Drzwi
• chłodnicze
• mroźnicze
• technologiczne i sanitarne
• do kontrolowanej atmosfery
• automatyczne

Firma ARM –

Innowacja w oparciu o doświadczenie

Firma ARM od 15 lat produkuje innowacyjne

spojrzenia na wszystko, zarówno rzeczy, które są

systemy drzwiowe, które są praktyczne w formie

powszechnie akceptowane jak i podejmowanie

i funkcji. Zarówno w zakładach produkujących,

nowych wyzwań na miarę możliwości.

składujących i dystrybuujących żywność – nasze
rozwiązania się sprawdziły.

Podstawą naszych produktów jest wysoka jakość
oraz trwałość przy zachowaniu przystępnej ceny.

Jako firma rodzinna, kładziemy duży nacisk na
dobrą atmosferę w pracy i uczciwe relacje z naszymi

Wszystkie te działania przybliżaj nas do naszego
głównego celu:

klientami i dostawcami materiałów. Zawsze świa-

Aby zadowolić naszych klientów!

domi najnowszych trendów, elastycznie reagujemy
na potrzeby naszych klientów.
Opracowujemy nowe i ulepszamy istniejące rozwiązania. Zwracamy uwagę na każdy najmniejszy
szczegół. Obejmuje to umiejętność nowego

Partner na którym możesz polegać
Partnerstwo z firmą ARM przynosi wiele korzyści.

Kompleksowa obsługa:
Kompetentne doradztwo, aktywne
wsparcie planowania, pomoc techniczna

Szybka dostawa i wiarygodne

i obsługa klienta, możliwość montażu

terminy dostaw.

przez wyspecjalizowaną firmę.

Podstawą produktów o długiej żywot-

Szeroka gama produktów:

ności jest zastosowanie wysokiej jakości

• drzwi chłodnicze przesuwne

materiałów.
Aby spełnić rygorystyczne wymagania
przemysłu spożywczego, wszystkie

i zawiasowe
• drzwi mroźnicze przesuwne
i zawiasowe

podzespoły i elementy drzwi wykonane

• drzwi do kontrolowanej atmosfery

są z materiałów kwasoodpornych.

• drzwi przejściowe przemysłowe
przesuwne i zawiasowe
• drzwi wahadłowe półizolacyjne
i z polietylenu
• bramy szybkobieżne

Firma „ARM”, 32-050 Skawina, ul. Piłsudskiego 47
tel. +48 (12) 276 23 77, +48 (12) 276 56 88, fax +48 (012) 276 04 61
www.armdrzwi.pl

Zalety drzwi chłodniczych produkowanych przez firmę ARM
Drzwi Przesuwne 480 TN

1. Glasbord ArmorTuf® laminat poliestrowy
wzmocniony włóknem szklanym: bardziej
odporny na korozję od zwykłej stali nierdzewnej, super odporny na uderzenia i wgniecenia,
łatwy do umycia i lekki (waga: 2.1kg/m2).
Niski ciężar drzwi to dłuższa żywotność rolek
jezdnych i elementów prowadzących drzwi.
2. Rama drzwi wykonana z blachy
nierdzewnej 1.5 mm, gatunek OH18N9,
spawana w narożnikach, zapewnia
doskonałą sztywność płata drzwiowego.

7. Duże rolki jezdne, zapewniają
lekkie przesuwanie drzwi.

6. Zintegrowany odpychacz
na teleskopie.

3. Uszczelka drzwiowa prowadzona w profilu, bez nitowania,
łatwa do wymiany.

4. Dolne prowadzenie drzwi na ścianie,
bardziej higieniczne, nie trzeba
dziurawić posadzki.

5. Dolna uszczelka zapewnia uszczelnienie do posadzki
– drzwi bezprogowe.

Drzwi Zawiasowe 500TN

1. Glasbord ArmorTuf® laminat poliestrowy
wzmocniony włóknem szklanym:
bardziej odporny na korozję od
zwykłej stali nierdzewnej, super odporny
na uderzenia i wgniecenia, łatwy do umycia
i lekki (waga: 2.1kg/m2).

