
UPGRADE YOUR HOME!
  OTOCZ SWÓJ DOM LUKSUSEM!





Wychodząc naprzeciw potrzebom międzynarodowej społeczności 
architektów, designerów, inżynierów, ekspertów budowlanych 
oraz wykonawców, ALUMINCO przygotowało wyczerpującą 
gamę aluminiowych rozwiązań architektonicznych, które są 
innowacyjne, energetycznie wydajne i zrównoważone. Stanowią 
one ucieleśnienie najwyższej jakości, funkcjonalności 
i współczesnych standardów projektowych. ALUMINCO jest spółką 
posiadającą certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001, akredytowaną przez 
QUALICOAT SEASIDE CLASS, zaś wszystkie oferowane przez nią 
produkty są certyfikowane przez międzynarodowe organizacje ze 
względu na swoje wyjątkowe właściwości i efektywność.

Targeting the international community of architects, designers, 
engineers, construction experts and fabricators, ALUMINCO 
offers a complete range of architectural aluminium solutions that 
are innovative, energy efficient and sustainable, embodying top 
quality, high functionality and contemporary design standards. 
ALUMINCO is an ISO 9001 and ISO 14001 certified company, 
QUALICOAT SEASIDE CLASS accredited, while all our product 
lines are certified by International Institutions for their outstanding 
characteristics and performances.

At ALUMINCO, one aspect stands above all others: taking 
responsibility. Under the heading “A planet to love”, we are 
working on the issue of sustainability along the entire value chain, 
making a significant contribution to shaping a sustainable future 
through innovations, environmental products’ performance and 
green production with lower CO2 footprint and more efficient 
recycling.

W ALUMINCO jedna kwestia przeważa nad innymi: poczucie 
odpowiedzialności. W ramach akcji “Planeta Warta Zachodu” wraz 
z całym naszym łańcuchem wartości pracujemy nad świadomym 
środowiskowo zrównoważeniem działalności, w znaczący sposób 
przykładając się do kształtowania odpowiedzialnej ekologicznie 
przyszłości poprzez wprowadzanie innowacji, tworzenie przyjaznych 
naturze produktów i procesów produkcyjnych, ograniczanie emisji 
dwutlenku węgla oraz stosowanie bardziej skutecznych metod 
recyklingu.



ATES

THE FIRST 
IMPRESSION COUNTS 
THE MOST!
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Enhance your home’ s security and style with 
our extensive range of gates and fences.

Available in great choice of models and 
colours, ALUMINCO gates and fences 
require virtually no maintenance and will not 
rust or rot like steel or timber!

Whether you select a classic gate or a 
contemporary one, they will stand up to the 
test in time, as they are weather resistant 
even in coastal areas due to the high-quality 
powder coating and hardware.

Can be manual or automated, with 
aluminium gates offering the greatest 
advantage of a longer lifespan as a lighter 
gate reduces the wear on all components 
without compromising on security!

Gates are available in many configurations, 
hinged pedestrian gate, sliding driveway 
gate or side gate.

Popraw bezpieczeństwo i wygląd swojego 
domu z pomocą naszej bogatej oferty bram 
i ogrodzeń.

Dostępne w wielu stylach i kolorach, 
bramy i ogrodzenia Aluminco praktycznie 
nie wymagają konserwacji i nie ulegają 
degradacji tak jak stal czy drewno!

Niezależnie od tego, czy wybierzesz 
bramę z kolekcji o stylistyce klasycznej, 
czy współczesnej – dzięki wysokiej jakości 
elementom i malowaniu proszkowemu, 
wszystkie nasze produkty są odporne na 
niekorzystne warunki pogodowe, nawet na 
terenach przybrzeżnych.

Otwierane ręcznie lub automatycznie, 
lekkie bramy aluminiowe zapewniają 
największą żywotność danego systemu 
dzięki mniejszemu zużyciu komponentów, 
jednocześnie nie obniżając oferowanego 
poziomu bezpieczeństwa.

Bramy dostępne są w wielu różnych 
konfiguracjach, np. jako brama główna, 
przesuwna brama do podjazdu, czy furtka.

ATES
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ENCES

ADDING VALUE TO 
OUTDOOR LIVING 
SPACES!
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Our range includes aluminium fencing, 
pool fencing, privacy screens and garden 
fencing solutions.

All made from high quality aluminium and 
in numerous design variants, allowing 
freedom in Creativity!

A wide range of powder coat offer a 10-
year warrantee by QUALICOAT and our 
Wood Effect colors are truly remarkable!

Fences like gates are designed to be 
installed by a competent installer as well 
as a builder or handyman.

Nasza oferta ogrodzeń aluminiowych 
obejmuje m.in. ogrodzenia basenowe, 
ogrodowe oraz ogrodzenia zapewniające 
prywatność.

Wszystkie wykonane z wysokiej klasy 
aluminium i dostępne w rozlicznych 
stylach. Puść wodze swojej kreatywności!

Oferujemy szeroki wybór kolorów 
malowania proszkowego oraz 10 lat 
gwarancji od QUALICOAT, a także 
niezwykle efektywne wykończenie 
Wood Effect imitujące drewno.

Nasze ogrodzenia i bramy zostały 
zaprojektowane w taki sposób, że 
ich montażowi podołają zarówno 
profesjonalni monterzy, jak i amatorowie 
majsterkowania.
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Light, Durable and 
Corrosion Resistant 

Lekkie, Trwałe 
i odporne na 
korozję

Design Options to 
meet all needs

Szeroki wachlarz 
modeli na każdy gust

Aluminium is a light, durable metal with an excellent 
strength to weight ratio and corrosion resistance 
– making it an ideal material for outdoor products 
such as gates and fences.

Aluminium jest lekkim, wytrzymałym metalem 
o doskonałym stosunku wytrzymałości do masy 
oraz właściwościach antykorozyjnych, co czyni 
go idealnym materiałem do produkcji elementów 
montowanych na zewnątrz, takich jak bramy 
i ogrodzenia.

With a wide variety of design options, we are confident 
there is a gate or fence that can match your personal 
choice of design and style. Contemporary with horizontal 
or vertical lines, traditional or custom-made with a variety 
of aesthetics are being offered, enhancing a highly 
functional solution for your outdoor space.

Jesteśmy pewni, że spośród naszej bogatej oferty 
zróżnicowanych designów jesteśmy w stanie dobrać styl 
bramy lub ogrodzenia dopasowany pod każdym względem 
do danego projektu oraz gustu klienta. Nowoczesna 
prostota w pionie lub poziomie, tradycyjna ornamentalność, 
a może coś pomiędzy? Mnogość dostępnych opcji pozwala 
na dowolne definiowanie własnej przestrzeni.

