
Segmentowe bramy garażowe

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ulotki_bram_2016_11_druk2_PL.pdf   1   18.11.2016   15:51



- 02 -

Budowa bram garażowych

1

2

2

4

3

Panele HOESCH® grupa Thyssen
Perfekcyjne rozwiązanie wielu wariantów paneli bramowych 
z ochroną przed zgnieceniem palców. Panel do bram 
segmentowych składa się z dwóch stalowych okładzin 
ocynkowanych w sposób ciągły i pokrytych lakierem (grubość 
panelu 39,5mm) oraz  z rdzenia izolacyjnego z twardej pianki 
poliuretanowej. Rdzeń łączy okładziny zapewniając nośność 
na siły ścinające.

1

Prowadnice „kdb”
Materiał: Stal ocynkowana
Opis: Prowadnice z otworami. 
Perforowane z systemem otworów 
na śruby. 

2

Bezpieczeństwo
Bramy mogą zostać wyposażone 
w szereg elementów podnoszących 
bezpieczeństwo użytkowania takie jak:
- zamek na klucz,
- fotokomórki,
- rygle,
- zabezpieczenie w przypadku 
  pęknięcia sprężyn,
- odryglowanie,
- panel z ochroną przed zgnieceniem palców.

4

Napęd Somfy® 
W ofercie występują bramy ze sprężynami 
naciągowymi oraz skrętnymi dodatkowo 
bramy mogą zostać wyposażone w silniki 
elektryczne sterowane za pomocą pilota. 

3

Bramy segmentowe wykonane z najwyższej jakości materiałów. Otwierane pionowo pozwalają zaoszczędzić miejsce 
zarówno na podjeździe jak i wewnątrz garażu. Skrzydło bramy porusza się wzdłuż pionowych i poziomych, 
podsufitowych prowadnic. Panele posiadają zabezpieczenie uniemożliwiające przytrzaśnięcie palców. 

Produkt nie jest wyposażony w elementy do montażu. Minimalny wymiar bram 
wynosi: szerokość 2000 mm, wysokość 1850 mm.

Nie zaleca się montażu bram w ciemnych kolorach w miejscach silnie 
nasłonecznionych (np. od strony południowej). Może to prowadzić do odkształceń 
pancerza bramy, co jest procesem naturalnym wynikającym z właściwości 
materiałowych.
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Panel bramowy z ochroną palców
HOESCH® grupa Thyssen

Konstrukcja zawiasu

Dla panelu bramowego (z ochroną palców) 
opracowane zostało idealne rozwiązanie 
zapewniające wytrzymałość zawiasu na wyrwanie. 
Dzięki połączeniu śrubowemu z okładziną 
zewnętrzną możemy zagwarantować dużą 
wytrzymałość na wyrwanie. Dzięki tej metodzie, 
oba arkusze blachy stalowej są dodatkowo 
połączone, co zwiększa stabilność panela.

                Właściwości paneli

• dobra ochrona przeciwkorozyjna zapewniona przez powłokę ZM EcoProtect,
• doskonała izolacyjność cieplna,
• wysoka nośność,
• duży stopień prefabrykacji,
• paroszczelne okładziny,
• różnorodna kolorystyka,
• dwie różnorodne szerokości budowlane,
• doskonale nadający się do obróbki panel warstwowy, do produkcji 
 najróżniejszych typów bram,
• okładzina zewnętrzna dostępna w różnych przetłoczeniach,
• specjalne uformowanie okładzin w strefie połącznenia pióro-wpust
 umożliwia pewne mocowanie zawiasów.

PATENT
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strona
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Rodzaj powierzchni Dostępne kolory

* kolor wewnętrzny biały RAL 9002, 
   na panele z potrójnym tłoczeniem czas oczekiwania jest dłuższy 

gładki bez
przetłoczeń 
poziomych

gładki 
z wysokim
tłoczeniem

gładki 
z niskim
tłoczeniem*

gładki ze
strukturą
Stucco

wysokie
tłoczenie ze 
strukturą Stucco

niskie
tłoczenie ze 
strukturą Stucco*

gładki ze
strukturą
Woodgrain

wysokie
tłoczenie ze 
strukturą 
Woodgrain

niskie 
tłoczenie ze 
strukturą 
Woodgrain*

Kolorystyka bramy zdecydowanie poprawia wygląd 
elewacji i nadaje jej indywidualnego charakteru.  

