
AKCESORIA

PRZĘSŁO

FURTKA**
uniwersalna

BRAMA PRZESUWNA Z AUTOMATEM*****
uniwersalna

* Szerokość w świetle słupków.
** Furtka zawiera w zestawie: komplet akcesoriów do furtki: 
klamka, zamek, szyld, ogranicznik otwarcia, zawiasy, śruby 
mocujące, kotwy do podłoża.
*** Brama dwuskrzydłowa zawiera w zestawie: komplet 
akcesoriów do bramy dwuskrzydłowej: słupki, rygiel, klamka, 
zamek, szyld, ogranicznik otwarcia, zawiasy, śruby mocujące.
**** Brama dwuskrzydłowa z automoatem zawiera w zesta-
wie: komplet akcesoriów do bramy z automatem: napęd, sza-
blon montażowy, słupki, zawiasy, ogranicznik otwarcia, śruby
mocujące, kotwy do podłoża.
***** Brama przesuwna z automatem zawiera w zestawie: 
słupek dojazdowy i przelotowy, rolkę najazdową, łapacz 
górny i dolny, szyna jezdna, napęd, szablon montażowy, 
kotwy do podłoża, podstawa montażowa, wózki jezdne, śruby 
mocujące, napęd automatyczny.
Brama jest uniwersalna, może się otwierać na prawą lub lewą
stronę.

Szerokość:  108 (120)* cm
Wysokość: 140 cm
Profil sztachetek: 30 x 150 (100) mm
Ilość sztachetek: 5 szt
Profil ramy: 66 x 63 mm  - Aluminium
Profil poprzeczki: 80 x 50 mm  - Aluminium
Referencja:  82484830

Szerokość:  198 (200) cm
Wysokość: 120 cm
Profil sztachetek: 30 x 150 (100) mm
Ilość sztachetek: 5 szt
Referencja:  82484831

Szerokość:  550 (400)* cm
Wysokość: 140 cm
Profil sztachetek: 30 x 150 (100) mm
Ilość sztachetek: 5 szt
Profil ramy: 66 x 63 mm - Aluminium
Profil poprzeczki: 80 x 50 mm  - Aluminium
Referencja:  82484827

1. słupek ELEMENT do bramy i furtki, 10x10x157 cm..................................................................................................82486259
2. słupek do przęsła ELEMENT 6x4x155 cm........................................................................................................................82486260

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA***     

Szerokość:             422 (434)* cm 
Wysokość:             140 cm
Profil sztachetek: 30 x 150 (100) mm
Ilość sztachetek: 5 szt
Profil ramy: 66 x 63 mm  - Aluminium
Profil poprzeczki: 80 x 50 mm  - Aluminium
Referencja:             82484829

Szerokość:             422 (434)* cm 
Wysokość:             140 cm
Profil sztachetek: 30 x 150 (100) mm
Ilość sztachetek: 5 szt
Profil ramy: 66 x 63 mm  - Aluminium
Profil poprzeczki: 80 x 50 mm  - Aluminium
Referencja:             82484828

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA 
Z AUTOMATEM****    

ELEMENT

opcja
z automatem

opcja
z automatem

lat
gwarancji

zabezpieczenie
antykorozyjne

RAL 7016
antracytowy

bramy zgodne
z normą EN

opcja
z automatem



ELEMENT

      

• PROSTY I SZYBKI MONTAŻ
Dzięki czytelnej instrukcji montażu złożenie bramy nie powinno przekroczyć 3 godzin.

• MINIMALIZACJA KOSZTÓW
Do montażu bramy wystarczą 2 osoby. Nie trzeba korzystać z usług montażystów.

• WYGODNY TRANSPORT
Bramy, furtki i przęsło są spakowane w paczki, które zmieszczą się nawet w samochodzie 
osobowym. Do przewozu nie potrzeba samochodu ciężarowego.

• TRWAŁY MATERIAŁ
Rama bramy i furtki wykonana jest z aluminium, gwarantującego wysoką odporność  
na działanie czynników atmosferycznych.

• NOWOCZESNY DESIGN
System jest zaprojektowany według najnowszych trendów,  chroni posesję i staje się jej ozdobą.

• STAŁA MOŻLIWOŚĆ REGULACJI SŁUPKÓW
Słupków nie trzeba betonować, są one przykręcane do podłoża za pomocą kotew 
przeznaczonych do instalacji na podłożu utwardzonym, takim jak beton. To rozwiązanie 
umożliwia ich  odkręcenie i przykręcenie w innym miejscu, w dowolnym czasie.

• WYSOKA JAKOŚĆ WYPEŁNIENIA
Wypełnienie ogrodzenia wykonane jest z ocynkowanej blachy stalowej, takiej samej, jak 
blachodachówki gwarantującej trwałość na lata (15 lat gwarancji).

Element  Ogrodzenia w paczce to przęsło 
ogrodzeniowe, furtka oraz bramy, dostępne w dwóch 
wariantach: dwuskrzydłowa i przesuwna.

Brama dwuskrzydłowa
6 paczek
Największa paczka w zestawie ma wymiary:
220 cm x 30 cm x 16 cm

Furtka
2 paczki
Największa paczka 
w zestawie ma wymiary:
130 cm x 30 cm x 12 cm

Przęsło
1 paczka
Paczka ma wymiary:
200 cm x 30 cm x 12 cm


