
Bramy ogrodzeniowe
i furtki

Szukasz bramy, która

podkreśli oryginalność

projektowanego przez

Ciebie ogrodzenia z paneli

Zenturo? Wybierz bramy

Zenturo.

 

Bramy skrzydłowe Zenturo
Jedno- i  dwuskrzydłowe bramy Zenturo z oryginalnym wypełnieniem są
doskonałym uzupełnieniem systemu ogrodzeniowego z paneli Zenturo lub
Zenturo Super.

Solidna konstrukcja  ramy  wykonana  została  z  profili  kwadratowych  i
pokryta powłoką odporną na korozję oraz odbarwianie, co zagwarantuje
Twojemu  klientowi  jej  długotrwałe  użytkowanie.  Dzięki  nowoczesnemu
systemowi  zamkowemu  brama  Zenturo  zapewni  także  bezpieczeństwo
jego  posesji.  Furtki  i  bramy  Zenturo  standardowo  dostępne  są  w
eleganckim  antracycie  metalizowanym,  ale  można  je  też  zamówić  w
kolorze zielonym.

Zalety

• uzupełnienie systemu ogrodzeniowego Zenturo i Zenturo Super
• powłoka odporna na korozję oraz odbarwienia
• nowoczesny i bezpieczny system zamkowy  

• zabudowa jednorodzinna
• osiedla mieszkaniowe

Zastosowanie

 



Rama 

• Rama wykonana jest z profili kwadratowych 40x40 mm, grubość ścianki wynosi 1,5 mm
• Bramy Zenturo  wypełnione  są  panelem Zenturo,  wykonanym z  drutów  zgrzewanych  naprzemiennie  i  tworzących  oczka  o  wymiarach

100,0x100,0, 100,0x50,0 oraz 50,0x50,0 mm

Słupy

• Bramy Zenturo są wyposażone w dwa słupy Bekaclip o średnicy 60 mm oraz zestaw obejm Bekafor (średnica 60 mm) do mocowania paneli
do słupów bramy

Akcesoria  

• W komplecie z bramą dostarczany jest też cały system zamkowo-zawiasowy (zamek, klamki, zawiasy)

Technologia powlekania 

• Wszystkie elementy bramy zostały najpierw ocynkowane, a następnie powleczone powłoką poliestrową.
• Zastosowany proces przygotowania powierzchni zapewnia doskonałą przyczepność powłoki poliestrowej do podłoża.

Kolory

• Antracyt metalizowany BF7016M
• Zielony RAL 6005 dostępny na zamówienie

System bram Zenturo

Bramy jednoskrzydłowe

 Szerokość bramy
[mm]

 Wysokość bramy
[mm]

Wysokość
słupa bramy

[mm]

Odległość między
słupami bramy

[mm]

Liczba złączek
Bekafor

1000 955 1750 1190 6

1000 1255 2050 1190 6

1000 1555 2300 1190 6

1000 1705 2500 1190 8

1000 2005 2700 1190 8

Bramy dwuskrzydłowe

3000 955 1750 3034 6 

3000 1255 2050 3034 6 

3000 1555 2300 3034 6 

3000 1705 2500 3034 8 

3000 2005 2700 3034 8  

  