THE REAL BENEFITS  
FOR BUILDERS, DESIGNERS  
& HOMEOWNERS 
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Easy to 
maintain 

Łatwe w 
utrzymaniu

Footprint 
matters

Ekologia ma 
znaczenie

No other material can offer the same advantages for gates 
and fences. The properties of aluminium ensure a minimum 
maintenance and longevity. Available in many different colors 
and finishes our gates and fences are made to last!

Nasze produkty projektowane są również pod kątem 
zapewnienia bezobsługowości oraz długowieczności. 
Dzięki szczególnym właściwościom aluminium oraz wysokiej 
trwałości zastosowanego wykończenia, estetyczny wygląd 
bram i ogrodzeń zagwarantowany jest na wiele lat.

Choosing a product with sustainability in mind is 
becoming more paramount. Aluminum boasts one of 
the highest recycling rates of any metal. Aluminco’s 
gates and fences are 100% recyclable, using super 
durable coatings and finishes resulting in a smaller 
environmental footprint for us and for you.

Coraz istotniejszym staje się wybieranie produktów, 
które cechuje ekologiczne zrównoważenie. 
Aluminium może pochwalić się jednym z najwyższych 
współczynników możliwości powtórnego przetworzenia 
spośród metali – ramy i ogrodzenia Aluminco są 
w 100% zdatne do recyklingu, co zmniejsza ich 
negatywny wpływ na środowisko naturalne.

The high standards that have guided ALUMINCO for more than 30 years, assure 
customers of cutting-edge technology and reliability on every new system.
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THE 
SYSTEM

The new system stands ready to the 
exciting world of gating performance, 
adaptable to any application from a hinged 
pedestrian gate to a sliding driveway gate 
or side door.

All design elements as well as high-quality 
components - perfectly aligned with one 
another - functionally and visually support 
the performance of the system.

Nowy system zrodził się z chęci 
stworzenia wydajnego, funkcjonalnego 
rozwiązania montażowego, które 
można będzie dostosować do każdego 
zastosowania – od małej, prostej furtki 
do wielkiej przesuwnej bramy.

Wszystkie wysokiej jakości elementy 
montażowe – doskonale ze sobą 
dopasowane – nie tylko zapewniają 
systemowi skuteczną wydajność, ale 
też współgrają z nim wizualnie.

Detailed views of the sash and grooved profiles, along with the pivot axis 
profile with INOX 316 PIN able to hold 250 kg each. Maximum single 
door sash is close to 4m² withstanding a maximum wind load of 2KPa.

Szczegółowy rzut na górne i dolne mocowania obramowań i profilów, 
a także na profil z osią obrotową z zawiasami ze stali nierdzewnej 
INOX 316, z których każdy zdolny jest utrzymać bezpiecznie 250 kg. 
Największa dopuszczalna powierzchnia skrzydła bramy wynosi prawie 
4 m2 i wytrzymuje podmuchy wiatru o obciążeniu do 2 KPa.
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Designed to perform, the gate system 
offers elegant sash and cover profiles, 
grooved profiles (rabote and ovals) 
of 15 mm thickness as infills and 
new generation of fittings, specially 
developed for gates, to fulfill the most 
varied of requirements concerning 
comfort and security in residential 
properties.

In addition to the standard hinges, pivot 
ones are also provided which allow 
sashes of larger dimensions.

The space between the pivot axis 
and side wall prevents any possible 
accidents and complies with EU 
specifications.

In terms of design, the system is 
characterized for its sleek lines, without 
any visible fixing points, offering an 
outstanding minimal design.

Zaprojektowany pod kątem 
wydajności, nasz system bramowy 
oferuje również eleganckie profile 
obramowania i maskownice oraz 
rowkowane profile sztachetowe 
o grubości 15 mm, a także nową 
generację mocowań zaprojektowaną 
specjalnie do bram. Pozwala nam to 
sprostać wymagającym potrzebom 
dotyczącym komfortu 
i bezpieczeństwa występującym 
w zastosowaniach prywatnych.

Poza standardowymi zawiasami 
dostępne są również zawiasy na 
osi obrotowej pozwalające na 
zamocowanie większego skrzydła 
bramy.

Przerwa pomiędzy osią zawiasu 
a powierzchnią mocowania 
zapobiega wszelkim wypadkom 
i spełnia wymagania Unii 
Europejskiej.

Cechą charakterystyczną tego 
rozwiązania są smukłe linie bez 
widocznych punktów mocowania, 
co skutkuje czystą, minimalistyczną 
estetyką.
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Designed to perform and catch the attention of 
both owners and visitors, the brand-new Linear 
Series meet the highest demands of today’s 
architecture for modern living outdoor spaces.

THE 
LINEAR 
SERIES
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Nowa, wpadająca w oko kolekcja Linear 
Series zachwyca prostą, elegancką 
stylistyką, spełniającą najsurowsze 
wymagania współczesnej architektury.
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With the motto “less is more” in mind, the Linear Series  has 
become the icon of a contemporary home. Slender aluminium 
profiles, horizontally aligned, create a stylish living environment, 
offering protection and freedom in equal measures.

THE 
LINEAR 
SERIES

14



Proste linie, trzeźwy i elegancki design. Kolekcja 
Linear Series stanowi ucieleśnienie maksymy 
„mniej znaczy więcej” i doskonale wkomponowuje 
się w minimalistyczne, współczesne projekty 
architektoniczne. Zgrabne, aluminiowe profile 
zapewniają w równym stopniu poczucie 
bezpieczeństwa, jak i swobody.
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THE 
LINEAR 
SERIES

The perfect blend between the 
simplicity of form, the smooth 
transition, and the interplay 
between privacy and generous 
outlooks.

Nowa generacja bram, furtek 
i ogrodzeń, zapewniająca doskonałe 
połączenie pomiędzy prostotą formy 
a bezpieczeństwem i funkcjonalnością.
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GL01 GL01 FL01
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THE TAILOR-
MADE  
SOLUTIONS
For that certain 
something extra. 

For those who want their gate to stand out 
of the ordinary, we have many tailor-made 
solutions for you! Contemporary or Classic, 
the choice is yours. Our range can satisfy 
your needs and make your outdoor area 
safe and beautiful.  

Personalize your outdoor space with this 
new product range and create that certain 
something extra or the “WOW effect” for 
your property.

Ready for more? 

Wychodząc naprzeciw zróżnicowanym 
wymaganiom, oczekiwaniom oraz 
potrzebom naszych klientów, 
oferujemy szyte na miarę rozwiązania 
ogrodzeniowe w szerokiej gamie 
stylistycznej i kolorystycznej.

Nasza nowa oferta umożliwia 
indywidualne dopasowywanie 
elementów kształtujących przestrzeń 
wokół domu, co pozwala nadać 
posiadłości wyjątkowego charakteru.

Gotowi na coś więcej?
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the XPAND solution

the WAVE solution 

the PERFORATED solution
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When dealing with Xpand patterns, the 
only limit is your imagination! Xpand 
is a polymorphic, light, cost-effective 
architectural design mesh, that adapts 
perfectly well within gates and fences. 