2. Zawiasy z podnoszeniem gwarantują że dolna uszczelka dolega ściśle
do posadzki – drzwi bezprogowe.

3. Uszczelka drzwiowa prowadzona
w profilu, bez nitowania,
łatwa do wymiany.

4. W standardzie zamek na klucz
z „bezpiecznym wyjściem”.

5. Rama drzwi wykonana z blachy
nierdzewnej 1.5 mm spawana
w narożnikach, zapewnia doskonałą
sztywność płata drzwiowego.

Drzwi chłodnicze

Drzwi Przesuwne 480 TN
• Grubość panelu drzwi: 80 mm lub 65 mm
• Wypełnienie: Pianka poliuretanowa
o gęstości 43 kg/m3 wtrysk bezpośredni pod
wysokim ciśnieniem
• Pokrycie: laminat Glasbord ArmorTuf® gr. 1,6 mm
(wzmocniony tkanym włóknem szklanym)
• Rama drzwi: stal nierdzewna 1,5 mm – spawana
• Uszczelki: dwuskładnikowe, dolna uszczelka
bezprogowa
• Szyna: stal nierdzewna (złożona z trzech profili
1,5 mm i 2 mm) – gatunek 0H18N9
• Osłona szyny: z blachy powlekanej RAL 9006
• Futryna zewnętrzna: profilowane PCV wzmocnione

Montaż drzwi do płyty warstwowej
futryna wewnętrzna

PŁYTA WARSTWOWA
wkręt
pianka montażowa

uszczelka

DRZWI

futryna zewnętrzna

Montaż drzwi do muru
Opcje:
• Zamek do drzwi chłodniczych z funkcją bezpiecznego wyjścia
• Obróbka płyty warstwowej ze stali nierdzewnej 1 mm
• Automatyka do drzwi przesuwnych
• Obróbka futryny ze stali nierdzewnej 1 mm
• Osłona szyny ze stali nierdzewnej

kotwa

MUR

uszczelka

DRZWI

pianka montażowa
futryna zewnętrzna
zaślepka

Drzwi chłodnicze
Montaż drzwi do płyty warstwowej

futryna wewnętrzna

PŁYTA WARSTWOWA
wkręt
pianka montażowa

uszczelka

DRZWI

futryna zewnętrzna

Montaż drzwi do muru

kotwa

MUR

uszczelka

DRZWI

pianka montażowa
futryna zewnętrzna
zaślepka

Drzwi Zawiasowe Dwuskrzydłowe 500 TN

Drzwi Zawiasowe 500 TN
• Grubość panelu drzwi: 65 mm, lub 80 mm
• Wypełnienie: Pianka poliuretanowa
o gęstości 43 kg/m3 wtrysk bezpośredni
pod wysokim ciśnieniem
• Pokrycie: laminat Glasbord ArmorTuf® gr. 1,6 mm
(wzmocniony tkanym włóknem szklanym)
• Rama drzwi: stal nierdzewna 1,5 mm – spawana
– gatunek 0H18N9
• Uszczelki: włoskie dwuskładnikowe,
dolna uszczelka bezprogowa
• Futryna zewnętrzna: profilowane PCV
wzmocnione
• Zamek: na klucz, z funkcją bezpiecznego wyjścia,
wykonany z materiałów kompozytowych
• Zawiasy: z podnoszeniem wykonane z materiałów
kompozytowych
Opcje:
• Obróbka płyty warstwowej
ze stali nierdzewnej 1 mm
• Obróbka futryny ze stali nierdzewnej 1 mm

Drzwi chłodnicze
Drzwi Zawiasowe dwuskrzydłowe
500 TN pod tor kolejki
• Grubość panelu drzwi: 80 mm,
• Wypełnienie: Pianka poliuretanowa
o gęstości 43 kg/m3 wtrysk bezpośredni
pod wysokim ciśnieniem
• Pokrycie: laminat Glasbord ArmorTuf® gr. 1,6 mm
(wzmocniony tkanym włóknem szklanym)
• Rama drzwi: stal nierdzewna 1,5 mm – spawana
– gatunek 0H18N9
• Uszczelki: włoskie dwuskładnikowe,
dolna uszczelka bezprogowa
• Futryna zewnętrzna: profilowane PCV
wzmocnione
• Zamek: na klucz, z funkcją bezpiecznego wyjścia,
wykonany z materiałów kompozytowych
• Zawiasy: z podnoszeniem wykonane z materiałów
kompozytowych
Opcje:
• Obróbka płyty warstwowej ze stali nierdzewnej 1 mm
• Obróbka futryny ze stali nierdzewnej 1 mm

