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Brama przemysłowa PRO 40

PRO 40 mm

PPA

Niezawodność, trwałość i bezpieczeństwo – to najważniejsze cechy bramy przemysłowej segmentowej, a 
jej funkcjonalność może zostać rozszerzona poprzez zastosowanie różnego rodzaju dodatków takich jak 
drzwi serwisowe, panele aluminiowe lub wentylacyjne, okna czy dodatkowe zamki. Wybierając bramę 
przemysłową PRO 40 wybieracie Państwo najwyższą jakość, tym samym mając pewność, iż zapewni ona 
komfortowe i bezpieczne warunki użytkowania.



Brama przemysłowa PRO 40
Płaszcz bramy segmentowej przemysłowej PRO 40 zbudowany z paneli segmentowych o grubości 40 mm 
złożonych z blach stalowych cynkowanych ogniowo i lakierowanych. Wypełnienie paneli stanowi bezfreonowa 
pianka poliuretanowa. Każda brama produkowana jest na indywidualne zamówienie – zarówno pod względem 
wymiaru jak i wyposażenia. Szeroki wybór kolorów paneli pozwala na dopasowanie bramy do pozostałych 
elementów budynku.

Solidna konstrukcja

PRO 40 mm

PPA

panel 
z przetłoczeniem 
deski

panel 
z przetłoczeniem V

panel aluminiowy
przeszklony PAP

panel aluminiowy
wentylacyjny PAW

panel aluminiowy
izolacyjny PAI

Bramę aluminiową PPA dzielimy na 2 typy: bramę przeszkloną i wentylacyjną. Brama przeszklona składa 
się wyłącznie z paneli przeszklonych (wypełnionych podwójną, zespoloną szybą akrylową) lub dolny panel 
przeszklony zastąpiony jest panelem segmentowym, izolacyjnym lub wentylacyjnym. Brama wentylacyjna 
zbudowana jest z samych paneli wentylacyjnych wypełnionych blachą perforowaną.



W warsztatach, salonach samochodowych, garażach podziemnych gdzie ważny jest dopływ 
światła słonecznego lub wymagana wentylacja obiektu doskonale sprawdzą się bramy alumin-
iowe. Konstrukcja płaszcza wykonana jest z paneli aluminiowych *wypełnionych szybą akrylową, 
blachą perforowaną lub panelem izolacyjnym.

*profile aluminiowe bez przegrody termicznej

Brama aluminiowa PPA



Obsługa
Otwierając się pionowo do góry brama segmentowa oszczędza miejsce zarówno wewnątrz jak i na 
zewnątrz budynku. To od Państwa zależy czy brama będzie otwierać się ręcznie (za pomocą kołowrotu 
łańcuchowego) czy automatycznie za pomocą napędu. Zastosowanie wału napędowego wraz ze 
sprężynami skrętnymi równoważącymi ciężar bramy umożliwia bezproblemowe ręczne otwarcie bramy. 
Brama automatyczna wyposażona w zabezpieczenie krawędziowe lub kurtynę świetlną wraz ze 
sterowaniem radiowym umożliwia jej zdalną obsługę. Oferujemy napędy boczne firm GFA Elektromaten 
i Sommer. 
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