Brány
Samonosné posuvné brány
Egidia® HD bezchybne fungujú

Samonosné posuvné brány
Egidia® HD

za akéhokoľvek počasia

Prínosy

i pri častom používaní.

Samonosná konštrukcia
Brána je samonosná, takže na inštaláciu sa vyžaduje len betónová základňa pripravená dopredu.
Rýchla inštalácia
Brána je dodaná ako kompletný výrobok ihneď pripravený na použitie, čo umožňuje rýchlu inštaláciu.
Bezpečnosť
Automatické posuvné brány Egidia® HD je možné vybaviť špeciálnymi bezpečnostnými pásikmi s vlastným
napájaním, aby sa zabránilo nárazu do rôznych objektov pri zatváraní brány.
Povrchová úprava vysokej kvality
Brány Egidia® HD sú k dispozícii v pozinkovanej verzii alebo pozinkovanej verzii s povrchovou úpravou
práškovaním, ktorý bránu počas dlhej doby ochráni pred koróziou.
Systém vyváženia brány
Primerane dlhý protiváhový prvok, napínací systém a parkovacie koleso zaisťujúce optimálne vedenie
krídla brány.

Použitie
• Komerčné a priemyselné budovy
• Výrobné závody a továrne
• Sklady a distribučné centrá
• Verejné budovy

Krídlo brány
Krídlo brány sa skladá z nosného profilu s rozmermi 120 x 100 mm. Rám krídla
je vyrobený zo zváraných profilov s rozmermi 80 x 60 mm alebo 60 x 60 mm.
Zadná časť brány je vybavená napinákom na ešte väčšiu pevnosť a možnosť
neskorších úprav a nastavení.

Technológia povrchovej úpravy
Žiarovo pozinkované alebo žiarovo pozinkované a upravené polyesterovým
práškovaním.
Príslušenstvo
Brány je možné dodávať spoločne s ďalším príslušenstvom (napr. externým
ovládacím kľúčom, 4kanálovým diaľkovým ovládačom alebo ovládaním
uzavretým elektrickým obvodom).

Výplň brány
Ako výplne brány je možné použiť akékoľvek panely Nylofor® alebo výplne s
rozmermi 25 x 25 mm.

Označenie CE
Brány Egidia HD sú označené štítkom CE v súlade so smernicou
89/106/CE o stavebných výrobkoch a spĺňajú požiadavky normy
EN 13241-1 o priemyselných a rezidenčných bránach.

Vedenie brány
Vodiace a koncové stĺpiky brány sú dvojité stĺpiky a sú vyrobené z profilov s
rozmermi 100 x 100 mm. Hlavný a koncový stĺpik sú súčasťou brány.
Polyamidové koleso zaručuje stabilitu krídla brány.
Zatváranie brány
Manuálne brány sú vybavené hákovým zámkom a vložkou a automatické brány
sú vybavené elektrickým motorom. Brány je možné vybaviť tiež špeciálnymi
bezpečnostnými pásikmi s vlastným napájaním. Bránu je možné vyrobiť na
mieru k nej existujúcemu automatickému systému zákazníka.

Farby
Žiarovo pozinkované, k dispozícii sú farby zo škály RAL.
Ďalšie informácie
Posuvné brány sú k dispozícii vo verziách s pravým alebo ľavým otváraním.
Smer otvárania je určený z tej strany, keď stojíme pred budovou.

SAMONOSNÉ POSUVNÉ BRÁNY EGIDIA® HD
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[mm]

Výška brány od základne
[mm]

1500

1765

1700

1965

2000

2265

2200

2465

2400

2665

Betafence s.r.o.
- organizačná zložka Slovensko
Stará Vajnorská 37
831 04 Bratislava, Slovensko
tel. +421 2 44 63 32 87
info@betafence.sk
www.ploty-betafence.sk
Všetky práva vyhradené

Bramy
Brány

Brány sú k dispozícií v 5 výškových verziách, aby sa hodili ku všetkým
šírkovým verziám.
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