Różne rodzaje struktury paneli oddające indywidualny 
charakter pasujące zarówno do nowoczesnej jak 
i tradycyjnej architektury. 

RAL 9002 dostępny dla:
- gładki
- Stucco
 
okładzina zewnętrzna

RAL 9006 dostępny dla:
- gładki
- Stucco

okładzina zewnętrzna

RAL 9010 dostępny dla:
- gładki
- Stucco

okładzina zewnętrzna

RAL 9016 dostępny dla:
- gładki
- Stucco
- Woodgrain

okładzina zewnętrzna

RAL 8014 dostępny dla:
- gładki
- Stucco
- Woodgrain

okładzina zewnętrzna

RAL 7016 dostępny dla:
- gładki
- Stucco
- Woodgrain

okładzina zewnętrzna

OKLEINA „Złoty Dąb” 
dostępny dla:
- gładki

okładzina zewnętrzna

OKLEINA „Orzech”
dostępny dla:
- gładki

okładzina zewnętrzna
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 wymiar 
zamówieniowy

B x H

rodzaj
napędu

oznaczenia

reczny
lub

automatyczny

max. wymiar
światła otworu

B max.
 x 

H max.

Hn
ręczne/automat

Hn max.

W min.

100 / 130

b min.
min. szerokość

węgarka 90 90 90

ze sprężynami 
naciągowymi

eRSX

ręczny
lub

automatyczne

ręczny
lub

automatyczne

ze sprężynami 
skrętnymi z przodu*

eRSC200

ręczny
lub

automatyczne

ze sprężynami 
skrętnymi z tyłu*

eRSC70

min. wysokość
nadproża

max. wysokość
nadproża dla

standardowych
podwieszeń

min. głębokość
zabudowy

200 / 230 70 / 100

360 360 250

H + 579 H + 575 H + 695

Rodzaje 
napędów 
oraz pomiar 
bram

Rodzaje 
napędów 
oraz pomiar 
bram

3300 x 2600
4000 x 2200

5000 x 2500
4300 x 3000

5000 x 2500
4300 x 3000

* o dostępności tego rozwiązania poinformujemy w naszym newsletterze lub na stronie internetowej, wszelkich informacji udzieli również nasz dział handlowy.  

B

H
bL

Hn

bP

strona
lewa

strona
prawa

Wmin

DLW + 40

≥90

DLW + 40

≤100

STANDARD

RENO (ZERO SIDEROOM)

DLW + 40

≥70
RENO

WKRÓ
TCE

w
oferci

eWKRÓ
TCE

w
oferci

e
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DEXXO COMPACT RTS
 siłownik 600N,
 do 7m2,
 napęd łańcuchowy,
 regulowana detekcja przeszkód,
 regulowana prędkość zamykania,
 zintegrowane oświetlenie,
 w zestawie 1 pilot Keytis RTS 2 kanałowy

 siłownik 800N,
 do 10m2,
 napęd łańcuchowy,
 regulowana detekcja przeszkód,
 regulowana prędkość zamykania,
 niezależnie sterowane oświetlenie,
 w zestawie 1 pilot Keytis RTS 2 kanałowy

DEXXO PRO 1000 3S RTS

MASTER PRO-BITECH

 siłownik 1000N,
 do 15m2,
 napęd łańcuchowy,
 możliwość ustawienia 17 parametrów,
 możliwość dołączenia zewnętrznego 
 źródła światła,
 w zestawie 2 piloty Keygo RTS 4 kanałowy

 akumulator awaryjny pozwala na 
   pracę napędu podczas braku zasilania
 autonomia: od 5 do 10 cykli pracy 
   w ciągu 24 godz., zależnie od 
   charakterystyki bramy
 wymiar 97x57x15 mm

 fotokomórki 
 (nadajnik + odbiornik)

DEXXO OPTIMO RTS AKUMULATOR

Automatyka do bram

Dodatki do bram

150

40 60

Ø5,5

125

200

51

UCHWYT POJEDYNCZY

* dodatki do bram mogą odbiegać wyglądem od tych przedstawionych na obrazkach. 

