
www.alutech-group.com

Nowość

Atrakcyjne
cenyi  wygoda

przy każdej
pogodzie!

Komfort 

Bramy z napędem zapewniają maksymalną wygodę użytkowania.

Automatyczną bramę można otwierać bezpośrednio z samochodu 

za pomocą pilota. Jest to wygodne zwłaszcza w złych warunkach 

pogodowych — kiedy pada deszcz lub śnieg.

Komfortowe
i bezpieczne sterowanie
z samochodu!

Dane kontaktowe

ceny!
Konkurencyjne

kolorów!
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rodzajów
przetłoczeń!

W celu automatyzacji bram garażowych Trend, oferujemy automatykę Marantec.

Serie COMFORT 50,60, COMFORT 270, 280  —

wysoka jakość już teraz jest dostępna dla każdego. 

Automatyka od światowego lidera produkcji układów 

automatyzacji w maksymalnie atrakcyjnej cenie. 



5

1 2 3 4 5

RAL 9016 RAL 1015 RAL 9006 RAL 6005 RAL 3004

RAL 5010 RAL 8014 RAL 8017 RAL 7016 ADS 703

kolory 
drewnopodobne

55
zalet
bram Trend

Gwarantowane 
bezpieczeństwo

Długotrwałe 
użytkowanie 

Niezawodne 
uszczelnienie

Odporność 
na korozję

Cicha
praca

System zabezpieczenia 

przed spadnięciem 

płaszcza przy awarii 

sprężyny jest dostarczany 

bez dodatkowych  opłat 

i zapewnia bezpieczne 

użytkowanie.

System prowadnic jest w 

całości wykonany ze stali 

ocynkowanej. Stalowy 

wał – wytrzymała 

i niezawodna konstrukcja 

o wysokiej eksploatacji 

użytkowania.

Regulowane wsporniki 

rolkowe pozwalają 

dopasować płaszcz 

bramy do uszczelek, 

co chroni przed 

przeciągami i utrzymuje 

ciepło w pomieszczeniu.

Seryjne malowanie 

kątowników oraz listew 

maskujących na kolor 

biały (RAL9016), jak 

również plastikowa 

podstawa narożników 

zapewnia ochronę 

antykorozyjną nawet 

w warunkach wysokiej 

wilgotności.

Dzięki wykorzystaniu 

rolek z łożyskami  

tocznymi bramy 

poruszają się płynnie

i cicho. Łożyska kulkowe 

o zamkniętym typie są 

zabezpieczone przed 

pyłem i wilgocią

i nie potrzebują wymiany 

smaru.

Idealna konstrukcja
panelu warstwowego

Indywidualny

Bramy harmonijnie łączą się z oknami, 
pokryciem dachu i elewacją, korzystnie 
podkreślając architekturę każdego 
budynku.

Bramy są produkowane indywidualnie 
dla każdego klienta w standardowej 
cenie z krokiem co 5 mm względem 
wysokości i szerokości.

S-przetłoczenia

M-przetłoczenia

L-przetłoczenia

Mikroprzetłoczenia

Kaseton

rodzajów
przetłoczeń

standardowych 
kolorów RAL

Złoty dąb

Ciemny orzech

Mahoń

Bramy Trend — to ekonomiczne i funkcjonalne bramy z paneli o grubości 40 mm. 

Niezawodna i wytrzymała konstrukcja gwarantuje wieloletnią pracę bez usterek. Bramy Trend 

całkowicie odpowiadają europejskim normom bezpieczeństwa.

Panele stalowe o grubości 40 mm z wypełnieniem z pianki 

poliuretanowej zapewniają dobrą izolację cieplną.

Konstrukcja paneli gwarantuje zabezpieczenie przed 

przycięciem palców,  zgodnie z normą europejską 

EN 12604.

Zamknięty obwód paneli wyklucza rozwarstwienie 

przy nagrzewaniu się ich na słońcu oraz gwałtownym 

zamykaniu bramy.

4 warstwy metalu w miejscu zamocowania śrub 

samogwintujących wykluczają przekrzywienie i zwisanie 

paneli.

Odporna na ścieranie poliuretanowa powłoka panelu 

zapobiega powstawaniu korozji.

Lakier adhezyjny na wewnętrznej stronie taśmy 

stalowej zabezpiecza panel przed puchnięciem podczas 

nagrzewania przez słońce.

Elastyczny i odporny na mróz uszczelniacz z EPDM 

gwarantuje wysoką izolację cieplną i akustyczną bramy.

design i harmonia stylu
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Wybór
rozsądnego
gospodarza!


