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SpecjaliStyczne bramy 
dedykowane dla budownictwa obiektowego

transport i logistyka
przemysł rolno-spożywczy
technika chłodnicza 
przemysł farmaceutyczny, medyczny, chemiczny
pomieszczenia czyste
ochrona osób i maszyn



bramy wewnętrzne
Ecorapid

przystępna cena, kompaktowa budowa i szybkość : 
to najważniejsze cechy naszych nowych bram ecorapid. 

dzięki swojej samonośnej ramie oraz konstrukcji ułatwiającej 
montaż, brama ecorapid wymaga bardzo niewiele miejsca 
do zabudowy. oferujemy ją w 6 standardowych kolorach. 
brama ecorapid dostępna jest w bardzo konkurencyjnej 
cenie  i pozostaje najwłaściwszym rozwiązaniem dla małych 
otworów wewnętrznych.

Panele bramy wykonano z PVc i połączono ze sobą  
z zastosowaniem techniki „keder technology“. Poszczególne 
panele bramy połączono za pomocą specjalnych profili 
aluminiowych, dzięki którym kurtyna uzyskuje swoją 
stabilność. ten sposób łączenia dodatkowo zapewnia 
niezwykłą łatwość i szybkość  wymiany paneli.

ze względu na swój niski ciężar, kurtyna nie wymaga listwy 
zabezpieczenia krawędziowego.

dla bezpieczeństwa użytkownika, bramę wyposażono  
w 3 fotokomórki monitorujące jej stan podczas otwarcia. 
Fotokomórki te wbudowano w system prowadnic.

Wymiary bramy
max. szerokość  3000 mm
max. wysokość  3000 mm

prędkość*
prędkość otwierania/zamykania  0,8/0,8 m/s
* max., zależne od rozmiaru drzwi

Kurtyna
PVc, grubość 0,7 mm, ciężar właściwy 670
g/m² ze wzmocnieniami nylonowymi 
i profilami z aluminium.

Kolory kurtyny
ral  1018   żółty
ral  2004   pomarańczowy
ral  3002   czerwony
ral  5010   niebieski
ral  7038   szary
ral  9016   biały

otwieranie awaryjne
napęd awaryjny na korbę.

tanie, kompaktowe i szybkie: 

ekonomiczne bramy z trzema 

fotokomórkami zabezpieczającymi 

dla mniejszych otworów 

wewnętrznych.
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brama zewnętrzna/wewnętrzna

TranssprinT-c

Wymiary bramy 
max. szerokość  5000/6000 mm
max. wysokość  5000/6000 mm

prędkość*
prędkość otwierania/zamykania  3,0/1,0 m/s 
* max., zależne od rozmiaru drzwi

Kurtyna
tkanina powlekana PcV z dużym oknem.

Z systemem anti-crash
Po najechaniu słupki są ponownie wczepiane  
w prowadnice. brama jest znowu gotowa do pracy.

Kolory kurtyny
ral   1018    żółty jasny
ral   2004    pomarańczowy jasny
ral   3002    czerwony karminowy
ral   5010    niebieski chagall
ral   7038   szary agatowy 

otwieranie awaryjne
w przypadku awarii zasilania brama może 
zostać rozsunięta ręcznie. 

opcjonalnie:
Samoczynne otwieranie po awarii zasilania.
automatyczne otwieranie z zastosowaniem 
uPS-a (bezprzerwowy zasilacz awaryjny).

najbezpieczniejsza szybkobieżna brama 

rozsuwana na boki:

prędkość otwierania 3m/s, cała wysokość 

bramy natychmiast  do dyspozycji.

szybkobieżna rozsuwana na boki

transsprint-c otwiera się z prędkością do 3 metrów na sekundę  
i jest to najszybsza pozioma brama szybkobieżna. dzięki 
otwieraniu się na boki otrzymujemy natychmiast całą wysokość 
przejazdową, do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz.

bezpieczeństwo zapewnia nowatorski i bardzo bezpieczny
system anti-crash.

