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!! Kraty doskonale zabezpieczają pomieszczenia i budynki dając jednocześnie 
możliwość prezentacji witryn sklepowych, czy też zapewnienia właściwej wentylacji 
w garażach podziemnych i pasażach handlowych. Kurtyna kraty wykonana jest z 
pro�li aluminiowych ekstrudowanych o wysokościach  52 i 80 mm.

Kraty mogą być montowane zarówno w obiektach będących w trakcie budowy, jak 
i w już istniejących budynkach. Wyposażone są w silniki elektryczne sterowane przy 
pomocy przełącznika lub innych bardziej zaawansowanych urządzeń sterujących 
podnoszących komfort obsługi.

Kraty rolowane
Bramy rolowane pozwalają na znaczną oszczędność miejsca. 
Zwinięty pancerz zajmuje niewiele przestrzeni nad otworem 
bramowym. Pracująca w płaszczyźnie pionowej brama jest 
dobrym rozwiązaniem tam, gdzie podjazd do garażu jest krótki 
lub prowadzi wprost z jezdni. Każda brama wyposażona jest w 
napęd elektryczny sterowany przełącznikiem lub przy pomocy 
innych bardziej zaawansowanych sterowań podnoszących 
komfort obsługi.

Szeroka gama kolorystyczna pozwala na tworzenie ciekawych i 
estetycznych aranżacji fasad budynku. Pro�l pancerza 
wypełniony jest pianką poliuretanową, co poprawia walory 
izolacji termicznej. Wykonane z wysokogatunkowej blachy 
elementy bramy charakteryzują się podwyższoną odpornością 
na ścieranie i działanie czynników atmosferycznych.

Bramy rolowane

!
Bramy segmentowe to nowoczesne bramy zaprojektowane i wykonane z myślą o wymagających 
użytkownikach. Nie zajmują miejsca przed budynkiem, dzięki czemu można zatrzymać pojazd na 
podjeździe bezpośrednio przed bramą.

Dzięki obustronnym zabezpieczeniom antykorozyjnym zakup bramy to inwestycja na lata. Grube, 40 mm, 
stalowe panele wypełnione bezfreonową pianką oraz uszczelnienie bramy na całym obwodzie gwarantują 
najlepszą izolację terminczną. 

Bramy mogą być bez większego wysiłku otwierane i zamykane ręcznie. Dla klientów ceniących sobie 
wygodę posiadamy bramy z napędem elektrycznym otwierane za pomocą pilota. Bramy mogą być 
pomalowane na dowolny kolor.

Bramy segmentowe

Pro�l kratowy
- PEK  52

Pro�l kratowy
- PEK  80

Pro�l bramowy
- PA 77

Pro�l
- PER 77

Pro�l
- PEW 77

BRAMY GARAŻOWE, KRATY

Brama segmentowa
- bez przetłoczeń

Brama segmentowa
- z przetłoczeniami niskimi

Brama segmentowa
- z przetłoczeniami wysokimi


