BRAMY GARAŻOWE
ROLOWANE
STANDARD 77

Brama szyta na miarę
Brama garażowa rolowana świetnie sprawdzi
się w obiektach o utrudnionych warunkach
zabudowy czy też w miejscach gdzie szczególnie zależy nam na oszczędności przestrzeni pod suﬁtem. Brama garażowa rolowana

otwiera się pionowo do góry, pozostawiając
wolną powierzchnię w garażu jak i przed nim.
Produkowana jest na indywidualne zamówienie – zarówno pod względem wymiaru jak
i wyposażenia.

Solidna konstrukcja
Brama zbudowana jest z pancerza bramy,
prowadnic pionowych oraz skrzynki z wałem
nawojowym. Pancerz bramy składa się z proﬁli aluminiowych o wysokości 77 mm wypełnionych bezfreonową pianką poliuretanową
i zakończony listwą dolną ekstrudowaną.
Do wyboru 15 kolorów standardowych oraz
4 kolory drewnopodobne.

Listwa dolna

Panel przeszklony

Proﬁle przeszklone wpuszczają do wnętrza
dodatkową ilość światła.
Proﬁle wentylacyjne zapewniają dopływ świeżego powietrza. Zarówno proﬁle przeszklone
jak i wentylacyjne dostępne są w takich samych kolorach jak proﬁle bramowe.

Proﬁl bramowy T 77

Panel wentylacyjny

Bezpieczeństwo
Brama wyposażona w szereg zabezpieczeń takich jak fotokomórki, hamulec inercyjny czy
zabezpieczenie krawędziowe minimalizują ryzyko wypadków. Brama posiada uszczelki szczotkowo-gumowe w prowadnicach
pionowych oraz profil gumowy
w dolnym panelu, które obniżają
utratę ciepła z garażu.

Hamulec inercyjny

Konsole ruchome

Fotokomórki

Automat z NKH

Zabezpieczenie krawędziowe

Korba

Obsługa automatyczna
Brama otwierana jest tylko i wyłącznie za
pomocą automatu z NHK ( rozblokowanie
awaryjne). Pancerz bramy nawija się na wał
nawojowy umieszczony w skrzynce aluminiowej (montowanej na zewnątrz, wewnątrz
lub w otworze budynku). Boki skrzynki (od

środka) w bramach o większych gabarytach
posiadają ruchome konsole, które zapewniają płynną pracę bramy. Bramę obsługuje
się za pomocą pilota lub stacyjki kluczykowej, a w przypadku braku prądu do otwierania bramy służy korba.
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Nasza ﬁrma już od ponad 30 lat dostarcza
innowacyjne
i
sprawdzone
rozwiązania
dla domu i przemysłu. Specjalizujemy się
w bramach segmentowych, dwuskrzydłowych,
rolowanych i drzwiach stalowych proﬁlowych
produkowanych na indywidualny wymiar.

