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jakość na całe życie
Obietnica, która zobowiązuje!

Ponad 2 miliony 
zadowolonych klientów 

na całym świecie – 
to nie żaden cud, przy tych 

przekonujących zaletach!

Zachwycisz się już od pierwszego wejrzenia. Ponieważ brama garażowa g60 jest atrakcyjna, 

elegancka i reprezentacyjna. Ale dopiero przyglądając się dokładniej poznasz jej szczególne 

atuty. Znajdziesz w niej więcej inteligentnych rozwiązań, więcej możliwości wyboru, więcej 

innowacyjności i lepszą technikę.

Mimo to g60 nie jest droższa od innych bram garażowych tej klasy.

Jak to możliwe? Dzięki nowej, stworzonej od podstaw koncepcji, w której zawarliśmy zarówno 

wyniki licznych studiów i ankiet, jak i całe doświadczenie i wiedzę, którą nabyliśmy przez lata, 

jako jeden z wiodących producentów wysokojakościowych bram garażowych.
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SZeść wyjątkowych Zalet
... daje w sumie: całkiem nową generację bram garażowych!

Łatwy montaż
Możliwe dzięki przemyślanej konstrukcji: brama garażowa g60, prosta i szybka w montażu, 

ułatwi pracę profesjonaliście i majsterkowiczowi.

Wysoki stopień bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo użytkowania bramy g60 jest wzorcowe. Sprężyny i prowadnice zabezpieczone 

są przed dostępem, a ochrona przed przytrzaśnięciem palców gwarantuje, że nawet dzieci nie 

włożą paluszków między panele bramy.

Solidna konstrukcja
Grubość paneli bramy garażowej g60 wynosi 4� mm. Dzięki temu brama g60 jest wyjątkiem 

w tej klasie cenowej. Zapewnia nie tylko najwyższą stabililność, ale również doskonałą izolację.

Oszczędność miejsca 
Dzięki minimalnemu zapotrzebowaniu na miejsce na nadprożu i po bokach (miejsce na 

nadprożu - tylko 1�0 mm łącznie z napędem do bramy garażowej, 80 mm po bokach) przestrzeń 

w garażu wykorzystywana jest optymalnie.

„  Pod względem bezpieczeństwa, wytrzymałości i estetyki, 

ale również w aspekcie komfortu oraz przemyślanej 

konstrukcji brama g60 zaspakaja prawie wszystkie 

życzenia bez wyjątku.“

Nowe wzornictwo
Za sprawą calkiem nowej faktury powierzchni „Brillant“ i dzięki pięciu eleganckim deseniom 

brama ta jest doznaniem estetycznym. 
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5 lat gwarancji
Szczegółowe warunki gwarancji dostępne na życzenie.
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ElEgancja na całEj linii 
g60 LINE

Nowa faktura powierzchni „Brillant“– opracowana specjalnie dla bramy 

g60 – prezentuje się nie tylko harmonijnie, ale z deseniem „Line“ także 

szczególnie elegancko. A jeśli leży Ci na sercu estetyczna perfekcja, to 

możesz zamówić dodatkowe drzwi do garażu o identycznym wzornictwie, 

jak brama g60. W standardowych kolorach bramy g60 lub lakierowane 

na specjalne zamówienie.

Brama segmentowa górna g60 LINE w kolorze zieleni, zbliżonym do RAL 6005 (w wersji zautomatyzowanej)
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Na ilustracji u góry: Brama segmentowa górna g60 LINE w kolorze białym komunikacyjnym, 

zbliżonym do RAL 9016

Doskonała konstrukcja
Wszyskie bramy z serii g60 posiadają 

dwuścienne w pełni ocynkowane panele z 

blachy stalowej, poddane obróbce końcowej, 

zapewniającej wysoką jakość powierzchni.

Przestrzeń między dwoma powlokami z blachy 

stalowej wypelnia pianka poliuretanowa, 

stanowiąca warstwę izolacyjną o grubości 

4� mm. Nabywając bramę garażową 

g60 decydujesz się na najwyższą jakość 

wykonania i długi okres użytkowania. 

Indywidualny styl
Możesz swobodnie puścić wodze fantazji: obok standardowych kolorów białego 

i brązowego spełniamy prawie wszystkie życzenia dotyczące barw. Wszystkie kolory z palety 

RAL i NCS (za wyjątkiem kolorów perłowych i świecących) pozwalają spełnić każde życzenie. 

Podobnie, jak wszystkie bramy firmy Normstahl również i model g60 cechuje wysoka jakość 

wykończenia powierzchni.

g60-ZalETY
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nowa linia 
g60 TREND

Dla wszystkich, którzy lubią nowe wzornictwo: brama garażowa g60 TREND 

jest najnowszym przedstawicielem z serii g60. Gustowne i wyraźne 

wzornictwo w połączeniu z perfekcyjną techniką podkreśla Twoje osobiste 

wymagania w zakresie estetyki i bezpieczeństwa. 

Brama segmentowa górna g60 TREND w kolorze antracyt, zbliżonym do RAL 7016 (w wersji zautomatyzowanej)
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Na ilustracji u góry: Brama segmentowa górna g60 TREND w kolorze białym komunikacyjnym, zbliżonym 

do RAL 9016

5 lat gwarancji
Rozległy zakres świadczeń gwarancyjnych, jakim 

objęte są wszystkie bramy garażowe g60 mówi 

sam za siebie: 5 lat gwarancji – również na 

powierzchnię – stanowi wyjątek na rynku. 

