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BRAMY GARAŻOWE
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CICHA
PRACA

Bramy poruszają się płynnie i bardzo cicho 
dzięki rolkom z toczonymi łożyskami. 
Łożyska kulkowe o typie zamkniętym są 
zabezpieczone przed pyłemi wilgocią, nie 
potrzebują wymiany smaru.

MAKSYMALNA ŻYWOTNOŚĆ 
SPRĘŻYN  W STANDARDOWYM 
ZESTAWIE BRAM

Żywotność sprężyn w bramach 
segmentowych — do 25 000 cykli 
podnoszenie-opuszczanie. Co w 
przybliżeniu odpowiada okresowi 17 lat 
użytkowania bramy przy otwieraniu-
zamykaniu po 4 razy dziennie w ciągu 
całego okresu.

GWARANTOWANE 
BEZPIECZEŃSTWO 

Konstrukcja bram segmentowych
ALUTECH chroni przed:
- przytrzaśnięciem palców;
- skaleczeniem;
- opadnięciem płaszcza przy pęknięciu 

sprężyn.
Bramy odpowiadają wymaganiom 
europejskim EN 12604, EN 12453,
EN 12424, EN 12425, EN 12426.

INDYWIDUALNE
 WZORNICTWO

Oferujemy szeroki wybór wzorów
i kolorów: 5 rodzajów paneli
i rozszerzoną standardową paletę
kolorów — do 10 barw z palety  
RAL bez dopłaty.

WARUNKI
UŻYTKOWANIA

Asortyment bram segmentowych
ALUTECH jest przedstawiony przez 
serie — Trend i Classic. Łatwo możesz 
dobrać bramy zgodnie z warunkami 
klimatycznymi swojego regionu, 
sposobem użytkowania i swoim 
budżetem.

ODPORNOŚĆ
NA KOROZJĘ

Płaszcz bramy wytrzymuje narażenie 
na „mgłę solną” do 750 godzin. 
Odpowiada to okresowi 15 lat 
użytkowania w strefach przybrzeżnych 
i na zanieczyszczonych terenach 
przemysłowych. Takie unikalne 
właściwości przeciwkorozyjne 
są możliwe dzięki:
- grubości powłoki cynkowej (16 µm);
- powłoce lakierniczej (PUR-PA) o 

grubości 23—35 µm.

SZEROKIE MOŻLIWOŚCI 
W STANDARDOWEJ CENIE

Bramy ALUTECH są produkowane 
indywidualnie dla każdego klienta 
w standardowej cenie. Można zamówić 
bramę o dowolnych wymiarach (co 5 mm 
dot. szerokości i wysokości).

ZALET BRAM
ALUTECH
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Idealna 
konstrukcja 
paneli

Panele stalowe z wypełnieniem z pianki poliuretanowej —
to wspaniała hermetyzacja i oszczędność na ogrzewaniu.

Konstrukcja paneli gwarantuje zabezpieczenie przed 
przycięciem palców, czego wymaga europejska norma 
bezpieczeństwa EN 12604.

Zamknięty obwód arkuszy stalowych zapewnia wysoką 
wytrzymałość paneli i wyklucza rozwarstwienie się przy 
nagrzaniu na słońcu i przy gwałtownym zamykaniu bramy.

Cztery warstwy metalu w miejscach montowania śrub 
samogwintujących zapewniają większą wytrzymałość 
mocowania. Niezawodne połączenie arkuszy stalowych 
wyklucza rozwarstwienie paneli przy gwałtownym 
opuszczaniu bramy.

Odporna na zużycie powłoka poliuretanowa gwarantuje 
wysokie antykorozyjne właściwości bramy.

Lakier adhezyjny zapewnia wspaniałą spójność arkuszy 
stalowych z pianką, chroniąc panele przed rozwarstwieniem 
w czasie nagrzewania na słońcu.

