Charakterystyka bram i furtek

Schemat bramy 2-skrzydłowej
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Typowe warianty wypełnienia

wypełnienie panelem

wypełnienie profilem

Parametry bram i furtek
parametry bramy
wymiary

wymiary

szerokość w osiach słupów:
L - od 3000 mm do 12000 mm

szerokość w osiach słupów:
L - od 800 mm do 2000 mm

wysokość:
H - od 750 mm do 2000 mm

wysokość:
H - od 750 mm do 2000 mm

elementy składowe

elementy składowe

wypełnienie:
panel Nylof KOBO 2D i 4D, siatka zgrzewana
kształtownik kwadratowy i prostokątny, pręt,
elementy kute

wypełnienie:
panel Nylof KOBO 2D i 4D, siatka zgrzewana
kształtownik kwadratowy i prostokątny, pręt,
elementy kute

słupy:
kwadratowe 80, 100, 120, 140, 160 mm,
- w zależności od wymiarów bramy

słupy:
kwadratowe 60, 80, 100mm,
- w zależności od wymiarów furtki

rama:
profil 60x40, 60x60, 80x80 mm,
- w zależności od wymiarów bramy

rama:
profil 40x40, 60x40, 60x60, 80x80 mm
- w zależności od wymiarów furtki

Zabezpieczenie antykorozyjne
Elementy bramy samonośnej
- są zabezpieczone antykorozyjnie powłoką cynkową poprzez proces cynkowania

Profil stalowy

Powłoka cynkowa

CYNKOWANIE

ogniowego, ściśle wg norm EN- ISO 1491 i DIN 50976 tZnO. W wyniku procesu cynkowania ogniowego
(kąpieli w ciekłym cynku o temp. 440 - 460°C) zachodzi na powierzchni cynkowanego elementu zjawisko
dyfuzji, tzn. stal i cynk tworzą wspólną warstwę stopową, na której odkłada się jeszcze tzw. warstwa czystego
cynku. Warstwa stopowa sprawia, że powłoka cynku jest nierozdzielnie związana ze stalowym podłożem.
Gwarantowana grubość powłoki cynkowej to min. 100 µm. O trwałości ogrodzenia decydują również pozostałe
elementy ogrodzenia tj. nakrętki systemowe ze stali nierdzewnej, śruby montażowe ocynkowane elektrolitycznie
zgodnie z normą PN-ISO 82406 i DIN 603 oraz kapturek z mrozoodpornego tworzywa sztucznego,

Lakier proszkowy

zabezpieczający słupek przęsłowy przed czynnikami atmosferycznymi.

Na wszystkie czesci ocynkowane po przygotowaniu powierzchni w procesach obróbki strumieniowo

LAKIER

BRAMY SKRZYDŁOWE I FURTKI

parametry furtki

scieralnej,

naklada sie metoda elektrostatyczna poliestrowy lakier proszkowy odpowiedniego koloru, a nastepnie wygrzewa
je w temperaturze 210°C. Powstala w ten sposób powloka ochronna posiada srednia grubosc 80µm i twardosc 80
w skali Buchhloza.

Zastosowanie
posesje prywatne, tereny przemysłowe, obiekty biurowo-administracyjne, lotniska,
tereny sportowo-rekreacyjne, parkingi itp..

WSZYSTKIE BRAMY SĄ PRODUKOWANE NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIA.