W pracy z produktami z serii Xpand, jedynym 
ograniczeniem jest wyobraźnia! Xpand to 
polimorficzne, lekkie, przystępne cenowo 
siatki, doskonale wkomponowujące się 
w bramy i ogrodzenia.
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THE 

 
SOLUTION

XP206 
SZEROKOŚĆ DRUTU: 6 mm
ŁĄCZNA GRUBOŚĆ: 14 mm
PRZEPUSZCZALNOŚĆ: 67.5%
WYMIARY (szer. × wys.):  
1000 × bez limitu / 1500 × bez limitu
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Xpand patterns are available in a variety 

of forms, motives and colors that differ 

according to the given dimensions, the light 

penetration and the design.

Siatki Xpand dostępne są w szerokim wachlarzu 

form, motywów i kolorów, które różnią się 

wymiarami, przepuszczalnością światła oraz 

designem.

XP101 
SZEROKOŚĆ DRUTU: 4 mm
ŁĄCZNA GRUBOŚĆ: 7.5 mm
PRZEPUSZCZALNOŚĆ: 49.3%
WYMIARY (szer. × wys.):  
1000 × bez limitu / 1500 × bez limitu

XP104 
SZEROKOŚĆ DRUTU: 4.5 mm
ŁĄCZNA GRUBOŚĆ: 8 mm
PRZEPUSZCZALNOŚĆ: 67.7%
WYMIARY (szer. × wys.):  
1000 × bez limitu / 1500 × bez limitu

XP105 
SZEROKOŚĆ DRUTU: 8 mm
ŁĄCZNA GRUBOŚĆ: 11 mm
PRZEPUSZCZALNOŚĆ: 49.3%
WYMIARY (szer. × wys.):  
1000 × bez limitu / 1500 × bez limitu

XP106 
SZEROKOŚĆ DRUTU: 4 mm
ŁĄCZNA GRUBOŚĆ: 7.8 mm
PRZEPUSZCZALNOŚĆ: 62.4%
WYMIARY (szer. × wys.):  
1000 × bez limitu / 1500 × bez limitu

XP109 
SZEROKOŚĆ DRUTU: 4 mm
ŁĄCZNA GRUBOŚĆ: 7.5 mm
PRZEPUSZCZALNOŚĆ: 59.4%
WYMIARY (szer. × wys.):  
1000 × bez limitu / 1500 × bez limitu

XP110 
SZEROKOŚĆ DRUTU: 8 mm
ŁĄCZNA GRUBOŚĆ: 10.5 mm
PRZEPUSZCZALNOŚĆ: 37%
WYMIARY (szer. × wys.):  
1000 × bez limitu / 1500 × bez limitu 

XP113 
SZEROKOŚĆ DRUTU: 4 mm
ŁĄCZNA GRUBOŚĆ: 8 mm
PRZEPUSZCZALNOŚĆ: 68.7%
WYMIARY (szer. × wys.):  
1000 × bez limitu / 1500 × bez limitu

XP201 
SZEROKOŚĆ DRUTU: 14 mm
ŁĄCZNA GRUBOŚĆ: 18 mm
PRZEPUSZCZALNOŚĆ: 50.1%
WYMIARY (szer. × wys.):  
1000 × bez limitu / 1500 × bez 
limitu
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XP204 
SZEROKOŚĆ DRUTU: 8 mm
ŁĄCZNA GRUBOŚĆ: 14 mm
PRZEPUSZCZALNOŚĆ: 64.3%
WYMIARY (szer. × wys.):  
1000 × bez limitu / 1500 × bez limitu

XP206 
SZEROKOŚĆ DRUTU: 6 mm
ŁĄCZNA GRUBOŚĆ: 11 mm
PRZEPUSZCZALNOŚĆ: 67.5%
WYMIARY (szer. × wys.):  
1000 × bez limitu / 1500 × bez limitu

XP301 
SZEROKOŚĆ DRUTU: 8 mm 
ŁĄCZNA GRUBOŚĆ: 13 mm
PRZEPUSZCZALNOŚĆ: 64.8%
WYMIARY (szer. × wys.):  
1000 × bez limitu / 1500 × bez limitu

XP203 
SZEROKOŚĆ DRUTU: 8 mm
ŁĄCZNA GRUBOŚĆ: 13.5 mm
PRZEPUSZCZALNOŚĆ: 65.8%
WYMIARY (szer. × wys.):  
1000 × bez limitu / 1500 × bez limitu

XP303 
SZEROKOŚĆ DRUTU: 6 mm
ŁĄCZNA GRUBOŚĆ: 9.5 mm
PRZEPUSZCZALNOŚĆ: 42.6%
WYMIARY (szer. × wys.):  
1000 × bez limitu / 1500 × bez limitu

XP304 
SZEROKOŚĆ DRUTU: 6 mm
ŁĄCZNA GRUBOŚĆ: 10.5 mm
PRZEPUSZCZALNOŚĆ: 45.5%
WYMIARY (szer. × wys.):  
1000 × bez limitu / 1500 × bez limitu

XP302 
SZEROKOŚĆ DRUTU: 8 mm
ŁĄCZNA GRUBOŚĆ: 11.5 mm
PRZEPUSZCZALNOŚĆ: 56.6%
WYMIARY (szer. × wys.):  
1000 × bez limitu / 1500 × bez limitu

XP333 
SZEROKOŚĆ DRUTU: 11.5 mm
ŁĄCZNA GRUBOŚĆ: 15.5 mm
PRZEPUSZCZALNOŚĆ: 58.6 %
WYMIARY (szer. × wys.):  
1000 × bez limitu / 1500 × bez limitu 

XP401 
SZEROKOŚĆ DRUTU: 20 mm
ŁĄCZNA GRUBOŚĆ: 28 mm
PRZEPUSZCZALNOŚĆ: 62.7%
WYMIARY (szer. × wys.):  
1000 × bez limitu / 1500 × bez limitu

XP503 
SZEROKOŚĆ DRUTU: 9 mm
ŁĄCZNA GRUBOŚĆ: 14 mm
PRZEPUSZCZALNOŚĆ: 55%
WYMIARY (szer. × wys.):  
1000 × bez limitu / 1500 × bez limitu
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Following the Xpand philosophy, Wave 
series  is giving super privacy on the 
covered area – mostly applied on fences 
and gates. Wave pattern is available in 
aluminum sheet W100 and reinforced 
aluminium sheet W101 due to the 
additional vertical aluminum bars.