Elatyczne ,wysokiej jakości, odporne na mróz uszczelki  
z EPDM — gwarancja wysokiej izolacji cieplnej i akustycznej 
bramy.
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dla bram 
garażowych
serii Classic

dla bram 
garażowych
serii Trend

grubość panelu

grubość panelu

45 mm

40 mm



Seria Classic
Dzięki rewelacyjnej izolacji cieplnej, 
zwiększonej wytrzymałości i wysokiej 
odporności na korozję bramy garażowe 
serii Classic mogą pracować nawet 
w najbardziej surowych warunkach!

WSPANIAŁA
IZOLACJA CIEPLNA

Panel o grubości 45 mm — gwarancja 
wspaniałej izolacji cieplnej. Współczynnik 
oporu przenoszeniu ciepła jest 
porównywalny do analogicznych 
charakterystyk ściany cieplnej o grubości 
60 cm. Co pozwala zaoszczędzić
na ogrzewaniu pomieszczenia.

NIERDZEWNE
CZĘŚCI DROBNE

Zawiasy środkowe i rolki ze stali 
nierdzewnej AISI 430 posiadają 
wysokie właściwości antykorozyjne.
Gwarantuje to niezawodną pracę 
bramy w pomieszczeniach o 
zwiększonej wilgotności i na obszarach 
przybrzeżnych.

WYSOKA ODPORNOŚĆ 
NA WIATR

Dzięki konstrukcji paneli warstwowych 
płaszcz bramy wyróżnia się wysoką 
odpornością na obciążenia udarowe 
i wiatrowe. 4. klasa odporności 
na wiatr wg EN 12424.
Brama wytrzymuje oddziaływanie 
wiatru o prędkości do 120 km/godz.



Ciepłe bramy 
garażowe
Classic

• Panel warstwowy o grubości 45 mm.
• Rolki i zawiasy ze stali nierdzewnej.
• Indywidualna produkcja w standardowej 

cenie — co 5 mm.

Dla regionów 
z zimnym klimatem

Dla pomieszczeń 
o zwiększonej 
wilgotności

NIEZAWODNE
USZCZELNIENIE

Na całym obwodzie garażowych
bram segmentowych ALUTECH są 
umieszczone elastyczne uszczelki 
z odpornego na mróz EPDM. Uszczelki mają 
dwa płatki. Komora powietrzna między 
płatkami zapewnia dodatkową izolację 
cieplną bramy.



HARMONIJNY
WYGLĄD

Pomalowane pofile prowadnic i listwa 
kryjąca harmonijnie pasują do płaszcza 
bramy. W wykonaniu seryjnym rama 
bramy jest malowana na kolor biały  
(RAL 9016). Na życzenie klienta możliwe 
jest pomalowanie na dowolny kolor
z palety RAL.

DODATKOWE 
ZABEZPIECZENIE PODPÓR 
NAROŻNYCH

W czasie intensywnych opadów
w narożnikach bramy może
gromadzić się woda. Polimerowe 
podłoże prowadnic pionowych 
gwarantuje ochronę przed 
powstawaniem korozji w warunkach 
wysokiej wilgotności.

DŁUGOWIECZNY 
UKŁAD PROWADNIC 
STALOWYCH

Układ prowadnic jest w całości 
wykonany ze stali ocynkowanej. 
Stalowa przednia konstrukcja*― 
wytrzymała i niezawodna, wysoka 
żywotność użytkowania.

* Analogicznie do serii Classic.

Wytrzymała i niezawodna konstrukcja 
bram garażowych z serii Trend 
gwarantuje niezawodną wieloletnią pracę.

Seria Trend



Praktyczne bramy 
segmentowe 
Trend

• Panel warstwowy o grubości 40 mm.
• Wsporniki rolkowe i zawiasy ze stali 

ocynkowanej.
• Indywidualna produkcja w standardowej 

cenie — co 5 mm.

PERFEKCYJNE
USZCZELNIENIE

Regulowane zawiasy rolkowe* pozwalają 
na idealne dopasowanie płaszcza bramy  
do uszczelek, co chroni pomieszczenie 
przed przeciągami i stratami ciepła.

* Analogicznie do serii Classic.

W przystępnej
cenie

Dla regionów
z umiarkowanym klimatem



Indywidualne 
wzornictwo
i harmonia stylu

Indywidualne 
akcesoria 

Okna
Przeszklenie bram garażowych —  
to naturalne doświetlenie garażu i ekonomia 
energii elektrycznej.

