
Wizualizacja produktu

Poziom zabezpieczenia Obszary zastosowań Funkcje

Bramy
Bramy przesuwne Egidia® SC to maszyny, które działają pewnie, 

niezawodnie i bez zakłóceń, bez względu na warunki atmosferyczne.

 

ZALETY

Samonośna konstrukcja
Egidia® SC jest samonośna w pełnym tego słowa znaczeniu – nie tylko skrzydło nie wymaga 
dodatkowego podparcia, ale również konstrukcja nośna bramy nie wymaga stawiania 
dodatkowych słupów.

Efektowny wygląd
Prosty i uniwersalny wzór wypełnienia sprawia, że bramy Egidia® SC harmonijnie komponują się 
z każdym typem ogrodzenia.

Bezpieczeństwo
Zastosowane materiały do budowy bramy sprawiają że jest ona bezpieczna w użytkowaniu.

Wysoka jakość powłoki
Bramy Egidia® SC dostępne są w wersji ocynkowanej lub ocynkowanej i malowanej proszkowo,
co zabezpiecza je antykorozyjnie na wiele długich lat.

System równoważenia bramy
System równoważenia bramy zapewnia równe prowadzenie bramy.
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ASORTYMENT BRAM PRZESUWNYCH EGIDIA SC

Światło wjazdu (odległość między słupami)
[mm]

Długość całkowita skrzydła
[mm]

Wymagana przestrzeń do całkowitego otwarcia
[mm]

4000 5400 9555

5000 6700 11855

6000 8000 14155

7000 9400 16555

8000 10700 19855

9000 12000 21155

Wysokość skrzydła bramy
[mm]

Wysokość bramy od fundamentu
[mm]

967 1067

1167 1267

1467 1567

1667 1767

1967 2067

2367 2467

Dla wszystkich szerokości bramy dostępne są w sześciu wysokościach:

Skrzydło bramy

Konstrukcja spawana ramy wykonana z profili 80 x 60 i 60 x 60 mm. 
Wymiar dolnej belki: 120 x 100 mm.
Brama ręczna wyposażona jest w zamek hakowy z wkładką patentową 
oraz (opcjonalnie) w uchwyt oraz ucho na kłódkę. Montaż uchwytu, ucha 
na kłódkę oraz zamka przewidziano również dla bramy z możliwością 
zainstalowania napędów. Brama automatyczna posiada napęd 
elektryczny. Wszystkie bramy o wysokości większej niż 1,7 m posiadają 
opcję montażu listwy zębatej na górnej części skrzydła.

Wypełnienie bramy

Bramy przesuwne Egidia® dostępne są z 2 rodzajami wypełnienia:
– wypełnienie palisadowe:
profile pionowe o wymiarach 20 x 20 mm w odstępie 110 mm
– wypełnienie Nyloforem 3D (przykręcane do ramy).

Prowadzenie bramy

Słup prowadzący bramy został wykonany z jednego profilu o wymiarach 
120 x 80 mm.
Słup końcowy o profilu 80 x 80 mm jest słupem portalowym (podwójnym).

Technologia powlekania

Ocynkowanie lub ocynkowanie i powłoka proszkowa.

Rodzaje bram

• ręczne
• pod automatykę
• automatyczne

Znak CE

Bramy Egidia® posiadają znak CE zgodny z dyrektywą EU-305/2011 
o wyrobach budowlanych i spełniają wymagania normy EN 13241-1 dla 
przemysłowych i posesyjnych bram garażowych i ogrodzeniowych.

Kolory

Wersja ocynkowana i kolory RAL dostępne na zamówienie.

Dodatkowe informacje

Bramy przesuwne dostępne są w wersji lewej i prawej. Kierunek otwierania
bramy określamy patrząc od zewnątrz posesji.


