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Oferujemy bramy wykonywane z najlepszej jakości komponentów 
o podwyższonej wytrzymałości, zapewniając funkcjonalność, 
bezpieczeństwo oraz niezawodną pracę przy maksymalnym 
użytkowaniu bram, które w każdej gałęzi przemysłu są niezbędne.

Oszczędność miejsca

Bramy otwierane do góry pod
sufit zapewniają optymalną ilość 
miejsca przed halą, jak i wewnątrz 
h. ali, usprawniając ruch wewnątrz 

40mm

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

Termin realizacji
Oferujemy sprawną oraz kompleksową 
obsługę począwszy od rozmów, 
pomiarów,dostawy, montażu, przeglądów,
po pogwarancyją opiekę nad Inwestorem.

Odpowiedni dobór efektywnych,
estetycznych, trwałych rozwiązań,

 dopasowanych 
 

Nietypowe obiekty Różnorodność wariantów
Bogata kolorystyka, rodzaje struktur, 
przeszklenia, blendy maskujące, drzwi
serwisowe oraz inne dodatkowe opcje 
pozwalają na stworzenie unikatowych   

Komfort użytkowania
Otwieranie bramy za pomocą
napędu elektrycznego gwarantuje
szybką, sprawną oraz w pełni
bezpieczną obsługę bram.

DLACZEGO 
NASZE BRAMY ?
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konstrukcji, podwieszeń
do indywidualnych potrzeb Inwestora, jak i 
nietypowych obiektów przemysłowych. bram, współgrających z okoliczną 

architekturą przemysłową. 
o. raz zewnątrz. 



KOLORYSTYKA 

Standardowe kolory:
    

PRZETŁOCZENIA

Istnieje możliwość lakierowania bram na dowolny kolor
z palety RAL.

    

Y

bez przetłoczeń

STRUKTUR

przetłoczenia
wysokie

przetłoczenia
niskie

przetłoczenia
kasetonowe

bez przetłoczeń
z furtką

gładka stucco

V-profilowaniewoodgrain

Umów się już dziś z Nami na POMIAR
JUTRO będziemy u Ciebie !

Nasz zespół Ekspertów Technicznych służy fachowym doradztwem
                                                popartym wieloletnim doświadczeniem. 

3



4

PRZESZKLENIA

    

Okna owalne Okna prostokątne Jeden pas 
panoramiczny

 Pas panoramiczny
brama z furtka

 Brama przeszklona  Pas panoramiczny
 furtka obok bramy

PROWADZENIA

NPP - niskie uwględniające
        pochylenie dachu

PN - normalne PNP- normalne uwzględniające
          pochylenie dachu

WP - wysokie WPP - wysokie uwzględniające
pochylenie dachu

PP - pionowe PP - pionowe z obniżonym
wałem
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Bramy segmentowe przeznaczone do obiektów przemysłowych
tworzone w oparciu o indywidualne potrzeby Inwestorów oraz 
obowiązujące standardy przemysłowej infrastruktury. Nieustannie 
doskonalone produkty poprzez wdrażanie nowych technologii oraz
szukanie nowych, lepszych rozwiązań.  



zostań naszym Fanem
https://www.facebook.com/staszynska

58-200 Dzierżoniów, Rynek 55 III p../22
Tel.: 074/660-63-19
Tel.kom.: 535-928-334, 793-796-209
biuro@staszynska.pl
oferty@staszynska.pl

„STASZYŃSKA” Bramy
Magdalena Staszyńska
Rynek 55, 58-200 Dzierżoniów
NIP: PL 887-166-90-29
REGON: 020905487

www.staszynska.pl

BIURO HANDLOWE: DANE DO FAKTURY:
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