Jest to możliwe tylko dlatego, że podobnie 

jak i Ty, stawiamy najwyższe wymagania jeżeli 

chodzi o jakość części i wykonania. Solidna 

konstrukcja i duża stabilność to gwarancje 

wydłużonej trwałości użytkowej. 

Prosimy uwzględnić odmienne warunki 

gwarancji dla napędów do bram garażowych 

podane na stronie ��.

Wyjątkowe parametry izolacyjne
brama 5000 x 2125 x 42 mm U = 1,00 W/m2K

g60-ZalETY
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SZcZEgólnY STYl 
g60 STYLE

Podkreśl swój indywidualny styl: duże segmenty bramy garażowej g60 

„Style“ nadają jej zdecydowany charakter. Wygląd, który wzbudzi podziw 

innych. Wszystkie ręcznie otwierane bramy g60 wyposażone są dodatkowo 

w ergonomiczny uchwyt o atrakcyjnym wzornictwie, który pozwala bez 

większego wysiłku otwierać i zamykać bramę.

Brama segmentowa górna g60 STYLE Automatic w kolorze jasnoszarym, zbliżonym do RAL 70�5
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Na ilustracji u góry: Brama segmentowa górna g60 STYLE w kolorze białym, zbliżonym do  

RAL 9016 (w wersji zautomatyzowanej)

Wysoka kultura pracy
Czasy głośnych bram garażowych minęły 

bezpowrotnie. Brama g60 przy otwieraniu 

i zamykaniu przesuwa się miękko na rolkach 

jezdnych z łożyskami kulkowymi. Nie zakłóci 

ciszy nocnej nawet zainstalowany napęd do 

bramy firmy Normstahl. 

Bezpieczeństwo zgodne z najnowszym stanem
Od 60 lat firma Normstahl myśli bardziej perspektywicznie niż inni. Koncepcja 

bezpieczeństwa użytkownika opracowana przez firmę Normstahl jest tego najlepszym 

przykładem: brama garażowa g60 jako jedyna na rynku posiada obudowane szyny jezdne 

i ościeżnice z poprowadzoną wewnątrz linką. Ochrona przed przytrzaśnięciem palców 

gwarantuje, że nawet dzieci nie włożą paluszków między panele bramy. Elektroniczne 

rozpoznawanie przeszkód w bramach z napędem Normstahl zapobiega ponadto ryzyku 

obrażeń . 

g60-ZalETY
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nowocZESna klaSYka 
g60 CLASSIC

Pojęcie klasyczny w firmie Normstahl jest równoznaczne z wzorowym 

i ponadczasowym: w szczególnie imponujący sposób dowodzi tego brama 

garażowa g60 CLASSIC o tradycyjnej strukturze kasetonowej. Przykład 

klasycznego wzornictwa – zawsze modne i stale reprezentacyjne.

Brama segmentowa górna g60 CLASSIC w kolorze białego aluminium, zbliżonym do RAL 9006 (w wersji zautomatyzowanej)
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Na ilustracji u góry: Brama segmentowa górna g60 CLASSIC w kolorze białym komunikacyjnym, 

zbliżonym do RAL 9016

Optymalne wykorzystanie 
miejsca
Brama garażowa g60 wygląda dobrze 

nie tylko w obszernych, podwójnych 

garażach. Dzięki swojej dopracowanej 

konstrukcji potrzebuje ona zaledwie 80 mm 

z boku. Również na nadprożu potrzebne są 

maksymalnie �00 mm (ze sprężynami skrętnymi 

do normalnego nadproża) lub tylko 100 mm 

(ze sprężynami naciągowymi do niskiego 

nadproża). Dzięki temu brama garażowa g60 

nadaje się idealnie również do garaży z małym 

nadprożem i węgarkami. 

Komfort za naciśnięciem guzika
Kto lubi ułatwiać sobie życie, może wyposażyć bramę g60 w sterowany radiowo 

napęd. Napędy do bram ULTRA i ULTRA excellent o ładnym wyglądzie i dużej mocy można 

zamontować również w dowolnym, późniejszym terminie.
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EkSkluZYwna i wYjąTkowa 
g60 ELLIPS

Wszystko, oprócz zwykłej codzienności: tak najlepiej scharakteryzować 

bramę g60 o wzorze Ellipse. Ten wariant wzornictwa jest do nabycia 

tylko w firmie Normstahl i tylko w serii g60. Jak już sama nazwa 

wskazuje, poszczególne segmenty bramy posiadają wytłoczenia w formie 

symetrycznych i pięknych elips. To nadaje bramie szczególnie wytworny 

i ekskluzywny wygląd.

Brama segmentowa górna g60 ELLIPS w kolorze białym, zbliżonym do RAL 9016 (w wersji zautomatyzowanej)
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Na ilustracji u góry: Brama segmentowa górna g60 Ellips w kolorze szarym antracyt, zbliżonym do 

RAL 7016 (w wersji zautomatyzowanej)

Stabilna i wytrzymała
Brama garażowa g60 posiada grubość 4� mm. 

Między wewnętrzną i zewnętrzną warstwą 

powłoki metalowej umieszczona jest izolacja 

(„przerwany mostek termiczny“). w ten 

sposób brama posiada doskonałą izolację 

cieplną oraz - co stanowi kolejną, ogromną 

zaletę - na bramie nie skrapla się woda, co 

prowadzi do wydłużenia okresu użytkowania. 

w porównaniu z dostępnymi na rynku 

bramami należącymi do tej klasy cenowej, 

widać wyraźną przewagę g60.

