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Bramy
Furtki i bramy CreaZen stanowią harmonijną całość 

z systemem paneli CreaZen.

ZALETY
• wzornictwo idealnie współgra z panelami CreaZen

• sztywna konstrukcja 

• wysokiej jakości, estetyczne akcesoria ze stali nierdzewnej

• uniwersalne otwieranie 180°

ASORTYMENT BRAM SKRZYDŁOWYCH CREAZEN
Szerokość

[mm]
Wysokość

[mm]
Szerokość skrzydła

[mm]
Wysokość słupa 

do betonu
[mm]

Odległość pomiędzy 
słupami (c/c) 

[mm]

Szerokość całkowita
[mm]

Furtki

1200

1000

1200

1600

1340 1440
1200 1800
1500 2100
1700 2300
2000 2600

Bramy

4000

1000

2 x 2000

1600

4180 4300
1200 1800
1500 2100
1700 2300
2000 2600

Rama

Rama bramy składa się ze stalowych profili o wymiarach 60 x 40 mm, które są przyspawane po 
obu stronach panelu CreaZen. W rezultacie powstaje bardzo sztywna konstrukcja. Cała rama jest 
ocynkowana ogniowo i pokryta powłoką poliestrową.

Słupy

Każda brama posiada w zestawie 2 słupy (znajdujące się w opakowaniu). Standardowo dostępne są 
słupy do betonu. Słupy z przyspawaną płytą podstawy są dostępne na zamówienie.
Przekrój słupa: dla bram jednoskrzydłowych: 100 x 100 mm
 dla bram dwuskrzydłowych: 120 x 120 mm
Słupy bramy są ocynkowane ogniowo, pokryte powłoką poliestrową i posiadają plastikowy kapturek. 
Słupy są standardowo wyposażone w elementy mocujące, aby umożliwić zamocowanie paneli CreaZen.

Akcesoria

Pudełko zawierające wszystkie akcesoria jest dołączone do każdej bramy:
• wbudowany zamek z płytką maskującą ze stali nierdzewnej
• symetryczny zamek cylindryczny z 3 kluczami
•  mocne zawiasy, w pełni wymienne strony lewa/prawa pozwalające na otwieranie skrzydła bramy 

w zakresie 180°
• dekoracyjne klamki
• łapacz bramy zainstalowany na słupie lub skrzydle

Technologia powlekania

Zarówno skrzydła bramy, jak i słupy są ocynkowane ogniowo i pokryte powłoką poliestrową.

Kolory

Antracyt RAL 7016, pozostałe kolory są dostępne na zamówienie.

Wizualizacja produktu

DOMY PRYWATNE &
OSIEDLA MIESZKANIOWE

OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ

Obszary zastosowań

Bramy skrzydłowe
CreaZen®