Rozwiązania ogrodzeniowe z serii Wave 
bazują na filozofii produktów Xpand, 
uzupełniając ją o dodatkowe poczucie 
prywatności i bezpieczeństwa – tak istotne 
z punktu widzenia roli ogrodzeń i bram. 
Wzór Wave dostępny jest w dwóch 
wersjach: WV100 – lekkiego zaplotu 
z aluminium, oraz WV101 – wzmocnionego 
pionowym użebrowaniem.
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THE  

SOLUTION

WV101 
SZEROKOŚĆ WSTĘGI: 21.5 mm
ŁĄCZNA GRUBOŚĆ: 14.5 mm
WYMIARY (szer. × wys.): 
2000 x 1000
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THE  
PERFORATED
SOLUTION

A fresh inspiration for gates with 
aluminium laser-cut panels, offering more 
personalised solutions for gates and 
fences. Perfect choice for any style of 
home.
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Ornamentalny charakter produktów z serii 
Perforated stanowi architektoniczną inspirację 
wzbogacającą każdy dom o dodatkowy element 
stylistyczny.

Laserowo wycinane panele oferują możliwość 
projektowania zindywidualizowanych projektów 
bram i ogrodzeń, już od progu witających 
domowników i gości jako małe dzieła sztuki.
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THE  
PERFORATED
INTEGRATION
Three patterns are selected by our design team to meet current trends. Use 
them as fences, or a gate. The choice is yours. 
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Nasz zespół projektantów wybrał trzy wzory najbardziej odpowiadające 
obecnym trendom stylistycznym. Nadają się doskonale zarówno do bram, 
jak i do ogrodzeń.
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THE 
BLIND 
SERIES
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Blind V

Modern designs and countless combinations meeting the 
needs of modern architectural buildings. Gates made of 
aluminium profiles in vertical lines combined with inox 
inserts, which makes them a true jewel placed at your house 
entrance. 

THE 
BLIND 
SERIES
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Nowoczesne linie i niezliczone 
konfiguracje, które łatwo dopasować 
do stylu danego budynku. Dodatki ze stali 
nierdzewnej dodają całości unikalnego 
charakteru.
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GV01 GV02

GV03

GV04

GV01

GV05
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GV06 GV06

FV02

FV70 FV06

FV01
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The profile can be 
combined with built-in 
inox elements (070-019) 
on the same level. 

Możliwość połączenia 
profilu z częściami ze stali 
nierdzewnej (070-019) 
osadzonych na tym 
samym poziomie.

The profile can be 
combined with built-in 
inox elements (510-918) 
on two levels. 

Możliwość połączenia 
profilu z częściami ze stali 
nierdzewnej (510-918) 
osadzonych w zagłębieniu.

A B

Vertical rabote can be 
combined with 6 mm 
triplex glass. 

Możliwość połączenia 
profilu ozdobnego 
z trójwarstowwym 
szkłem ochronnym 
o grubości 6 mm.

Profiles can be 
combined with inox 
profile. 

Możliwość połączenia 
profilu z częściami ze stali 
nierdzewnej.

Sand blasted glass 
Szkło piaskowane

Black glass 
Szkło czarne

100 mm
100 mm

A

C

B

D

15 mm20 mm
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A variation of the main pattern made of aluminium 
slats in horizontal mounting. Available in a wide 
range of patterns and colors as well as imitation 
wood shades.

THE 
BLIND 
SERIES

Blind Η
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Wersja bazująca na oryginalnym wzorze, ale z 
aluminiowymi sztachetami ułożonymi poziomo. 
Dostępna w różnych stylach i kolorach, również 
z wykończeniem imitującym odcienie drewna.
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GH02 GH02

GH01 GH01

GH04 GH05
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GH07GH06

FH06

FH70

FH02

FH70
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Heavy duty hinge supporting 100 Kgr frame.
Solidny zawias utrzymujący drzwi i bramy ważące 
do 100 kg.

Horizontal rabote can be combined with 6mm triplex 
laminated glass. 
Możliwość połączenia poziomych profilów sztachetowych 
z trójwarstowwym szkłem ochronnym 
o grubości 6 mm.

Sand blasted glass 
Szkło piaskowane

Black glass 
Szkło czarne

The profile can be combined with built-in inox insert of the same color. 
Możliwość połączenia profilu z wkładką ze stali nierdzewnej tego samego koloru.
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THE 
CUBIC 
SERIES

This distinctly modern series with 
perforated infils and polycarbonate sheets 
on a straight frame, bring a sleek design 
and give character to any gate or fence.
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Wyraźnie nowoczesna stylizacja z perforowanymi 
panelami i płytami z poliwęglanu wkomponowanymi 
w proste ramy nada każdej bramie lub ogrodzeniu 
eleganckiego charakteru.
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GC06

GC01

GC05

GC01

GC03

GC07
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GC09

GC10 GC11

GC08

GC12 GC13
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External stainless pivot hinge that can be adjusted by +/-2mm.
Zawias boczny z możliwością regulacji o +/-2mm.

Supporting frame and aluminium profile.
Aluminiowe mocowanie obramowania. 

THE 
CUBIC 
SERIES
Details
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The new generation of aluminium 
gates providing a solid, modern and 
discreet solution. Gates that are easy to 
assemble and to install and do not need 
maintenance.

THE 
DISCRETE 
SERIES
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GD01

GD04

GD06

FD01

Nowa generacja bram z aluminium 
oferująca trwałe, nowoczesne i niekrzykliwe 
rozwiązania, które są łatwe w montażu 
i praktycznie bezobsługowe.
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These gates are the epitome of class and 
prestige! Every home takes on the look of 
a mansion thanks to the imposing but also 
detailed designs. The gates are designed and 
produced using high quality aluminium profiles 
and infills, to last for a lifetime, with little or no 
maintenance. Robust yet light they will welcome 
your visitors and keep out any intruders.
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THE 
CLASSIC 

SERIES

Bramy z tej kolekcji stanowią prawdziwą 
przyszłość klasyki! Dzięki ich imponującemu, 
potężnemu, lecz dopracowanemu 
w najmniejszych szczegółach wyglądowi, 
każdy dom może wyglądać jak pałac. Bramy 
te wykonane są z aluminiowych części 
najwyższej klasy, dzięki czemu praktycznie 
bezobsługowo starczą na całe życie. Solidne 
i lekkie, miło powitają w domu chcianych 
gości, a tych niechcianych utrzymają na 
dystans.
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THE 
CLASSIC 
SERIES

Na kolekcję Classic składają się 
wysokiej jakości, trwałe bramy 
dostępne w różnych wzorach 
i wykończeniach oferujących 
zabezpieczenie przed niekorzystnymi 
warunkami pogodowymi, nawet 
na obszarach nadmorskich, dzięki 
certyfikatowi QUALICOAT. Istnieje 
również możliwość nadania 
elementom wyglądu drewna.

