ORLANDO

PRZĘSŁO
200 (202)* x 120 cm

LEWA / PRAWA
FURTKA
100 (108)* x 150 cm

200 (202)* x 150 cm

L nr 627562
P nr 627563

nr 627568
nr 627578

– szczegóły u sprzedawców

BRAMA
DWUSKRZYDŁOWA
400 (404)* x 150 cm

* – szerokość w świetle słupków

4M

nr 627561
z automatem nr 627560
AKCESORIA
W ZESTAWIE

* – szerokość w świetle
słupków

furtka zawiera szyld, klamkę,
zamek, wkładkę

PORTLAND

Ogrodzenie Orladno dostępne
pod indywidualny wymiar

AKCESORIA
W ZESTAWIE

brama zawiera szyld, klamkę, zamek,
wkładkę, rygiel

BRAMA
PRZESUWNA**
600 (400)* x 144 cm
L nr 627566 / P nr 627567
L z automatem nr 627564
P z automatem nr 627565

LEWA / PRAWA

PRZĘSŁO
200 (202)* x 130 cm

LEWA / PRAWA
FURTKA
100 (108)* x 160 cm

200 (202)* x 160 cm

L nr 624285
P nr 624286

nr 624284
nr 627559
AKCESORIA
W ZESTAWIE

brama zawiera słupek dojazdowy 7x7 cm,
słupek przelotowy 7x7 cm, rolkę jezdną,

** – brama przesuwna zawiera w zestawie: słupek dojazdowy 7x7 cm, słupek przelotowy 7x7 cm, rolka jezdna, wózki bramowe wahliwe
2 szt. bramowe wahliwe 2 szt.
wózki

BRAMA
DWUSKRZYDŁOWA

3,5 M / 4M

350 (354)* x 160 cm, nr 624289
z automatem nr 624287

furtka zawiera szyld, klamkę,
zamek, wkładkę

UNIWERSALNA
FURTKA
100 (108)* x 150 cm

nr 627576

nr 627571

* – szerokość w świetle
słupków

furtka zawiera szyld, klamkę,
zamek, wkładkę

AKCESORIA
W ZESTAWIE

LONDYN 2

BRAMA
DWUSKRZYDŁOWA
400 (404)* x 150 cm

4M

nr 627570
z automatem nr 627569
AKCESORIA
W ZESTAWIE

LEWA / PRAWA

brama zawiera słupek dojazdowy 7x7 cm,
słupek przelotowy 7x7 cm, rolkę jezdną,
wózki bramowe wahliwe 2 szt.

SALVADOR

PRZĘSŁO
200 (202)* x 120 cm

L nr 624290 / P nr 624291
L z automatem nr 624848
P z automatem nr 624849

400 (404)* x 160 cm nr 624288
AKCESORIA
W ZESTAWIE

* – szerokość w świetle
słupków

BRAMA
PRZESUWNA**
600 (400)* x 154 cm

AKCESORIA
W ZESTAWIE

brama zawiera szyld, klamkę, zamek,
wkładkę, rygiel

BRAMA
PRZESUWNA**
600 (400)* x 144 cm
L nr 627574 / P nr 627575
L z automatem nr 627572
P z automatem nr 627573

LEWA / PRAWA

PRZĘSŁO
200 (202)* x 130 cm

LEWA / PRAWA
FURTKA
100 (108)* x 160 cm

nr 602892

L nr 622950
P nr 622951

AKCESORIA
W ZESTAWIE

brama zawiera słupek dojazdowy 7x7 cm,
słupek przelotowy 7x7 cm, rolkę jezdną,
wózki bramowe wahliwe 2 szt.

* – szerokość w świetle
słupków

BRAMA
DWUSKRZYDŁOWA

3,5 M / 4M

350 (354)* x 160 cm, nr 602893
400 (404)* x 160 cm, nr 602894
z automatem nr 623148

BRAMA
PRZESUWNA**
600 (400)* x 154 cm
L nr 602896 / P nr 602897
L z automatem nr 624847
P z automatem nr 624846

LEWA / PRAWA

AKCESORIA
W ZESTAWIE

brama zawiera słupek dojazdowy 7x7 cm,
słupek przelotowy 7x7 cm, rolkę jezdną,
wózki bramowe wahliwe 2 szt.

