
W produkcji ogrodzeń przemysłowych z kształtowników 
stosuje się nowoczesną technologię. Ogrodzenia 
przemysłowe z kształtowników charakteryzują się typowymi 
wymiarami elementów, co ma istotny wpływ na niską 
cenę produktów. W standardzie stosuje się kształtowniki 
zamknięte.

W ofercie również dostępne są bramy dwuskrzydłowe 
lub przesuwne oraz furtki, segmenty i słupki,  a także 
automatyka do bram.

Ogrodzenia cechuje łatwość montażu oraz estetyka 
wyglądu. Stanowią one ważny element zabezpieczenia 
terenu przed wpływem czynników zewnętrznych.

OGRODZENIA Z KSZTAŁTOWNIKÓW

Ogrodzenia przemysłowe stanowią właściwe rozwiązanie 
problemu ogradzania dla obiektów przemysłowych, hal, 
hipermarketów, placów, parkingów, fabryk i obiektów 
sportowych.

System ogrodzeń może być wyposażony w bramy 
dwuskrzydłowe lub przesuwne. W skład systemu wchodzą 
również furtki, segmenty i słupki oraz automatyka do bram.

Ogrodzenia panelowe 3D naszej firmy są łatwe i wygodne 
w montażu ponieważ słupki i panele można zmontować 
bez żadnych specjalistycznych narzędzi. Panel jest 
zamocowany do słupka z wykorzystaniem haków i 
nakrętek. Panele są łączone za pomocą złączek.

OGRODZENIA PANELOWE



KOLORYSTYKA

BRAMY SEGMENTOWE

Konstrukcja bramy segmentowej przemysłowej sprawia, 
że brama ta może być wykorzystywana do otworów 
o dużych rozmiarach oraz wszędzie tam, gdzie występuję 
duża częstotliwość używania bramy. Cechuje je wysoka  
izolacyjność  cieplna  oraz  akustyczna. 

Bramy  wykonane  są  z  paneli pokrytych  blachą  stalową   
i wypełnionych pianką poliuretanową. Całkowita  grubość  
panela  wynosi  40  mm. W zależności od wysokości 
bramy stosowane są  różne  wysokości paneli: 500 lub 
610 mm. Panele są powlekane farbami poliestrowymi 
i zabezpieczone okuciami z blachy ocynkowanej.

Na całym obwodzie bramy, a także pomiędzy panelami  
montowana jest uszczelka gumowa. Wszystkie elementy  
konstrukcji są zabezpieczone przed korozją.

Podwieszane przesuwne bramy przemysłowe są łatwe 
i praktyczne w użytkowaniu. Bramy można zamontować od 
wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia oraz tam, gdzie nie 
ma możliwości zamontowania prowadnic podsufitowych. 
Produkowane są w wersji jedno lub dwuskrzydłowej.

Doskonale sprawdzają się w otworach o dużej 
szerokości. Wszystkie elementy konstrukcji zabezpieczone 
antykorozyjnie. Dostępne w wielu rozmiarach i kolorach.

BRAMY PRZESUWNE

Firma LEGBUD GARGULA
32-830 Wojnicz, ul. Wolicka 8

tel. +48 14 67 90 900, fax +48 14 63 26 919

Szczegółowe informacje na
stronie internetowej www.legbudgargula.com
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UWAGA!
Prezentowane kolory należy 
traktować wyłącznie poglądowo. 
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RAL 3000
Czerwony ognisty

RAL 3005
Bordowy średni

RAL 8004
Brązowy miedziany

RAL 6020
Zielony tlenkowy

RAL 9005
Czarny głęboki