Choose from a selection of designs 
and combinations for a more 
personalized gate which makes any 
home unique.
Available in many powder coating 
colours certified by QUALICOAT 
label, offering maximum protection 
against corrosion and seaside salinity, 
as well as wood effect for a more 
natural look.
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KP. 40KP. 30

KP. 40

KP. 30
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KP. 022

KP. 018

KP. 021

KP. 020

KP. 011KP. 010KP. 002
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THE 
FIN 

An ultra-modern and minimal design for fences and dividing sections, 
The FIN Series fences feature a selection of vertical aluminium slats, 
mounted between posts totally mechanically without any visible screws 
or bolts.
Protecting your home and privacy is no longer an issue!
Suitable for commercial use as well due to the robustness and 
maintenance free quality.
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FC. 201

FC. 202

FC. 203

Ultranowoczesny, minimalistyczny design ogrodzeń i przegród 
serii FIN oferuje szeroką gamę stylów bazujących na ułożonych 
poprzecznie profilach sztafetowych mocowanych między słupkami 
bez widocznych śrub czy wkrętów.
Ochrona i ozdoba domu w jednym!
Produkty z gamy FIN nadają się również do zastosowań 
komercyjnych ze względu na swoją mocną budowę oraz 
bezobsługowość.
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Designed as playground fencing, the 
Play Series creates a safe and secure 
boundary for children to play in. Suited to 
all kinds of facilities, from theme parks to 
holiday resorts and shopping centres. 

THE 
PLAY 
SERIES

62



Zaprojektowane głównie z myślą o placach zabaw, 
produkty z serii Play stanowią oczywisty wybór tam, 
gdzie ważne są najwyższe standardy bezpieczeństwa 
zawarte w atrakcyjnej, żywej formie. Ogrodzenia 
te tworzą przestrzenie o bezpiecznej, przyjaznej 
atmosferze w dowolnym miejscu – w parku rozrywki, 
kurorcie wakacyjnym, czy też w galerii handlowej.
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Children need a safe and secure playground, whether in schools and day-care 
centers or sports and play facilities, in their own yard, in a public park or on the 
grounds of a hotel.

With electrostatic coating RAL colors or natural-looking wood effect, the Play 
Series of Aluminco not only enhance the appearance of any playground but also 
offer a secure place to children for play and activity.
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Dzieci potrzebują przestrzennego i bezpiecznego miejsca do zabawy – w szkole, w świetlicy, 
w parku, koło hotelu, czy na własnym podwórku.

Malowane proszkowo na rozmaite kolory RAL lub wykończone w imitacji drewna, produkty 
Aluminco z kolekcji Play poprawią nie tylko wygląd, ale też bezpieczeństwo każdego placu 
zabaw.
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Modern architecture is inspired from attractive shades and colors.

In this respect, gates and fences are offered in a wide color palette in powder coating, whereas a collection of 
fifteen (15) wood effect options such as Oak, Walnut, Cherry, Nussbaum, Basswood, and ten (10) more offer an 
unmatched combination of mainstream aesthetics and enhanced durability.

This enables almost all visual requirements to be met, and also allows the specific characteristics of aluminium 
gates and fences to be highlighted.

Aluminco highly recommends super durable powders (Qualicoat Class 2) for both residential and commercial 
applications, as they upscale the value of the products, providing long lasting color preservation and unique 
aesthetics.

THE COLORS
Meet all visual requirements 
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Nowoczesna architektura czerpie inspirację z atrakcyjnych odcieni i kolorów.

Z tego względu Aluminco oferuje swoje bramy i ogrodzenia z możliwością proszkowego pomalowania 
na rozmaite barwy, zaś opcja wykończenia elementów w imitacji aż piętnastu gatunków drewna, takich 
jak dąb, orzech, wiśnia czy lipa umożliwia niezwykle efektowne połączenie klasycznego wyglądu z 
nowoczesną trwałością.

Pozwala to realizować najśmielsze projekty i niemal dowolnie dobierać konfiguracje spośród różnych 
stylów, ale też podkreślić charakterystyczne cechy bram i ogrodzeń wykonanych z aluminium.

Aluminco poleca wyjątkowo trwałe malowania proszkowe w standardzie Qualicoat Class 2 do zastosowań 
zarówno prywatnych, jak i komercyjnych, ponieważ podnoszą one jakość produktów na jeszcze wyższy 
poziom, oferując długotrwałość kolorów i niepowtarzalną estetykę.
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Silent mechanism. 
Ciche działanie.

Key release system. 
Dostęp do mechanizmu 
zabezpieczony kluczem.

Cast aluminium body 
of 4.5 Kgr.
Odlewany z aluminium 
korpus o wadze 4,5 kg.

24V Electronic unit. 
Układ elektroniczny 24V.

Control unit Star with 
radio receiver.
Odbiornik sygnału 
radiowego Star.

Automation for sliding gates precise 
and silent mechanics

Automatyzacja do bram przesuwnych
Precyzyjne i ciche mechanizmy

Stylo 4, 4 channel remote 
control (2 pcs).
Pilot Stylo 4 z czterema 
kanałami (2 szt.)

VIKY 11 Pair of photo 
cells (2 pcs).
Para komórek 
fotoelektrycznych VIKY 
11 (2 szt.)

Dynamos automation systems: 994.ΜΤ10S 
W pakiecie z systemem Dynamos: 994.ΜΤ10S

TECHNICAL 
SPECIFICATIONS
SPECYFIKACJE 
TECHNICZNE

Power supply 
voltage
Napięcie 
zasilające 
(Vac 50Hz)

Operation 
voltage
Napięcie 
robocze
(Vac/Vdc)

Motor power 
Moc silnika
(W)

Operating 
temperature
Temperatura 
robocza
(°C)

Speed
Prędkość 
(m/min)

Work cycle
Cykl roboczy
(%)

Dimensions
Wymiary
(mm)

Automation 
weight
Waga systemu 
(kg)

Maximum 
gate weight
Maksymalna 
waga bramy
(kg)

Dynamos 
24/350LT

230 24 40 -20/+55 9/15 50 325x185x274 9 350

Typical single sash sliding 
gate construction 
Przykład typowego układu 
bramy przesuwnej 
z jednym skrzydłem

Dynamos system motor details 
Informacje o systemie Dynamos

Dynamos sturdy materials offer credibility, security and silent sliding. It is 
made of cast aluminium, ABS plastic parts with anti-UVA ray treatment 
and pure polyester painting tha can stand up to any sort of weather. The 
system can operate a sliding gate up to 350 Kgr.

Elementy mechaniczne systemu Dynamos wykonane z trwałych 
materiałów zapewniają bezawaryje, bezpieczne i ciche działanie 
bram przesuwnych. Wyprodukowane są z odlewanego aluminium, 
poliwęglanów ABS zabezpieczonych przeciwko działaniu 
promieniowania ultrafioletowego i pokryte malowaniem poliestrowym, 
dzięki czemu przetrwają każdą pogodę. System ten może obsługiwać 
bramy ważące do 350 kg.