ALICJA 2

PRZĘSŁO
200 (202)* x 145 cm

FURTKA
105 (113)* x 175 cm

nr 624273

L nr 624276
P nr 624274

LEWA / PRAWA

BRAMA
DWUSKRZYDŁOWA

3,5 M / 4 M

350 (354)* x 175 cm, nr 624279
400 (404)* x 175 cm, nr 624278

z automatem nr 624277
AKCESORIA
W ZESTAWIE

* – szerokość w świetle
słupków

furtka zawiera szyld, klamkę,
zamek, wkładkę

AKCESORIA
W ZESTAWIE

brama zawiera szyld, klamkę, zamek,
wkładkę, rygiel

BRAMA
PRZESUWNA**
600 (400)* x 169 cm
L nr 624280 / P nr 624283
L z automatem nr 624844
P z automatem nr 624845

LEWA
LEWA/PRAWA
/ PRAWA

FURTKA
90 (98)* x 150 cm

nr 621332

L nr 621333
P nr 621334

FURTKA
90 (98)* x 150 cm

nr 624470

L nr 624471
P nr 624472

BRAMA
DWUSKRZYDŁOWA
350 (354)* x 150 cm

LEWA / PRAWA

brama zawiera słupek dojazdowy 7x7 cm,
słupek przelotowy 7x7 cm, rolkę jezdną,
wózki bramowe wahliwe 2 szt.

* – szerokość w świetle
słupków

BREMA

UWAGA!

LEWA / PRAWA

3 M / 3,5 M / 4 M
BRAMA
DWUSKRZYDŁOWA
300 (304)* x 150 cm, nr 621336

BRAMA
PRZESUWNA**
600 (400)* x 144 cm

350 (354)* x 150 cm, nr 621337

L nr 621339/ P nr 621340
L z automatem nr 623146
P z automatem nr 623147

z automatem nr 624793

400 (404)* x 150 cm, nr 621338
z automatem nr 622025

3,5 M

nr 624473

PAMIĘTAJ O ZABEZPIECZENIU SYSTEMU FARBĄ
WIERZCHNIĄ NATYCHMIAST PO ZAKUPIE!

z automatem nr 624792

* – szerokość w świetle
słupków

PRZĘSŁO
180 (182)* x 117,5 cm

AKCESORIA
W ZESTAWIE

TOLA 2

PRZĘSŁO
200 (202)* x 120 cm

ADANA

UWAGA!

PAMIĘTAJ O ZABEZPIECZENIU SYSTEMU FARBĄ
WIERZCHNIĄ NATYCHMIAST PO ZAKUPIE!

LEWA / PRAWA

200 (202)* x 117,5 cm

FURTKA
90 (98)* x 150 cm

250 (252)* x 117,5 cm

L nr 602884
P nr 602885

PRZĘSŁO
nr 602886
nr 624475

AKCESORIA
W ZESTAWIE

brama zawiera słupek dojazdowy 7x7 cm,
słupek przelotowy 7x7 cm, rolkę jezdną,
wózki bramowe wahliwe 2 szt.

LEWA / PRAWA

BRAMA
DWUSKRZYDŁOWA
400 (404)* x 150 cm
nr 602887

4M

BRAMA
PRZESUWNA**
600 (400)* x 144 cm
L nr 624795
P nr 624794

LEWA / PRAWA

AKCESORIA
W ZESTAWIE
ZAMEK HAKOWY
W KOMPLECIE

* – szerokość w świetle
słupków

brama zawiera słupek dojazdowy 7x7 cm,
słupek przelotowy 7x7 cm, rolkę jezdną,
wózki bramowe wahliwe 2 szt, zamek hakowy.

SPARTA

BRAMA
DWUSKRZYDŁOWA
400 (404)* x 150 cm
Ø 4 mm

SIMPLE MOVE 102

4M

Napęd do bram przesuwnych Polargos

RAL 7016 nr 624306

NOWY MODUŁ STERUJĄCY
» łatwiejsze programowanie

* – szerokość w świetle słupków

» wygodniejsze podłączenie akcesoriów

AKCESORIA

» mocowanie akumulatora w zestawie

PORTLAND

Słupek do przęsła 5x5x200 cm RAL 7016*
WARIANT A – RAL 7016
• Obejma do słupka 5x5 cm*
• Łącznik „T” do przęsła, 2 szt.*

nr 624319

SALVADOR

nr 624311
nr 624326

ADANA

* – produkt cynkowany

nr 624319

WARIANT A – RAL 7016
• Obejma do słupka 5x5 cm*
• Łącznik „T” do przęsła, 2 szt.*

nr 624311
nr 624326

WARIANT B (tylko do słupków metalowych) – RAL 7016
• Obejma końcowa*
nr 624313
• Obejma pośrednia*
nr 624311
• Obejma narożna*
nr 624312

WARIANT B (tylko do słupków metalowych) – RAL 7016
• Obejma końcowa*
nr 624313
• Obejma pośrednia*
nr 624311
• Obejma narożna*
nr 624312

