
ZAMÓWIENIE NA BRAMY SEGMENTOWE KMTKMT
STAL

R

Pieczątka i czytelny podpis
......................................................................

DATA ZAMÓWIENIA: ............................... TEL. KONTAKTOWY: ..........................................
Uwagi dotyczące zamówienia:

Nr: .............. (nadaje zamawiający)

................................................

................................................

................................................

................................................

Firma

Ulica

Miasto

NIP

wypełnia producent

Kolor bramy strona zewnętrzna:

Wykończenie strony zewnętrznej:

Gładkie Przetłoczona

Struktura

drewna

Tłoczenie
poziome I

Tłoczenie
poziome III

Płaskie

Tłoczenie
poziome I

Tłoczenie
poziome III

Płaskie

Kaseton

Wykończenie strony 
wewnętrznej bramy: 
- kolor biały,
- przetłoczona struktura drewna
- przetłoczenie poziome

Wymiary gotowego otworu po otynkowaniu/dociepleniu :

S
H

SL SP

HN

 HN  = ................................mm 

SL  = ......................... .......mm      SP = ..................................mm D = ..................................mm
(min. 80 mm) (min. 80 mm)

S  = ..................................mm
(min. 220 mm sprężyny skrętne przód)
(min. 100 mm sprężyny skrętne tył ręczna)
(min. 150 mm sprężyny skrętne tył automatyczna)

     

H = .....................................mm

BRAMA RĘCZNA

Klamka zewnętrzna: 
(Klamka zewnętrzna z zamkiem ryglującym 
umieszczona na drugim panelu, od dołu. 
Do klamki dołączony jest zestaw 
do zamka z elementami mocującymi 
oraz półwkładka)

KMT.........................................
podać kolor

Strona montażu 
klamki od zewnątrz: 

Lewa

Prawa

Uchwyt wewnętrzny
plastikowy (czarny):

BRAMA AUTOMATYCZNA
(Brama wyposażona w napęd z prowadnicą, 
2 piloty 2-kanałowe, uchwyt wewnętrzny)

BENINCA: Dodatkowy pilot
BENINCA: (ilość)

2 - kanałowy
TOGO 2A

4 - kanałowy
TOGO 4A

SOMFY: Dodatkowy pilot
SOMFY: (ilość)

OPCJE POZOSTAŁE:

Kratka wentylacyjna (ilość)
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Zamek do awaryjnego wysprzęglania napędu bramy automatycznej
(Wymagany przy bramach automatycznych, w pomieszczeniach bez dodatkowego wejścia)

Zabezpieczenie przeciw pęknięciu linki

Uchwyt zewnętrzny Złoty Brązowy INOXStare 
złoto

Srebrny

Aplikacje INOX 10-4 10-5 11-5 
Strona montażu 

aplikacji: 

lewa

prawa
Perfekt 1 Perfekt 3

INOX

CZARNA

kolor
aplikacji: 

Uchwyt wewnętrzny plastikowy

(zarządzanie 
inteligentnym 

domem)

CONNEXOON

TAHOMA

LAMPI .LED
(BENINCA)

Fotokomórka
(komplet nie zawiera przewodów)

Bateria zasilania awaryjnego
(SOMFY-funkcjonowanie w przypadku braku prądu)

Zasuwa ręczna

Odbiornik zewnętrzny

Kołowrót łańcuchowy

Nadajnik naścienny
(SOMFY)

Przełącznik kluczykowy

Lampa ostrzegawcza
(SOMFY)

Bateria zasilania awaryjnego JM.CBY
(BENINCA-funkcjonowanie w przypadku braku prądu)

SMART obudowa

Uchwyt TO.CLIP
(samochodowy do pilotów TO.GO)

(ilość)

2 - kanałowy
TOGO 2VA

4 - kanałowy
TOGO 4VA

4 - kanałowy
KEYGO iO

nadajnik naścienny
RTS

4 - kanałowy
KEYGO

AntracytBiały WinchesterWengeMahoń Grafit
metalik

Orzech
ciemny

Orzech
włoski

SzaryZłoty
dąb

Dąb
ciemny

Dąb
bielony

Brązowy Metbrush

(ilość)

PNC
natynkowy

 KRAT-MET 

76-251 Kobylnica, ul. Witosa 21
tel. ( 0 59) 842 91 51; 842 99 71

fax: ( 0 59) 841 55 35
e-mail: biuro@kmt-stal.pl

więcej na stronie: www.kmt.com.pl

(ilość)

mailto:biuro@kmt-stal.pl
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