Advantages
• Motor speed regulation.
• Regulation of resistance to 

obstacles. 
• Automatic route scheduling.
• Possibility to add remote controls.
• Noiseless movement achieved by 

a plastic gear-rack. 
• Remote control of long range 

channels.

Zalety
• Regulacja prędkości działania.
• Regulowana siła reakcji na opór.
• Automatyczne 

harmonogramowanie.
• Możliwość dostrojenia większej 

liczby pilotów.
• Cicha praca dzięki plastikowej 

listwie zębatej.
• Pilot z czterema kanałami 

o dalekim zasięgu.

The automation systems have been 
constructed in compliance with the 
instructions and the European regulations 
on impact test in accordance with UNI EN 
12445 and UNI EN 12453 specifications.

System automatyzacji został 
zaprojektowany zgodnie z zaleceniami 
i rozporządzeniami Unii Europejskiej dot. 
odporności na uderzenia i spełnia wymogi 
stanrdadów UNI EN 12445 oraz UNI EN 
12453.

Automations Dynamos
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The automation systems have been 
constructed in compliance with the 
instructions and the European regulations 
on impact test in accordance with UNI EN 
12445 and UNI EN 12453 specifications.

System automatyzacji został 
zaprojektowany zgodnie z zaleceniami 
i rozporządzeniami Unii Europejskiej dot. 
odporności na uderzenia i spełnia wymogi 
stanrdadów UNI EN 12445 oraz UNI EN 
12453.

Precise regulation of 
mechanical stop.
Dokładna regulacja 
mechanicznej blokady. 

Silent sliding system.
Ciche działanie. 

Protected electronics.
Zabezpieczone układy 
elektroniczne. 

Back up battery.
Zapasowa bateria. 

High performance automation for 
swing gates
 

Wydajne mechanizmy do 
automatyzacji bram skrzydłowych

Modus automation systems: 994.ΜΤ10S (Double hinged door) 
W pakiecie z systemem Modus: 994.ΜΤ12D (Skrzydła dwuzawiasowe)

Modus system motor details.  
Informacje o systemie Modus. 

Thanks to its innovative design, the Modus automation system may 
operate on long gate sashes 2.8 m, weighing up to 300 Kgr. It is 
equipped with a special mechanism allowing for the accurate regulation 
of each sash. It is easily and fast installed while it guarantees safety, 
durability and speed.

Dzięki swojemu innowacyjnemu designowi, system automatyzacji 
Modus jest w stanie operować skrzydłami bram o długości 2,8 m 
i o wadze nawet do 300 kg. Wyposażony jest w specjalny mechanizm 
umożliwiający precyzyjne regulowanie działania obu skrzydeł. Mimo 
prostego i szybkiego montażu gwarantuje on bezpieczeństwo, 
długotrwałość i wysoką prędkość działania.

Built-in motor on the 
gear (2 pcs).
Silnik wbudowany w 
ramię (2 pcs).

Typical double leaf tilt and 
turn gate construction
Przykład typowego układu 
bramy skrzydłowej

TECHNICAL 
SPECIFICATIONS
SPECYFIKACJE 
TECHNICZNE

Power 
Supply 
Voltage 
Napięcie 
zasilające
(Vac 50Hz)

Operation 
voltage
Napięcie 
operacyjne 
(Vac/Vdc)

Motor 
Power 
Moc silnika
(W)

Absortion
Prąd 
roboczy
(A)

Operating 
temperature
Temperatura 
robocza 
(°C)

Speed
Prędkość 
(rpm)

Work cycle
Cykl 
roboczy
(%)

Dimensions
Wymiary
(mm)

Automation 
weight
Waga 
systemu
(kg)

Maximum 
gate weight
Maksymalna 
waga bramy
(kg)

Modus 280 230 24 30 1,25 -20/+55 0,9/1,5 50 165x250x306 7,5 2,8 m/300 kg

Stylo 4, 4 channel remote 
control (2 pcs).
Pilot Stylo 4 z czterema 
kanałami (2 szt.)

VIKY 11 Pair of photo 
cells (2 pcs).
Para komórek 
fotoelektrycznych VIKY 
11 (2 szt.)

Automations Modus

Modus
(2 pcs)
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Automations Jet

Key release system.
Dostęp do mechanizmu 
zabezpieczony 

Silent sliding 
system.
Ciche działanie.

Optional protective 
brushes.
Opcjonalne szczotki 
ochronne. 

Mechanical limit switch.
Mechaniczna regulacja. 

Jet automation system motor details. 
Informacje o systemie Jet.

Outdoor electronic receptor box. It contains the 
Star electronic order receptor.
Zewnętrzna obudowa odbiornika. Zawiera 
odbiornik sygnałów radiowych Star.

Stylo 4, 4 channel remote 
control (2 pcs).
Pilot Stylo 4 z czterema 
kanałami (2 szt.)

VIKY 11 Pair of photo 
cells (2 pcs).
Para komórek 
fotoelektrycznych VIKY 
11 (2 szt.)

TECHNICAL 
SPECIFICATIONS
SPECYFIKACJE 
TECHNICZNE

Power 
supply 
Voltage 
Napięcie 
zasilające
(Vac 50Hz)

Operation 
voltage
Napięcie 
robocze 
(Vac/Vdc)

Motor 
power 
Moc 
silnika
(W)

Operating 
Temperature
Temperatura 
robocza (°C)

Run
Bieg 
(mm)

Speed
Prędkość 
(m/min)

Work 
cycle
Cykl 
roboczy
(%)

Dimensions
Wymiary
(mm)

Automation 
weight
Waga systemu 
(kg)

Maximum gate 
weight
Maksymalna 
waga bramy 
(kg)

Jet 24 230 24 40 -20/+55 360 0,013/0016 90 100x820x110 7 3m/600 kg

Advantages
• Ease of installation.
• Robust and durable 

construction.
• Modern design.

Zalety
• Łatwy montaż.
• Solidna i trwała konstrukcja.
• Nowoczesny design.

Outdoor receptor box. 
Odbiornik radiowy.

Jet automation system package: 994.ΜΤ22D (Double hinged door) 
W pakiecie z systemem Jet: 994.ΜΤ22D (Portail à deux vantaux)

Automation for swing gates
Design and technology 

System do automatyzacji bram skrzydłowych
Styl i technologia

Elegant design matching all swinging gates. Thanks to the extractable 
connector it is easily and fast installed and maintained. All the parts are 
equipped with special rollers to reduce friction and noise. Ideal for a 
large gate sash of up to 600kg.

Elegancki, stylowy i solidny, system Jet nadaje się do każdego rodzaju 
bramy skrzydłowej. Dzięki zastosowaniu rozłącznego mocowania, jego 
montaż i serwis są szybkie i łatwe. Wszystkie części wyposażone są 
w specjalne elementy obniżające opór i hałas. Idealne rozwiązanie do 
bramy ze skrzydłami ważącymi do 600 kg.

