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BRAMKA VARIO S
Panel R
Bramka Vario S jest topowym rozwiązaniem systemu
Vario Legi. Wsparta jest na słupach o przekroju
1 0 0/ 1 0 0 m m , d o k t ó r yc h m o ż n a z a s t o s o w a ć
systemowe przyłącza R-Fit aby zachować schemat
estetyczny.

Klamka

Skrzydło bramy

Konstrukcja oparta jest na ramie z profilu 60/40/2
mm (od szerokości skrzydła 225 cm 60/40/3 mm),
wypełniona panelem o prętach 8+6+8 mm lub
profilami pionowymi. Standardowym wyposażeniem
bramki są rygle pozwalające zabezpieczyć ją w pozycji otwartej oraz aluminiowa klamka (dostępna
w kilku modelach) a także wkładka, która może być
zintegrowana z systemem klucza centralnego.

Wypełnienie
panelem R

Dodatkowo bramka może zostać wyposażona w elektrozamek oraz listwę z kolcami.

Słup bramki
Słupek RPZ

Jako opcję wyposażenia można zamówić bramkę:
wspartą na słupach 60/100/3 mm,
rygiel zabezpieczający z zamkiem aby skrzydło
bez klamki mogła otworzyć tylko
uprawniona osoba.

Opcjonalny rygiel
Blokada rygla

Zabezpieczenie antykorozyjne to powłoka cynku
nałożona poprzez zanurzenie po wykonaniu wszystkich prac ślusarskich (powłoka techniczna, nie estetyczna).
Po ocynkowaniu bramka może zostać polakierowana
proszkowo, co dodatkowo zwiększa jej trwałość oraz
pozwala dopasować estetykę do wymagań klienta.
Istotną cechą bramek Vario jest możliwość ich montażu z prawej lub lewej strony. Oznacza to brak
pośpiechu z decyzją w tym zakresie.

Dane techniczne:
Model

Wysokość [mm]

Max. kąt otwarcia

Skrzydło bramy [mm]

Vario S - jednoskrzydłowa

1000-2400 co 200 mm

165o

1000, 1250, 1500, 1750, 2000,
2250, 2500, 2750, 3000

Vario S - dwuskrzydłowa

1000-2400 co 200 mm

165o

1000, 1250, 1500, 1750, 2000,
2250, 2500, 2750, 3000 (x2)

Kolory:

6005

SF I

6009

SF II

7016

9010

7023
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SF III

9005

7030

5010

8014

3000

