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Obiekty

RapidRoll® 300Plus odpowiada funkcjonal-

nym, jak i estetycznym wymaganiom pro-

ducenta z Halloren. Przedsiębiorstwu zale-

żało przede wszystkim na utrzymaniu ideal-

nej czystości, ponieważ przestrzeganie za-

sad higieny jest bardzo surowo kontrolowa-

ne. „Czyszczenie fabryki czekolady nie sta-

nowi problemu, dzięki dobrej konstrukcji

bram szybkobieżnych.” – informuje Ralf

Schlusnus, kierownik produkcji. Oprócz za-

pobieganiu przed wnikaniem brudu i czą-

stek obcych, przyczynia się też do ochrony

przed utratą temperatury. Kolejnym waż-

nym atutem tych szybkobieżnych bram jest

to, że zabezpieczają przed przeciągiem, po-

nieważ ich czas otwierania i zamykania jest

bardzo krótki. Za RapidRoll® 300Plus prze-

mawia też niezawodność. Cykl produkcji mu-

si przebiegać bez zakłóceń. Zwlekanie albo

awaria przepływu towarów w przedsiębior-

stwie miałaby daleko sięgające konsekwen-

cje. Poza tym, przezroczystość RapidRoll®

300Plus zapobiega kolizjom. Brama jest pro-

duktem optycznie zintegrowanym. Ralf

Schlusnus zauważa: „Przejrzystość bramy

optymalnie pasuje do naszej szklanej fabry-

ki.”Podczas wytwarzania artykułów czekola-

dowych i ich późniejszego składowania róż-

ne temperatury są warunkiem perfekcyjnych

produktów. Podstawą, szczególnie w prze-

myśle artykułów spożywczych, jest oddzielnie

klimatu poszczególnych pomieszczeń. Dzięki

RapidRoll® 300Plus, możliwe jest utrzymanie

różnych temperatur w sąsiednich pomiesz-

czeniach. „W naszej produkcji nie możemy

sobie pozwolić na żadne niedociągnięcia” –

twierdzi Ralf Schlusnus. Poza tym, oddziele-

nie poszczególnych pomieszczeń od siebie

umożliwia długoterminową redukcję kosz-

tów energii. A w czasach eksplodujących cen

gazu i oleju ważna jest też ochrona środowi-

ska. Okazuje się, że doskonałość czekolady

z Halloren stanowi efekt nie tylko 200-letniej

tradycji i wykwintnych receptur, ale też wynik

zastosowania nowoczesnej techniki produk-

cji i przechowywania. Gdyby nie dążenie do

perfekcji i restrykcyjne przepisy wytwarzania

wyrobu, nie moglibyśmy cieszyć się dzisiaj

smakiem czekolady z Halloren.
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Dzięki RapidRoll® 300Plus, możliwe jest utrzy-
manie różnych temperatur w sąsiednich po-
mieszczeniach.

Bramy BiG TOR 
to przede wszystkim stała i powtarzalna

jakość. To także innowacyjne i sprawdzo-

ne rozwiązania oraz wszechstronna oferta

w zakresie techniki bramowej i przeładun-

ków. Oferta BiG TOR pozwala dealerom

na skuteczne konkurowanie z najlepszymi

zachodnimi producentami oraz wieloma

krajowymi oferentami techniki bramowej,

którzy realizują strategię sprzedaży bezpo-

średniej do klientów inwestycyjnych. 

Drzwi obsługowe bez progu
w bramach przemysłowych 
Bramy przemysłowe BiG TOR są dostęp-

ne również z drzwiami obsługowymi

z progiem o wysokości 1 centymetra.

W zakresie bram przemysłowych należy

pamiętać że BiG TOR oferuje bez dopła-

ty 5 kolorów standardowych. 

Bramy składane z panela
bram segmentowych
Często na wielkich kontraktach, w któ-

rych uczestniczą Dealerzy BiG TOR [1]; da-

ne zabudowy – parametry światła otworu

wymagają zastosowania w jednym obiek-

cie oprócz bram segmentowych także

sprzedaż i montaż bram składanych. Bra-

my składane BiG TOR spełniają normy CE

i jednocześnie zapewniają jednakową wi-

zualizację obiektu dzięki zastosowaniu te-

go samego panela co w bramach seg-

mentowych. W bramach harmonijko-

wych BiG TOR możliwe jest zastosowanie

tych samych profili aluminiowych prze-

szkleń, drzwi obsługowych, a także tych

samych okien zatrzaskowych. 

Lepsza oferta na bramy 
garażowe automatyczne
Z powodów fiskalnych oraz dla efektów

mnożnikowych znacznie korzystniej jest

oferować klientowi indywidualnemu

kompletną bramę automatyczną. BiG

TOR jako pierwszy krajowy producent

stworzył ofertę bram z nadprożem

200mm wyposażonych w wbudowany

na stałe (VAT!) napęd garażowy. Dla

stworzenia maksymalnego komfortu

klientom BiG TOR bramy zostały przete-

stowane jako automatyczne w TUV

w zabudowie z napędami firmy NICE,

MARANTEC oraz SOMMER. 

Coś ponad Jakość 
Terminowość i Cenę
Nazwa firmy dealerskiej jest fabrycznie

umieszczana na tabliczce CE produktu!

Tylko BiG TOR posiada infolinię 0 801

000 561 dzięki, której ostateczny klient

łączy się z DEALEREM BiG TOR właści-

wym z klucza miejsca zamieszkania

ostatecznego nabywcy! Jest co naj-

mniej 1001 powodów, dla których BiG

TOR jest najlepszym partnerem dla firm

działających w branży bramowej i prze-

ładunków. Ale to Klienci-DEALERZY BiG

TOR określają który aspekt współpracy

jest dla nich najważniejszy a BiG TOR te

oczekiwania wypełnia;).

Katarzyna Noskoau

www.BiGTOR.pl

to więcej niż na czas, na wymiar, na miejsce, 

na lata… to sprawdzony dostawca na ciężkie czasy.
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Brama składana wykończenie lustrzane
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Brama składana BiG TOR (harmonijkowa) wykonana
z panela ISO40

[1] BiG TOR nie wypiera swoich klientów z dużych prze-
targów poprzez sprzedaż bezpośrednią. Sprzedaż bram
BiG TOR jest możliwa wyłącznie poprzez Przedstawiciela
Producenta. 


