
Nasza fi rma już od ponad 30 lat dostarcza 
innowacyjne i sprawdzone rozwiązania 
dla domu i przemysłu. Specjalizujemy się 
w  bramach segmentowych, dwuskrzydłowych, 
rolowanych i drzwiach stalowych profi lowych 
produkowanych na indywidualny wymiar.

44-300 Wodzisław Śląski
ul. Starowiejska 39

+48 32 45 11 124
+48 32 45 11 115
+48 605 101 300

biuro@gros.pl

w w w . g r o s . p l

Obsługa automatyczna

BRAMY GARAŻOWE
ROLOWANE

STANDARD 77

Brama otwierana jest tylko i wyłącznie za 
pomocą automatu z NHK ( rozblokowanie 
awaryjne). Pancerz bramy nawija się na wał 
nawojowy umieszczony w skrzynce alumi-
niowej (montowanej na zewnątrz, wewnątrz 
lub w otworze budynku). Boki skrzynki (od 

środka) w bramach o większych gabarytach 
posiadają ruchome konsole, które zapew-
niają płynną pracę bramy. Bramę obsługuje 
się za pomocą pilota lub stacyjki kluczyko-
wej, a w przypadku braku prądu do otwiera-
nia bramy służy korba.



Brama szyta na miarę Solidna konstrukcja Bezpieczeństwo

Brama garażowa rolowana świetnie sprawdzi 
się w obiektach o utrudnionych warunkach 
zabudowy czy też w miejscach gdzie szcze-
gólnie zależy nam na oszczędności przestrze-
ni pod sufi tem. Brama garażowa rolowana 

otwiera się pionowo do góry, pozostawiając 
wolną powierzchnię w garażu jak i przed nim. 
Produkowana jest na indywidualne zamówie-
nie – zarówno pod względem wymiaru jak 
i wyposażenia.

Brama zbudowana jest z pancerza bramy, 
prowadnic pionowych oraz skrzynki z wałem 
nawojowym. Pancerz bramy składa się z pro-
fi li aluminiowych o wysokości 77 mm wypeł-
nionych bezfreonową pianką poliuretanową 
i zakończony listwą dolną ekstrudowaną.
Do wyboru 15 kolorów standardowych oraz 
4  kolory drewnopodobne.

Brama wyposażona w szereg za-
bezpieczeń takich jak fotoko-
mórki, hamulec inercyjny czy 
zabezpieczenie krawędziowe mi-
nimalizują ryzyko wypadków. Bra-
ma posiada uszczelki szczot-
kowo-gumowe w  prowadnicach 
pionowych oraz profil gumowy 
w  dolnym panelu, które obniżają 
utratę ciepła z garażu.

Profi le przeszklone wpuszczają do wnętrza 
dodatkową ilość światła.
Profi le wentylacyjne zapewniają dopływ świe-
żego powietrza. Zarówno profi le przeszklone 
jak i wentylacyjne dostępne są w takich sa-
mych kolorach jak profi le bramowe.

Hamulec inercyjny

Fotokomórki

Korba

Automat z NKH

Zabezpieczenie krawędziowe

Konsole ruchome

Listwa dolna Profi l bramowy T 77

Panel przeszklony Panel wentylacyjny
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