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BRANKA

posuvruÁ BRÁNA**
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oexoRnčHí
výplŇ

ŠÍřka' 2oo 1zoz;* cm
Výška: 90 cm
ProÍ| plotové tyče' 80 x 20 mm
Dekoračnívýplň: 180 x 1120 mm
Plotové tyče: l3 ks + dekorační

vyp!ň
ProÍil rárnu' 40x40 mm
Kod W5472 /

t/

zoo 12021* c,n
120 cm
80x20mm
180 x'1420 mm
l3ks+dekorační
výplň
40x40 mm
w547o t/

2oo 1202;* cnt
150 cm
80x20mm
l80x1l20mm
l3ks+dekorační

Úplň
40x40 mm
w5471 v/'

90 198;" ".150 cm
80x20mm
180 x 1420 mm
5 ks + dekorační výplň
40x40 mm
W5473 i.

branka zahrnuje: doraz branky,
zámek branky, klika' cylindrická
vložka,3 klGe

ŠÍřka:

Výška.
Proftl p|otové tyČe:

Dekorační výplň:
Plotové tyče:
Profil ránltr:
Kód

tlÍ$NllliFÍmTl

ŠÍřka 400 (404)* cm
Výška: 'l 50 cm
Prof rl plotove tyče 80 x 20 mm
Plotové tyČe' 26 ks + dekoračnívýplň 4 ks
Profil rárnr.r. 40x40 mm
Proíil přÍčky' 40x40 mm
Kod W5478 v
S pohonem: W5479 (bez kliky) "/

MoŽNosT
S POHONEM

brána zahmuje: doraz
branky, zamek branky,
klika, cylindrická vložka,
3 klíče, dolní zástrě brány

ŠÍřka
Výška'
Ptoftl plotové tyče'
DekoraČní výp|ň'
PlotoVé tyČe:

ProfiI rárlru'
Kód:
S pohonern.

600 (400)* cm
149 cm
80x20mm
180 x 1337 mm
29 ks + dekorační výplň
40x40 mm
L: W5480, P: W5482 r

L: W5481, P: W5483 
,
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vARlAltÍTA A

e
,'U" spojka pro plotové
pole 2 ks, RAL 70 1 6

st806@

VAB|ANTA c - Pouze pro kovové sloupky 5x5 cmG # <t
počátečníobjímka středová ob.jímka rohováobjímka

RAL 70] 6 RAL 70] 6 RAL 701 6

ssttz@ ý sstis@ l s5l ']9@

VARIANTA B

ř
"T" 

spolka
pole, 5x2

pro plotové

BAL 70 1 6,

cm,2 ks,

sozss @ ý

pŘíslušeHsrví

- hákovÝ

wroagóBAL70r6

I 3I I É
středový doraz

dvoukřídléw3477

@ I brány

sols8@
t ,/ W6330/@

w67oe@ ss2o3@

kotva pro montaŽ
branky a brány

do zděných sloupků

sloupek i Oxi 0x220 cm
s LED-prostorovým

osvětlenÍm
wsore@

sloupek pro
plotové pole

5x5x200 cm
RAL 7OI 6 sloupková

objÍmka
I Oxl 0 cm,
RAL 70t 6

s22rs@

RAL 7OI 6

w3476

@

osvětlenÍ
l0xl 0 cm
s0lt6

,n

zámek
posuvné

brány

sloupek dorazový
kbráně sloupek .a

a brance (branka)

l0x10x220cm lox]0x220cm LED-výstraŽné

€'


