
Bramy ogrodzeniowe
i furtki / Bramy
jednoskrzydłowe

Twój Klient potrzebuje

solidnej bramy skrzydłowej,

która zapewni

bezpieczeństwo jego firmie?

Poleć mu produkty z serii

Robusta Medium, które

sprawdzą się w każdym

systemie ogrodzeniowym.

 

Bramy skrzydłowe Robusta
Medium

Robusta  Medium  to  rodzina  bram  jedno-  i  dwuskrzydłowych,
przeznaczonych  do  zabezpieczania  obszarów  przemysłowych,
produkcyjnych  i  handlowych.  Znajdują  one  zastosowanie  także  w
przypadku  posesji  prywatnych,  osiedli  mieszkaniowych  oraz  terenów
zielonych.

Główną  zaletą  bram  Robusta  Medium  jest  ich  wysoka  sztywność  oraz
trwałość,  którą  zawdzięczają  powłokom  zabezpieczającym  przed
działaniem  szkodliwych  czynników  atmosferycznych  oraz  korozją.
Dołączony  do  bramy  zamek  wykonany  ze  stali  nierdzewnej  zapewnia
długoletnie, bezproblemowe użytkowanie.

Bramy  skrzydlowe  Robusta  Medium  zagwarantują  Twojemu  Klientowi
wysoki poziom bezpieczeństwa, dzięki zastosowaniu stalowych pionowych
szczebli.  Zespawane  w  odległości  110  mm  od  siebie  uniemożliwiają
wspinaczkę.

Zalety

• Sztywna konstrukcja
• Wysoka jakość powłoki
• Szybkość montażu
• Dodatkowe bezpieczeństwo  

• Tereny handlowe
• Zakłady przemysłowe
• Fabryki
• Warsztaty
• Parki
• Osiedla mieszkaniowe

Zastosowanie

 



Rama

• Rama bramy skrzydłowej Robusta Medium wykonana jest z profili stalowych 40x40 mm lub 50x50 mm.
• Wypełnienie stanowią pionowe profile o wymiarze 20x20 mm, zespawane w odległości 110 mm od siebie.

Słupy

• Słupy o przekroju kwadratowym, wyposażone w kapturek.
• Otwory na zawiasy są wywiercone fabrycznie.

Akcesoria

• Brama skrzydłowa Robusta Medium posiada regulowane zawiasy, które umożliwiają otwieranie skrzydeł bramy w zakresie do 90°.
• Zawiasy mogą być dostosowane do wszystkich możliwych konfiguracji (otwieranie do wewnątrz lub na zewnątrz posesji, z lewej lub z prawej

strony).
• Brama wyposażona jest także w wysokiej jakości zamek ze stali  nierdzewnej w aluminiowej obudowie z logo Betafence, dostarczany w

komplecie z aluminiowymi klamkami i kluczami.
• Model dwuskrzydłowy wyposażony jest w rygiel o średnicy 19 mm, zamontowany jako podłączenie typu „plug” przy pomocy złączek quick-

fix.

Technologia powlekania

• Bramy skrzydłowe Robusta Medium są cynkowane ogniowo, a następnie pokrywane warstwą proszku poliestrowego

Znak CE

• Bramy Robusta Medium posiadają znak CE zgodny z europejskimi przepisami o wyrobach budowlanych: (CPR) (EU-305/2011) i spełniają
wymagania normy EN 13241-1 dla przemysłowych i posesyjnych bram garażowych i ogrodzeniowych.

Kolory

• Ocynk
• Zielony RAL 6005
• Szary RAL 7016 (niektóre rozmiary bram dwuskrzydłowych)
• Inne kolory na zamówienie

Cennik

• Aktualny cennik detaliczny

Bramy jednoskrzydłowe

Szerokość
[mm]

Wysokość 
[mm]

Światło wjazdu
[mm]

Potrzebna przestrzeń 
[mm]

Wymiary słupów 
[mm]

1000 1500 1030 1190 80x80

1000 1700 1030 1190 80x80

1000 2000 1030 1190 80x80

1500 1500 1550 1710 80x80

1500 1700 1550 1710 80x80

1500 2000 1550 1710 80x80

Bramy dwuskrzydłowe

Szerokość 
[mm]

Wysokość
[mm]

Światło wjazdu
[mm]

Potrzebna przestrzeń 
[mm]

Wymiary słupów 
[mm]

3000 1500 3070 3230 80x80

3000 1700 3070 3230 80x80

3000 2000 3070 3230 80x80

4000 1500 4110 4270 80x80

4000 1700 4100 4270 80x80

4000 2000 4110 4270 80x80

5000 1500 4930 5130 100x100

5000 1700 4930 5130 100x100

5000 2000 4930 5130 100x100

6000 1500 5970 6170 100x100

6000 1700 5970 6170 100x100

6000 2000 5970 6170 100x100  

 

http://www.cennik.betafence.pl/media/pdf/pl/bf_pricelist_pl.pdf?t=123