System anti-crash stanowi standardowe wyposażenie:  
w przypadku najechania (crash) następuje zadziałanie specjalnego 
mechanizmu wyczepienia przednich słupków. Słupki są wypinane 
mechanicznie i jednocześnie natychmiast zostaje zatrzymane dalsze 
działanie bramy. zapewnia to wysoki poziom bezpieczeństwa ludzi, 
maszyn i transportowanych towarów.

elastyczność w zakresie konstrukcji i kolorów.

konstrukcja bram transsprint-c w wersji drzwi przesuwnych  
z PcV umożliwia różnorodność wykonań specjalnych: od wyboru 
koloru kurtyn PcV z oknami lub bez okien, aż do adaptacji do 
istniejących warunków budowlanych i realizacji.

Sterownie bramą – łagodne i delikatne.

Sterowanie przejmuje samokontrolujący się system sterowania 
mikroprocesorowego ze zintegrowaną przetwornicą 
częstotliwości. Przyspiesza on bramę w sposób kontrolowany, 
łagodnie wyhamowuje i tym samym przyczynia się do 
ekonomicznej eksploatacji.
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brama zewnętrzna/wewnętrzna

TranssprinT-s

Transsprint-S to brama, która  otwiera się z prędkością do 
3 metrów na sekundę, brama o takiej konstrukcji zapewnia 
natychmiastowy dostęp do całej jej wysokości.

bezpieczeństwo  zapewnia nowatorski i bardzo bezpieczny 
system anti-crash.

bezpiecznie i kompaktowo
w przypadku awarii zasilania, brama otwiera się 
automatyczne na szerokość do 2 metrów. listwy 
bezpieczeństwa zintegrowane są ze słupkami przednimi 
i w razie zagrożenia natychmiast zatrzymują pracę bramy.

w wykonaniu ze stali nierdzewnej bramy Transsprint-S 
spełniają wymagania dla przemysłu spożywczego, 
chemicznego i farmaceutycznego.

Wymiary bramy 
max. szerokość  4000 mm
max. wysokość  4000 mm

prędkość*
prędkość otwierania/zamykania  3,0/1,0 m/s 
* max., zależne od rozmiaru drzwi

Kurtyna
tkanina powlekana PcV z dużym oknem.

Kolory kurtyny
ral   1018    żółty jasny
ral   2004    pomarańczowy jasny
ral   3002    czerwony karminowy
ral   5010    niebieski chagall
ral   7038   szary agatowy 

otwieranie awaryjne
w przypadku awarii zasilania brama może 
zostać rozsunięta ręcznie. 

automatyczne otwieranie z zastosowaniem 
uPS-a (bezprzerwowy zasilacz awaryjny).

Korzystna cenowo szybkobieżna brama 

rozsuwana na boki:

duża prędkość otwierania, kompaktowa 

budowa.
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brama zewnętrzna/wewnętrzna

mulTispEEd

nasza brama MUltiSpeeD jest przedstawicielem bram 
nowej generacji. dzięki systemowi stałego naprężenia 
kurtyny jest odpowiednia do zastosowań zewnętrznych.

dzięki profilowi przypodłogowemu FleX-BaR, praktycznie 
wykluczone są jakiekolwiek obrażenia. unika się uszkodzeń 
i przestojów spowodowanych kolizjami.

dzięki samonaprawiającemu się systemowi crash, kurtyna 
po awarii, spowodowanej najechaniem, natychmiast unosi 
się i po obu stronach samodzielnie ponownie ustawia 
się w prowadnicach. czas przestoju jest redukowany 
do minimum, a do naprawy bramy nie są wymagane 
jakiekolwiek narzędzia.

Wymiary bramy 
max. szerokość  4500 mm
max. wysokość  4500 mm

prędkość*
prędkość otwierania/zamykania  2,0/0,8 m/s 
* max., zależne od rozmiaru drzwi

Kurtyna
Przezroczyste PcV z pionowymi pasami tkaniny.
tkanina powlekana PcV z pasami okien. 
dwuparowe krzywki przesuwne do prowadze-
nia kurtyny.

