
BRAMY PRZESUWNE

Prawie każdy wjazd można zamknąć . Jej atuty to: niezawodna praca w każdych warunkach, bezpieczne użytkowanie

potwierdzone znakiem , zwarta budowa i estetyczny wygląd.

Bramą Ogrodzeniową Przesuwną
CE
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ZALETY

KOMFORTOWO WJEDZIESZ NA POSESJĘ
� Deszczowa aura, wichura czy śnieżyca nie stanowią już problemu.

Bramę uruchomisz pilotem nie wychodząc z samochodu. Dzięki
zdalnie sterowanej bramie przesuwnej nawet w takich warunkach
czujesz się komfortowo.

CZUJESZ SIĘ BEZPIECZNIE
�

�

�

Bezpieczeństwo zapewniają: fotokomórki, listwy bezpieczeństwa,
wyłącznik przeciążeniowy. Ruch bramy jest sygnalizowany przez
lampę, a listwa zderzakowa na czole skrzydła chroni przed
uszkodzeniami przy zetknięciu z przeszkodą.
Śpisz spokojnie - automat wbudowany w słupek bramy jest trudnym
do zdobycia łupem dla złodzieja, słupek chroni go również przed
czynnikami atmosferycznymi: deszczem, śniegiem. Automat zasilany
jest bezpiecznym napięciem 24V.
Dzięki bramie sterowanej pilotem, szczególnie w nocy, bezpiecznie
wjedziesz na posesję bez konieczności opuszczania pojazdu.

MASZ ŁADNĄ I FUNKCJONALNĄ BRAMĘ
�

�

Masz więcej miejsca wewnątrz posesji - brama przesuwa się wzdłuż
ogrodzenia. To szczególnie ważne, gdy garaż znajduje się w bliskiej
odległości od bramy wjazdowej.
Cieszy Cię estetyczny wygląd Twojej bramy: automat schowany
w słupku, lampa ostrzegawcza - to prostota i elegancja zarazem.

wzór: AW.10.56

wzór: AW.10.45, widok od strony posesji
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MASZ WIĘCEJ WOLNEGO CZASU I SPOKOJNĄ GŁOWĘ
�

�

Nie musisz od razu porządkować wjazdu: opady śniegu,
spadające liście nie przeszkodzą w swobodnym otwieraniu
i zamykaniu bramy. Jej skrzydło porusza się kilka centymetrów
ponad podłożem, dzięki temu nie jest niczym blokowane.
Zapomnisz o kłopotach związanych z naprawami dzięki
rozwiązaniom gwarantującym bezawaryjną pracę bramy:
łożyskowane rolki prowadzące, specjalny profil jezdny.
Niezawodny automat z funkcją rozblokowania umożliwia ręczne
otwieranie w przypadku braku prądu.



BRAMY DWUSKRZYDŁOWE

Luksusowy charakter każdej eleganckiej posesji nadaje zamknięcie jej . To tradycyjne rozwiązanie w połączeniu z ciekawym

wzornictwem i kolorystyką jest idealnym dopełnieniem ciekawej architektonicznie zabudowy.

Bramą Wjazdową Dwuskrzydłową
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DAJEMY CI POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA
�

�

Bezpieczeństwo zapewniają: fotokomórki i wyłącznik przeciąże-
niowy. Ruch bramy jest sygnalizowany przez lampę.
Czujesz się bezpiecznie za każdym razem kiedy wyjeżdżasz
i wracasz do domu. Dzięki bramie sterowanej pilotem, szczególnie
w nocy, bezpiecznie wjedziesz na posesję bez konieczności
opuszczania pojazdu.

ZALETY

UŁATWIASZ SOBIE ŻYCIE
�

�

Nie tracisz czasu i energii na poszukiwania. Otrzymujesz kompletną
bramę wraz z elementami montażowymi, które umożliwiają instalację
bramy na słupkach z dowolnego materiału: stalowego, kamiennego
lub klinkierowego, do nowego, lub już istniejącego ogrodzenia.
Kupując bramę ręczną masz możliwość montażu automatyki
w późniejszym terminie, bez wielkich przeróbek i zbędnych kosztów.

ZYSKUJESZ ELEGANCJĘ I STYL
� Twoja posesja zyska oryginalny charakter i wyszukany styl, jeżeli

zamkniesz ją ozdobną bramą dwuskrzydłową. To nowoczesność
w tradycyjnym wydaniu.

WYGODNIE WJEDZIESZ NA POSESJĘ
� O każdej porze dnia i nocy, w każdych warunkach pogodowych

komfortowo i bezpiecznie wjedziesz na posesję. Dzięki bramie
zdalnie sterowanej nie musisz wysiadać z samochodu. Bramę
otworzysz jednym palcem. Klik i jesteś w środku.

wzór: AW.10.31

wzór: AW.10.48, widok od strony posesji
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FURTKI

Ładna jest wizytówką każdego domu, a zastosowany zamek elektromagnetyczny współpracujący z domofonem stanowi o Twoim

bezpieczeństwie. Dodatkową furtkę można zastosować w dowolnym miejscu ogrodzenia, np. jako przejście do działki sąsiada.

Furtka Wejściowa
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DBASZ O BEZPIECZEŃSTWO I CHRONISZ SWOJĄ PRYWATNOŚĆ
� Bez wychodzenia z domu decydujesz, kto będzie Twoim gościem.

Dzięki zamontowanemu na słupku domofonowi masz łatwy kontakt
z osobą stojącą na zewnątrz. Decydując się na video domofon
dodatkowo widzisz z kim rozmawiasz.

ZALETY

WYGODNIE WCHODZISZ I WYCHODZISZ
�

�

W nocy, w deszczowe czy mroźne dni nie musisz wychodzić
na zewnątrz. Jednym przyciskiem otworzysz furtkę, po czym zamek
zarygluje się samoczynnie.
Masz ładną i reprezentacyjną furtkę, przez którą przyjemnie wejść
do środka. Docenią to zaproszeni goście.

MASZ PROBLEM Z GŁOWY
� Kupujesz wszystko w jednym miejscu: kompletną furtkę z zestawem

montażowym. Możesz ją zainstalować do dowolnych słupków:
stalowych, kamiennych lub klinkierowych, do nowego lub już
istniejącego ogrodzenia. Wygodnie, bez zbędnej fatygi.

MASZ MNIEJ OBOWIĄZKÓW
� Nawet podczas nieobecności domowników służby komunalne

wykonają swoje zadanie bez wchodzenia na Twoją posesję.
W prosty sposób furtką zamkniesz wydzielone miejsce ze stojącymi
pojemnikami zarówno od strony ulicy jak i ogrodu.

wzór: AW.10.33

wzór: AW.10.61, widok od strony posesji
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