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OKNA, DRZWI, BRAMY

Bramy segmentowe, roletowe i uchylne

brama garażowa segmentowa UniPro

brama garażowa roletowa

brama garażowa uchylna

ZALETY
z Bramy segmentowe
funkcjonalne – brama montowana jest bezpośrednio za otworem wjazdowym, otwiera się pionowo do góry i nie zajmuje miejsca na podjeździe. To ważna zaleta zwłaszcza, gdy wjazd znajduje się np. przy ruchliwej ulicy; bezpieczne – sprężyny skrętne są pewnym i niezawodnym mechanizmem w bramie, wyposażonym w zabezpieczenie przed niekontrolowanym opadnięciem płaszcza, specjalne wyprofilowane panele uniemożliwiają przytrzaśnięcie palców, zabezpieczenie przed opadnięciem
skrzydła w przypadku uszkodzenia liny podtrzymującej, fotokomórki. Oznaczenie CE
jest gwarancją bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników; trwałe – zakup bramy segmentowej WIŚNIOWSKI to inwestycja na lata, dzięki zabezpieczeniu antykorozyjnemu. Elementy konstrukcyjne wykonane są ze stali ocynkowanej. Specjalny panel w
bramach segmentowych cechuje duża wytrzymałość i odporność na uszkodzenia
mechaniczne. Decyduje o tym jego zwarta budowa oraz wzmocnienia – pięciokrotnie zawinięta blacha w miejscach montażu zawiasów; ciepłe – panele stalowe o grubości 40 mm, wypełnione bezfreonową pianką poliuretanową oraz uszczelnienie
bramy na całym obwodzie gwarantuje najlepszą izolację termiczną bramy

CHAR AKTERYST YKA
Materiał/Wykończenie powierzchni:
z bramy segmentowe – panele stalowe o grubości 40 [mm] wypełnione bezfreonową pianką poliuretanową (panel dostępny z przetłoczeniem poziomym, kasetonowym lub panel bez przetłoczeń); kolory standardowe: biały, brązowy oraz kolory drewnopodobne: złoty dąb, mahoń, orzech. Istnieje możliwość pomalowania bramy na dowolny kolor z palety RAL (210 kolorów)
z bramy roletowe – profile aluminiowe wypełnione bezfreonową pianką poliuretanową; kolory standardowe: jasnoniebieski, niebieski, popielaty, ciemnobrązowy, srebrny, biały oraz kolory drewnopodobne: złoty dąb, ciemny dąb
z bramy uchylne – blacha stalowa ocynkowana, trapezowana (trapez T-10) z pionowym układem wypełnienia; kolory standardowe: brązowy, ciemnobrązowy, popielaty, biały, srebrny, bordowy, ceglasty, oliwkowy oraz kolory drewnopodobne:
złoty dąb, orzech
Wymiary (szer./wys.) [mm]: produkowane na wymiar, maksymalnie: 5000/3000
(segmentowe); 4300/4150 (roletowe), 4000/2700 (uchylne)
Orientacyjna cena netto [zł/szt.]: od 785 (uchylna), od 2482 (roletowa), od 1873
(segmentowa) (ceny zawierają 7% podatek VAT)
brama garażowa segmentowa UniPro

I N F O R M AC J E D O DAT KO W E
Kraj produkcji: Polska
Dystrybucja: przez sieć dystrybutorów w kraju i za granicą
Gwarancja: 2 lata
Aprobaty, certyfikaty: Znak CE, ISO 9001, Atesty Higieniczne PZH, Aprobata
Techniczna ITB
Pozostała oferta: z kompletne systemy ogrodzeń posesyjnych i przemysłowych
(bramy, segmenty, furtki, słupki, akcesoria montażowe) z bramy przemysłowe (segmentowe, roletowe, podwieszane przesuwne) z stolarka: aluminiowa, stalowa, przeciwpożarowa
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