
ogrodzenie metalowe LiLa

akceSoria

przęsło furtka uniwersalna

Szerokość:  90 (98)* cm
Wysokość: 150 cm
Profil sztachetek: 16 x 16 mm
Ilość sztachetek: 5 szt. 
Profil ramy: 40 x 40 mm
Profil poprzeczki: 25 x 15 mm
Referencja:  45658263

Szerokość:  200 (202)* cm 200 (202)* cm 
Wysokość: 120 cm 145 cm
Profil sztachetek: 16 x 16 mm 16 x 16 mm 
Ilość sztachetek: 15 szt. 15 szt.
Profil poprzeczki: 25 x 15 mm 25 x 15 mm
Referencja:  45658340 45658354

brama dwuskrzydłowa  3 m 3,5 m 4 m
Szerokość:  300 (304)* cm 350 (354)* cm 400 (404)* cm
Wysokość: 150 cm 150 cm 150 cm
Profil sztachetek: 16 x 16 mm 16 x 16 mm 16 x 16 mm
Ilość sztachetek: 20 szt. 24 szt. 28 szt.
Profil ramy: 40 x 40 mm 40 x 40 mm 40 x 40 mm
Profil poprzeczki: 25 x 15 mm 25 x 15 mm 25 x 15 mm
Referencja:  82127110 82127109 45658256
Ref. - brama z automatem: 82127112 82127111 45658242

brama inteligentna – – 45836644

mocowanie 
poziome 
do przęsła 
4 szt. RAL 7016
antracytowy szary 
45682903

brama przesuwna bez przeciwwagi*** 

lewa/prawa
Szerokość:  430 (400)* cm
Wysokość: 152 cm
Profil sztachetek: 16 x 16 mm
Ilość sztachetek: 31 szt.
Profil ramy: 40 x 40 mm
Profil poprzeczki: 25 x 15 mm
Referencja:  L: 45831114, P: 45831121
Ref. - brama z automatem:  L: 45831093, P: 45831100

brama przesuwna** lewa/prawa

Szerokość:  600 (400)* cm
Wysokość: 149 cm
Profil sztachetek: 16 x 16 mm
Ilość sztachetek: 30 szt.
Profil ramy: 40 x 40 mm
Profil poprzeczki: 25 x 15 mm
Referencja:  L: 45658312, P: 45658333
Ref. - brama z automatem:  L: 45658284, P: 45658305

słupek 
wielofunkcyjny  
RAL 7016  
45836756

szyld do furtki
RAL 7016
45666152

klamka 
do furtki
44262435

zamek 
do furtki
44262421

wkładka bębenkowa
z kluczykami (3 szt.)
45029551

słupek furtkowy 
(do szyldu) RAL 7016
antracytowy szary, 
7x7x200 cm
45435824

słupek do przęsła 
RAL 7016 
antracytowy 
szary, 
5x5x200 cm
45435810

blokada dolna  
do bramy
44262526

kotwa z zawiasem 
do montażu 
w słupkach 
betonowych
44262491

słupek do 
bramy 
z lampka LED 
RAL 7016
antracytowy 
szary 
10x10x220 cm
45836665

blaszka 
z nakrętką 
do klinkieru 
80x80 mm
44678886  

słupek do bramy 
i furtki z nitona- 
krętką RAL 7016
antracytowy 
szary, 7x7x200 cm
45435831

zamknięcie górne 
do bramy
44262463 zamknięcie

dolne 
do bramy
44262470

***  brama przesuwna bez przeciwwagi zawiera w zestawie: słupek dojazdowy 10x10 cm,  
 słupek przelotowy 7x7 cm, rolka jezdna, rolki prowadzące 2 szt., szyna prowadząca.

skrzynka 
montazowa 
z miejscem 
na domofon

skrzynka 
na listy

skrzynka 
montażowa 
z miejscem 
na elektrykę 
i automat 
do bramy

zamek hakowy 
do bramy  
przesuwnej
45693186

rolka najazdowa 
do szyny 
70x70 mm
45693172

lampka LED 
ostrzegawcza 
strefowa 10x10 cm
45836714

ogranicznik 
otwarcia – do bram 
z napędem
elektrycznym

* szerokość 
 w świetle słupków

** brama przesuwna zawiera w zestawie: słupek dojazdowy 7x7 cm,  
 słupek przelotowy 7x7 cm, rolka jezdna, wózki bramowe wahliwe 2 szt.


