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NOWA BRAMKA VARIO M

Kompletna brama zawiera klamkę, zamek i wkładkę. 
Jest zamocowana na słupku nie wymagającym 
dodatkowych elementów montażowych do zawie-
szenia panelu ogrodzeniowego.

Bramka Nowe Vario M jest ocynkowana ogniowo. 
W zależności od preferencji klienta może zostać 
pomalowana na kolor z palety RAL wraz z całym 
ogrodzeniem. 

Skrzydło bramy występuje w rozmiarach od 100 cm 
do 200 cm co 25 cm, dzięki temu uzyskujemy światło 
bramy w zakresie od 1 m do 4 m.

Bramy dwuskrzydłowe są wyposażone w rygle 
zintegrowane z ramą bramki. Ukrycie rygli nadaje 
bramce elegancji oraz zapewnia pełną funkcjo-
nalność, np. kiedy wiatr może poruszyć skrzydła 
i zagrozić przechodniom lub pojazdom. 

Bramki Nowe Vario M to rodzina bramek, która może 
zostać uzbrojona w elektrozaczep. Aby zastosować 
takie rozwiązanie należy zastąpić słupek R-Fit, do 
którego zamocowana jest bramka w wersji pod-
stawowej, na słup z profila 60x100 mm.

Aktualna konstrukcja bramki znacząco poprawia 
estetykę wyrobu, poprzez zastosowanie zamka 
mocowanego w profilu.

Bramka Nowe Vario M to systemowe rozwiązanie 
Legi. Skrzydło zawieszone na słupku R-Fit można 
otworzyć do 175 stopni. Konstrukcja oparta na ramie 
z profilu 40/40/2 mm wypełniona jest panelem 
o prętach 8+6+8 mm. Od szerokości 150 cm do-
datkowym wyposażeniem skrzydła jest rygiel, 
pozwalający zabezpieczyć je w pozycji otwartej. 

Dane techniczne:

SF I SF II SF III

6005 6009 7016 9010 7023 9005 7030 5010 8014 3000

Kolory:

Panel R

Słupek FIT

Wypełnienie 
panelem R

Skrzydło bramyKlamka

Opcjonalny rygiel 

Blokada rygla 

Vario M - jednoskrzydłowa

Vario M - dwuskrzydłowa

800-2400 co 200 mm

800-2400 co 200 mm

o175

o175

Model Wysokość  [mm] Max. kąt otwarcia Skrzydło bramy  [mm] 

1000, 1250, 1500, 1750, 2000

1000, 1250, 1500, 1750, 2000 (x 2)

Zamek 
w profilu


