Bramy sekcyjne boczne

Wymiary montażowe
poziom wykończonego sufitu

ncji
gwara
10 lat ów
r
16 kolo i
el
5 mod
1 cena
poziom
podjazdu

poziom wykończonej
posadzki

Prowadnice
Standard

C ≥ 450 mm

Luksusowe bramy garażowe, które spełnią
wszystkie wizje architekta i wyróżnią
Państwa garaż oryginalną formą

Z podwójnym
łukiem (dopłata)

Z konsolą
zawiasową
(dopłata)

C = 320 – 449 mm

Model Topline-ISO

Model Topclassic-ISO

Model Topstyle-ISO

Model Toptrend-ISO

Model Topflair ISO

RAL 9016

RAL 1015

RAL 6005

RAL 8014

RAL 3003

RAL 7035

RAL 8001

RAL 5014

RAL 7016

Złoty dąb

RAL 9006

RAL 8003

RAL 5011

RAL 6009

Ciemny dąb

C = 200 – 319 mm

Kierunek otwierania
otwarcie
na lewo

otwarcie
na prawo

otwarcie na obie strony

Lokalny Dealer Normstahl:

Normstahl-Polska Sp. z o.o. • ul. Marecka 49
05-220 Zielonka • tel. (022) 781 80 46 • fax (022) 781 80 47
infolinia 0-801 15 65 60 • info@normstahl.com.pl
www.normstahl.pl

Szczegółowe warunki handlowe
i gwarancji dostępne
w punktach handlowych

UWAGA:
W związku z różną technologią druku i powlekania blachy stalowej kolor wykończenia może nieznacznie odbiegać od przedstawionego na okładce wzorca.

RAL 7004

Indywidualność naszą zasadą
16 kolorów — 1 cena
Dla każdej bramy o stalowym poszyciu 16 standardowych

Komfort, funkcjonalność i bezpieczeństwo

Sposób prowadzenia
dobierany do planu garażu.
Bez dopłaty!

Idealna brama
do każdego
rozwiązania nadproża

W przypadku wylanej wcześniej posadzki oferujemy szynę
renowacyjną, przykręcaną do posadzki, bez konieczności
jej rozkuwania. (rys. B)
Dolna prowadnica posiada otwory odpływowe. Należy pamiętać o wykonaniu rynienek odpływowych w posadzce.

kolorów. Bez dopłaty! Wykończona, gładka powierzchnia
blachy. Możliwość dopasowania bramy garażowej idealnie
do fasady domu lub ramy okiennej i drzwi.

poziom wylewki
na zewnątrz
o 10 mm niższy

Na życzenie jeszcze więcej koloru
Na życzenie bramy dostarczane są także w każdym ze 180
kolorów z palety RAL.
Przeszklenia
Dla modeli Topclassic-ISO i Topstyle-ISO oferujemy cztery
rodzaje okien z przezroczystego szkła akrylowego w ramach z tworzywa sztucznego w kolorze bramy lub na życzenie innym kolorze RAL. Dostępne także szkło struktu-

Dzięki łożyskowanym rolkom jezdnym w górnej prowadnicy brama otwiera się cicho i lekko przy użyciu minimalnej
siły. Nawet przy maksymalnym wymiarze bramy nie potrzeba drzwi pomocniczych, ponieważ można ją otworzyć
częściowo do takiej szerokości wjazdu, jaka jest w danym
momencie potrzebna.
Zawiasy są osłonięte, a sekcje bramy tak ukształtowane, że
nie ma zagrożenia przycięcia palców.

odpływ wody

ralne lub mleczne.

Ciekawa alternatywa — bramy o konstrukcji
aluminiowej
Wybierz oferowane przez Normstahl poszycia z drewna,
miedzi lub aluminium albo – jako alternatywę – konstrukcję bramy bez poszycia, do samodzielnego obłożenia.

Dla modelu Topstyle-ISO okna ze szkła akrylowego satynowanego w ramach lakierowanych w kolorach RAL lub aluminiowych anodowanych

D700

D701

D702

Podwójne ryglowanie stanowi optymalne zabezpieczenie przed włamaniem.
Dolna prowadnica, zagłębiona w posadzkę, nie stanowi
przeszkody dla kół nawet ciężkiego samochodu, a ewentualne zanieczyszczenia, które się do niej dostaną, nie
utrudniają przesuwania bramy. (rys. A)

Model Topclassic-ISO

Oszczędność miejsca:
Innowacyjny mechanizm
napędowy wymaga tylko
100 mm nadproża.

D703

oraz cztery rodzaje ekskluzywnych okien ze szkła akrylowego satynowanego w ramach lakierowanych w kolorach
RAL.

prowadnica
dolna

szyna
renowacyjna

Brama Topstyle-ISO z oknami
E600

E601

E602

E603

rys. A

rys. B

Model Toptrend-ISO

górna krawędź
gotowej posadzki
(OKFF)