125

200

40

60

40

UCHWYT PODWÓJNY

 Częstotliwość 433.42 MHz
 Zasięg 30 m
 Liczba kanałów 2
 Zasilanie 3V, CR2430
 Stopień ochrony IP54
 Wymiary 105 × 75 × 25 mm
 Temperatura pracy -20°C ÷ +60°C

KLAWIATURA KODOWA 
BEZPRZEWODOWA

 odryglowanie do bram garażowych 
 o otworze 13 mm. Łatwe i precyzyjne 
 w montażu o estetycznym wyglądzie.

biały

Dostępne kolory

srebrny

czarny

złoty

beż perła

ODRYGLOWANIE 
AWARYJNE

KLAMKAPROFIL RENOWACYJNY
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APLIKACJE

Informacje dodatkowe

Wykonane ze stali chromowanej 
nadają bramie ekskluzywny wyraz  
i indywidualny charakter.

o dostępnych możliwościach wykonania poniższych konstrukcji 
poinformujemy w naszym newsletterze lub na stronie internetowej, 
wszelkich informacji udzieli również nasz dział handlowy.

PRZESZKLENIA

Przeszklenia bram zapewniają 
dopływ światła do wnętrza garażu
i zwiększają walory estetyczne bramy. 
Przeszklenia wykonuje się ze szkła 
akrylowego o grubości 4-16 mm, 
poliwęglanu lub szkła (szyby 
bezpieczne, przeciwwłamaniowe, 
a nawet pancerne).

DRZWI SERWISOWE - PRZEJŚCIOWE

W bramach zapewniają rozdzielenie 
ruchu pieszego od ruchu środków 
transportu. Zaletą takiego 
rozwiązania są:

 poprawa bezpieczeństwa na terenie 
   użytkowanego obiektu,
 oszczędności energii cieplnej,
 zwiększenie żywotności bramy dla której 
   ilość dziennych otwarć ulega zmniejszeniu.

WKRÓ
TCE
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oferci
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Współpracujemy z wieloma znanymi markami europejskimi

Warto sięgnąć po nasze produkty
ponieważ budujemy silną markę w oparciu o wysoką jakość oraz precyzję wykonania. 

Dajemy gwarancję bezpieczeństwa i trwałości.  

Eko-Okna to firma z długoletnią tradycją i bogatym 
doświadczeniem. Ceniona za jakość produktów zdobyła 
uznanie klientów - zarówno w Polsce jak i za granicą. 
Produkcja odbywa się w czterech halach produkcyjnych, 
wyposażonych w najnowocześniejsze, w pełni 
zautomatyzowane linie produkcyjne. Stawiamy na rozwój 
i innowacje. Nasza oferta ciągle się poszerza. Już dziś 
jesteśmy w stanie zaproponować Państwu całą gamę 
systemów okiennych i drzwiowych – wykonanych 
z PVC, aluminium i drewna. Proponujemy także systemy 
przesuwne, rolety i moskitiery. Wszystko najwyższej jakości, 
gdyż korzystamy tylko z wysokiej klasy materiałów 
pochodzących od najlepszych, europejskich dostawców. 
Działamy w oparciu o systemy zarządzania jakością ISO 
9001. Posiadamy Certyfikat CE. 

Nasze atuty
• Wieloletnie doświadczenie w branży stolarki otworowej.
• Szeroka oferta okien i drzwi wykonanych z PVC, drewna 

i aluminium.
• Najszybsze terminy realizacji – okna typowe z PVC już 

w 7 dni.
• Jeden z najnowocześniejszych parków maszynowych 

w Europie.
• Wysoka jakość produktów.
• Współpraca z renomowanymi dostawcami.
• Własna flota samochodów ciężarowych wyposażonych 

w wózki widłowe.
• Skuteczny serwis mobilny działający na terenie całej 

Unii Europejskiej.
• Przejrzysta sieć sprzedaży.

 

 

www.ekookna.pl
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