Zestaw modernizacyjny
ASSA ABLOY M – Połać bramy
ASSA ABLOY Entrance Systems

Zmodernizuj fasadę budynku, wymieniając
połać bramy
Główne
zalety

Ekologia

Walory estetyczne

ASSA ABLOY M – Połać bramy to znakomity
sposób, aby zmodernizować wygląd fasady, nie
wymieniając całej bramy.

Połać bramy ASSA ABLOY M można dostosować do
życzeń i potrzeb klienta. Oferujemy bogaty wybór
kolorów, typów okien, drzwi przejściowych itp.

ASSA ABLOY M – Połać bramy to idealne
rozwiązanie w przypadku uszkodzenia, zużycia lub
potrzeby zmodernizowania albo zmiany koloru
istniejącej bramy przemysłowej marki ASSA ABLOY
Entrance Systems lub dowolnej innej.

Bramy segmentowe Crawford OH1042P, 542
i 242 mają wbudowane zabezpieczenie przed
przytrzaśnięciem palców na połączeniach
sekcji, dzięki czemu ich połacie są bezpieczne i
niezawodne.

Ponadto jest to doskonały sposób na modyfikację
fasady w celu poprawy wyglądu obiektu, ale także
zwiększenia stopnia izolacji, co w konsekwencji
pomaga oszczędzać energię.

Nowa połać bramy ASSA ABLOY M zupełnie zmieni
i odświeży wygląd budynku. Montaż nowej połaci
bramy zajmuje tylko kilka godzin i nie przeszkadza
w działalności firmy.

Uszkodzona lub zużyta brama może stanowić
zagrożenie dla bezpieczeństwa pracowników,
pojazdów i towarów. Zamontowanie nowej połaci
zwiększa bezpieczeństwo środowiska pracy i
towarów.
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Nazwa

Typ

Uwagi

Połać bramy OH1042P S2 +
osprzęt

1042P S2 „siatka karo” z osprzętem

Tylko ze standardowym układem okien

Połać bramy 542 ST + osprzęt

542 ST „mikro-rowkowana” z osprzętem

Stal niepowlekana zewn. / Stal niepowlekana
wewn.

Połać bramy 542 PS + osprzęt

542 PS „mikro-rowkowana” z osprzętem

Stal powlekana zewn. / Stal biała RAL9002 wewn.

Połać bramy 542 AL + osprzęt

542 AL „mikro-rowkowana” z osprzętem

Aluminium niepowlekane zewn. i wewn.

Połać bramy 242 + osprzęt

Ościeżnica i połać bramy 242 z osprzętem

Ościeżnica i połać bramy
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Dostępne zestawy
ASSA ABLOY M –
Połać bramy

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.		
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do grupy ASSA ABLOY.