Kolory kurtyny
ral   1018    żółty jasny
ral   2004    pomarańczowy jasny
ral   3002    czerwony karminowy
ral   5010    niebieski chagall
ral   7038   szary agatowy 

Wykonanie
Stale naprężenie kurtyny za pomocą obciążników.

otwieranie awaryjne
napęd awaryjny na korbę.

opcjonalnie
automatyczne otwieranie z zastosowaniem 
uPS-a (bezprzerwowy zasilacz awaryjny)
ręczny łańcuch awaryjny.

Samonaprawiający się system crash  

z nowo opracowanym

profilem przypodłogowym i stałym 

systemem naprężenia kurtyny. 
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brama wewnętrzna

minirapid typ Va Food

Szybkobieżna brama rolowana Minirapid Va spełnia 
wysokie wymagania w zakresie higieny i bezpieczeństwa w 
przemyśle spożywczym oraz przy zastosowaniu w strefach 
mokrych.

Łatwe i szybkie czyszczenie
Przemyślana konstrukcja umożliwia łatwe i szybkie 
czyszczenie. wszystko jest dostępne bez dużych wysiłków, 
dzięki temu łatwo jest utrzymać higienę i czystość.

zabezpieczenie przeciwbryzgowe
Standardowo szafka rozdzielcza wykonana jest ze stali 
stopowej (V2) i jest zabezpieczona przed strumieniem wody 
(iP65). w zależności od wymagań napęd jest dostarczany
z pokrywą o stopniu ochrony iP65.

Wymiary bramy 
max. szerokość  4000 mm
max. wysokość  4000 mm

prędkość*
prędkość otwierania/zamykania  2,0/0,8 m/s 
* max., zależne od rozmiaru drzwi

Kurtyna
tkanina powlekana PcV z pasami okien. dwu-
parowe krzywki przesuwne do prowadzenia 
kurtyny.

Kolory kurtyny
ral   1018    żółty jasny
ral   2004    pomarańczowy jasny
ral   3002    czerwony karminowy
ral   5010    niebieski chagall
ral   7038   szary agatowy 

awaryjne otwieranie
napęd awaryjny na korbę

opcjonalnie
automatyczne otwieranie z zastosowaniem 
uPS-a (bezprzerwowy zasilacz awaryjny).

Brama dla przemysłu spożywczego i stref 

mokrych.

Łatwe w czyszczeniu dzięki przemyślanej 

koncepcji.
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brama wewnętrzna

TransspEEd typ FlW
dla dróg ewakuacyjnych

Szybkobieżne bramy rolowane transspeed FlW  to 
specjalne bramy wewnętrzne przeznaczone dla dróg 
ewakuacyjnych certyfikowane przez tÜV Süd „Fluchtweg 
zugelassen” oraz „baumuster geprüft“ .

monitorowanie drogi ewakuacyjnej odbywa się za pomocą 
niezawodnego czujnika radarowego, zaś kontrola wysokości 
otwarcia awaryjnego jest testowana cyklicznie (co 24 
godziny).

Wymiary bramy 
max. szerokość  4000 mm
max. wysokość  4000 mm

prędkość*
prędkość otwierania/zamykania  2,0/0,8 m/s 
* max., zależne od rozmiaru drzwi

Kurtyna
PcV przezroczyste z pionowymi  pasami 
tkaninowymi. tkanina powlekana PcV  z pasami 
okiennymi. dwuparowe krzywki przesuwne do 
prowadzenia kurtyny.

Kolory kurtyny
ral   1018    żółty jasny
ral   2004    pomarańczowy jasny
ral   3002    czerwony karminowy
ral   5010    niebieski chagall
ral   7038   szary agatowy 

otwarcie awaryjne
balans ciężaru z prądowym hamulcem roboczym.

Wyposażenie seryjne
niezawodny czujnik radarowy (monitoring 
w kierunku ucieczki) kontrolowanie wysoko-
ści otwarcia awaryjnego i mechaniki bramy 
poprzez cykliczne testy przeprowadzane co 24 
godziny.

Brama wewnętrzna przeznaczona dla 

dróg ewakuacyjnych.

Monitoring w kierunku ucieczki, kontrola 

wysokości otwarcia awaryjnego.
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