Montaż futryny
tak jak w drzwiach 480 TN i 500 TN

Drzwi Przesuwne pod tor kolejki 480 GV
• Grubość panelu drzwi: 80 mm
• Wypełnienie: Piana poliuretanowa o gęstości 43 kg/m3
wtrysk bezpośredni pod wysokim ciśnieniem
• Pokrycie: laminat Glasbord ArmorTuf® gr. 1,6mm
(wzmocniony tkanym włóknem szklanym)
• Rama drzwi: stal nierdzewna 1,5 mm – spawana –
gatunek 0H18N9
• Uszczelki: EPDM dwuskładnikowe (lite i spienione),
dolna uszczelka bezprogowa
• Szyna: stal nierdzewna (złożona z trzech profili
1,5 mm i 2 mm) – gatunek 0H18N9
• Osłona szyny: z blachy powlekanej RAL 9006
• Futryna zewnętrzna: profilowane PCV wzmocnione
Opcja z układem jezdnym nad kolejką
Montaż futryny
tak jak w drzwiach
480 TN i 500 TN

Opcje:
• Zamek do drzwi chłodniczych z funkcją bezpiecznego wyjścia
• Obróbka płyty warstwowej ze stali nierdzewnej 1 mm
• Osłona szyny ze stali nierdzewnej
• Obróbka futryny ze stali nierdzewnej 1 mm

Drzwi mroźnicze
Drzwi przesuwne 480 LWT

• Grubość panelu drzwi: 100 mm lub 120 mm
• Wypełnienie: Pianka poliuretanowa
o gęstości 43 kg/m3 wtrysk bezpośredni
pod wysokim ciśnieniem
• Pokrycie: laminat Glasbord ArmorTuf® gr. 1,6 mm
(wzmocniony tkanym włóknem szklanym)
• Rama drzwi: stal nierdzewna 1,5 mm - spawana
• Uszczelki: włoskie dwuskładnikowe podwójne
• Grzałki: w kanale na futrynie i w progu
wpuszczanym w posadzkę o mocy grzewczej 30 w/m
• Szyna: nierdzewna (złożona z trzech profili
1,5 mm i 2 mm)
• Futryna zewnętrzna: profilowane PCV wzmocnione
• Osłona szyny: z blachy powlekanej RAL 9006

Opcje:
• Automatyka do drzwi przesuwnych
• Obróbka płyty warstwowej ze stali nierdzewnej 1 mm
• Zamek do drzwi chłodniczych z funkcją bezpiecznego wyjścia
• Obróbka futryny ze stali nierdzewnej 1 mm
• Osłona szyny ze stali nierdzewnej

Drzwi zawiasowe 604 LWT
• Grubość panelu drzwi: 100 mm lub 120 mm
• Wypełnienie: Pianka poliuretanowa o gęstości 43 kg/m3
wtrysk bezpośredni pod wysokim ciśnieniem
• Pokrycie: laminat Glasbord ArmorTuf® gr. 1,6 mm
(wzmocniony tkanym włóknem szklanym)
• Rama drzwi: stal nierdzewna 1,5 mm - spawana
• Uszczelki: włoskie dwuskładnikowe podwójne
• Grzałki: segmentowe w kanale na futrynie
i w progu wpuszczanym w posadzkę o mocy grzewczej 30 w/m
• Futryna zewnętrzna: profilowane PCV wzmocnione
• Zamek: na klucz, z funkcją bezpiecznego wyjścia,
wykonany z materiałów kompozytowych
• Zawiasy: z podnoszeniem wykonane z materiałów kompozytowych
Opcje:
• Obróbka płyty warstwowej ze stali nierdzewnej 1 mm
• Futryna dookoła otworu
• Obróbka futryny ze stali nierdzewnej 1 mm

Montaż drzwi przesuwnych 480 LWT i zawiasowych 604 LWT
Do muru

Do płyty warstwowej
futryna wewnętrzna

PŁYTA WARSTWOWA

kotwa

MUR

wkręt
uszczelka

DRZWI

pianka
montażowa
futryna zewnętrzna

uszczelka

DRZWI

pianka montażowa
futryna zewnętrzna
zaślepka

Drzwi technologiczne i sanitarne

Drzwi przesuwne 240 AM
• Grubość panelu drzwi: 65 mm
• Wypełnienie: Piana poliuretanowa o gęstości 43 kg/m3
wtrysk bezpośredni pod wysokim ciśnieniem
• Pokrycie: laminat Glasbord ArmorTuf® gr. 1,6 mm
(wzmocniony tkanym włóknem szklanym)
• Rama drzwi: stal nierdzewna 1,5 mm – spawana