STANDARDOWYCH 
KOLORÓW
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RODZAJÓW
PANELI

KOLORY 
DREWNO-
PODOBNE   

RAL 9016

RAL 9006

RAL 1015

RAL 8014

RAL 8017

RAL 5010

RAL 3004

RAL 6005

RAL 7016

ADS 703

Złoty dąb

Orzech

Wiśnia

*



Drzwi
przejściowe
Furtka to praktyczne rozwiązanie, które 
pozwala na wejście do garażu bez otwierania 
bramy. Zapewnia wygodne użytkowanie oraz 
wydłuża żywotność bramy.

Dla garażu bez dodatkowego 
wejścia konieczny jest zamek, który 
pozwoli otwierać i zamykać bramę 
od zewnątrz i od wewnątrz.

Wbudowana furtka Furtka w elewacji

* Podane kolory są zbliżone do kolorów z palety RAL.

Zamek

Struktura 
Woodgrain

Struktura 
Woodgrain

Struktura 
Woodgrain

Struktura 
Woodgrain

Struktura 
Woodgrain

Struktura
Gładka

Struktura
Gładka

Struktura
Gładka

S-panel M-panel L-panel Mikrotłoczenia Kaseton



Serii COMFORT 50, 60, COMFORT 270, 280 
Automatyka od światowego lidera w produkcji układów automatyzacji.
Wysoka jakość teraz dostępna dla każdego.

Duży wybór akcesoriów dla łatwego 
sterowania i bezpiecznego użytkowania 
bram automatycznych ALUTECH 
dla bram Classic i Trend oferujemy 
automatykę Marantec.



Automatyczne 
bramy garażowe 
zapewniające 
komfort

• Sterowanie zdalne: piloty, klawiatury 
cyfrowe z kodem radiowym.

• Elementy świetlne i światła ostrzegawcze 
dla bezpiecznego użytkowania.

• Od dziś możesz sterować jednym pilotem 
wszystkimi systemami domu — bramami 
i roletami.

Wygodne 
użytkowanie

Konkurencyjna
cena

Sterowanie 
z samochodu



WWW.ALUTECH-GROUP.COM

Grupa ALUTECH jest jednym z liderów rynku systemów roletowych i bram segmentowych Europy Zachodniej i Wschodniej, czołowym 
producentem aluminiowych systemów profilowych na terenie krajów WNP. Holding ALUTECH obejmuje pięć zakładów produkcyjnych, 
w tym 3 fabryki do produkcji bram segmentowych na Białorusi, Ukrainie i w Rosji.

Wszystkie zakłady produkcyjne ALUTECH są wyposażone w technologicznie zaawansowany sprzęt:
• nowoczesna linia do produkcji paneli warstwowych do bram segmentowych;
• linie rollforming;
• kompleks do malowania i krojenia taśmy aluminiowej;
• technologicznie zaawansowane linie do produkcji aluminiowych profili ekstrudowanych;
• automatyzowane kompleksy odlewania części aluminiowych;
• nowoczesne linie malowania proszkowego;
• największy w WNP kompleks do anodowania profili aluminiowych.

Obecność własnych kompleksów produkcyjnych pozwala specjalistom Grupy ALUTECH na kontrolę jakości wyrobów na wszystkich 
etapach procesu produkcji: od zakupu surowców do produkcji gotowych wyrobów i ich pakowania. System zarządzania jakością we 
wszystkich zakładach Grupy został certyfikowany pod względem zgodności z wymaganiami normy międzynarodowej ISO 9001 w systemie 
TÜV CERT.

Grupa ALUTECH aktywnie rozszerza rynki zbytu. Obecnie wyroby firmy są dostarczane do 65 krajów WNP, Skandynawii, Zachodniej  
i wschodniej Europy, krajów nadbałtyckich, jak również do USA, Kanady i Australii. Bramy segmentowe ALUTECH wspaniale 
sprawdzają się w zakresie zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa, uosabiając estetykę jakości systemowej godną Państwa  
i Państwa domu.
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