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DVOUKRIDLA BRANA
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BRANKA
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posuvNÁ BRÁNA*'
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Širka: 200 (202*) cm
Výška: 145 cm
Prof il plotové tyče' 1 6xl6 mm
Plotové tyče: l5
ProÍil příčky: 25xl5 mm
Kód' w2692 t/

200 (202*) cm

ffi
175 cm
l6xl6 mm
r5
25xl 5 mm
W2691 \,/

Šířka' l 05 (l l3*) cm
Výška' l75 cm
Proíil plotove tyče' 16xl6 mm
Plotové tyče: 7
Profil rámu: 40x40 mm

branka zahmuje: doraz branky,
zámek branky, klika,
cylindrická vložka, 3 klGe

Proíil příčky:

Kód'
25x15 mm
L:W?758 u/'
P:W2759 y
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ŠÍLka 300 (3o4-) cm
Výška: l75 cm
Proftl plotove tyČe' l6xl6 mm
Plotové tyČe' 22
Proftl rárnu: 40x40 mm

Y.?!22 4 brána zahmuje: doraz branky,
wz752 v/ zamek brankli klika, cy'indlicÍá

v|ožka, 3 klGe, dolní zástrč brány

ffi25x15 mm

BRÁNA

Proftl přÍČky'

Kód'
- s pohonem:

D0sTUPNÁ
S POHONEM

ETMI

Šířka' 350 (354*) cm
VýŠka' 175 cm
Proír| plotové tyče. 16xl6 mm
Plotove tyče: 26
Proftl tárnu' 40x40 mm

Y?!5-9 r'. brána zahmuje: doraz branky,
w2753 V' zamek brank1i klika, cytindricí'á

v|ožka' 3 kliěe' dolní zástrč brány

S POHONEM k

25x15 mmProftl přÍčky'
Kód
- s pohorrem.

E''ůl

Výška' l75 cm
PtoftI plotové tyče' l6xl6 mm
Plotové tyČe: 30
Profrl rártru: 40x40 mm
Ptoftl ptíčky' 25x15 mm
Kód wztst ,/
- s ooltorrern. W2754t'L

S POHONEM

Širt<a 400 (404') cm

brána zahmuie: doraz branky,
zamek branky, klika' cy'indlická
vložka' 3 kliěe, dolní zástlč blány

Výška' 169 cm
Profrl plotove tyče' 1 6xl6 mm
P|otove tyČe' 35
Profrl rárnu: 40x40 mm
ProfrI příčky 25x15 mm

w276$P:
w2762aP:
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ŠiLt<a 600 (400.) cm

Kód L:
- s pohonern. L:

WZIO'],/
w2763 L,/

DosTUPNÁ
S POHONEM
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středový doraz
dvoukřídle brány 7'
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sloupková objímka
pro plotové pole

sloupková objímka
'l0xl0cm,

RAL 7OI 6 ,
szns@ 7

kotva pro montaŽ
branky a brány

do zděných sloupkŮ

:

zámek posuvné
bránv - hákový /

wioas@'V
sloupek pro

plotové pole
RAL 70I 6

5x5x200 cm
wsazz@

sloupek
k bráně

a brance
l 0x l 0x220 cm

RAL 70r 6
W9476 t /
@

,,T" spojka pro plotové
pole, 5x2 cm,2 ks,

RAL70r6
s673e @ ,./'

najezdové kolečko
k posuvné bráně