The automation systems have been 
produced in compliance with the instructions 
and the European regulations on impact 
test in accordance with UNI EN 12445 and 
UNI EN 12453 specifications.

System automatyzacji został 
zaprojektowany zgodnie z zaleceniami 
i rozporządzeniami Unii Europejskiej dot. 
odporności na uderzenia i spełnia wymogi 
stanrdadów UNI EN 12445 oraz UNI EN 
12453.
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Automations Intro

Outdoor receptor box. 
Odbiornik radiowy.

Advantages
• Underground installation.
• Robust and safe installation. 
• Release lever for manual opening. 

Zalety
• Montaż pod ziemią.
• Solidna i trwała konstrukcja.
• Dźwignia bezpieczeństwa 

umożliwiająca ręczne otwieranie 
bramy.

Intro automation system package: 994.ΜΤ32D (Double hinged door) 
W pakiecie z systemem Intro: 994.ΜΤ32D (Portail à deux vantaux)

Underground 
installation.
Montaż pod ziemią.

Robust and easy 
release.
Solidny, łatwy w 
obsłudze mechanizm 
wyzwalający.

TECHNICAL 
SPECIFICATIONS
SPECYFIKACJE 
TECHNICZNE

Power Supply 
Voltage 
Napięcie 
robocze
(Vac 50Hz)

Operation 
voltage
Napięcie 
robocze 
(Vac/Vdc)

Motor 
power 
Moc silnika
(W)

Absortion
Prąd 
roboczy
(A)

Operating 
temperature
Temperatura 
robocza
(°C)

Level of 
protection
Poziom 
ochrony
(IP)

Work 
cycle
Cykl 
roboczy
(%)

Dimensions 
Wymiary
(mm)

Automation 
weight
Waga 
systemu
(kg)

Maximum 
gate weight
Maksymalna 
waga bramy
(m/kg) 

Intro 24 230 24 50 2,5 -20/+55 IP67 60 340x170x410 10 2,5m/400 kg

Automation for swing gates 
Invisible comfort

System do automatyzacji bram skrzydłowych
Dyskretny komfort 

The receded installation makes automation completely invisible so that 
the appearance of the gate is not modified. The solid cast aluminium 
accessories ensure reliable operation and very little maintenance. If 
there is no electricity, the gate can be opened immediately thanks to 
the provided release lever, which can be easily turned with the slightest 
effort. 

Mechanizm systemu Intro jest ukryty pod ziemią, dzięki czemu nie 
wpływa na estetykę bramy. Części odlewane z aluminium gwarantują 
bezproblemową i bezobsługową pracę. W przypadku awarii prądu 
brama może być otwarta ręcznie dzięki zastosowaniu łatwo dostępnej 
dźwigni wyzwalającej.

Outdoor electronic receptor box. It contains the 
Star electronic order receptor.
Zewnętrzna obudowa odbiornika. Zawiera 
odbiornik sygnałów radiowych Star.

Stylo 4, 4 channel remote 
control (2 pcs).
Pilot Stylo 4 z czterema 
kanałami (2 szt.)

VIKY 11 Pair of photo 
cells (2 pcs).
Para komórek 
fotoelektrycznych VIKY 
11 (2 szt.)

Intro automation system motor details. 
Informacje o systemie Intro.

The automation systems have been 
produced in compliance with the instructions 
and the European regulations on impact 
test in accordance with UNI EN 12445 and 
UNI EN 12453 specifications.

System automatyzacji został 
zaprojektowany zgodnie z zaleceniami 
i rozporządzeniami Unii Europejskiej dot. 
odporności na uderzenia i spełnia wymogi 
stanrdadów UNI EN 12445 oraz UNI EN 
12453.
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Automations Rolls

Mechanics with ball 
bearings.
Mechanizmy z łożykami 
kulkowymi.

Precise electronincs.
Precyzyjny układ 
elektroniczny.

Steel rail. Thickness 
1.3 mm.
Stalowa prowadnica 
o grubości 1,3 mm.

Fast assembling.
Szybki montaż.

Automation for sectional & overhead doors
Innovative design

System do automatyzacji bram segmentowych 
i uchylnych

The rotating opening of the central cover makes easy the access to the 
control board. The electronic unit has a plastic cover with simple buttons 
for easy use. The pre-assembled 3meters long guides optimize the 
installation time and can operate a door of maximum height 2.45 m. The 
buffer batteries allow the functioning even during a black-out.

Zamontowany w ścianie odbiornik ułatwia obsługę. Mechanizm jest 
cichy i bezawaryjny, a dołączona w pakiecie prowadnica o długości 
3 m przyspieszają i ułatwiają montaż systemu, który może operować 
bramami do 2,45 m wysokości. Dzięki zapasowej baterii bramę można 
otworzyć nawet w przypadku awarii prądu.

Assembled rail.
Gotowa prowadnica.

Typical overhead 
door construction
Przykład typowego 
układu bramy 
uchylnej

TECHNICAL 
SPECIFICATIONS
SPECYFIKACJE 
TECHNICZNE

Power 
supply 
voltage 
Tension du 
prise de 
courant 
(Vac 50Hz)

Operation 
voltage
Napięcie 
robocze 
(Vac/Vdc)

Motor 
power
Moc 
silnika
(W)

Operating 
temperature
Temperatura 
robocza
(°C)

Absortion
Prąd 
roboczy
(A)

Speed 
Prędkość 
(cm/sec)

Work 
cycle
Cykl 
roboczy
(%)

Dimensions
Wymiary 
(mm)

Max. dimensions 
sectional door
Maksymalne 
wymiary bramy 
segmentowej
(m2)

Max. 
dimensions 
overhead door 
Maksymalne 
wymiary bramy 
uchylnej (m2)

Rolls 700 230 24 40 -20/+55 0,8 9/16 60 414x264x110 10 10

Stylo 4, 4 channel remote 
control (2 pcs).
Pilot Stylo 4 z czterema 
kanałami (2 szt.)

Rolls automation system package: 994.ΜΤ50D 
W pakiecie z systemem Rolls: 994.ΜΤ50D

Rolls automation system motor details. 
Informacje o systemie Rolls.

Advantages
• Applicable to sectional and 

overhead doors. Electronic unit 
on the control board. Release 
operation for manual opening. 

Zalety
• Do bram segmentowych 

i uchylnych.
• Łatwo dostępny układ 

elektroniczny.
• Mechanizm wyzwolenia 

bramy pozwalający na ręczne 
otwieranie.

The automation systems have been 
produced in compliance with the instructions 
and the European regulations on impact 
test in accordance with UNI EN 12445 and 
UNI EN 12453 specifications.