Pierwszorzędny serwis
Na nas można polegać: Firma Normstahl jest od dawna znana z doskonałej współpracy 

ze specjalistycznymi firmami handlowymi. Tylko tam znajdziesz ekspertów, którzy znają 

swe rzemiosło od A do Z. Od profesjonalnego doradztwa na miejscu, po fachowy montaż – 

u autoryzowanych dealerów firmy Normstahl jesteś w najlepszych rękach. 

g60-ZalETY
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BEZPIECZEŃSTWO JEDYNE W SWOIM RODZAJU
Bezpieczeństwo jest w centrum naszej uwagi. Bramy garażowe firmy Normstahl spełniają 
wymagania wszystkich rygorystycznych norm UE, a ponadto posiadają certyfikat wyrobu 
wydany przez niemiecki TÜV Product Service.

Na stanowisku kontrolnym: wszystkie bramy i napędy 

do bram firmy Normstahl są badane i certyfikowane przez 

niemiecki urząd TÜV PRODUCT SERVICE!

Bezpieczeństwo dla całej rodziny
Bezpieczeństwo bramy g60 jest wzorcowe. Sprężyny i 

prowadnice są zabezpieczone przed dostępem, a ochrona przed 

przytrzaśnięciem palców uniemożliwi nawet dzieciom włożenie 

palców między panele.

Bezpieczeństwo automatyczne – automat bramowy 

Normstahl reaguje na najmniejszą przeszkodę: nawet zabawa 

dzieci w garażu nie stanowi problemu. Inteligentna elektronika 

powoduje cofnięcie się bramy przy napotkaniu najmniejszej 

przeszkody.
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Pełne zabezpieczenie
Tylko w przypadku bramy g60:

Obudowane szyny jezdne [1] i ościeżnice 

z poprowadzoną wewnątrz linką [2]! 

Idealna ochrona palców [3] osób dorosłych 

i dzieci. Dodatkowy plus: zabezpieczenia 

przed pęknięciem sprężyny i elektroniczne 

rozpoznawanie przeszkód w bramach z 

napędem Normstahl wykluczają ryzyko 

zranienia.

1

2 3
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NAJLEPSZA  IZOLACYJNOŚĆ
Panele o grubości 4� mm redukują koszt zużywanej energii, 
gwarantują dużą wytrzymałość i długotrwałe użytkowanie bramy.

*zamontowana brama

IZO
LACJA

42 m m

Nadzwyczajne wyniki
W bramie g60 nie oszczędzano na niczym. A już na pewno nie na materiale.  

Grubość  paneli wynosi 4� mm. Ta stabilność gwarantuje dużą wytrzymałość na 

obciążenia i wydłużony okres użytkowania.

Przyjazna temperatura
Gruba warstwa izolacji termicznej solidnie chroni przed zimnem i upałem, utrzymuje 

stałą temperaturę wewnątrz pomieszczenia i oszczędza energię. O doskonałej izolacyjności 

świadczy współczynnik przenikania ciepła (U) zamontowanych bramy garażowych, 

wynoszący 1,00 W/m�K. Porównując bramy tej klasy, panel g60 posiada o 110% grubszą 

warstwę izolacji i o 80% lepszy współczynnik przenikania ciepła niż panel o grubości �0 mm.

U = 1,00 W/m2K*
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Solidna konstrukcja
Wysoka kultura pracy.

Dwa pakiety sprężyn naciągowych [1] (do 

szerokości � m i wysokości �,�5 m) lub 

dwie sprężyny skrętne powodują lekką 

i cichą pracę bramy g60. Zintegrowane 

zabezpieczenia przed pęknięciem sprężyn 

[2] zabezpieczają bramę dodatkowo przed 

opadnięciem.

Szczelna dookoła.

Niezawodne, wytrzymałe, elastyczne 

uszczelki przypodłogowe [3], nadprożowe 

[4] i boczne [5] perfekcyjnie uszczelniają 

zamknięcie garażu.

Komfortowa.

Lepsze prowadzenie i cichszą pracę bramy 

gwarantuje stalowe prowadzenie łukowe 

[6], po którym poruszają się łożyskowane 

rolki jezdne, prowadząc kolejne sekcje 

bramy do góry lub na dół.

3

Z klimatyzacją i rozpo-
znawaniem przeszkód 
Uszczelka podłogowa zapewnia zarówno 

ochronę przed czynnikami atmosferycznymi, 

jak i cyrkulację świeżego powietrza, w zależno-

ści od tego czy podczas montażu otwory wenty-

lacyjne zostaną otwarte, czy zamknięte. Jest ona 

także fabrycznie przystosowana do montażu listwy 

kontaktowej z czujnikiem optycznym na wypadek 

potrzeby zastosowania szczególnych środków bez-

pieczeństwa. Czujnik rozpoznaje każdą przeszkodę 

i natychmiast przerywa zamykanie bramy.

4

1

2

5 6
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DUŻO MIEJSCA DLA TWOICH WŁASNYCH POMYSŁÓW
Nowa brama garażowa g60 zaspokaja wszystkie życzenia! Skorzystaj z możliwości i nadaj 
swej nowej bramie garażowej osobisty charakter.

Indywidualne kolory
Obok standardowych kolorów białego 

i brązowego spełniamy prawie wszystkie 

życzenia dotyczące barw. 

