Wysoka jakość produktu
Nowoczesne rozwiązania technologiczne
Bezpieczeństwo użytkowania
Estetyka wykonania

ROLKI I PROWADNICE

System prowadnic zapewnia wygodne
i bezpieczne otwieranie i zamykanie bramy.
Stosowane elementy o wysokiej trwałości
gwarantują wieloletnią żywotność produktu.

USZCZELKI

W
bramach
FUTURO
zastosowano
innowacyjny system podwójnych uszczelek
zapewniających wysoką szczelność bramy.

RYGLE

Innowacyjny
system
ryglowania
stosowany w bramach FUTURO
gwarantuje
bezpieczeństwo
przechowywanego w garażu mienia.

POSZYCIE

Poszycie bramy wykonywane jest z blachy
stalowej malowanej proszkowo odpornej na
czynniki atmosferyczne i mechaniczne. Do
produkcji skrzydeł zastosowano najnowsze
technologie, dzięki czemu ich trwałość oraz
dokładność wykonania są bardzo wysokie.
Dostępne w wersji docieplonej lub bez
docieplenia.

ZAMEK

Zamek
standardowo
wyposażony
w klamkę oraz dźwignię umożliwiającą
odblokowanie zamka od wewnątrz
bez użycia klucza. Do współpracy
z automatyką niezbędne jest zastosowanie
systemu rozsprzęglania TOPLUX.

UKŁAD NACIĄGOWY

W bramach FUTURO zastosowany jest system
sprężyn naciągowych równoważący ciężar
skrzydła bramy mający na celu wspomaganie
procesu otwierania i zamykania bramy.
Zapewniają one długotrwałą żywotność
bramy i charakteryzują się bardzo małą
awaryjnością. Opcjonalnie dostępny jest
również system hydrauliczny.
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KOLORYSTYKA
Poszycie bramy wykonywane jest z blachy
stalowej malowanej proszkowo odpornej
na czynniki atmosferyczne i mechaniczne.
Standardowo brama dostępna jest w kolorach
RAL 7024 i RAL 8028. Na życzenie klienta możliwe
jest również malowanie w innym kolorze z palety
RAL.

RAL
7024

RAL
8028

TECHNOLOGIA PRODUKCJI
Brama produkowana jest w konstrukcji z ocynkowanych
kształtowników zamkniętych o innowacyjnym kształcie
poprawiającym sztywność skrzydła. Kształtowniki zamknięte
używane do produkcji bram uchylnych docinane są za
pomocą specjalistycznego lasera 3D do profili zamkniętych.
Wysokiej jakości cięcia zapewniają idelane spasowanie
poszczególnych elementów konstrukcji.

NOWOCZESNA LINIA PRODUKCYJNA
Bramy uchylne FUTURO produkowane są na nowoczesnej linii
produkcyjnej. Wysoki poziom zmechanizowania produkcji
bram umożliwia lepszą unifikację gotowych wyrobów oraz
pozwala oferować produkty w konkurencyjnych cenach.
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STANDARDOWE WYMIARY
Brama standardowo dostępna jest 12 wymiarach.
Istnieje również możliwość wykonania bram w innej wersji
wymiarowej na życzenie klienta.
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Dodatkowe informacje na stronie internetowej
www.bramafuturo.com

