
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1

Brama przemysłowa segmentowa ilość: 1 Brama przemysłowa segmentowa ilość: 1

szerokość 7000 szerokość 4500

wysokość 6000 wysokość 5250

nadproże 900 nadproże 520

typ prowadzenia HL typ prowadzenia STL

przestrzeń boczna W1 600 przestrzeń boczna W1 150

przestrzeń boczna W2 250 przestrzeń boczna W2 650

głębokość garażu E 6450 głębokość garażu E 6150

dodatkowe wejście TAK liczba cykli sprężyn 25000

typ panela N powłoka sprężyn CZARNE

struktura panela WOODGRAIN typ panela N

kolor RAL 9006 struktura panela WOODGRAIN

typ napędu AUTOMATIK kolor RAL 9006

awaryjne otwieranie PŁ drzwi przejściowe TAK

elementy montażowe DO KONSTR. STALOWEJ kierunek otwierania PRAWE

Drzwi stalowe płaszczowe ECO ilość: 1 samozmykacz do drzwi SZYNOWY

typ stolarki ECO_DSp-1 SPECJALNE ogranicznik otwarcia drzwi przejściowych TAK

drzwi zewnętrzne TAK przeszklenie ALU SZX2

rodzaj ościeżnicy NAROŻNA typ przeszklenia SZX2

szerokość 1110 ilość paneli przeszklenia 2

wysokość 2050 położenie paneli przeszklonych 3 i 4 panel

szerokość światła przejścia S1 1000 ilość przeszkleń w panelu 5

szerokość światła przejścia HJ 2000 struktura szyby STANDARD

szerokość całkowita otworu 1110 kolor paneli ALU RAL 9006

wysokość całkowita otworu 2050 typ drzwi przejściowych NIESTANDARDOWE

kolor skrzydeł INNY KOLOR położenie drzwi przejściowych CENTRALNIE

inny kolor skrzydeł RAL 9006 kolor okuć drzwi NATURALNE ALU

grubość blachy skrzydła 0,75 kolor aretek drzwi przejściowych RAL 7045

skrzydło malowane proszkowo kolor klamki drzwi przejściowych SREBRNA

kolor ościeżnicy INNY KOLOR kolor okucia dolnego/górnego STANDARD CZARNY

inny kolor ościeżnicy RAL 9006 sposób otwierania A

kolor uszczelki SZARY - RAL 7040 automat GFA SE9 A

kierunek otwierania LEWE awaryjne otwieranie ER

rodzaj zamka TYPOWY elementy montażowe DO NADPROŻA ŻELBETOWEGO

typ okucia SZYLD PODŁUŻNY Blenda bram segmentowych ilość: 1

rodzaj okucia KLAMKA - KLAMKA typ STALOWA

okucie zewnętrzne - skrzydło czynne klamka nierdzewna szerokość 4500

okucie wewnętrzne - skrzydło czynne klamka nierdzewna wysokość 150

rodzaj zawiasów STANDARDOWY typ panela N

wkładka do zamka podstawowego 40/45 NIKIEL struktura panela WOODGRAIN

bolec przeciważeniowy na skrzydło TAK-1szt. kolor RAL 9006

szerokość zewnętrzna ościeżnicy S2 1185

szerokość zewnętrzna ościeżnicy H2 2091

BRAMA 1 BRAMA 2