Słupek do bramy i furtki
10x10x220 cm z nitonakr. RAL 7016*
Obejma do słupka 10x10 cm RAL 7016*
Blokada dolna do bramy*
Kotwa do montażu w słupkach betonowych
Zamek hakowy do bramy przesuwnej

nr 627558
nr 627600
nr 603643
–
–

Słupek do bramy i furtki
10x10x220 cm z nitonakr. RAL 7016*
Obejma do słupka 10x10 cm RAL 7016*
Blokada dolna do bramy*
Kotwa do montażu w słupkach betonowych
Zamek hakowy do bramy przesuwnej

nr 627558
nr 627600
nr 603643
–
–

Słupek do przęsła 5x5x200 cm RAL 7016*

nr 624319

WARIANT A – RAL 7016
• Obejma do słupka 5x5 cm*
• Łącznik „T” do przęsła, 2 szt.*

nr 624311
nr 624326

Słupek do przęsła 5x5x200 cm
Obejma do słupka 5x5 cm*
Łącznik „T” do przęsła, 2 szt.*
Słupek do bramy i furtki 10x10x220 cm z nitonakr.
Obejma do słupka 10x10 cm*
Blokada dolna do bramy*
Kotwa do montażu w słupkach betonowych
Zamknięcie górne do bramy
Zamknięcie dolne do bramy
Szyld do furtki
Zamek do furtki
Klamka do furtki
Zamek hakowy do bramy przesuwnej
Wkładka bębenkowa z kluczami, 3 szt.

nr 618253
nr 618257
nr 603381
–
nr 621373
nr 603643
–
–
–
–
–
–
–
–

LONDYN 2

WARIANT B (tylko do słupków metalowych) – RAL 7016
• Obejma końcowa*
nr 624313
• Obejma pośrednia*
nr 624311
• Obejma narożna*
nr 624312

TOLA 2

Słupek do przęsła 5x5x200 cm RAL 7016*

Słupek do bramy i furtki
7x7x215 cm z nitonakr. RAL 7016*
Obejma do słupka 7x7 cm RAL 7016*
Blokada dolna do bramy*
Kotwa do montażu w słupkach betonowych
Zamknięcie górne do bramy
Zamknięcie dolne do bramy
Zamek hakowy do bramy przesuwnej

nr 624310
nr 624314
nr 603643
–
–
–
–

Słupek do przęsła 5x5x200 cm
Obejma do słupka 5x5 cm*
Łącznik „T” do przęsła, 2 szt.*
Słupek do bramy i furtki 7x7x215 cm z nitonakr.*
Obejma do słupka 7x7 cm*
Blokada dolna do bramy*
Kotwa do montażu w słupkach betonowych
Zamknięcie górne do bramy
Zamknięcie dolne do bramy
Słupek furtkowy do szyldu 7x7x215 cm*
Szyld do furtki
Zamek do furtki
Klamka do furtki
Zamek hakowy do bramy przesuwnej
Wkładka bębenkowa z kluczami, 3 szt.

nr 618253
nr 618257
nr 603381
nr 603370
nr 621370
nr 603643
–
–
–
nr 624309
–
–
–
–
–

ALICJA 2

Słupek do przęsła 5x5x200 cm
Słupek do przęsła 4x4x200 cm lub
Obejma do słupka 5x5 cm*
Obejma do słupka 4x4 cm lub
Łącznik „T” do przęsła, 2 szt.*
Słupek do bramy i furtki 7x7x215 cm z nitonakr.
Obejma do słupka 7x7 cm*
Blokada dolna do bramy*
Kotwa do montażu w słupkach betonowych
Zamknięcie górne do bramy
Zamknięcie dolne do bramy
Słupek furtkowy do szyldu 7x7x215 cm*
Szyld do furtki
Zamek do furtki
Klamka do furtki
Wkładka bębenkowa z kluczami, 3 szt.

nr 655314
nr 602936
nr 618257
nr 606555
nr 603381
nr 603369
nr 621370
nr 603643
–
–
–
nr 624309
–
–
–
–

BREMA

Słupek do przęsła 5x5x200 cm
Obejma do słupka 5x5 cm*
Łącznik „T” do przęsła, 2 szt.*
Słupek do bramy i furtki 10x10x220 cm z nitonakr.
Obejma do słupka 10x10 cm*
Blokada dolna do bramy*
Kotwa do montażu w słupkach betonowych
Zamek hakowy do bramy przesuwnej
Wkładka bębenkowa z kluczami, 3 szt.

Listwa
mocujaca
4 szt

Pilot
2-kanałowy
2 szt.