Brama g60 dostępna jest na zamówienie 

w prawie wszystkich kolorach z palety RAL lub 

NCS. Podobnie, jak wszystkie bramy naszej 

produkcji również i g60 charakteryzuje się 

wysokiej jakości wykończeniem powierzchni.

Drzwi do bramy
Doskonale dopasowane do siebie: 

uzyskasz architektoniczną harmonię, jeżeli 

dodatkowe drzwi do garażu będą miały 

identyczne wzornictwo jak brama g60: 

wybrany przez Ciebie model i kolor  

standardowy lub specjalny.
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Otwory wentylacyjne Otwory 

Optymalne wykorzystanie pomieszczenia
Bramy segmentowe górne otwierają się pionowo do góry i nie zajmują miejsca przed 

garażem. Nadają się doskonale do garaży z niewielką ilością miejsca z przodu lub do 

garaży stojących przy drodze. 

Za sprawą nowej bramy g60 zyskasz (w porównaniu z konkurencyjnymi bramami) na efektywnej 

wysokości wjazdu, tak w przypadku bramy otwieranej ręcznie, jak wyposażonej w automat 

Normstahl. Ponieważ bramy segmentowe górne montowane są za ościeżem, nadają się do 

wszystkich możliwych otworów garażowych, również do łuków zaokrąglonych lub odcinków 

z łukiem.

Więcej miejsca
Brama garażowa g60, wymagająca do montażu zaledwie 80 mm po bokach, wyznacza 

nowe standardy. w połączeniu z niewielkimi wymiarami nadproża nadaje się dlatego idealnie do 

małych garaży.

Elastyczna przy montażu
W zależności od konkretnych warunków budowlanych zalecane są sprężyny naciągowe 

lub skrętne. w związku z tym można wybierać między tymi dwoma systemami. Obydwa systemy 

dostępne są w wersji do zwykłego i niskiego nadproża.

Zabawa ze światłem
Na życzenie możemy wyposażyć Twoją 

nową bramę g60 w praktyczne i atrakcyjne 

przeszklenia. 

W ten sposób zapewnisz dopływ światła do 

garażu, a jednocześnie uzyskasz ciekawy 

efekt dekoracyjny. Gdy w garażu nie ma 

dodatkowego źródła światła, optymale są 

nasze okna z motywami.

Minimalne wymiary nadproża

[S]

Tylko 80 mm po bokach

[C]

[C]
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NAPĘDY DO BRAM GARAŻOWYCH
Jeszcze większy komfort: Wszystko za naciśnięciem guzika

Po prostu super!
Wyposażenie bramy garażowej w napęd firmy Normstahl zapewni Ci

pełny luksus. Siedzisz sobie spokojnie w samochodzie, naciskasz przycisk minipilota i automat 

już jest w akcji. O dużej mocy i prawie bezgłośny. Także zła pogoda nie zepsuje Ci humoru – nie 

musisz wychodzić na deszcz i zimno.

Oprócz tego możesz otworzyć bramę z pewnej odległości, a przy okazji także włączyć oświetlenie 

podjazdu.

Także w dziedzinie bezpieczeństwa możesz w stu procentach polegać na napędzie do bram firmy 

Normstahl. z pewnością spodoba Ci się połączenie doskonałego wykonania z ładnym wyglądem.

4
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SZYBKOŚĆ – nigdy więcej czekania. 

Napęd Ultra excellent Quick firmy Normstahl 

o zwiększonej prędkości przesuwu należy do 

najszybszych: nawet największa brama otwiera 

się i zamyka w mgnieniu oka.

BEZPIECZEŃSTWO – podwójne trzyma lepiej.

Napęd do bram firmy Normstahl chroni 

Twoje mienie. Na przykład, przez sterowanie 

radiowe z dynamicznie zmiennym kodem na 

częstotliwości 4�� MHz.

SIŁA – gdy napęd do bram firmy Normstahl 

napręży swe „mięśnie“, nawet ciężkie bramy 

z łatwością się otwierają i zamykają. Siła ciągu 

do 800 N jest prawdziwie niedźwiedzia.

OSZCZĘDNOŚĆ – pomimo dużej mocy, napęd 

do bram firmy Normstahl jest wyjątkowo 

oszczędny: dzięki spoczynkowemu poborowi 

mocy rzędu 4W kosztuje on rocznie tyle, co 

batonik.

CISZA – pssst: wiele wysiłku trzeba, aby 

w ogóle usłyszeć pracę automatu firmy 

Normstahl: poziom hałasu poniżej 70 dB(A) 

powoduje, że jest on niezwykle cichy. 

bezpieczne .... i łatwe w montażu
Sprawne funkcje zabezpieczające chronią Ciebie i Twoje mienie. Wszystkie napędy do bram 

firmy Normstahl wyposażone są w wytrzymały pasek zębaty [2]. Oznacza to: szczególnie cichą 

pracę, bez potrzeby smarowania olejem lub smarem stałym, i dużą wytrzymałość na zerwanie. 

Inną, zintegrowaną w bramie gwarancją bezpieczeństwa jest automatyczna blokada bramy przez 

samohamującą przekładnię napędu. Otwarcie z zewnątrz przez niepowołane osoby jest prawie 

niemożliwe. 

A jeżeli wystąpi awaria zasilania? Pomimo tego można wówczas otworzyć bramę od wewnątrz 

i z zewnątrz za pomocą odryglowania awaryjnego. Maksymalne bezpieczeństwo daje Ci także 

sterowanie pilotem radiowym na częstotliwości 4�� MHz z dynamicznie zmiennym kodem. Kod 

zmienia się po każdym wciśnięciu – ponad 1 bilion kombinacji stanowi dostateczną obronę przed 

„skanowaniem kodów“.  

