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BRAMY

NA WYMIAR

16 lat

Tworzone z myślą o indywidualnych potrzebach

doświadczenia w branży bramiarskiej

BRAMY SEGMENTOWE
PRZEMYSŁOWE

produkt na
WYMIAR

izolacja
CIEPLNA

rozwiązania
dla nietypowych
OBIEKTÓW

Tworzone w oparciu o indywidualne potrzeby Inwestorów
oraz obowiązujące standardy przemysłowej infrastruktury.
Naszym celem, jest odpowiedni dobór efektywnych, estetycznych
oraz trwałych rozwiązań dopasowanych do indywidualnych potrzeb
Inwestorów, jak i nietypowych obiektów przemysłowych. Dbamy o
trwałość, niezawodność działania, jak i ergonomię, które w każdej
gałęzi przemysłu są niezbędnym elementem.

Przeznaczone do obiektów przemysłowych,
hal magazynowych, warsztatów samochodowych,
pomieszczeń gospodarczych, obiektów straży
pożarnej, jak i obiektów branży spożywczej.

pełna
USŁUGA

JAKOŚĆ
wykonania

SOLIDNA
konstrukcja

SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

Biały

Ral 9002

Szary

Ral 9006

Zielony

Ral 6005

NP. - niskie

NPP - niskie uwzględniające
pochylenie dachu

okna owalne

Czerwony

Ral 3000

Brązowy

Ral 8014

Niebieski

Możliwość lakierowania
na dowolny kolor
z palety RAL.

Ral 5010

Antracyt

Ral 7016

WP - wysokie WPP - wysokie uwzględniające PS - normalne PSP - normalne uwzględniające PP - pionowe
pochylenie dachu
pochylenie dachu

okna prostokątne

jeden pas
panoramiczny

brama przeszklona

pas panoramiczny
brama z furtką

PP - pionowe z
obniżonym wałem

pas panoramiczny
furtka obok bramy

BRAMY SEGMENTOWE
GARAŻOWE

Oszczędność miejsca
Bramy otwierane do góry pod
sufit zapewniają optymalną ilość
miejsca przed garażem, jak i
wewnątrz garażu.

Docieplenie

40mm

Panel ocieplony wypełniony
pianką poliuretanową o grubości
40mm oraz system uszczelnień
dają doskonałą izolację termiczną.

Oferowane przez Nas bramy to nowoczesny styl i estetyka
połączone z trwałością, bezpieczeństwem, jak i prostotą
w użytkowania. Bramy wykonujemy pod dowolny wymiar
według światła otworu, bądź według projektu Inwestora.

Bezpieczeństwo

Panele bramowe z ochroną
przed przytrzaśnięciem palców
oraz nowoczesny system sprężyn
zapewniają pełne bezpieczeństwo.

Termin realizacji

Oferujemy sprawną oraz kompleksową
obsługę począwszy od rozmów,
pomorów, dostawy, montażu, przeglądów,
po po-gwarancyjną opiekę nad Klientem.

Pełna personalizacja

Bogata kolorystyka, atrakcyjne okleiny
drewnopodobne, rodzaje struktur oraz
przeszkleń pozwalają na stworzenie
jedynej w swoim rodzaju bramy.

Komfort użytkowania

Otwierania bramy za pomocą zamka
kluczykowego, bądź pilota gwarantuje
wygodną i bezpieczną obsługę bramy
w każdych warunkach.

SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

Pełna personalizacja oznacza, iż to Państwo decydują o charakterze bramy.
Służymy pomocą w postaci wizyty na budowie w celu prezentacji próbek
paneli, jak i doboru odpowiednich cech bramy. Nasi Eksperci Techniczni
pomogą dobrać optymalne rozwiązania tak, aby zadowolić potrzeby
najbardziej wymagających Klientów.

*Kolorystyka:

brązowy

antracyt

złoty dąb

szyn
ska

orzech

mahoń

winchester

dąb rustykalny

.pl

Istnieje możliwość lakierownia bram
na dowolny kolor z palety RAL.

