
PANELE DANE ZABUDOWY

1-SP BIA£Y 1-SP Z£OTY D¥B 1-SP ORZECH

Pùat z przetùoczeniem wysokim 1-SP niedostæpny jest w kolorze bràzowym z tabeli podstawowej. Jak wszystkie bramy, takýe i bramy z przetùoczeniem 
wysokim wykonane sà z sekcji 500/610 mm – w przypadku innych wymagañ estetycznych klienta dostæpna jest opcja ujednorodnienia budowy pùata 1-SP.

Deseniowanie – od wewnàtrz panele wykonane sà w kolorze biaùym w deseniu skórki pomarañczy. Od zewnàtrz – panele 1-SP, SD i SK – w kolorach 
i dekorach wg tabeli w deseniu drewnopodobnym; panele SP w dekorach wg tabeli – bez przetùoczeñ i bez deseniowania – pùaskie.

3 Spræýyny skrætne i stalowe prowadnice!
3 5 lat gwarancji na bramæ!
32 lata gwarancji na napêdy BiG TOR; Beninca, 
    Nice, Marantec i Sommer!
3 Peùnowartoúciowy panel – 4 cm piany PUR!
3 Drzwi przejúciowe z obni¿onym progiem!
3 24 kolory standardowe i 4 dekory!
3 Polisa ubezpieczeniowa bramy od wszelkich ryzyk!
3 Super cena na bramæ z napædem BiG TOR SOLO!

 

BRAMY GARA¯OWEBRAMY GARA¯OWEBRAMY GARA¯OWE

brama G 300T (prowadzenie normalne, wa³ w nadpro¿u)

brama G 175T (prowadzenie niskie, wa³ w nadpro¿u)

brama G 70T (prowadzenie niskie, wa³ z ty³u)
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szerokoœæ œwiat³a otworu

wysokoœæ œwiat³a otworu

minimalne wolne nadpro¿e

szerokoœæ wêgarków

g³êbokoœæ zamocowania 
prowadnic poziomych

wysokoœæ swobodnego przejazdu 
po ca³kowitym otwarciu bramy 

maks. 5000 mm

maks. 2530 mm

min. 300 mm

min. 100 mm

H + 200 mm

H – 50 mm
H                – brama z napêdem 

 – brama rêczna
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H – 100 mm
H                  – brama z napêdem 

 – brama rêczna

maks. 5000 mm

maks. 2530 mm

min. 175 mm

min. 70 mm

H + 450 mm
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H – 100 mm – brama rêczna
H                  – brama z napêdem 

maks. 5000 mm

maks. 2530 mm

min. 70 mm

min. 70 mm

H + 650 mm

Nowoœæ!Nowoœæ!

NAPÊD BIG TOR SOLONAPÊD BIG TOR SOLO

Uwaga! W przypadku bram z napêdem elektrycznym minimalne nadpro¿e wzrasta 
o wysokoœæ szyny danego napêdu (min. N +35 mm), natomiast zaleganie bramy 
do œrodka gara¿u wzrasta do d³ugoœci szyny napêdu wraz z g³owic¹.

  Bezpieczna i ciepùa brama dopasowana do Pañstwa domu, wyposaýona wg Pañstwa potrzeb, w lepszej               
 technologii spræýyn skrætnych, bez tanich plastikowych wæzùów konstrukcyjnych, bez tanich cienkich paneli, 
wykonana  bùyskawicznie  na  wymiar  Pañstwa  garaýu  to  wùaúnie  brama  BiG TOR!



SCHEMAT BRAMY GARAZOWEJ ISO 40 G 175T
(prowadzenie niskie, wal w nadprozu)

SCHEMAT BRAMY GARAZOWEJ ISO 40 G 175T
(prowadzenie niskie, wal w nadprozu)

ALTERNATYWNE PROWADZENIA PALETA KOLORÓW STANDARDOWYCH ZBLI¯ONYCH DO PALETY RAL

Brama ISO 40 G 70T
(prowadzenie niskie, 
wa³ z ty³u prowadnic)

Brama ISO 40 G 300T
(prowadzenie normal-
ne, wa³ w nadpro¿u)

1013 1015 3003 5005 5009 6005 7016 7030 7035 7038 7040 7047 8001 8003 8011 8016 8017 8019 80285011 5014 6009

1013 perùowobiaùy; 1015 jasna koúã sùoniowa; 3003 czerwieñ rubinowa; 5005 niebieski; 5009 lazurowy; 6005 zielny; 7016 ciemnoszary; 7030 szary; 
7035 szary; 7038 jasnoszary; 7040 szary; 7047 jasnoszary; 8001 ochra; 8003 bràz; 8011 bràz; 8016 bràz; 8017 bràz; 8019 bràz; 8028 bràz

5011 stalowo niebieski; 5014 b³êkit go³êbi; 6009 zieleñ jod³y; 

Opcja ZAMEK 
z wkùadkà i 3 kluczami

USZCZELKA DOLNA 
dwuwargowa standardowo montowana jest
w profilu aluminiowym w kolorze naturalnym

(lakierowanie profili aluminiowych za dopùatà)

Standardowo USZCZELKA 
montowana jest w klipsach 
przykrêcanych do nadpro¿a

Opcja USZCZELKI GÓRNEJ 
montowanej w aluminiowym profilu uszczelkowym 

pùata w kolorze naturalnym (eliminuje potrzebæ 
montaýu konsoli napædu; lakierowanie profila w opcji)

Opcja USZCZELKI GÓRNEJ 
montowanej w stalowym profilu 

uszczelkowym nadproýa

 BiG TOR zastrzega prawo wprowadzania zmian bez pisemnego ostrzeýenia. Zamieszczone rysunki i zdjæcia majà charakter poglàdowy. Zaprezentowane w prospekcie barwy i kolory z przyczyn drukarskich mog¹ odbiegaæ od rzeczywistych. 

Standardowo UCHWYT RÆCZNY 
jednostronny montowany dla bram z zamkiem
/ dwustronny montowany dla bram bez zamka

Opcja RYGIEL 
WEWNÊTRZNY

OCYNKOWANE ( ) SPRÊ¯YNY 
SKRÊTNE obliczone na min. 15 000 cykli pracy

malowane proszkowo

STALOWE £UKI
bram gara¿owych

ZAWIAS
boczny z rolk¹

OKUCIE
pod³ogowe

USZCZELKA 
BOCZNA

Opcja KONSOLI NAPÆDU zalecana 
w przypadku bram z napædem zamawianych 

bez aluminiowego profila uszczelki górnej

Opcja PROFIL ZAMYKAJÀCY 
przykræcany na koñcu prowadnic

Opcja DRZWI 
PRZEJŒCIOWYCH 

z obni¿onym progiem

Opcja BIA£YCH 
OKUÆ p³ata

ZABEZPIECZENIE PRZED OPADNIÊCIEM
p³ata w przypadku pêkniêcia sprê¿yny 
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