
Brama do zadań specjalnych - TRAFFIC

Zamknięte osiedla, magazyny, parkingi strzeżone oraz centra logistyczne na
co dzień korzystają z bram, które otwierają się minimum kilkadziesiąt razy na
dobę. Jako lider w produkcji bram, okien, drzwi i ogrodzeń stworzyliśmy
produkt, który spełni specjalistyczne oczekiwania przemysłu oraz wszystkich
tych branż, gdzie szybkość i niezawodność działania są kluczowe. Nowość –
brama TRAFFIC, to nowoczesny produkt, który sprawdzi się nawet w
najbardziej wymagających warunkach.

Rozwiązania prosto z portów morskich i lotnisk
Miejsca takie jak porty morskie (np. w estońskim Tallinie czy w duńskim Aarhus) czy lotniska i duże
firmy przemysłowe korzystają z bardzo dobrze przyjętej specjalistycznej bramy V-KING. Bramy
składane posiadają wiele zalet konstrukcyjnych m.in. potrzebują mniej przestrzeni roboczej zarówno
na podjeździe jak i po bokach bramy, a dodatkowo są szybkie i bezpieczne. Brama TRAFFIC została
zbudowana na sprawdzonej już konstrukcji bramy składanej V-King. Zaprojektowano ją z myślą o
intensywnej pracy na poziomie nawet 250 cykli dziennie. Niezawodność i szybkość o wartości 0,6m/s
stanowi optymalne parametry pozwalające na sprawne działanie bramy w miejscach o dużym
natężeniu ruchu i jednocześnie zapewnia wysoki poziom kontroli dostępu.

TRAFFIC w standardzie dostarczana jest w formie przygotowanej do szybkiego montażu Plug&Play,
co jest ogromną oszczędnością czasu przy jej montowaniu. Brama jest składana i programowana już
na linii produkcyjnej. Po dowiezieniu jej do klienta, wystarczy postawić ją w odpowiednim miejscu i
przykręcić do podłoża.

Brama TRAFFIC jest ekonomiczną wersją bramy V-KING, zachowuje jej uniwersalność, stając się
bardziej dostępna dla mniejszych obiektów i przedsiębiorstw. Brama znajdzie zastosowanie w
kontroli dostępu do zamkniętych osiedli, parkingów strzeżonych, centrów dystrybucji. Sprawdzi się
wszędzie tam, gdzie szybka i niezawodna praca oraz bezpieczeństwo są priorytetem. Byliśmy
świadomi zapotrzebowania na ten typ bram wjazdowych i z chęcią sprostamy takim oczekiwaniom.
Premiera TRAFFIC to bardzo ważny moment w jubileuszowym roku 30-lecia założenia naszej marki –
mówi Krystian Teresiński, Menedżer Produktu Ogrodzenia Przemysłowe marki WIŚNIOWSKI.

TRAFFIC od firmy WIŚNIOWSKI – nagradzana nowość na rynku
Brama składana TRAFFIC to rozwiązanie dedykowane dla przemysłu, budownictwa i każdej branży,
która wymaga szybkiego działania i gwarancji niezawodności. Jako jedna z kilku nowości marki,
została uhonorowana nagrodą TopBuilder dla NOWOŚCI ROKU 2019.
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