Nawet jeżeli w garażu bawią się dzieci nie stanowi to problemu. 

 Inteligentna elektronika już przy trafieniu na najmniejszą  

przeszkodę natychmiast cofa bramę. 

Ależ oczywiście...
Komfort napędu do bramy firmy 

Normstahl można wykorzystać w każdym 

typie bramy, czy to brama uchylna, 

czy też brama segmentowa górna lub 

boczna. Dziecinnie łatwe sterowanie przy 

pomocy seryjnego, czteropoleceniowego 

minipilota [4] umożliwia także np. otwieranie 

bramy podwórza, włączanie oświetlenia 

zewnętrznego albo włączanie alarmu. Oprócz 

tego, w wersji Ultra excellent nie musisz myśleć 

już o zamknięciu bramy. To załatwi się samo po 

upływie zaprogramowanego przez Ciebie czasu 

(automatyczne zamykanie). Montaż jest bardzo 

łatwy, ponieważ napęd bramy jest fabrycznie 

wstępnie zmontowany [1], a jego końcowy 

montaż jest prosty [3].

1 2 3

NAPĘDY DO BRAM GARAŻOWYCH
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BOGACTWO DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA
Nasze napędy do bram „ULTRA“ i „ULTRA excellent“ – jeszcze więcej wygody!

ULTRA EXCELLENT – ma wszystko co 
oferuje napęd Ultra i jeszcze trochę więcej:
»  Siła ciągu 800N

»  Ekskluzywne wzornictwo

»  Osobne wyłączanie światła

»  Funkcja częściowego otwierania (praktyczna w bramach segmentowych 

bocznych)

»  Regulowana funkcja łagodnego zatrzymywania

»  Automatyczne zamykanie bramy. Dla tej funkcji konieczne jest dodatkowe 

urządzenie zabezpieczające (fotokomórka lub listwa bezpieczeństwa).

»  W standardzie obsługa rygli w bramach uchylnych

»  Elektronika sterująca listwą bezpieczeństwa na wyposażeniu seryjnym

»  Wyłącznik naścienny z przewodem systemowym

»  Wyświetlacz diodowy pokazujący wymaganą siłę lub możliwe 

przyczyny zakłóceń

»  Dodatkowo możliwość włączania światła sygnałem radiowym

»  Gwarancja: 2 lata (szczegółowe warunki dostępne na życzenie)

ULTRA excellent Quick
»  Siła ciągu 550 N

»  Wersja szybkobieżna o zwiększonej prędkości przesuwu

ULTRA – najważniejsze zalety w skrócie
» Siła ciągu 600N

»  Szybki i łatwy montaż końcowy, wstępnie zmontowany fabrycznie

»  Wytrzymała konstrukcja z szyną C

»  Pasek zębaty nie wymagający konserwacji

»  Duża siła ciągu i duża prędkość bramy 

»  Automatiyczna regulacja siły

»  Małe zużycie prądu

»  Automatyczne rozpoznawanie przeszkody

»  Funkcja łagodnego zatrzymywania, chroniąca bramę

»  Wbudowane oświetlenie garażu z automatycznym wyłączaniem

»  Uniwersalny wspornik dla bram uchylnych i segmentowych górnych

� lata gwarancji (szczegółowe warunki dostepne na życzenie) 

»  Jeszcze łatwiejsza regulacja za pomocą czujnika prędkości 

obrotowej - nie potrzebny wyłącznik krańcowy

»  Kompatybilny z Homelink 

Ultra  brama segmentowa górna Euro 4500 x ��50

  brama seg. górna w wyk. szkielet. z profili alum. �500 x ��50

Ultra lang brama segmentowa górna Euro 4000 x �500

  brama segmentowa górna Euro �000 x �1�5

  brama seg. górna w wyk. szkielet. z profili alum. �000 x �500

Model napędu  Model bramy Wymiary  
do bramy  bramy do

Model napędu  Model bramy Wymiary  
do bramy  bramy do

Ultra excellent brama segmentowa górna 5000 x ��50

Ultra excellent lang brama segmentowa górna  5000 x �1�5*

Ultra excellent Quick brama segmentowa górna Euro 5000 x ��50

 brama seg. górna w wyk. szkielet. z profili alum. 5000 x ��50

Ultra excellent  brama segmentowa górna Euro 5000 x �1�5*

Quick lang brama seg. górna w wyk. szkielet. z profili alum. 5000 x �500

*Przestrzegać maksymalnych wymiarów

NOWOŚĆ
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Do odbioru
Bezpotencjałowe odbiorniki [3] umożliwiają 

kompatybilność pilota zdalnego sterowania, 

np. z systemami innych producentów. 

Klawiatura kodowana [2] �-poleceniowa, 

do wyboru: albo z wysokiej jakości klawiaturą 

metalową i ramką z szarego tworzywa 

sztucznego, albo z wysokiej jakości klawiaturą 

metalową i ramką z eloksalowanego 

aluminium i z podświetleniem. Obie te wersje 

łącznie z modułem analizy sygnałów w puszce 

do pomieszczeń wilgotnych, z kablem i z listwą 

rozdzielczą ułatwiającą podłączenie. 

Najlepsze połączenia
Wyłączniki kluczykowe są rozwiązaniem na 

wypadek, gdy zdarzy się zapomnieć pilota [1]. 

Do montażu natynkowego lub podtynkowego. 

