
www.bramyostium.pl

BRAMY SEGMENTOWE
DLA DOMU I PRZEMYSŁU



BRAMY
GARAŻOWE
OSTIUM

Za działanie bram
odpowiada automatyka
niezawodnej niemieckiej
firmy Sommer.

Wyjątkowy design, bogactwo
kolorów i niezawodność.
Wygodne sterowanie za
pomocą pilota sprawi, że
pokochasz nasze bramy.

Wybierz nowoczesne i eleganckie bramy segmentowe, które cechuje niezawodność,
wygoda, bezpieczeństwo obsługi i najwyższa jakość wykonania. Dostępne są w
nowoczesnych wzorach i wielu kolorach, które jeszcze bardziej podkreślają ich wyjątkowy
charakter.

Wybierz bramy segmentowe Ostium, które produkujemy z wysokiej jakości ocynkowanych
ogniowo paneli segmentowych o grubości 40 mm. Elementy ruchome, prowadnice i zawiasy
powstały z wykorzystaniem stali, co zapewnia im dodatkową wytrzymałość.



Steruj swoją bramą garażową
za pomocą niezawodnych pilotów
czterokanałowych. Dzięki zastosowaniu
nowoczesnej technologii radiowej
otwieranie i zamykanie bramy nie
stanowi problemu z żadnej odległości,
a napęd reaguje na naciśnięcie
przycisku pilota natychmiastowo.

Wszystko to, w połączeniu z automatyką
renomowanej i niezawodnej firmy
Sommer daje efekt w postaci jednego
z najlepszych produktów na rynku
dostępnego w atrakcynej cenie!

NIEZAWODNA
AUTOMATYKA



Wszystkie nasze bramy garażowe wypełnione są
pianką poliuretanową, która dodatkowo stanowi
świetny materiał izolacyjny. To ważne jeśli
zwracasz uwagę na energooszczędność.

Dodatkowe osłony, uszczelki i mocna sprężyna, to
osprzęt którym byćmoże nie zawracasz sobie w
tej chwili głowy. Na pewno jednak docenisz fakt
jego posiadania po kilku latach użytkowania.

Precyzja
w każdym calu

Wysokiej jakości panel
garażowy wykonany w
technologii 40mm i
docieplony pianką,

Dodatkowa uszczelka
dolna stanowi świetną
ochronę przed wodą
i niską temperaturą.



BOGATA KOLORYSTYKA
Nowoczesne struktury
powierzchni i kilka rodzajów
przetłoczeń.

Każda z powierzchni może
zostać pokryta dowolnym
kolorem wybranym z
naszego próbnika.
Oferujemy szeroką paletę
ponad 30 barw, dzięki
czemumożna niemal
idealnie skomponować
bramę z elewacją budynku.

Przedstawione w katalogu
kolory mogą odbiegać od
stanu faktycznego, ze
względu na różne parametry
druku lub wyświetlanego na
monitorze obrazu.

Tym samym przed
dokonaniem zakupu
prezentujemy namacalny
wzornik kolorów.

Bez przetłoczenia Poziome pojedyńcze Poziome wąskie

Rodzaje przetłoczeń paneli garażowych



Wysoka jakość

Wykonane z najlepszej jakości tworzyw
prowadnice zapewnią równomierne rozłożenie
ciężaru bramy i prawidłowe jej ułożenie
podczas pracy całego mechanizmu.

Trwała sprężyna skrętna
odpowiadająca za działanie
mechanizmu bez problemowo
obsłuży Twoją bramę przez
wiele lat.

zastosowanych materiałów



Bezpieczeństwo

Uszczelnienia boczne podniosą
właściwości izolacyjne Twojej
nowej bramy segmentowej.

Zawias boczny wykonany z
doskonałej jakości materiału
zapewni nieprzerwaną pracę
i ograniczy luzy między
panelami.

użytkowania i domowników



Łączenia i uszczelnienia
poszczególnych paneli
wykonane zostały z
największą starannością.

Idealne spasowanie
z dbałością o każdy detal



Wykorzystujemy jedynie
sprawdzone i certyfikowane
elementy pochodzące od
najlepszych i renomowanych
producentów.

Najlepsze podzespoły
od sprawdzonych producentów



Lekkie, aluminiowe elementy prowadnic są
odporne na wahania temperatur przez co mogą
pracować w niemal każdych warunkach.

Zastosowanie solidnych
elementów wzmacniających
utrzymuje konstrukcję
szkieletu bramy w idealnym
położeniu.

Dodatkowe wzmocnienia
które docenisz po latach



Napęd bramy garażowej, dzięki któremu sterujesz
mechanizmem wygodnie z wnętrza samochodu.
Wszystko z użyciem cztero-kanałowego pilota lub za
pomocą telefonu komórkowego.

Wygoda i niezawodność
sterowanie z pilota lub telefonu



Postaw na jakość
wybierz Ostium
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