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BRAMKA KLASSIK

Wymiary skrzydła:

n szerokość  1000 - 6000 mm

  
Jak wszystkie produkty LEGI, również bramki Klassik są zabez-
pieczone antykorozyjnie zgodnie z normą PN-EN ISO 1461, 
co gwarantuje estetyczny wygląd przez wiele lat.

n wysokość  1000 - 2400 mm

n dostęp do mocowania zawiasów tylko od strony wewnętrznej. 

n brak wystających elementów w zamku, ryglach i zawiasach 
mogących powodować wypadki lub zranienia,

n zabezpieczenie zamka od zewnątrz listwą odbojową, która 
uniemożliwia jego demontaż,

Cechy podkreślające bezpieczeństwo i estetykę bramek Klassik  
to m.in. :

n wyposażenie w słupki systemowe łączące z ogrodzeniami LEGI,

Konstrukcja bramki oparta jest o solidne profile stalowe 
o grubości ścianek 2-6 mm, gwarantujące sztywność skrzydeł 
nawet przy ich maksymalnych wymiarach wynoszących 2400 x 
6000 mm. Bramki Klassik można zamówić w wersji 1- 2- i 3-
skrzydłowej, uzyskując imponującą szerokość 18 metrów 
w świetle. Na specjalne życzenie wymiary te można dowolnie 
modyfikować z dokładnością nawet do 1 mm. 

Tymi założeniami  kierowaliśmy się konstruując serię Klassik -  
najbardziej uniwersalnych bramek LEGI, opracowanych spe-
cjalnie pod kątem bezawaryjnego używania przez wiele lat. 
Bramki Klassik sprawdzają się doskonale na posesjach pry-
watnych, a także w miejscach takich, jak centra handlowe, 
obiekty przemysłowe, stadiony, szkoły itp. gdzie są intensywnie 
użytkowane.  

Bramki są najczęściej używaną i najbardziej eksponowaną 
częścią ogrodzenia, dlatego ich funkcjonalność, bezpie-
czeństwo i estetyka powinny być na najwyższym poziomie. 

Estetykę bramek Klassik podkreślają m.in.  listwy łączące je 
z panelami systemu LEGI R,  tworzące elegancką i spójną linię 
ogrodzenia. 

Wypełnieniem skrzydeł mogą być klasyczne kraty produkcji 
LEGI, kraty ozdobne lub profile pionowe 30 x 20 x 2 mm.

Wyjątkowo bezpieczna konstrukcja sprawia, że bramki Klassik są 
chętnie stosowane również w obiektach użyteczności publicz-
nej, w szczególności w szkołach, żłobkach i przedszkolach.

Słupek Klassik

Skrzydło bramy

Klamka

Wypełnienie kratą R

Panel R

Listwa mocująca kratę

SF I

SF II

SF III

6005 6009 7016

9010 7023 9005 7030

5010 8014 3000

Powłoki: ocynk ogniowy, RAL


