
Bramy skrzydłowe
Robusta® Medium SQ20   

Obszary zastosowań

OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ

FIRMY I MAGAZYNY DOMY PRYWATNE & 
OSIEDLA MIESZKANIOWE

Kontrola dostępu

Furtki i bramy dwuskrzydłowe Robusta Medium SQ20 z wypełnieniem 
z lekkich profili do zastosowania z każdym rodzajem ogrodzenia.

Wizualizacja produktu Zalety:

Szybki montaż
Bramy skrzydłowe Robusta Medium SQ20 zostały opracowane tak, by umożliwić szybki i prosty 
montaż. Liczba koniecznych akcesoriów jest ograniczona do minimum.

Dobry stosunek ceny do jakości
Wysokiej jakości konstrukcja odpowiednia do normalnej eksploatacji.

Bezpieczeństwo
Pionowe profile 20x20mm zostały umieszczone w odległości 110 mm. Zapewnia to najwyższe 
standardy bezpieczeństwa.

Bezpieczne zamykanie
System zamykający ze stali nierdzewnej jest łatwy w montażu we wszystkich konfiguracjach. 
Rygiel o długości 23 mm zapewnia podwyższony poziom bezpieczeństwa.

Regulowane zawiasy
Zestaw zawiasów Locinox ze wzmocnionymi aluminiowymi zaślepkami zawiasowymi dla dodatko-
wej stabilności. Zawiasy są regulowane i umożliwiają ruch skrzydła bramy w zakresie do 90°.

Powłoka wysokiej jakości
Bramy skrzydłowe Robusta® Medium SQ20 mają wysokiej jakości powłokę.



 

ASORTYMENT POJEDYNCZEJ BRAMY SKRZYDŁOWEJ ROBUSTA MEDIUM SQ20

szerokość
mm

wysokość
mm

wymiary słupa bramy
mm

światło wjazdu
mm

potrzebna przestrzeń
mm

1000 1000/1200 60x60x2 1030 1150

1000 1500/1700/2000 80x80x2 1030 1190

1500 1500/1700/2000 80x80x2 1550 1710

2000 1500/1700/2000 80x80x2 2070 2230

ASORTYMENT PODWÓJNEJ BRAMY SKRZYDŁOWEJ ROBUSTA MEDIUM SQ20

szerokość
mm

wysokość
mm

wymiary słupa bramy
mm

światło wjazdu
mm

potrzebna przestrzeń
mm

3000 1200 60x60x2 3070 3190

3000 1500/1700/2000 80x80x2 3070 3230

4000 1500/1700/2000 80x80x2 4110 4270

5000 1500/1700/2000 100x100x3 4930 5130

6000 2000 100x100x3 5970 6170

Rama
Rama bramy skrzydłowej Robusta Medium SQ20 wykonana jest z profili 
o wymiarach 40 x 40 mm lub 50 x 50 mm z wypełnieniem z pionowych 
profilów o wymiarach 20 x 20 mm, przyspawanych w odległości 110 mm 
od siebie.

Słupy

• 

Słupy o kwadratowym przekroju z kapturkiem z otworami pod zawiasy. 

Techniki powlekania
Bramy skrzydłowe Robusta Medium SQ20 są cynkowane ogniowo, 
a następnie pokrywane powłoką poliestrową (min. 100 mikronów).

Kolory
Zielony RAL 6005, a niektóre wysokości również w kolorze antracytowym 
RAL 7016. Bramy dostępne również w ocynku ogniowym. 

Znak CE
Bramy Robusta Medium SQ20 są oznakowane znakiem CE zgodnie 
z przepisami europejskimi: Przepisy dotyczące wyrobów budowla-
nych (CPR) (EU-305/2011) i typem testowanym zgodnie z normą EN 
13241-1 dla drzwi przemysłowych i garażowych oraz bram 
przemysłowych.

    Akcesoria:
ZAWIASY:
Regulowane zawiasy umożliwiają swobodne 
otwieranie bramy. Możliwe otwieranie zarówno 
do wewnątrz, jak i na zewnątrz. Dla dodatko-
wej stabilności zestaw zawiasów Locinox 
zawiera zaślepki zawiasowe wzmocnione 
aluminium.  

ZAMEK
Aluminiowy zamek i uchwyt (powlekany 
na zielono w przypadku zielonych bram). 
Wbudowany bezpieczny zamek zewnętrzny 
z logo Betafence.

RYGIEL
Bramy dwuskrzydłowe są standardowo 
dostarczane z ryglem wpuszczanym w podłoże.
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