Napęd do bram dwuskrzydłowych Polargos

PARAMETRY

Siłownik 24V
2 szt.

nr 618253
nr 618257
nr 603381
–
nr 621373
nr 603643
–
–
–

nr 655314
nr 602936
nr 618257
nr 606555
nr 603381
nr 603369
nr 621370
nr 603643
–
–
–
nr 624309
–
–
–
–

Wizualizacje systemów w katalogu sa poglądowe i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Zestaw
śrub
mocujących

ok. 30 sek.*
do 300 kg
4 m (dł. całk. 6 m)
230 V
tak/ manualne
tak
24V
20
EN 60335-2-103
od -20°C do 60°C
16

EASY WAY 201

Zestaw śrub
mocujących

Słupek do przęsła 5x5x200 cm
Słupek do przęsła 4x4x200 cm lub
Obejma do słupka 5x5 cm*
Obejma do słupka 4x4 cm lub
Łącznik „T” do przęsła, 2 szt.*
Słupek do bramy i furtki 7x7x215 cm z nitonakr.
Obejma do słupka 7x7 cm*
Blokada dolna do bramy*
Kotwa do montażu w słupkach betonowych
Zamknięcie górne do bramy
Zamknięcie dolne do bramy
Słupek furtkowy do szyldu 7x7x215 cm*
Szyld do furtki
Zamek do furtki
Klamka do furtki
Wkładka bębenkowa z kluczami, 3 szt.

Listwa
zebata
13 szt.

szybkość otwierania
skrzydło bramy
maks. dł. bramy
zasilanie
otwieranie przy braku zasilania
wbudowana antena wewnętrzna
silnik
maks. ilość cykli dziennie
norma
zakres temperatur
maks. ilość pilotów do podłączenia

* czas otwarcia może być różny, zależnie od parametrów bramy

ORLANDO

PARAMETRY

Pilot
2-kanałowy
2 szt.

Moduł
sterujący
1 szt.

Dystans
do łącznika
bramy
2 szt.

Łącznik
do bramy
2 szt.

Łącznik
do słupka
2 szt.

Lampka ostrzegawcza
nr 626686

Fotokomórki
nr 626687

16 sek.*
do 200 kg
2,0 m
230 V
95°
tak/ zatrzask
tak
24V
20
EN 12 453
EN 60335-2-103
16

Instrukacja montażu dostępna

Dodatkowe akcesoria
simple move 102 i easy way 201
nie należą do zestawu:

Pilot 2-kanałowy
nr 623208

szybkość otwierania
skrzydło bramy
maks. dł. skrzydła
zasilanie
maks. kąt otwarcia
otwieranie przy braku zasilania
wbudowana antena wewnętrzna
silnik
maks. ilość cykli dziennie
automat. wykrywanie przeszkody
norma
maks. ilość pilotów do podłączenia

* czas otwarcia może być różny, zależnie od parametrów bramy

FURTKI I BRAMY ZAWIERAJĄ W ZESTAWIE PRZYKRĘCANE ZAWIASY
» ŁATWY MONTAŻ » ESTETYCZNY WYGLĄD

Silnik z nowym
modułem sterującym
1 szt.

na www.polargos.pl/pobierz

Ogranicznik otwarcia

Serwis automatyki Polargos
i pomoc techniczną w sprawie montażu
automatyki można uzyskać
pod nr infolinii 801 377 199 w godzinach;
pn-pt: 9-17, so-ndz: 10-17

AUTOMATYCZNE
BRAMY POLARGOS

dwuskrzydłowe i przesuwne
Korzyści zakupu bramy z automatem w komplecie:
» 	Parametry automatów
dostosowane do bram

» 	Automaty wyposażone
w system RTS

Nie musisz zastanawiać się,
czy Twój automat będzie
pasował do bramy

Jest kompatybilny
z inteligentnym domem

» Bramy posiadają gotowe
otwory montażowe

» Kompatybilność
akcesoriów montażowych

Unikasz nawiercania
i uszkodzenia powłoki bramy

Zawiera dedykowane dystanse
oraz łączniki do bramy i słupków

» Szeroka gama wzorów automatycznych bram
» Pełna oferta akcesoriów dodatkowych
» Doradztwo i profesjonalny serwis pogwarancyjny

Na www.polargos.pl
znajdziesz:
»

kartę gwarancyjną

»

porady montażowe

»

porady prawne

»

instrukcje montażowe
www.polargos.pl/pobierz

»

informacje o niezbędnych
akcesoriach

Jeśli masz pytania techniczne, dotyczące
akcesoriów, sposobów montowania
ogrodzenia Polargos, napisz do
EKSPERTA Muratora!
www.polargos.pl/ekspert
www.polargos.pl/kontakt

POMOŻEMY CI PODJĄĆ SŁUSZNĄ DECYZJĘ!

POLARGOS SP. Z O.O.
ul. Deptak 17
04-956 Warszawa
Tel.: +48 22 872 00 91– 93
e-mail: sekretariat@polargos.pl

www.polargos.pl
www.polargos.pl

Zakład produkcyjny:
Oziemkówka 57a
08-420 Miastków Kościelny
Tel.: +48 25 683 05 55 – 56
e-mail: serwis@polargos.pl

