BRAMY PRZESUWNE SAMONOŒNE

Charakterystyka bramy

Schemat bramy samonoœnej
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parametry bramy

warianty wype³nienia

wymiary
szerokoœæ w osiach s³upów:
L - od 3000 mm do 12000 mm
wysokoœæ:
H - od 750 mm do 2000 mm

elementy sk³adowe
wype³nienie:
panel Nylof KOBO 2D i 4D, siatka zgrzewana
kszta³townik kwadratowy i prostok¹tny, prêt,
elementy kute

wype³nienie panelem

s³upy podwójne:
kwadratowe 80, 100, 120, 140, 160
- w zale¿noœci od d³ugoœci bramy
rama:
profil 60x40 mm, 60x60 mm, 80x80 mm
- w zale¿noœci od d³ugoœci bramy

wype³nienie profilem

Przyk³adowe wymiary bramy samonoœnej
Przeœwit bramy
[mm]

Wymagana przestrzeñ
[mm]

D³ugoœæ skrzyd³a
[mm]
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Zabezpieczenie antykorozyjne
Elementy bramy samonoúnej
- sà zabezpieczone antykorozyjnie powùokà cynkowà poprzez proces cynkowania

Profil stalowy

Pow³oka cynkowa

CYNKOWANIE

ogniowego, úciúle wg norm EN- ISO 1491 i DIN 50976 tZnO. W wyniku procesu cynkowania ogniowego
(kàpieli w ciekùym cynku o temp. 440 - 460°C) zachodzi na powierzchni cynkowanego elementu zjawisko
dyfuzji, tzn. stal i cynk tworzà wspólnà warstwæ stopowà, na której odkùada siæ jeszcze tzw. warstwa czystego
cynku. Warstwa stopowa sprawia, ýe powùoka cynku jest nierozdzielnie zwiàzana ze stalowym podùoýem.
Gwarantowana gruboúã powùoki cynkowej to min. 100 µm. O trwaùoúci ogrodzenia decydujà równieý pozostaùe
elementy ogrodzenia tj. nakrætki systemowe ze stali nierdzewnej, úruby montaýowe ocynkowane elektrolitycznie
zgodnie z normà PN-ISO 82406 i DIN 603 oraz kapturek z mrozoodpornego tworzywa sztucznego,

Lakier proszkowy

zabezpieczajàcy sùupek przæsùowy przed czynnikami atmosferycznymi.

Na wszystkie czesci ocynkowane po przygotowaniu powierzchni w procesach obróbki strumieniowo

LAKIER

BRAMY PRZESUWNE SAMONOŒNE

Wysokoœæ bramy
[mm]

scieralnej,

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

Zastosowanie
posesje prywatne, tereny przemys³owe, obiekty biurowo-administracyjne, lotniska,
tereny sportowo-rekreacyjne, parkingi itp..

WSZYSTKIE BRAMY SÀ PRODUKOWANE NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIA.

