bezpieczeństwo i komfort użytkowania
idealne zabezpieczenie obiektów handlowych
do stosowania w obiektach istniejących oraz na etapie budowy

BKR

SYSTEMY KRATOWE
Podstawową funkcją kraty jest zabezpieczenie obiektu przy
jednoczesnej możliwości prezentacji witryn sklepowych, zapewnienia właściwej wentylacji w pasażach handlowych i garażach
podziemnych.
Może być montowana zarówno w obiektach będących w trakcie
budowy, jak i w już istniejących budynkach. Sterowana jest za
pomocą przełącznika lub podnoszących komfort obsługi urządzeń
sterujących.
Rolowana krata Aluprof to bezpieczne rozwiązanie. Standardowo wyposażona jest ona w poniższe rodzaje zabezpieczeń:
- zabezpieczenie przed samoczynnym rozwinięciem się pancerza
  (hamulec bezpieczeństwa),
- zabezpieczenie przed przygnieceniem zamykającą się kratą  
  (kontaktowy czujnik bezpieczeństwa w listwie dolnej lub układ
  fotokomórek),
- elektroniczny czujnik przeciążeniowy lub – mechaniczny wyłącznik
  ciągniony uniemożliwiają wciągnięcie kraty,
- awaryjny ręczny system otwierania kraty.
Zgodnie z obowiązującymi normami krata zwijana standardowo
wyposażona jest w zabezpieczenie przeciwspadowe. Może być
doposażona w zabezpieczenie przed przygnieceniem podczas
zamykania, przed podniesieniem oraz w zestaw fotokomórek.

www.rolety.aluprof.eu

BKR / SYSTEMY KRATOWE
Rodzaje krat

BKR / SKO-P

BKR / SK

BKR / KNB

BKR / KNS

BKR / KNJ

PEK 80

PEKO 80

PEK 100

PEKP 80

PE 100

DOSTĘPNE PROFILE
  Profile aluminiowe kratowe, typu:

PEK 52

PEK 77

  Profile aluminiowe uzupełniające, typu:

PEKP 52

PEKP 77

NAPĘDY I AKCESORIA

Siłowniki rurowe

Napędy nasadowe

Fotokomórki

Łańcuchy

Korby

Centralki z pilotami

Przełączniki klawiszowe i kluczykowe

Listwy dotykowe

biały*

szary*

beżowy*

brązowy*

ciemnobrązowy*

Kolory
nie odwzorowują wiernie kolorów rzeczywistych.
			
ciemny szary - perłowy mat*
szary antracyt - perłowy mat*
Dostępność kolorów zależy od typu profilu.
* Kolor specjalny – na zamówienie.
** Na specjalne zamówienie możliwość lakierowania profili ekstrudowanych na dowolny kolor z palty RAL.
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nielakierowany**

biały - perłowy mat* 		

szary - perłowy mat*

jasny szary - perłowy mat*
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KOLORYSTYKA PROFILI