• Uszczelki: dwuskładnikowe EPDM
• Szyna: stal nierdzewna 2 mm
• Osłona szyny: z blachy powlekanej RAL 9006
Opcje:
• Zamek do drzwi chłodniczych z funkcją bezpiecznego wyjścia
• Osłona szyny ze stali nierdzewnej

Montaż drzwi przesuwnych 240 AM
Do muru

Do płyty warstwowej

pianka montażowa

PŁYTA WARSTWOWA
futryna ze stali nierdzewnej

MUR

pianka montażowa
futryna ze stali nierdzewnej

uszczelka

uszczelka

DRZWI

DRZWI

Drzwi technologiczne i sanitarne
Montaż drzwi przemysłowych, zawiasowych
Do płyty warstwowej
30 mm
wkręt

1

pianka montażowa

PŁYTA WARSTWOWA

uszczelka

DRZWI

futryna ze stali nierdzewnej

Do muru
35 mm

2
MUR

kotwa
uszczelka

pianka montażowa

DRZWI

futryna ze stali nierdzewnej
50 mm

3

futryna
ze stali nierdzewnej

pianka montażowa

uszczelka

MUR

DRZWI
kotwa

25 mm

Drzwi Zawiasowe Dwuskrzydłowe 340 AM

Drzwi Zawiasowe 340 AM
Drzwi przemysłowe przejściowe zawiasowe
• Grubość drzwi: 40 mm
• Wypełnienie: Pianka poliuretanowa
• Pokrycie: laminat poliestrowy wzmocniony
włóknem szklanym (ArmorTuf®) gr. 1,6 mm
• Rama drzwi: stal nierdzewna 1,5 mm – spawana
• Futryna: gięta z blachy nierdzewnej
• Uszczelki w futrynie
• Zamki, zawiasy i klamki ze stali nierdzewnej
Opcje:
• Okienko z poliwęglanu
• Samozamykacz
• Elektrozaczep

Drzwi technologiczne i sanitarne

• Grubość panela drzwi: 40 mm
• Pokrycie: laminat Glasbord ArmorTuf® gr. 1,6 mm
(wzmocniony tkanym włóknem szklanym)
• Wypełnienie: pianka poliuretanowa
• Rama drzwi: stal nierdzewna 1,5 mm
• Zawiasy: włoskie z funkcją stop po otwarciu na 90o
• Uszczelki: włoskie klinowe
• Okienko: 30 x 70 z poliwęglanu 4 mm
• Odbojnice: z polietylenu 5 mm o szerokości 20 cm
Opcja:
• Dodatkowa odbojnica na dowolnej wysokości

Drzwi 140 AM Dwuskrzydłowe

Drzwi 140AM – przemysłowe, przejściowe, wahadłowe na płytę warstwową
Montaż drzwi przemysłowych, wahadłowych
Do płyty warstwowej
nit

ceownik

DRZWI

PŁYTA WARSTWOWA

wkręty

nit

futryna ze stali nierdzewnej

Do muru
kotwa
30 mm
zaślepka
pianka montażowa

MUR
DRZWI
zaślepka
kotwa
futryna ze stali nierdzewnej

Drzwi 140 AM Jednoskrzydłowe

Drzwi technologiczne i sanitarne
• Grubość drzwi: 15 mm,
• Płat drzwiowy: lity POLIETYLEN PE 500
• Zawiasy: MTH włoskie
• Futryna: gięta z blachy nierdzewnej
(wewnątrz futryna stalowa – konstrukcja)
• Okienko: z akrylglasu gr. 15 mm
• Odbojnice: z polietylenu 10 mm, szerokość 15 cm
Opcje:
• Odbojnica płaska 15 mm PE
• Odbojnica gięta z 5 mm PE
• Zabezpieczenie przeciw przycięciu palców

Drzwi 140 PE Dwuskrzydłowe

Drzwi 140 PE – przemysłowe przejściowe wahadłowe PE
Montaż drzwi przemysłowych, wahadłowych
Do płyty warstwowej
nit

ceownik

DRZWI

PŁYTA WARSTWOWA

wkręty

nit

futryna ze stali nierdzewnej

Do muru
kotwa
30 mm
zaślepka
pianka montażowa

MUR
DRZWI
zaślepka
kotwa
futryna ze stali nierdzewnej

Drzwi 140 PE Jednoskrzydłowe

Drzwi do kontrolowanej atmosfery
Drzwi 480 TN – chłodnicze przesuwne do kontrolowanej atmosfery