.sta
www

biały

Ponadto, dostępne również atrakcyjne okleiny drewnopodobne:

* kolory bram na zdjęciach oraz próbkach przedstawionych w katalogu mają charakter podglądowy - mogą odbiegać od kolorów rzeczywistych ze względu na jakość wydruku.

Struktury:

gładka

Przetłoczenia:

stucco

woodgrain

V-profilowanie
bez przetłoczeń przetłoczenia
wysokie

przetłoczenia bez przetłoczeń
niskie
z furtką

BRAMY
ROLOWANE

Bramy rolowane to doskonałe rozwiązanie dla małych obiektów lub takich,
w przypadku których, montaż bramy segmentowej jest niemożliwy. Bramy rolowane
wykonane są z trwałych profili aluminiowych wypełnionych pianką poliuretanową,
stanowiącą dodatkowe ocieplenie garażu, jak i tworzącą barierę akustyczną.
Bramy rolowane przeznaczone do zastosowania w branży przemysłowej,
jak i w przypadku prywatnych posesji.

2
ALUMINIOWY
PANCERZ

BOGATA
KOLORYSTYKA

Pancerz zbudowany
z ocieplonych,
aluminiowych lameli.

Oferujemy szeroką
gamę kolorystyczną.

OSZCZĘDNOŚĆ
MIEJSCA

DWA LATA
GWARANCJI

NAPĘD W
STANDARDZIE

Brama w standardzie
wyposażona w silnik.
Sterowana za
pomocą nadajnika.

Bramy nie wymagają wolnego
miejsca przed garażem.

2 lata gwarancji,
z możliwością
przedłużenia
do 10 lat.

WIELE MOŻLIWOŚCI
MONTAŻOWYCH

W zależności od wymagań
technicznych, istnieje wiele
możliwości montażu bram.

BRAMY KURTYNOWE
PASKOWE PCW

Kurtyny paskowe wstęgowe stosowane są w przypadku konieczności
ograniczenia strat ciepła / zimna, kontroli przepływu ciepła pomiędzy
oddzielonymi kurtynami przestrzeniami, ochrony przed przeciągami,
zabezpieczenia pomieszczeń przed przedostaniem
się pyłów, kurzu, dymu, jak i samego wyciszenia.

Zalety bram kurtynowych:

Bramy kurtynowe znajdują swoje zastosowanie w następujących przypadkach:

- mocne i wytrzymałe
- możliwości łatwego przejścia
dla ruchu pieszego
- bezpieczeństwo przeciwpożarowe
- duży wybór typów i kolorów
- redukcja strat ciepła / zimna
- efektywne

- wewnętrzne drzwi dla personelu - ruch pieszy,
- wewnętrzne drzwi lekko obciążone - pchane wózki, wózki paletowe i sporadycznie wózki widłowe,
- wewnętrzne drzwi ciężko obciążone - ciągły ruch wózków widłowych,
- drzwi zewnętrzne lekko obciążone - pchane wózki, wózki paletowe i sporadycznie wózki widłowe,
- drzwi zewnętrzne ciężko obciążone - ciągły ruch wózków widłowych.

BRAMY
SZYBKOBIEŻNE
SAMOWPROWADZAJĄCE

Znajdują zastosowanie zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków,
gdzie służą optymalizacji procesów transportowych, ograniczają straty
energii, jak i polepszają warunki klimatyczne wewnątrz pomieszczeń.
Dzięki różnorodności bram szybkobieżnych, wielu opcji do wyboru,
bramy te znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

wydajny napęd
obudowa silnika i wału w standardzie
system samonaprawialny
system samowprowadzania
dostępność wielu metod sterowania
możliwość przeszkleń
izolacja termiczna
w opcji konstrukcje INOX

PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY
POMIESZCZENIA TYPU CLEANROOM
PRZEMYSŁ MROŹNICZY
PRZEMYSŁ DETALICZNY
TRANSPORT PUBLICZNY
PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY

elastyczne tworzywo
12 kolorów
dolna krawędź uszczelniająca

uderzenie w bramę nie powoduje trwałych odkształceń

INWESTYCJA
NA LATA

Specyfikacja techniczna standardowych bram szybkobieżnych:
- kurtyna z autonaprawą
- gęstość kurtyny 1300g/m , grubość ok. 1,3mm
- różne rodzaje przeszkleń w standardzie
- prędkość otwierania do 2,5 m/s
- INVERTER w standardzie
- maksymalne wymiary 8000x8000h
- odporność na wiatr do 140 km/h
- 5 kolorów konstrukcji malowanych proszkowo
- brama zewnętrzna / wewnętrzna
- obudowa silnika i wału w standardzie
- pełne okablowanie plug and play

Zalety Bram Szybkobieżnych:
- zapewnione bezpieczeństwo
- zwiększony komfort pracy
- odporność na odkształcenia
- oszczędność energii
- obniżenie kosztów
- długoletnia żywotność

Kolorystyka:
biały

kremowy

żółty

pomarańczowy

czerwony

zielony

niebieski

granatowy

ciemno
szary

szary

jasno
szary

srebrny

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE
BRAM GARAŻOWYCH I PRZEMYSŁOWYCH

USŁUGI SERWISOWE
Bezpieczeństwo - Nasz priorytet
BEZPŁATNA
konsultacja
i pomiar

Zalety
Umowy Serwisowej:
Priorytetowe zgłoszenia pierwszeństwo w
wykonywaniu napraw
Korzystniejsze zasady rozliczeń
przeglądów technicznych oraz
napraw specjalistycznych
Dostępność podzespołów
niezbędnych do wykonania
napraw w atrakcyjnych
ofertach
Gwarancja - udzielenie
sześciomiesięcznej gwarancji
na wymienione części

W trosce o bezpieczne i komfortowe użytkowanie bram oferujemy
kompleksowe usługi związane z serwisowaniem, konserwacją,
przeglądami okresowymi gwarancyjnymi, technicznymi
oraz opieką pogwarancyjną.

Korzyści z regularnych przeglądów
przedłużenie żywotności bram i automatyki
bezpieczeństwo w użytkowaniu
zminimalizowanie ewentualnych nieprzewidzianych zdarzeń, które
mogą prowadzić do przestojów
zmniejszenie ryzyka poważnych awarii
komfortowe użytkowanie bram
wsparcie techniczne przez profesjonalnych Doradców
możliwość przedłużenia gwarancji do 10 lat

Stały kontakt z Klientem automatyczne przypomnienia
dotyczące wykonywania
przeglądów technicznych
Ekspresowe naprawy likwidacja awarii, nie
wymagającej wymiany
części, w ciągu 48h

Obsługa Klientów
Przemysłowych
793-796-209

Obsługa Klientów
Indywidualnych
535-928-334

SKONTAKTUJ SIĘ
Z NAMI

Serwis
Specjalistyczny

odpowiemy na Twoje pytania i wybierzemy
najlepsze rozwiązanie dopasowane do

793-796-200

TWOICH POTRZEB

BIURO HANDLOWE:

DANE DO FAKTURY:

58-200 Dzierżoniów, Rynek 18 II p. / 4
Tel.: 74/660-63-19, Fax 74/660-63-16
Tel. kom.: 535-928-334, 793-796-209
biuro@staszynska.pl
oferty@staszynska.pl
www.staszynska.pl

„STASZYŃSKA” Bramy
Magdalena Staszyńska
Rynek 18 / 4C, 58-200 Dzierżoniów
NIP: PL 887-166-90-29
REGON: 020905487

Facebook

www.facebook.com/STASZYNSKA.BRAMY

Instagram

www.instagram.com/staszynska_bramy

