BRAMY ROLOWANE
PRZECIWPOŻAROWE

EI

Bramy przeciwpożarowe przesuwne GSF BP EI30 i EI60 GLOBAL SYSTEM stanowią idealne rozwiązanie do
oddzielenia poszczególnych stref pożarowych w budynku. Zapobiegają rozprzestrzenianiu się ognia oraz
promieniowania cieplnego. Znajdują zastosowanie, wszędzie, gdzie po jednej stronie otworu jest miejsce na
skrzydło bramy.

WYSOKA JAKOŚĆ I ESTETYKA

ŁATWY I SZYBKI MONTAŻ

Zastosowano najwyższej klasy materiały.
Elementy pancerza są sztywne i tworzą idealnie
równą powierzchnię. Zamaskowano elementy
toru jezdnego.

Wszystkie elementy są dopasowane już na
etapie produkcji. Panele bramy są skręcane po
ich montażu w szynie.

BEZPIECZEŃSTWO
Brama wykonana zgodnie z wytycznymi norm
PN-EN 16034, EN 13241. Odporność ogniowa
w klasie EI 30 i EI 60.

KOLORY W STANDARDZIE
RAL 9010 - biały
RAL 7035 - jasnoszary
RAL 7016 - antracyt

INDYWIDUALNA KOLORYSTYKA

SZEROKI WACHLARZ ROZMIARÓW
Możliwość wykonania bramy do rozmiaru
6900 x 6000.

SZYBKOŚĆ REALIZACJI
Termin realizacji zamówienia do trzech tygodni.

ATRAKCYJNA CENA
Wysokiej jakości produkt za rozsądną cenę.

Możliwość lakierowania bramy na dowolny
kolor z palety RAL CLASSIC.

www.globalsystem.com.pl

biuro@globalsystem.com.pl

tel . +48 18 440 75 52

PRZECIWPOŻAROWE BRAMY ROLOWANE GSF KPR EI

EI

Przeciwpożarowe Bramy Rolowane GSF KPR EI przeznaczone są do stosowania jako zamknięcie otworów w
przegrodach pionowych wewnętrznych i zewnętrznych w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się ognia oraz
promieniowania cieplnego w obiektach użyteczności publicznej oraz innych obiektach budowlanych.

RODZAJE BRAM ROLOWANYCH
Ze względu na rodzaj sterowania:
Bramy Kurtynowe Rolowane GSF KPR EI z napędem elektrycznym
Bramy Kurtynowe Rolowane GSF KPR EI z zamkiem topikowym

Ze względu na klasę odporności ogniowej:
EI15
EI30
EI45
EI60
EI90
EI120

BUDOWA BRAM ROLOWANYCH
Brama Rolowana GSF KPR EI składa się z:
Płaszcza bramy
Zespołu prowadnic
Obudowy wału
Listwy balastowej
Silnika elektrycznego lub zamka topikowego
Płaszcz bramy wykonany z tkaniny przeciwpożarowej jest nawinięty na wał nawojowy i utrzymany w pozycji
otwartej. Sterowanie bramą odbywa się za pomocą:
napędu elektrycznego - integracja z systemem SAP
zamka topikowego - w sytuacji pożarowej w temperaturze około 70°C następuje zwolnienie zamka
topikowego, płaszcz kurtyny zaczyna opadać grawitacyjnie.

OPCJE DODATKOWE
Malowanie zespołu obudowy i prowadnic na dowolny kolor z palety RAL

KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
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