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Bramy segmentowe, zwane inaczej panelowymi to najczęstszy wybór klientów poszukujących solidnej bra-
my, czy to garażowej, czy przeznaczonej do hali produkcyjnej lub magazynowej. Bramy o konstrukcji pane-
lowej mają wiele zalet, mogą być dostarczone w niemal dowolnym rozmiarze.
Oferowane przez nas produkty zapewniają maksymalne bezpieczeństwo ich użytkowania, bramy produ-
kowane są zgodnie z obowiązującymi normami. Dzięki wykorzystaniu ocynkowanej blachy wypełnionej 
poliuretanową pianką o grubości 40 mm do produkcji paneli bram segmentowych nasze bramy zyskują 
wysokie właściwości termoizolacyjne i doskonałą izolację akustyczną.

Bramy garażowe segmentowe
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Bramy rolowane to najlepszy wybór tam, gdzie przede wszystkim liczy się bezpieczeństwo, a dodatkowo nie 
ma zbyt wiele miejsca. Zbudowane w kompaktowy sposób bardzo łatwo dopasować do każdego garażu czy 
bramy, a możliwości rozbudowy o systemy automatyki i sterowania sprawiają, że jest to bardzo popularne 
rozwiązanie w wielu zastosowaniach.

BEZPIECZEŃSTWO
Wykonane z najwyższej jakości stali i aluminium, z dbałością o detale, nasze bramy zapewniają komfort i 
poczucie bezpieczeństwa, a dodatkowo mogą być wyposażone w dodatkowe zabezpieczenia.

KOMPAKTOWOŚĆ
Oszczędność miejsca jest jedną z najważniejszych 
zalet naszych bram rolowanych. Dzięki konstrukcji, 
która zwija bramę na wał umieszczony nad wejściem 
można ją zamontować w prawie każdym miejscu.

UNIWERSALNOŚĆ
Stosowane są przede wszystkim są stosowane w ga-
rażach i domach jako bramy, ale również w drzwiach 
i oknach, witrynach sklepowych czy balkonach.

Bramy garażowe rolowane
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Opis

Bramy segmentowe 
z naciągiem sprężyn skrętnych

Bramy wyposażone są w mechanizm bezpieczeń-
stwa zabezpieczającym bramy przed pęknięciem 
sprężyny. Bramy segmentowe są przeznaczone 
do instalacji w dużych otworach garażowych 
o wyższym nadprożu (odległość górnej części 
otworu od stropu) i do częstego użytkowania w 
ciągu dnia. Brama jest równoważona sprężynami 
skrętnymi przystosowanymi do większego obcią-
żenia.

Szerokość otworu – do 6000mm
Minimalne węgarki – 100 mm
Minimalne nadproże bez napędu:
350/230/150 mm
Minimalne nadproże z napędem:
350/230/180 mm

Wymiary

Naciąg  sprężyn skrętnych
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Bramy segmentowe 
z naciągiem sprężyn bocznych

Nasze wieloletnie doświadczenie w produkcji 
bram zostało w pełni wykorzystane przy ich pro-
jektowaniu. Wykorzystano w nich niezawodne 
mechanizmy i sprawdzone elementy. Wśród bram 
wyróżniają się płynniejszą pracą, mocniejszą kon-
strukcją i większą żywotnością.

Szerokość otworu – od 2000 do 3000 mm
Wysokość otworu – od 2020 do 2820 mm
Minimalne nadproże bez napędu:
100 mm
Minimalne nadproże z napędem:
135 mm
Minimalne węgarki – 85 mm

WymiaryOpis

Naciąg boczny
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STANDARDOWE PRZESZKLENIE

Standardowe przeszklenie

Dzięki wykorzystaniu specjalnych profili aluminio-
wych do produkcji przeszklonych paneli, panele te 
zapewniają taką  samą stabilność, jak standardowe 
panele ze stali i poliuretanu. Przeszklone panele 
można dowolnie łączyć ze standardowymi, dzię-
ki czemu możemy zaoferować naszym klientom 
bramy przeszklone standardowo, przeszklone cał-
kowicie i kombinowane. Okno jest wypełnione 
odpornym na uderzenia poliwęglanem i zapewnia 
doświetlenie pomieszczenia.

