ma wymiary 80x80x3 mm
• Profil słupa do bram Decofor ma wymiary 100x100x3 mm
• Słupy są wyposażone w aluminiowy kapturek zakończony kulą
• Słupy posiadają otwory do montażu paneli

Akcesoria

• Dostępne jest specjalne mocowanie do muru

Technologia powlekania

• Furtki i bramy Decofor są pokrywane warstwą cynku (min 275g/m2), a następnie malowane metodą proszkową (min. 100 mikrometrów)

Kolory

• Zielony RAL 6005
• Czarny RAL 9005
• Biały RAL 9010

System bram Decofor

Wysokość skrzydła
[mm]

Wysokość bramy
[mm]

Odległość między słupami
[mm]

Profil słupa
[mm]

Wysokość słupa
[mm]

Bramy jednoskrzydłowe

1000 1080 1020 80x80x3 1500

1000 1280 1020 80x80x3 1800

1000 1480 1020 80x80x3 2000

1000 1880 1020 80x80x3 2500

Bramy dwuskrzydłowe

3500 1080 3560 100x100x3 1500

3500 1280 3560 100x100x3 2000

3500 1480 3560 100x100x3 2250

3500 1880 3560 100x100x3 2750  

  


