Bramy GARAROL
Bezpieczeństwo, Komfort,
Izolacja

BEZPIECZEŃSTWO
KOMFORT
IZOLACJA
Bramy GARABOL stanowią idealne rozwiązanie dla Państwa garażu.
Building Plastics proponuje system GARAROL zarówno
do budynków nowych jak i remontowanych.
Bramy GARAROL zbudowane są z dwuściennych
profili aluminiowych z pianką poliuretanową.
Zapewniają zatem absolutne bezpieczeństwo,
komfort oraz wyśmienitą izolację.
Nowoczesne materiały stosowane w bramach GARAROL
są lekkie, mocne, odporne, zapewniają dobrą izolację.
Duży wybór kolorów z palety RAL, możliwość okleinowania
oraz wykonania bikoloru, sprawiają, że bramy GARAROL
idealnie harmonizują z kolorem stolarki okiennej lub z budynkiem.

DYSKRETINY MONTAŻ
BEZPIECZEŃSTWO I KOMFORT

Brama GARAROL Deluxe- to brama rolowana wykonana ze skrzynką.
Skrzynka bramy rolowanej poprawia estetykę i powoduje wyciszenie.
Jak wszystkie systemy rolowane, GARAROL stwarza możliwość
pozostawienia wolnej przestrzeni pod sufitem, aby w dowolny
sposób ją wykorzystać.W standardowym wyposażeniu
znajdują się: napęd elektryczny, zdalne sterowanie,
sterowanie awaryjne (w przypadku braku prądu)
i zabezpieczenie przeciwko nieuprawnionemu otwarciu bramy.
Sterowanie, odpowiedzialne za otwieranie/zamykanie bramy,
wyposażone jest w dodatkowe zabezpieczenia odpowiadące
wymaganiom Norm Europesjkich.

Sterowanie awaryjne w
standardzie

Skrzynka zasłania nawój profili i stwarza
przyjemne wrażenie estetyczne.

BUDYNKI NOWE LUB REMONTOWANE,
WYSTAWY SKLEPOWE LUB BRAMY PREZEMYSłOWE,
GARAROL STANDARD MOGĄ BYĆ MONTOWANE
W DOWOLNYM MIEJSCU, O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU
Bramy GARAROL Standard są
bramami rolowanymi
wyposażonmi również w
sterowanie aweryjne, napęd,
zdalne sterowanie i
zabezpieczenia przeciw
podniesieniu.
Jedyną różnicą pomiędzy nimi
a GARAROL Deluxe
jest brak skrzynki.

EX78
Oprócz dwuściennych profili
aluminiuwych z pianką
poliurentanową istnieją także
dwuścienne profile z aluminium
Równocześnie GARAROL Standard jest idealnym

tłoczonego EX61 i Ex78. Profile

rozwiązaniem jako zabezpieczenie witryn sklepowych.

te, bardzo sztywne i odporne na

Dzięki bogatej ofercie kolorystycznej bramy tego systemu można idealnie zharmonizować z

napór wiatru ( odporność na

wystrojem i ogólną koncepcją sklepu.

podmuchy powyżej 300 km/h)
dostępne są we wszystkich
kolorach palety RAL

Dzięki GARAROL Standard
można zamknąć otwory o
powierzchni do 30 m2

Profile dwuścienne z pianką poliuretanową
zapewniają znakomitą izolację i dostępne są
w wielu kolorach palety RAL.

GARAROL Sectional to brama
wykonana z profili BP77, dwuściennie,
aluminiowych, wypełnionch pianką
poliurentanową .Dużą przewagą w
stosunku do tradycyjnych bram
segmentowych są minimalne wymiary
zabudowy pod sufitem. Użycie
mniejszych profili eliminuje huśtanie
się paneli i pozostawia większą
przestrzeń pod sufitem garażu.
Aluminiowe prowadnice pozwalają na
eleganckie wykończenie.
GARAROL Sectional należą do bram
działających bardzo cicho.

Zredukowana strata
wysokości użytkowej garażu.
Małe profile pozwalają
uzyskać mały promień skrętu.

NAJWYŻSZY KOMFORT

WIĘCEJ BEZPIECZEŃSTWA: ZABEZPIECZENIE
W LISTWIE KOŃCOWEJ, AUTOMATYCZNE
MECHANIZMY PRZECIW PODNIESIENIU,
STEROWANIE AWARYJNE, OŚWIETLENIE GARAŻU.
Nasz system bram posiada w
standardzie bezprzewodowe
zabezpieczenie w listwie końcowej.
Układ ten automatycznie podnosi
bramę, gdy trafi ona na przeszkodę.

Bramą można sterować ręcznie lub na odległość. System zapewnia
oświetlenie garażu w momencie wykonywania ruchu.
System zabezpieczenia uniemożliwia podniesienie
bramy przez osoby obce.
Do otwarcia bramy w przypadku braku prądu służy system sterowania
awaryjnego.

IDEALNA BRAMA GARAŻOWA

Wszystkie profile produkowane w naszej fabryce są najwyższej

Profile lakierowane

jakości. Dwuścienne listwy z pinaką poliuretanową stanowią
bardzo dobrą izolację cieplną i akustyczną. Listwy mogą być
produkowane w różnych kolorach i każda z nich może zostać
okleinowana folią drewnopodobną (RENOLIT)

Profile okleinowane
(również bikolor)

W standardzie: napęd elektryczny ze zdalnym sterowaniem
Zabezpieczająca listwa końcowa.
Automatyczny system bezpieczeństwa i sterowanie
awaryjne.
Liczne kombinancje kolorów (bikolor) i duży wybor
profili lakierowanych
Bardzo dobra izolacja

Firma współpracujca