Wysokość - od 370 do 650 mm 
Szerokość - do 600 mm 

Przy pionowym podnoszeniu i szerokości bramy od 
4500 do 6000 mm jest możliwa szerokość oszklo-
nej sekcji bez poprzeczki do 900 mm. Bramy ze 
standardowym przeszkleniem można dostarczyć ze 
zintegrowanymi drzwiami o szerokości od 600 do 
1500 mm i wysokości od 1100 do 2500 mm. 

Wymiary oszklonych sekcji

BRAMY ZE STANDARDOWYM PRZESZKLENIEM

BRAMY ZE STANDARDOWYM PRZESZKLENIEM 
ZE ZINTEGROWANYMI DRZWIAMI

Przeszklenia bramy
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PRZESZKLENIE KOMBINOWANE

Przeszklenie kombinowane

CAŁKOWITE PRZESZKLENIE

Całkowite przeszklenie

Wysokość - od 370 do 650 mm 
Szerokość - do 600 mm     

Przy pionowym podnoszeniu i szerokości bramy od 
4500 do 5000 mm jest możliwa szerokość oszklo-
nej sekcji bez poprzeczki do 900 mm. Bramy ze 
standardowym przeszkleniem można dostarczyć ze 
zintegrowanymi drzwiami  o szerokości od 600 do 
1500 mm i wysokości od 1100 do 2500 mm.

Wysokość - od 370 do 650 mm
Szerokość - do 3000 mm

Panele całkowicie przeszklone zapewniają maksy-
malne doświetlenie pomieszczenia. W całkowicie 
przeszklonych bramach garażowych nie można 
wkomponować drzwi   wejściowych.

Wymiary oszklonych sekcji Wymiary oszklonych sekcji

BRAMY PRZESZKLONE CZĘŚCIOWO BRAMY CAŁKOWICIE PRZESZKLONE 
DO SZEROKOŚCI 300O mm

BRAMY PRZESZKLONE CZĘŚCIOWO 
ZE ZINTEGROWANYMI DRZWIAMI

BRAMY CAŁKOWICIE PRZESZKLONE 
O SZEROKOŚCI OD 300Om-600O mm
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Wygląd bram segmentowych

PANEL PANORAMICZNY 
Z PODWÓJNYM 
PRZESZKLENIEM

CIEMNY DĄB

KOLORY RAL
9010 30008014 70165005 6005 90059006 9007

WOODGRAIN

STUCCO

GŁADKA

MAHOŃZŁOTY DĄB WENGE SZARA SATYNA

PANEL PANORAMICZNY 
Z POJEDYNCZYM 
PRZESZKLENIEM

PANEL PANORAMICZNY 
Z KRATKĄ ALUMINIOWĄ

S-LINE M-LINE KASENTONV-LINE W-LINE T-LINE

TYP PANELI

STRUKTURA
PANELA
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Akcesoria

BIAŁE BRĄZOWE CZARNE ZŁOTY DĄB CIEMNY DĄB

WYMIARY 638 x 338 mm WYMIARY 452 x 322 mmWYMIARY 568 x 181 mm ŚREDNICA 360 mm

KOLORY

OKNA

DRZWI ZINTEGROWANE DO BRAM SEGMENTOWYCH

Do bram segmentowych mogą być wbudowane okna różnych typów z szybą z poliwęglanu oddpornego 
na uderzenia.

W naszych bramach możliwe jest wbudowanie dodatkowych drzwi, które pozwolą nam na prosty dostęp 
do pomieszczenia bez potrzeby każdorazowego otwierania całej bramy. Nasza firma stosuje podwójne 
uszczelki po obwodzie zintegrowanych drzwi zapewnić szczelność oraz izolację cieplną.

CECHY:
wbudowany samozamykacz
blokada drzwi na wysokość,
kąt otwarcia >90°, 
standardowy kolor ościeżnicy - srebrny,
wbudowany magnetyczny detektor otwarcia drzwi, 
blokada otwartych drzwi
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Inteligentne zarządzanie bramami

OKNA

CZUJNIKI I STEROWANIA

BRAMY I ALARM

TARAS

OŚWIETLENIE

 
 

 

System TaHoma® który tworzony jest poprzez współprace z wiodącymi producentami na całym świecie 
dzięki czemu nigdy nie będzie  przestarzały.
 
