POLTAU - Bramy Compact

Dlaczego Bramy Compact?
Ponieważ bramy Compact zapewniają
swobodę w projektowaniu
Bramy Compact umożliwiają
rozwiązania, które do tej pory wydawały
się być nie do zrealizowania. Bez
względu na styl, projekt lub konstrukcję
budynku bramy Compact dają
odpowiedź na wszystkie wyzwania.

Ponieważ brama segmentowa narzuca
pewne ograniczenia
Standardowa brama segmentowa ze
skrzydłem przymocowanym do sufitu
uniemożliwia dopływ światła z okien
znajdujących się nad otworem drzwiowym.
Wybierając bramy Compact, zyskują
Państwo więcej możliwości projektowych.

Ponieważ bramy Compact nadają się
do każdego budynku
Bramy Compact - ekonomiczne,
wszechstronne bramy przemysłowe, które
można zamontować w każdym nowym lub
już istniejącym budynku.

Ponieważ bramy Compact praktycznie
nie wymagają żadnej konserwacji
Brama Compact ma łożyska toczne tworzyw
sztucznych na bazie Teflonu o wysokiej
gęstości, co sprawia, że nasze bramy
praktycznie nie wymagają jakiejkolwiek
konserwacji.
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Ponieważ bramy Compact zapewniają
oszczędność przestrzeni
Wyjątkowy mechanizm harmonijkowy
układa segmenty bramy bezpośrednio
nad otworem drzwiowym, tym samym
zostawiając wolne miejsce na inne
urządzenia, np. klimatyzację, instalację
oświetleniową i suwnice.

Ponieważ w obiektach związanych z
branżą motoryzacyjną bramy Compact
umożliwiają wykorzystanie całej
wysokości budynku na urządzenia
dźwigowe . Dzięki temu mogą Państwo
maksymalnie wykorzystać przestrzeń.
Wysokość dźwigu samochodowego nie
będzie już ograniczona przez skrzydło
bramy; teraz będą Państwo mogli użyć
dźwigu również na wysokie pojazdy.
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Ponieważ wyeliminowane jest
zagrożenie dla niskich konstrukcji
dachowych. Bramy Compact nie muszą
być przymocowane do konstrukcji dachu,
podczas gdy tradycyjne bramy
segmentowe wymagają dodatkowej
konstrukcji stalowej przymocowanej do
dachu w celu wsparcia jej prowadnic.
Dzięki temu zredukują Państwo również
zużycie konstrukcji dachu w trakcie
eksploatacji.
Brama segmentowa może uszkodzić
dach
Szyny tradycyjnej bramy segmentowej,
zamontowanej w sposób przedstawiony na
ilustracji, powodują potencjalnie szkodliwe
działanie na konstrukcję dachu.

Ponieważ światło nadal będzie świecić
Przeszklenie zamontowane przy bramie
Compact zapewnia doświetlenie wnętrza bez
względu na to, czy brama jest otwarta, czy
zamknięta, w przeciwieństwie do tradycyjnej
bramy segmentowej.

Gdy tradycyjna brama segmentowa jest
otwarta, skrzydło bramy przesłoni wszystkie
źródła światła, które zostały już
zamontowane.
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Ponieważ nie jest wymagana
skomplikowana konstrukcja suwnicy
Przy zastosowaniu bram Compact
suwnica może mieć zasięg do jednego
metra od otworu drzwiowego. Ponadto
nie ma potrzeby montowania dodatkowej
konstrukcji stalowej lub wzmacniania
kolumn.

Ponieważ bramę Compact można łatwo
zamontować pod suwnicą
Po co wyrzucać pieniądze?
Stosując bramę Compact, nie muszą
Państwo montować dodatkowej konstrukcji
stalowej ani wzmacniać słupów nośnych i
elementów stalowych dachu.

Ponieważ na narożniku można umieścić
dwie bramy Compact
Pozwala to maksymalnie wykorzystać
przestrzeń w Państwa budynku. Żadna
tradycyjna brama segmentowa nie daje
takich możliwości.
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Ponieważ bramy Compact generują
niski poziom hałasu
Brama Compact nie posiada sprężyn ani
obciążników, a jej płynnie funkcjonujący
system prowadnic zapewnia niski poziom
generowanego przez bramę hałasu, co
przyczynia się do lepszej jakości
środowiska pracy.

DOSTRZEŻ KORZYŚCI
I POSTAW NA BRAMĘ COMPACT
- TO OCZYWISTY WYBÓR!
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