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aluplast® -  ekspert w dziedzinie systemów okiennych z PVC

SEGMENTOWE BRAMY GARAŻOWE
NAJWYŻSZA JAKOŚĆ



SOLIDNA KONSTRUKCJA
bezpieczny dom

Bezpieczeństwo i izolacja 

Ciepło i spokój w Twoim garażu
Bramy segmentowe wyróżniają się niskim współczynnikiem przenikania  
ciepła oraz tłumienia dźwięków dochodzących z zewnątrz. Dzięki zastosowaniu 
pionowego prowadzenia płaszcza bramy, umożliwiają bezproblemowe  
i wygodne parkowanie nawet na krótkich podjazdach.

Panele bramowe o grubości 40 mm zostały wypełnione pianką poliuretanową,  
co zapewnia wysoki poziom izolacji termicznej. Dzięki przemyślanej konstrukcji 
nasze bramy są nie tylko ciepłe,  lecz również w pełni bezpieczne w użytkowaniu. 



PROWADNICE PIONOWE  
Z KĄTOWNIKIEM  

UCHWYT

OCIEPLONE PANELE

PODWÓJNA SPRĘŻYNA SKRĘTNA 
Z ZABEZPIECZENIEM

KONSTRUKCJA ZAWIASÓW 
BOCZNYCH

zapewniają wysoki poziom izolacji 
cieplnej dzięki wypełnieniu pianką  
PUR o grubości 40mm.

przy dużych wymiarach bramy 
dodatkowo zwiększa sztywność 
konstrukcji.  

DODATKOWY ZAWIAS ŚRODKOWY

stosowany w przypadku  
ręcznej obsługi bramy.

pozwala na dokładną regulację 
płaszcza bramy na całej wysokości. 
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gwarantuje stabilną i bezpieczną 
pracę bramy.

Jedne z najlepszych właściwości 
termoizolacyjnych na rynku: U= 1,12 [W/m2K] 

to wzmocniona konstrukcja  
zapewniająca stabilność bramy. 

Przemyślane rozwiązania. Trwałość na lata.

PODWÓJNE PROWADNICE 
POZIOME  
zapewniają wyjątkową  
stabilność konstrukcji bramy. 

USZCZELKA DOLNA
zapewnia skuteczne  
uszczelnienie linii styku  
bramy z podłożem.

WYSOKI POZIOM  
IZOLACJI TERMICZNEJ
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Wybierz bramę taką jak chcesz. Aluplast oferuje 
możliwość szerokiej konfiguracji produktu pod 

względem koloru, wzoru przetłoczeń, faktury paneli 
oraz zastosowanych akcesoriów.  

BIAŁY
woodgrain

PRZETŁOCZENIA ZEWNĘTRZNE I FAKTURA PANELI

ANTRACYT
woodgrain

ZŁOTY DĄB
woodgrain

ORZECH
woodgrainwoodgrain

BRĄZOWY

Panele lakierowane

BIAŁY
gładki

ZŁOTY DĄB WINCHESTER ANTRACYT
struktura drewna

CIEMNY DĄBORZECH

Panele okleinowane folią dekoracyjną

gładkie wąskie gładkie szerokie gładkie bez przetłoczeń

KOLORYSTYKA PANELI

ANTRACYT
gładki

woodgrain wąskie

Bramy garażowe aluplast
Wyraź swój styl.

okleina zbliżona 
do AP 23

okleina zbliżona 
do AP 27

okleina zbliżona 
do AP 06

okleina zbliżona 
do AP 95 okleina zbliżona 

do AP 40
okleina zbliżona 

do AP 60



Napędy Somfy 
do bram garażowych
Napędy Somfy serii Dexxo są 
idealnym rozwiązaniem do bram 
segmentowych i uchylnych  
o powierzchni nawet do 15m2

Keytis 2 RTS
Pilot do sterowania dwoma napędami
np. bramą wjazdową i bramą garażową 
lub innymi urządzeniami RTS.

Keytis 4/RTS
Pilot do sterowania czterema napędami
np. bramą wjazdową, bramą garażową  
lub innymi urządzeniami RTS.

Keygo io/RTS
Pilot do sterowania czterema napędami
lub innymi urządzeniami RTS.

Dwukanałowy nadajnik naścienny
Można go zainstalować wewnątrz garażu, aby  
w razie potrzeby podnieść lub opuścić bramę  
lub wyłączyć oświetlenie.

Bezprzewodowa dwukanałowa  
klawiatura kodowa
Można ją zainstalować na zewnątrz tak, aby zawsze 
mieć dostęp do garażu, móc zapalić światło czy  
otworzyć lub zamknąć bramę wjazdową.

Bezprzewodowa dwukanałowa klawiatura
kodowa w obudowie aluminiowej io/RTS
Można ją zainstalować na zewnątrz tak, aby zawsze 
mieć dostęp do garażu, móc zapalić światło czy 
otworzyć lub zamknąć bramę wjazdową.Fotokomórki

Wykrywają przedmioty lub osoby
znajdujące się na drodze bramy
w czasie jej zamykania lub otwierania.

Akumulator awaryjny
Pozwala na pracę napędu podczas braku 
zasilania (od 5 do nawet 10 cykli pracy w ciągu  
24 godzin). Przeznaczony do napędów 24V.

> Regulowana detekcja przeszkód
> Regulowana prędkość zamykania 

> Szeroka gama dostępnych akcesoriów
> Możliwość podłączenia akumulatora awaryjnego

SZEROKI ZAKRES DOSTOSOWYWANIA INSTALACJI:
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Zarządzaj inteligentnie
swoimi bramami

Powitanie
Otwórz bramę, drzwi garażowe i włącz światło w domu na chwilę  
przed powrotem. Zamknij wszystkie bramy i drzwi automatycznie  
po zaparkowaniu samochodu. Witaj w domu!

Sprawdź kontrolę dostępu
Zdalnie obsługuj alarm, sprawdzaj bramy wjazdowe i garażowe jednym 
kliknięciem. Upewnij się, że Twój dom jest bezpieczny, nawet jeśli jesteś 
daleko od niego.

Geolokalizacja
Dzięki funkcji geolokalizacji możesz trzymać ręce na kierownicy, a Twoja 
brama otworzy się automatycznie.

Aplikacja Connexoon Access firmy 
Somfy oferuje możliwość zarządzania 

wybranymi grupami urządzeń z poziomu 
smartfona lub tabletu z dowolnego 

miejsca na świecie.


