Krídlové brány Decofor®

Brány
Jednoduché a dvojité krídlové
brány Decofor® sú opatrené
vložkou Decofor Arco,
®

ktorú možno výborne zladiť
s ozdobnými plotovými panelmi
De-cofor® Arco, Recto a Wave.

Prínosy
– Dizajn plne ladí s panelmi Decofor® Arco, Recto a Wave.
– Rám, výplň a stĺpikový systém majú extrémne pevnú konštrukciu.
– Limitované príslušenstvo umožňuje rýchlu inštaláciu.
– Bránky Decofor® sú povrchovo upravené najlepšími antikoróznymi prostriedkami, aké v súčastnosti na trhu
existujú: v prvom kroku je aplikovaný ochranný náter. Na to je aplikovaný polyesterový náter, ktorý je v súlade
s najvyššími normami v oblasti lesku, tvrdosti a priľnavosti.
Rám
Rám brány je vyrobený z oceľových profilov s rozmermi 60 x 40 mm, s obdĺžnikovým prierezom.
Nastaviteľné pánty umožňujú otvorenie krídiel na 180°. Systém zamykania tvorí protikus zámku, blokačný
zámok, prepojený zámok s valčekom a klučka. Dvojkrídlové brány Double sú dodávané s uzemňovacou
skrutkou, aby mohli byť ukotvené do centrálnej podlahovej dosky.
Panelová výplň rámu
Panel Decofor® s pletivom 200 x 65 mm je navarený na rám brány.
Brány s ozdobnými panelmi Decofor® Recto alebo Wave na požiadanie.
Stĺpiky
Profil:

– jednokrídlové dvere: 80 x 80 x 3 mm
– dvojkrídlové dvere: 100 x 100 x 3 mm
Vhodný na rôzne vysoké oplotenie, vybavený hliníkovou krytkou s guľôčkou.
Príslušenstvo
Na upevnenie na stenu sú k dispozícii špeciálne pánty.
Technika povrchovej úpravy
Najskôr sú brány pozinkované (min. 275 g/m2). Potom sú poplastované vypaľovaným polyesterom
(min. 100 mikrónov), čo je zlúčiteľné s najvyššími normami lesku, tvrdosti a priľnavosti.
Farby
Čierná

RAL 9005, niektoré druhy v zelenej

RAL 6005 a biele

RAL 9010.

SORTIMENT Decofor® ARCO, KRÍDLOVÉ BRÁNY
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Jednokrídlové

Použitie
• Obytné plochy
• Parky
• Plavecké bazény, atď.
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