• Grubość panelu drzwi: 80 mm
• Wypełnienie: Pianka poliuretanowa o gęstości
43 kg/m3 wtrysk bezpośredni pod wysokim ciśnieniem
• Pokrycie: laminat Glasbord ArmorTuf® gr. 1,6 mm
(wzmocniony tkanym włóknem szklanym)
• Rama drzwi: stal nierdzewna 1,5 mm – spawana
• Uszczelki: specjalne wzmocnione uszczelki
dwuskładnikowe, dolna uszczelka bezprogowa
• Szyna: stal nierdzewna (złożona z trzech profili
1,5 mm i 2 mm)
• Osłona szyny: z blachy powlekanej RAL 9006
• Futryna zewnętrzna: profilowane PCV wzmocnione
• Okno rewizyjne
• Dociski zapewniające
pełną szczelność

Opcja:
• Automatyka do drzwi przesuwnych
• Obróbka płyty warstwowej ze stali nierdzewnej 1 mm
• Zamek do drzwi chłodniczych z funkcją bezpiecznego wyjścia
• Obróbka futryny ze stali nierdzewnej 1 mm
• Osłona szyny ze stali nierdzewnej

Drzwi zawiasowe 500 TN
do kontrolowanej atmosfery

• Grubość panelu drzwi: 65 mm, lub 80 mm
• Wypełnienie: Pianka poliuretanowa o gęstości 43 kg/m3
wtrysk bezpośredni pod wysokim ciśnieniem
• Pokrycie: laminat Glasbord ArmorTuf® gr. 1,6 mm
(wzmocniony tkanym włóknem szklanym)
• Rama drzwi: stal nierdzewna 1,5 mm – spawana
– gatunek 0H18N9
• Uszczelki: włoskie dwuskładnikowe,
dolna uszczelka bezprogowa
• Futryna zewnętrzna: profilowane PCV wzmocnione
• Zamek: zatrzask z dźwignią
• Zawiasy: z podnoszeniem wykonane z materiałów
kompozytowych
• Okno rewizyjne
• Dociski zapewniające pełną szczelność
Opcje:
• Obróbka płyty warstwowej ze stali nierdzewnej 1 mm
• Obróbka futryny ze stali nierdzewnej 1 mm

Montaż drzwi do kontrolowanej atmosfery
futryna wewnętrzna

PŁYTA WARSTWOWA

Do płyty warstwowej

wkręt
pianka
montażowa

uszczelka

DRZWI

futryna
zewnętrzna

kotwa

uszczelka

DRZWI

Do muru

MUR

pianka montażowa
futryna zewnętrzna
zaślepka

Drzwi automatyczne

Montaż futryny
tak jak w drzwiach
480 LWT bez automatyki

Drzwi 480 LWT Mroźnicze Przesuwne z automatyką
Automatyka w przesuwnych drzwi chłodniczych 480 LWT.
Widok bez górnej osłony.

• Grubość panela drzwi: 80 mm,
• Wypełnienie: Piana poliuretanowa o gęstości 43 kg/m3,
wtrysk bezpośredni pod wysokim ciśnieniem,
• Pokrycie: laminat Glasbord ArmorTuf® gr. 1,6 mm
(wzmocniony tkanym włóknem szklanym)
• Rama drzwi: stal nierdzewna 1,5 mm – spawana
• Uszczelki: dwuskładnikowe, dolna uszczelka bezprogowa
• Szyna: stal nierdzewna (złożona z trzech profili
1,5 mm i 2 mm) – gatunek 0H18N9
• Osłona szyny: z blachy powlekanej RAL 9006
• Futryna zewnętrzna: profilowane PCV wzmocnione
Opcja:
• Zamek do drzwi chłodniczych z funkcją bezpiecznego wyjścia
• Obróbka płyty warstwowej ze stali nierdzewnej 1 mm
• Automatyka do drzwi przesuwnych
• Obróbka futryny ze stali nierdzewnej 1 mm
• Osłona szyny ze stali nierdzewnej

AUTOMATYKA DO PRZESUWNYCH DRZWI CHŁODNICZYCH:
Automatyka do drzwi przesuwnych z silnikiem prądu stałego 24Vdc,
z układem logicznym odpowiedzialnym za wykrycie przeszkody oraz
zwalniającym drzwi podczas domykania.
Elektroniczny wykrywacz przeszkody działa zarówno podczas
zamykania jak i otwierania bramy. Podczas napotkania przeszkody,
zmienia kierunek przesuwu bramy, bez wyłączania automatycznego
zamykania. Jeśli wykrywacz interweniuje więcej niż dwa razy, brama
zmienia kierunek odsuwając się o 10 cm od przeszkody i pozostaje
w trybie STOP. Po wykryciu przeszkody dwukrotnie brama przechodzi
w tryb awaryjny (STOP) co zmusza osobę obsługującą do interwencji
i np. usunięcia przeszkody.