System automatyzacji został 
zaprojektowany zgodnie z zaleceniami 
i rozporządzeniami Unii Europejskiej dot. 
odporności na uderzenia i spełnia wymogi 
stanrdadów UNI EN 12445 oraz UNI EN 
12453.
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Automation system accessories 
Akcesoria do systemów do automatyzacji

994.ΕΜ03
Wall or desktop remote 
control Novo Tx 4 channel 
433,92MHz (indicated for 
household application).
Panel zdalnego sterowania 
Novo Tx, cztery kanały, 
433,92 MHz (do użytku 
wewnątrz).

994.ΕΜ02
Led 24V Novo light wall 
lighting with internal antenna 
of 433,92MHz.
Światło naścienne ledowe 
Novo 24V z wbudowaną 
anteną 433,92 MHz.

994.ΕΜ008
Novo Digy numeric radio 
keypad, 4 channels 
433,92MHz (range 100m).
Panel zdalnego sterowania 
z klawiaturą numeryczną 
Novo Digy, cztery kanały, 
433,92 Mhz (zasięg 100 m).

994.ΕΜ05
Tower Column 50 500mm 
high from anodized 
aluminium for 1 Viky 11 
photo cell (2 pcs/pac.).
Słupek Tower z 
anodowanego aluminium 
o wysokości 500 mm do 
montażu jednej komórki 
fotoelektrycznej Viky 11 
(2 szt./opak.).

994.ΕΜ04
Viky 11, pair of photo cells 
(2 pcs/pac.).
Para komórek 
fotoelektrycznych Viky 11 (2 
szt./opak.)

994.ΕΜ01
Stylo 4, 4 channel remote control.  
Available colors (white, blue, green, red).
Pilot Stylo 4 z czterema kanałami.
Dostępne różne kolory (biały, niebieski, 
zielony, czerowny).

994.EΜ07
Plastic gear rack 1m 
Cris 100.
Plastikowa listwa zębata 
1 m Cris 100.

994.EΜ009
Fred Myo 2, external 
radio receiver 2 
channels.
Zewnętrzny odbiornik 
Myo 2, dwa kanały.

994.EΜ010
Myo C4 BL 4 radio 
transmitter with copy 
function.
Pilot Myo C4 BL z czterema 
kanałami i funkcją 
kopiowania częstotliwości.

994.EΜ012
Sliding arma Modus 
1,8m-300kg.
Ramię systemu Modulus 
1,8 m - 300 kg.

994.EΜ014
Battery 24V.
Bateria 24V.

994.EΜ013
Battery charge for Modus & 
Dynamos automations.
Ładowarka baterii systemów 
Modus i Dynamus.
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UO910-2CIX
75mm tilt and turn gate 
lock cylinder. 
Wkładka zamka do 
bramy skrzydłowej 
75 mm.

ΕΑ410-728
75mm tilt and turn gate 
security lock cylinder.
Wkładka zamka 
zabezpieczającego do 
bramy skrzydłowej 75 mm.

ΕΑ410-724
60mm sliding gate lock 
cylinder. 
Wkładka zamka do bramy 
przesuwnej 60 mm.

4904
Swinging door stop.
Blokada drzwi 
skrzydłowych.

177-401 / 177-402
Sliding door roller Ø70 
attached by screws.
Kółeczko do bramy 
przesuwnej Ø70,
montaż na śruby.

182-400
Sliding door roller teflon 
Ø31.
Teflonowe kółeczko do 
bramy przesuwnej Ø31.

4944
Frame-sash hinge
Zawias skrzydło-ościeżnica

4943
Frame-sash hinge
Zawias skrzydło-ościeżnica

UO250-1FAS
Frame-sash hinge
Zawias skrzydło-ościeżnica

165-400
Inox handle (pair).
Klamka ze stali nierdzewnej 
(para).

181-401
Sliding gate hook lock. 
Zamek hakowy do bramy 
przesuwnej.

165-100
Sliding gate lock cylinder 
(pair).
Osłona zamka bramy 
przesuwnej (para)

165-401L  
(left/lewa)
165-401R  
(right/prawa)
Inox handle (single).
Klamka ze stali nierdzewnej 
(pojedyczna).

ΕΑ410-715
35mm tilt and turn lock. 
Zamek do bramy 
skrzydłowej 35 mm.

4145
Sliding door roller 
support.
Mocowanie naścienne 
bram przesuwnych.

297
Plastic cover for column 
070-001
Plastikowa zaślepka 
słupka 070-001

298
Plastic connector for 
070-002
Plastikowa łączka do 
070-002

299
Plactic cover for 
070-004
Plastikowa 
maskownica do 
070-004

4118 / 4120
Support column 70-001 / 
963 & 965
Podpora słupka 70-001 / 
963 & 965

300
Cover for  
059-010
Maskownica do  
059-010

4113
Suppotr foot for column 
963 & 965
Stopa montażowa słupka 
963 & 965

Accessories / Elementy 
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Handle mat nickel / chrome
Uchwyt nikiel matowy / chrom

DŁUGOŚĆ mm KOD
400 0871X2-040
500 0871X2-050
600 0871X2-060
800 0871X2-080
1000 0871X2-100
1200 0871X2-120
1500 0871X2-150
1600 0871X2-160
1800 0871X2-180
2000 0871X2-200

Handle mat nickel
Uchwyt nikiel matowy

DŁUGOŚĆ mm KOD
400 0873X1-040
500 0873X1-050
600 0873X1-060
800 0873X1-080
1000 0873X1-100
1200 0873X1-120
1500 0873X1-150
1600 0873X1-160
1800 0873X1-180
2000 0873X1-200

Handle nickel / inox
Uchwyt nikiel / stal nierdzewna

DŁUGOŚĆ mm KOD
400 0879X3-040
500 0879X3-050
600 0879X3-060
800 0879X3-080
1000 0879X3-100
1200 0879X3-120
1500 0879X3-150
1600 0879X3-160
1800 0879X3-180
2000 0879X3-200

Handle mat nickel
Uchwyt nikiel matowy

DŁUGOŚĆ mm KOD
300 0883X1-025
555 0883X1-050

Handle nickel / inox
Uchwyt nikiel / stal nierdzewna

DŁUGOŚĆ mm KOD
400 0669X3-040
500 0669X3-050
600 0669X3-060
800 0669X3-080
1000 0669X3-100
1200 0669X3-120
1500 0669X3-150
1600 0669X3-160
1800 0669X3-180
2000 0669X3-200

Handle nickel / inox
Uchwyt nikiel / stal nierdzewna

DŁUGOŚĆ mm KOD
455 0461X3-040
657 0461X3-060
858 0461X3-080
1059 0461X3-100

Handle nickel / inox
Uchwyt nikiel / stal nierdzewna

DŁUGOŚĆ mm KOD
890 0617X3-089

Handle Ø40 anodised aluminum
Uchwyt Ø40 z anodowanego 
aluminium

DŁUGOŚĆ mm KOD
600 165-500

Handles / Uchwyty
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