
Bramy ogrodzeniowe
i furtki / Bramy
jednoskrzydłowe

Szukasz solidnych bram

skrzydłowych do

projektowanego przez

siebie ogrodzenia? Bramy

Robusta będą doskonałym

rozwiązaniem.

 

Bramy skrzydłowe Robusta

Furki  i  bramy  Robusta  wypełnione  palisadą  sprawdzają  się  przede
wszystkim wokół obiektów przemysłowych i dużych centrów handlowych.
Ich solidna budowa gwarantuje wieloletni komfort użytkowania.

Odległość  między  pionowymi  prętami  palisady  (110  mm)  odpowiada
najwyższym  standardom  bezpieczeństwa,  uniemożliwiając  intruzom
przedostanie  się  przez  bramę  na  chroniony  teren.  Dodatkowo  bramy
wyposażone  są  w  zewnętrzny  zamek  blokujący  z  bezpiecznym,
regulowanym zamknięciem.

Bramy  skrzydłowe  Robusta  zostały  zaprojektowane  w  sposób
zapewniający  ich  szybką  instalację.  Dla  maksymalnego  komfortu
użytkowania bram Robusta możliwe jest ich otwieranie w lewą lub prawą
stronę,  zarówno  do  wewnątrz,  jak  i  na  zewnątrz  posesji.  Regulowane
zawiasy umożliwiają ruch bramy w zakresie 180°.

Zalety

• solidna konstrukcja
• uniwersalny dizajn
• komfort użytkowania  

• fabryki i warsztaty
• centra administracyjne
• budynki użyteczności publicznej
• lotniska
• tereny wojskowe

Zastosowanie

 



 

Rama 

• Rama bramy skrzydłowej Robusta wykonana jest z profili rurowych o wymiarach 40x60, 60x60 lub 80x60 mm
• Wypełnienie stanowią pionowe pręty o wymiarze 25x25 mm, umieszczone co 110 mm

Słupy 

• Słupy o przekroju kwadratowym, wyposażone są w kapturek

Akcesoria

• Regulowane zawiasy umożliwiają ruch skrzydła w promieniu 180 stopni
• Bramy wyposażone są w bezpieczny zewnętrzny zamek z regulowanym zamknięciem
• Na skrzydle zamontowany jest rygiel ze stali nierdzewnej, wpuszczany w podłoże

Technologia powlekania 

• Bramy Robusta są cynkowane wewnątrz i na zewnątrz (minimum 275 g/m2, łącznie z dwóch stron)
• Następnie nakładana jest warstwa epoksydowa i bramy pokrywane są warstwą proszku poliestrowego (min. 120 mikrometrów)

Kolory 

• Wszystkie kolory palety RAL dostępne na zamówienie

Znak CE 

• Bramy Robusta 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

Cennik

• Aktualny cennik detaliczny

Części zamienne

• Aktualne zasady dostarczania części zamiennych do bram Robusta

Bramy skrzydłowe Robusta

Szerokość [mm] Wysokość [mm]

Bramy jednoskrzydłowe

1000 1030/1230/1530/1730/2030/2430

1200 1030/1230/1530/1730/2030/2430

1500 1030/1230/1530/1730/2030/2430

2000 1030/1230/1530/1730/2030/2430

2500 1030/1230/1530/1730/2030/2430

3000 1030/1230/1530/1730/2030/2430

4000 1030/1230/1530/1730/2030/2430

4500 1030/1230/1530/1730/2030/2430

5000 1030/1230/1530/1730/2030/2430

Bramy dwuskrzydłowe

2000 1030/1230/1530/1730/2030/2430

2400 1030/1230/1530/1730/2030/2430

3000 1030/1230/1530/1730/2030/2430

4000 1030/1230/1530/1730/2030/2430

5000 1030/1230/1530/1730/2030/2430

6000 1030/1230/1530/1730/2030/2430

8000 1030/1230/1530/1730/2030/2430

9000 1030/1230/1530/1730/2030/2430

10000 1030/1230/1530/1730/2030/2430  

  

http://www.ogradzamy.pl:80/../pliki-do-pobrania/cenniki/
http://www.ogradzamy.pl:80/site_media/uploads/pliki_pdf/zasady_czesci_zamienne_robusta_29_10_2014.pdf