Za pomocą klawiatury kodowanej otworzysz 

bramę bez klucza przy pomocy osobistego 

kodu cyfrowego [2]. Na życzenie także 

sterowanie radiowe bez potrzeby układania 

przewodów.

Uwaga!
Fotokomórki [4] skutecznie zapobiegają 

automatycznemu zamknięciu się bramy, jeżeli 

promień świetlny zostanie przysłonięty przez 

człowieka lub przedmiot. Dostępne w opcji 

listwy bezpieczeństwa ze zintegrowanym 

czujnikiem optycznym [5] po rozpoznaniu 

najmniejszej przeszkody natychmiast cofają 

bramę.

Spełniamy wszystkie życzenia
To, co napędy bram firmy Normstahl Ultra i Ultra excellent oferują już w wykonaniu seryjnym, 

można jeszcze przebić: dzięki programowi dodatkowego wyposażenia, które daje więcej komfortu 

i bezpieczeństwa oraz dysponuje mądrymi rozwiązaniami, także w przypadku specjalnych wymagań.

Obojętnie, czy chodzi o szczególne warunki użytkowania, dodatkowe funkcje lub maksymalne 

bezpieczeństwo.

1 3
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BOGACTWO DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA
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TECHNIKA BRAMY w SZCZEGÓŁACH
Rozmiary. Wymiary montażowe. Wyposażenie.

Zdolności adaptacyjne
Brama g60 posiada zdolności 

adaptacyjne – dostosowuje się do 

wielkości garażu, do architektury domu 

i oczywiście do Twoich życzeń.

W tym celu należy na początku wyjaśnić parę 

spraw: Jak ważny jest np. wygląd? Jaki kolor 

najlepiej harmonizuje z elewacją? Jakie są 

dokładne wymiary montażowe? Czy dobrze 

byłoby mieć okna przepuszczające światło 

dzienne czy raczej ważniejszy jest komfort 

automatycznej bramy? 

Na następnych stronach zamieszczone 

są szczegóły, które należy przemyśleć 

i uwzględnić. Autoryzowany dealer firmy 

Normstahl chętnie Ci w tym pomoże!
B = szerokość H = wysokość C = miejsce po bokach S = nadproże F = głębokość

Wszystkie bramy garażowe g60 można dokładnie 
przystosować do indywidualnych warunków 
budowlanych!

Wstawki okienne z motywami M1 wykonane są z takim samym podziałem, jak kasetony.

Okno z motywem M1 do białych bram 
– ramy okienne w kolorze białym, do 
wszystkich innych kolorów bram – ramy 
okienne w kolorze czarnym

szerokość światła wjazdu

B

CC

H

F

S

Wymiary montażowe w mm

C S
otwieranie ręczne

F *
otwieranie ręczne

S
z napędem

F *
z napędem

sprężyny naciągowe 80 150 H + 700 150
H _ ��50-=-�445
H >_ ��75-=-4450

sprężyny naciągowe (niskie nadproże) 1�0 100 H + 750 1�0
H _ ��50-=-�445
H >_ ��75-=-4450

sprężyny skrętne 80 �00 H + 700 �00
H _ ��50-=-�445
H >_ ��75-=-4450

sprężyny skrętne (niskie nadproże) 80 100 H + 800 1�0
H _ ��50-=-�445
H >_ ��75-=-4450

* Jeżeli H-=-1900 mm, to do wymiaru F zawsze dodać 100 mm
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Wysokości wjazdu

g60-szczegóły

Wykonanie Samonośne panele stalowe, grubość paneli i współczynnik U: 42mm/1,00.

Powierzchnie Ocynkowany płaszcz bramy z naniesioną powłoką końcową i z pięcioma wzorami powierzchni (Line, Trend, Style, Classic, Ellipse)

Wybór kolorów Kolor standardowy biały (zbliżony do RAL 9016) i brązowy (zbliżony do RAL 8014)

Ryglowanie jednostronne

Napęd do bram garażowych Można wyposażyć (Normstahl ULTRA / ULTRA excellent) wraz z odpowiednim osprzętem w dowolnym, późniejszym terminie

Osprzęt / wyposażenie specjalneg Dopasowane wyglądem dodatkowe drzwi do garażu, przeszklenia w fomie okien z motywami, wykonanie niskonadprożowe, osłony wyrównujące itp.

Gwarancja producenta 5 lat (szczegółowe warunki gwarancji dostępne na życzenie)

Izolacja Wypełnienie pianką bezfreonową

Równoważenie ciężaru Sprężyny naciągowe lub skrętne

Bramy ręczne ze stoperem  
płaszcza bramy i automatyczne*  

do szer. 3950 mm
Wymiar Z w mm

Bramy ręczne ze stoperem  
płaszcza bramy i automatyczne**  

od szer. 4000 mm
Wymiar Z w mm

 sprężyny naciągowe, nadproże zwykłe 0 50

 sprężyny skrętne, niskie nadproże 0 50

 sprężyny naciągowe, niskie nadproże 0 50

 sprężyny skrętne, nadproże zwykłe 0 50

Zakresy wymiarów
Wysokość

3000

sprężyny skrętne (niskie nadproże)2800

2650

2500
sprężyny skrętne (w opcji do niskiego nadproża) 

2375

2250
sprężyny naciągowe, jako wyposażenie standardowe, 

w opcji również sprężyny skrętne do bram w wykonaniu 
standardowym lub niskonadprożowym

2125

2000

1900

Szerokość 1800 …  … 3000 3050 … … 4000 … 5000

Wysokość bramy w podanej 
siatce wymiarów

Wszystkie wymiary w mm

* Konsola łącząca bramę z automatem, umieszczona na górnej sekcji, zmniejsza światło wjazdu o 40 mm
** Utrata światła wjazdu wskutek zastosowania profilu usztywniającego na górnej sekcji.