TaHoma® pozwala sterować użytkownikowi nie tylko bramami garażowymi czy wjazdami ale także wie-
loma innymi urządzeniami domowymi jak ogrzewanie, oświetlenie czy nawet żaluzjami fasadowymi. 
Wszystko to możliwe jest dzięki io-homecontrol® - technologii polegającej na dwukierunkowej, bezprze-
wodowej komunikacji radiowej. Dzięki centralnemu sterowaniu możesz teraz dowolnie sterować roletami, 
bramami, ogrzewaniem, oświetleniem i wieloma innymi urządzeniami nie ruszając się z miejsca. Ten inno-
wacyjny system tworzy także raporty na temat wykonania zadań bądź problemów jakie system napotkał 
starając się je zrealizować – A wszystko to dzięki Somfy które wraz z innymi wiodącymi producentami 
stworzyła to jakże oryginalne rozwiązanie.
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Inteligentne zarządzanie bramami

ON-A

Urządzenia otwierają się
automatycznie, a alarm zostaje
wyłączony gdy zbliżam się do
domu (dzięki systemowi GPS).

Dzięki funkcji geolokalizacji
możesz trzymać ręce
na kierownicy a Twoja brama
otworzy się automatycznie.

Sprawdzenie sprzętu kontrolującego
dostęp.

Zamyka wszystkie urządzenia
i włącza alarm gdy wychodzę.

Wszystkie wejścia zamknięte.
Wszystkie wejścia otwarte.

Oświetlenia Bramy
wjazdowej

Bramy
garażowej

Drzwi
wejściowych

Alarmu

URUCHAMIANIE URZĄDZEŃ

SCENARIUSZ POWITANIE
GEOLOKALIZACJA

SCENARIUSZ KONTROLA

SCENARIUSZ ZAMKNIĘCIE

SCENARIUSZ ZAMKNIĘCIE
SCENARIUSZ OTWARCIE
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Napędy do bram garażowych

DEXXO PRO 800N/1000N *

DEXXO COMPACT RTS *

CAME HOME

DEXXO OPTIMO *

Jest to produkt przeznaczony do bram o powichrze-
ni nie większej niż 15 m2. Mając na celu zwiększe-
nie komfortu i bezpieczeństwa system ten posiada 
rozszerzony zakres ustawień. DEXXO PRO posiada 
między innymi funkcję komfortową (umożliwia np. 
przewietrzenie garażu). Istnieje także możliwość 
podłączenia do niego zewnętrznego źródła światła o 
mocy do 500 W jak np. halogen. 

Dzięki kompatybilności ze słonecznym źródłem zasi-
lania, DEXXO COMPACT nadaje się do zastosowania 
w miejscu bez tradycyjnej linii zasilania. Przeznaczony 
jest do mniejszych  bram o powierzchni do 7 m2. Na 
rozpoczęcie pracy potrzebuje mniej niż 60 sekund.

* Napędy Dexxo posiadają akumulator awaryjny w przypadku braku zasilania.

HOME HG600 – kompletny zestaw do zautomatyzowania 
bram garażowych o powierzchni do 10m².
HOME HG1000 – kompletny zestaw do zautomatyzowania 
bram garażowych o powierzchni do 14m².

Produkt ten wyposażony jest w sterowanie radiowe SPACE. 
Posiada również wbudowaną lampę doświetlającą wjazd do 
garażu, a także wysprzęglenie na wypadek zaniku zasilania.

System ten charakteryzuje się niezwykle krótkim cza-
sem reakcji - na programowanie i działanie potrzeba 
zaledwie 90 sekund. Optymalizacja działania: auto-
matyczne programowanie ustawień napędu. Możli-
wość zastosowania panelu fotowoltaicznego. Prze-
znaczony do bram o powierzchni do 10 m2.
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Sterowanie do bram garażowych

PILOT KEYGO IO/RTS PILOT KEYTIS 4 IO

PILOT KEYTIS2 PILOT SPACE

PILOTY DO AUTOMATYCZNEGO STEROWANIA

Pilot do obsługi 4 
zmotoryzowanych produktów.

Pilot do obsługi 4 urządzeń
+ przycisk kodu blokujący 
przypadkowe naciśnięcie 
przycisków.

2-kanałowy pilot do obsługi
2 zmotoryzowanych produk-
tów.

Nowoczesny i wytrzymały pilot 
z kodem zmiennym. 
Dostępny w wersjach 
2 i 4-kanałowych.
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