PARAMETRY ELEKTRYCZNE AUTOMATYKI DRZWI:
•
•
•
•
•

Napięcia zasilania: 230 V (1 faza)
Częstotliwość: 50 Hz
Moc: 250 VA
Moc zainstalowana w automatyce wynosi 250 VA.
Elementem wykonawczym jest silnik prądu stałego o mocy
250 W i napięciu 24Vdc
• Największa moc pobierana z sieci jest podczas otwierania
lub zamykania skrzydła i zależy od masy płata drzwiowego
• Moc 250 W jest mocą maksymalną
• Podczas czuwania automatyka pobiera około 10 W

Drzwi automatyczne
Drzwi 480TN chłodnicze
przesuwne z automatyką
• Grubość panelu drzwi: 80 mm,
• Wypełnienie: Piana poliuretanowa o gęstości
43 kg/m3, wtrysk bezpośredni
pod wysokim ciśnieniem
• Pokrycie: laminat Glasbord ArmorTuf®
gr. 1,6 mm (wzmocniony tkanym włóknem szklanym)
• Rama drzwi: stal nierdzewna 1,5 mm – spawana
• Uszczelki: dwuskładnikowe, dolna uszczelka bezprogowa
• Szyna: stal nierdzewna (złożona z trzech profili
1,5 mm i 2 mm) – gatunek 0H18N9
• Osłona szyny: z blachy powlekanej RAL 9006
• Futryna zewnętrzna: profilowane PCV wzmocnione
Widok bez górnej osłony.

Montaż futryny tak jak
w drzwiach 480 TN bez automatyki
Opcja:
• Zamek do drzwi chłodniczych z funkcją bezpiecznego wyjścia
• Obróbka płyty warstwowej ze stali nierdzewnej 1 mm
• Automatyka do drzwi przesuwnych
• Obróbka futryny ze stali nierdzewnej 1 mm
• Osłona szyny ze stali nierdzewnej

Drzwi 480TN dwuskrzydłowe chłodnicze przesuwne

Montaż futryny tak jak
w drzwiach 480 TN
jednoskrzydłowych

• Grubość panelu drzwi: 80 mm,
• Wypełnienie: Piana poliuretanowa
o gęstości 43 kg/m3, wtrysk bezpośredni pod wysokim ciśnieniem
• Pokrycie: laminat Glasbord
ArmorTuf® gr. 1,6mm (wzmocniony
tkanym włóknem szklanym)
• Rama drzwi: stal nierdzewna 1,5 mm
– spawana
• Uszczelki: dwuskładnikowe, dolna
uszczelka bezprogowa
• Osłona szyny: z blachy powlekanej
RAL 9006
• Futryna zewnętrzna:
profilowane PCV wzmocnione

Widok bez górnej osłony.

• Osłona szyny: z blachy powlekanej RAL 9006
• Futryna zewnętrzna: profilowane PCV wzmocnione
Opcja:
• Zamek do drzwi chłodniczych z funkcją bezpiecznego wyjścia
• Obróbka płyty warstwowej ze stali nierdzewnej 1 mm
• Automatyka do drzwi przesuwnych
• Obróbka futryny ze stali nierdzewnej 1 mm
• Osłona szyny ze stali nierdzewnej

Odbojnice

Odbojnice wykonane z tworzywa sztucznego Polietylen PE500
D

H

h3

Odbojnica wykonana z tworzywa sztucznego Polietylen PE500.
Słupki z PE 500 to idealne rozwiązanie do ochrony punktów
krytycznych takich jak: drzwi, narożniki ścian, urządzenia oraz
maszyny narażone na uderzenia wózkami widłowymi lub
paletowymi.
Słupki wykonane są z litego materiału super odpornego na uderzenia
w kolorze żółtym, z czerwonymi zaślepkami.
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560
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wózek widłowy

842

118
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Firma „ARM”, 32-050 Skawina, ul. Piłsudskiego 47
tel. +48 (12) 276 23 77, +48 (12) 276 56 88, fax +48 (012) 276 04 61
www.armdrzwi.pl