Wymiary montażowe w mm

C S
otwieranie ręczne

F *
otwieranie ręczne

S
z napędem

F *
z napędem

sprężyny naciągowe 80 150 H + 700 150
H _ 2250-=-3445
H >_ 2375-=-4450

sprężyny naciągowe (niskie nadproże) 130 100 H + 750 120
H _ 2250-=-3445
H >_ 2375-=-4450

sprężyny skrętne 80 200 H + 700 200
H _ 2250-=-3445
H >_ 2375-=-4450

sprężyny skrętne (niskie nadproże) 80 100 H + 800 120
H _ 2250-=-3445
H >_ 2375-=-4450

* Jeżeli H-=-1900 mm, to do wymiaru F zawsze dodać 100 mm

Dobór napędów do bram automatycznych
Wysokość

3000

2800

2650

2500

2375

2250

2125

2000

1900

Szerokość 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000

 Ultra /Ultra S całkowita długość: 3353 mm
 Ultra lang / Ultra S lang całkowita długość 4438 mm
 Ultra Exc. Quick całkowita długość 3353 mm

 Ultra exc. Quick lang całkowita długość 4438 mm
 Ultra Excellent lang całkowita długość 4438 mm
 Ultra Excellent całkowita długość 3353 mm

Z
utrata wysokości światła wjazdu 
wskutek opadnięcia sekcji 
dolnej

poziom gotowej 
posadzki
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Liczba segmentów i przetłoczeń – Ellipse

Liczba segmentów i przetłoczeń – Classic

Wysokość 
segmentu (H)

Szerokość światła 
wjazdu (DW)

Liczba 
kasetonów

Odległość od zewnętrznej 
krawędzi segmentu (J)

Odległość  
kasetonów (S)

Wysokość  
kasetonu (X)

Szerokość  
kasetonu (G)

Odległość od dolnej 
krawędzi segmentu (C)

min. 458 mm
max. 545 mm

1800 - ��99 �

min. 71 mm
max. ��1 mm

min. 100 mm
max. �00 mm �10 mm 500 mm min. 91 mm

max. 151 mm

�400 - �099 4

�100 - �649 5

�650 - 4�49 6

4�50 - 5000 7

Wysokość 
segmentu (H)

Szerokość światła 
wjazdu (DW) Liczba elips Odległość od zewnętrznej 

krawędzi segmentu (J) Odległośćelips (S) Wysokość elipsy (X) Szerokość elipsy (G) Odległość od dolnej 
krawędzi segmentu (C)

min. 458 mm
max. 545 mm

1800 - �199 5

min. 1�1 mm
max. ��1 mm 400 mm �00 mm �� mm min. 11� mm

max. 156 mm

��00 - �599 6

�600 - �999 7

�000 - ��99 8

�400 - �799 9

�800 - 4199 10

4�00 - 4599 11

4600 - 5000 1�

Liczba segmentów i przetłoczeń – Line
Wysokość segmentu

(H)
Liczba 

przetłoczeń

obszar 
przetłoczenia 

(X)

Odległość 
przetłoczeń (Y)

Szerokość 
przetłoczeń (Z)

Odległość od dolnej 
krawędzi segmentu (C)

min. 458 mm
max. 545 mm 6 �00 mm 58 mm 9 mm min. 11� mm

max. 146 mm

Gładki panel bez przetłoczeń, liczba segmentów i wysokość segmentu patrz 
tabela na stronie �7.

Ilustracja bramy g60 TrendIlustracja bramy g60 STYLE

Przetłoczenie pośrodku panelu, liczba segmentów i wysokość segmentu patrz 
tabela na stronie �7. 

Szerokość segmentu = Szerokość światła wjazdu + 42,5 mm

Wysokość światła wjazdu

Szerokość segmentu = Szerokość światła wjazdu + 42,5 mm

Wysokość światła wjazdu

TECHNIKA BRAMY w SZCZEGÓŁACH
Rozmiary. Wymiary montażowe. Wyposażenie.
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Wysokość 
segmentu (H)

Szerokość światła 
wjazdu (DW)

Liczba 
kasetonów

Odległość od zewnętrznej 
krawędzi segmentu (J)

Odległość  
kasetonów (S)

Wysokość  
kasetonu (X)

Szerokość  
kasetonu (G)

Odległość od dolnej 
krawędzi segmentu (C)

min. 458 mm
max. 545 mm

1800 - ��99 �

min. 71 mm
max. ��1 mm

min. 100 mm
max. �00 mm �10 mm 500 mm min. 91 mm

max. 151 mm

�400 - �099 4

�100 - �649 5

�650 - 4�49 6

4�50 - 5000 7

Wysokość 
segmentu (H)

Szerokość światła 
wjazdu (DW) Liczba elips Odległość od zewnętrznej 

krawędzi segmentu (J) Odległośćelips (S) Wysokość elipsy (X) Szerokość elipsy (G) Odległość od dolnej 
krawędzi segmentu (C)

min. 458 mm
max. 545 mm

1800 - �199 5

min. 1�1 mm
max. ��1 mm 400 mm �00 mm �� mm min. 11� mm

max. 156 mm

��00 - �599 6

�600 - �999 7

�000 - ��99 8

�400 - �799 9

�800 - 4199 10

4�00 - 4599 11

4600 - 5000 1�

Liczba segmentów bram g60

Wysokość bramy 
(mm)

