Ogrodzenie metalowe Malaga III

furtka lewa/prawa

przęsło
Szerokość:
Wysokość:
Profil sztachetek:
Ilość sztachetek:
Profil poprzeczki:
Referencja:

200 (202)* cm
130 cm
18 x 18 mm
15 szt.
25 x 15 mm
45658480

Szerokość:
Wysokość:
Profil sztachetek:
Ilość sztachetek:
Profil ramy:
Profil poprzeczki:
Referencja:

brama dwuskrzydłowa

3m

3,5 m

4m

Szerokość:
Wysokość:
Profil sztachetek:
Ilość sztachetek:
Profil ramy:
Profil poprzeczki:
Referencja:
Ref. - brama z automatem:

300 (304)* cm
160 cm
18 x 18 mm
22 szt.
40 x 40 mm
25 x 15 mm
82127106
82127108

350 (354)* cm
160 cm
18 x 18 mm
26 szt.
40 x 40 mm
25 x 15 mm
82127105
82127107

400 (404)* cm
160 cm
18 x 18 mm
30 szt.
40 x 40 mm
25 x 15 mm
45658375
45658361

brama inteligentna

–

–

45836581

* szerokość
w świetle słupków

90 (98)* cm
160 cm
18 x 18 mm
7 szt.
40 x 40 mm
25 x 15 mm
L: 45658396, P: 45658403

brama przesuwna bez przeciwwagi***
lewa/prawa

brama przesuwna** lewa/prawa
Szerokość:
Wysokość:
Profil sztachetek:
Ilość sztachetek:
Profil ramy:
Profil poprzeczki:
Referencja:
Ref. - brama z automatem:

LEWA/PRAWA

600 (400)* cm
159 cm
18 x 18 mm
31 szt.
40 x 40 mm
25 x 15 mm
L: 45658452, P: 45658466
L: 45658410, P: 45658431

Szerokość:
Wysokość:
Profil sztachetek:
Ilość sztachetek:
Profil ramy:
Profil poprzeczki:
Referencja:
Ref. - brama z automatem:

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

430 (400)* cm
162 cm
18 x 18 mm
32 szt.
40 x 40 mm
25 x 15 mm
L: 45830995, P: 45831002
L: 45830974, P: 45830981

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

akcesoria
skrzynka
montazowa
z miejscem
na domofon
skrzynka
na listy
skrzynka
montażowa
z miejscem
na elektrykę
i automat
do bramy

słupek
wielofunkcyjny
RAL 9005
45836735

słupek
do przęsła
5x5x200 cm
44958235

słupek do
bramy i furtki
z nitonakrętką
7x7x200 cm
44200275

słupek do bramy
z lampka LED
10x10x220 cm
45836693

łącznik „T”
do przęsła,
4 szt.
44953440

kotwa z zawiasem
do montażu
w słupkach
betonowych
44262491

blaszka
z nakrętką
do klinkieru
80x80 mm
44678886

obejma
do słupka
5x5 cm
43829660

zamknięcie górne
do bramy
44262463

zamknięcie
dolne
do bramy
44262470

blokada dolna
do bramy
44262526

słupek furtkowy
(do szyldu)
7x7x200 cm
44958382
szyld do furtki
44262512
zamek
do furtki
44262421
klamka
do furtki
44262435
wkładka
bębenkowa
z kluczykami
(3 szt.)
45029551

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

