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Kontrola dostępu
Furtka/brama uchylna HoriZen z wypełnieniem z paneli  
HoriZen Prime lub bez

KORZYŚCI
Wariant z panelem z płyt lub bez wypełnienia
Aby idealnie dopasować wypełnienie HoriZen Prime WPC, furtkę/bramę 
można zamówić z dostępnymi panelami z płyt. Furtki//bramy można również 
zamówić bez wypełnienia, co pozwala na zastosowanie alternatywnego 
wypełnienia według własnego uznania (20 mm).
Wysoka jakość
 - Sztywna konstrukcja ramy stalowej
 - Spawana rama z narożnym cięciem ukośnym
 - Jakościowe okucia do bram ze stali nierdzewnej, z wbudowanym zamkiem

Bogaty i elastyczny asortyment
Furtki/bramy uchylne są dostępne z wypełnieniem HoriZen Prime. 
Standardowy rozmiar furtki/bramy jednoskrzydłowej to 100 cm szerokości x 
180 cm wysokości. Rama i słupki furtki/bramy są dostępne w kolorze RAL 
7016 S (z strukturą). Kierunek otwierania furtki/bramy jest uniwersalny.
Łatwy montaż
Uniwersalny kierunek otwierania, który można określić w momencie montażu
Zalety
Certyfikat CE | Uniwersalny kierunek otwierania | Mocna i sztywna konstrukcja 
| Przód i tył bramy wyglądają identycznie | Estetycznie przyjemne | Wysokiej 
jakości akcesoria
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Szczegóły produktu

FunkcjeZastosowania



Zamek 
z bębenkiem           

Klamki Zaczep Zawiasy

Gama

Furtki/bramy jednoskrzydłowe:
• Rozmiar standardowy 1000 x 1800 mm
• Rozmiary niestandardowe: 

*  Furtki/bramy jednoskrzydłowe ze skrzydłem o szerokości 
od 980 mm do 1930 mm (maks.)

* maks. wysokość skrzydła 1845 mm
 
Furtki/bramy dwuskrzydłowe: 

• Maks. szerokość furtki/bramy dwuskrzydłowej: 4000 mm x 
1800 mm wysokość

• Możliwe są niesymetryczne szerokości skrzydeł przy 
maksymalnej szerokości skrzydła 1930 mm na skrzydło

Akcesoria 

 - Wbudowany zamek z bębenkiem 80 mm
 - 2 ozdobne klamki ze stali nierdzewnej
 - Profil U do mocowania wypełnienia WPC do słupków furtki/

bramy (profil U dostępny w kolorze RAL 7016 S)

Rama

Standardowe furtki/bramy jednoskrzydłowe (980 x 1845 mm)
• Rama stalowa, profile 60 × 60 mm
• Konstrukcja spawana przycinana pod skosem
• Rama z powłoką poliestrową w kolorze antracytu
•  Profile anodowane i powlekane poliestrem (do mocowania 

wypełnień)
 
Słupki 

• Zestaw 2 stalowych słupków (pojedyncza furtka/brama: 
zawias i zatrzask; podwójne furtki/bramy: 2 zawiasy) o 
wymiarach 100 x 100 x 3 mm; jeśli szerokość skrzydła > 
1,5 m przekrój słupka: 120 x 120 x 3 mm

• Cynkowane ogniowo i powlekane poliestrem w kolorze 
RAL 7016 S

• Długość słupka 2600 mm do zalewania betonem

Wypełnienia

Panel z płyt HoriZen Prime
• Kolor antracytowy
• Kolor brązowy
• Brak wypełnienia
 
    

STANDARDOWE FURTKI/BRAMY JEDNOSKRZYDŁOWE HORIZEN

Wypełnienie 
ramy Typ Dostępne kolory 

płyt
Dostępne kolory  

ramy furtki/bramy

Dostępne kolory 
słupków furtki/

bramy

szerokość skrzydła 
mm

wysokość skrzydła 
 mm

rozstaw słupków 
(oś do osi) 

mm

wymagana prze-
strzeń 

mm

Panel z płyt Prime
antracyt

migdałowo brązowy
antracyt 

RAL 7016 S
antracyt

RAL 7016 S
980 1845 1130 1230

bez wypeł-
nienia

- -
antracyt 

RAL 7016 S
antracyt

RAL 7016 S
980 1845 1130 1230
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Betafence jest światowym liderem na rynku rozwiązań ogrodzeniowych, systemów kontroli dostępu i detekcji do ochrony obwodowej. 
Wszystkie nazwy firm Betafence i nazwy produktów są znakami towarowymi należącymi do PRÆSIDIAD Group Limited. Modyfikacje 
produktów i asortymentu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Firma Betafence to marka PRÆSIDIAD, wchodząca 
w skład światowej sieci oraz współpracująca z firmami Guardiar i Hesco, które są liderami w zakresie systemów i rozwiązań ochrony 
obwodowej. Więcej informacji można znaleźć na stronie praesidiad.com