Liczba 
segmentów

Wysokość 
segmentu (mm)

�000 6 48�

�800 5 545

�650 5 514

�500 5 48�

��75 5 458

��50 4 545

�1�5 4 514

�000 4 48�

1900 4 458

Montaż w ościeżu Montaż za ościeżem Montaż w ościeżu Montaż za ościeżem

Warunki montażowe dla drzwi garażowych o konstrukcji z profili aluminiowych

Wymiary specjalne

Zewnętrzny wymiar ościeżnicy drzwiowej szerokość x 
wysokość w mm

850 - 1100 x �00� - �100

1101 - 1�50 x �101 - ��0�

Drzwi g60 w kolorach standardowych białym i brązowym, lub lakierowane na specjalne zamówienie

Kolor standardowy: biały RAL 9016, brązowy RAL 8014
Zbliżone do kolorów z palety RAL

Wymiary montażowe drzwi garażowych o konstrukcji z profili 
aluminiowych otwieranych do wewnątrz lub na zewnątrz

Rozmiar zamawiany w mm Montaż za ... Montaż za ... Montaż w ...

Zewnętrzny  
wymiar  

ościeżnicy  
drzwiowej

Wymiar przejścia 
w świetle od górnej 

krawędzi progu
(drzwi otwarte na 

90°)

... ościeżem, otwieranie do 
wewnątrz

... ościeżem, otwieranie na 
zewnątrz

... ościeżu, otwieranie na 
zewnątrz i do wewnątrz

Minimalny - maksymalny 
wymiar wykończonego otworu

Minimalny - maksymalny 
wymiar wykończonego otworu

Minimalny wymiar otworu 
w stanie surowym 

Norma szerokość x 
wysokość

szerokość x 
wysokość

szerokość x 
wysokość szerokość x wysokość szerokość x wysokość szerokość x wysokość

T� 1000 x �000 11�6 x �068 941 x 1980 1000 - 1090 x �000 - �045 1046 - 11�6 x �0�� - �06� 1156 x �078

T� 875 x �1�5 1011 x �19� 816 x �105 875 - 988 x �1�5 - �170 9�1 - 1006 x �148 - �188 10�1 x ��0�

T4 875 x �000 1011 x �068 816 x 1980 875 - 988 x �000 - �045 9�1 - 1006 x �0�� - �06� 10�1 x �078

T5 1000 x �1�5 11�6 x �19� 941 x �105 1000 - 1090 x �1�5 - �170 1046 - 11�6 x �148 - �188 1156 x ��0�

Zewnętrzny wymiar 
ościeżnicy

Szerokość
światła otworu

Na zewnątrz

Zewnętrzny wymiar 
ościeżnicy

Szerokość
wejścia

Światło otworu w stanie 
surowym

Na zewnątrzZe
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Bramy segmentowe górne 

Najwększe możliwe 

bezpieczeństwo użytkowania 

w połączeniu z optymalnym 

wykorzystaniem pomieszczenia. 

Zapewnia najnowocześniejszy 

system bezpieczeństwa i najwyższy 

stopień zabezpieczenia biernego. 

Prosta obsługa oraz wysoka 

kultura pracy to dodatkowe atuty.

Bramy uchylne

Łatwy montaż końcowy, 

dostarczane w stanie 

zmontowanym fabrycznie, bez 

prowadnic podsufitowych, 

z zabezpieczeniem przed urwaniem 

się bramy i zabezpieczeniem 

przeciwwypadkowym sprężyn, 

wiele atrakcyjnych powierzchni 

i możliwość składania 

indywidualnych zamówień.

Bramy przemysłowe

Rzetelne rozwiązania do 

zastosowania w przemyśle 

i gospodarce. Solidne, 

funkcjonalne i ładne. Dostępne 

w wielu wersjach: zamknięte, 

przeszklone częściowo lub 

całkowicie, izolowane cieplnie 

i dostępne w prawie każdym 

żądanym wymiarze.

Bramy segmentowe boczne

Samonośna konstrukcja stalowa lub 

aluminiowa konstrukcja ramowa, 

nie zmniejszają wysokości lub 

szerokości otworu wjazdowego, 

nie zabierają miejsca za ani 

przed bramą, niepotrzebne są 

dodatkowe drzwi w skrzydle 

bramy, szeroki wybór wykończenia 

powierzchni, możliwość składania 

indywidualnych zamówień.
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PRZEGLĄD PRODUKTÓW
Dopasowany do gustu każdego Klienta – program bram garażowych firmy Normstahl

Na nas można polegać: 
Serwis firmy Normstahl
»  Wystarczy zadzwonić i przybędzie nasz ekspert od bram.

»   Udzieli kompetentnej porady i pomoże w wyborze odpowiedniego typu bramy.

»  Weźmie dokładną miarę, np. w celu wykonania na miarę bramy segmentowej górnej. 

»  Pomoże w doborze właściwego wykończenia i koloru powierzchni.

»  Można od razu dobrać także wyposażenie dodatkowe, jak wstawki okienne czy drzwi 

boczne.

»  W uzgodnionym terminie nasi monterzy zamontują nową bramę albo wymienią starą 

na nową. 

Przyjdź albo zadzwoń do nas. Chętnie udzielimy profesjonalnej porady.


