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-demontaż starej bramy
-utylizacja starej bramy

BRAM-STAL
wykona
zamówienie
według
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czytelny podpis zamawiającego

podpis przyjmującego

UWAGA: ilość miejsca potrzebnego do pełnego otwarcia bramy przesuwnej
to jej szerokość + długość fundamentu + 10 cm.
Ogrodzenia posesyjne wykonujemy z elementów galanterii metaloplastyki oraz
kształtowników stalowych, spawanych, a nastepnie cynkowanych ogniowo, na
życzenie malowanych proszkowo.
Ruchome części bram i furtek wykonane są z najlepszych materiałów,
zapewniających komfortowe i długotrwałe użytkowanie.
Oferowane przez nas systemy ogrodzeniowe mogą być wyposażone w napędy
i siłowniki do zdalnego otwierania.
Wykonujemy bramy ogrodzeniowe przesuwne, dwu i jednoskrzydłowe.
Ogrodzenia i ich konstrukcje projektujemy zgodnie z oczekiwaniami
zamawiającego, łącząc atrakcyjność, klasyczne i nowoczesne wzornictwo z
bardzo dużą funkcjonalnością.
Ilustracje przedstawiają część wzorów ogrodzeń wykonywanych przez naszą
firme na indywidualne zamówienia klientów. Większość wzorów może być
wykonana ze zwieńczeniem prostym lub po łuku.
Poniżej prezentujemy tabele z orientacyjnymi cenami.
Ceny wykonania innych wzorów są indywidualnie kalkulowane po określeniu
szczegółowych warunków zamówienia.
Na ostateczną cenę wpływ mają m.in. wymiary, ilość i gęstość oraz rodzaj
użytych elementów i materiałów.
■ Wykonanie dla bram przesuwnych posesyjnych do 4mb
profile konstrukcji nośnej 60x40x2, 40x30x2, podstawa jezdna kątownik
60x60x6, profil jezdny 80x4, wypełnienie zgodnie z wzorem P1-6 lub profil
zamkniety 20x20x2, dwa wózki jezdne po 3 łożyska, dla bramy z napędem
elektrycznym tulejki oraz listwa zębata, dla bramy bez napędu elektrycznego
zamek patentowy hakowy, na życzenie słupek przeciwległy z profilu 60x60x3
wraz z pochwytem, najazd końcowy lub sam pochwyt przykręcany do słupka
ogrodzeniowego
■ Wykonanie dla bram przesuwnych posesyjnych do 5mb
profile konstrukcji nośnej 60x40x2, 40x30x2, podstawa jezdna kątownik
60x60x6, profil jezdny 80x4, wypełnienie zgodnie z wzorem P1-6 lub profil
zamkniety 20x20x2, dwa wózki jezdne po 5 łożysk, dla bramy z napędem
elektrycznym tulejki oraz listwa zębata, dla bramy bez napędu elektrycznego
zamek patentowy hakowy, na życzenie słupek przeciwległy z profilu 60x60x3
wraz z pochwytem, najazd końcowy lub sam pochwyt przykręcany do słupka
ogrodzeniowego dodatkowe wzmocnienia w postaci skośnych zastrzałów
20x20x2
Brama przesuwna ogrodzeniowa systemowa. Brama ocynkowana ogniowo,
wózki jezdne bezobsługowe, zalecane napędy NICE POLSKA, na zamówienie
słupek przeciwległy na stopie przykręcanej.
Niniejsze warunki także dla bram bez wypełnienia. Bramy mogą miec
również wypełnienie systemowym panelem ogrodzeniowym.
■ Wykonanie dla bramy do 5mb: profile konstrukcji nośnej 60x40x2, podstawa
jezdna ceownik 100x6 profil jezdny 80x4, wypełnienie profil zamkniety 20x20x2,
dwa wózki, rolki łożyskowane po 5 szt., dla bramy z napędem elektrycznym
podstawa i tulejki pod listwę, dla bramy bez napędu zamek patentowy hakowy,
słupek przeciwległy z profilu 60x60x3, z pochwytem.
■ Wykonanie dla bramy do 7mb: profile konstrukcji nośnej 60x60x3, podstawa
jezdna ceownik 100x6 profil jezdny 80x5, wypełnienie profil zamkniety 25x25x2,
dwa wózki, rolki łożyskowane po 5 szt. stalowe, dla bramy z napędem
elektrycznym podstawa i tulejki pod listwę, dla bramy bez napędu zamek
patentowy hakowy, słupek przeciwległy z profilu 60x60x3, z pochwytem,
wzmocnienia z zastrzałów 25x25x2
■ Wykonanie dla bramy do 9mb: profile konstrukcji nośnej 80x80x3,
podstawa jezdna ceownik 100x6 profil jezdny 80x5, wypełnienie profil
zamkniety 25x25x2, dwa wózki, rolki łożyskowane po 5 szt. stalowe, dla bramy
z napędem elektrycznym podstawa i tulejki pod listwę, dla bramy bez napędu
zamek patentowy hakowy, słupek przeciwległy z profilu 60x60x3, z pochwytem,
wzmocnienia z zastrzałów 50x50x3
■ Wykonanie dla bramy do 11mb: profile konstrukcji nośnej 80x80x4,
podstawa jezdna ceownik 100x6 profil jezdny 80x5, wypełnienie profil
zamkniety 25x25x2, dwa wózki, rolki łożyskowane po 5 szt. stalowe, dla bramy
z napędem elektrycznym podstawa i tulejki pod listwę, dla bramy bez napędu
zamek patentowy hakowy, słupek przeciwległy z profilu 80x80x4, z pochwytem,
wzmocnienia z zastrzałów50x50x3
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