
z pewnością inDYwiDUALne.
Normstahl. Każda brama jest niepowtarzalna.

www.normstahl.pl

Bramy segmentowe górne typ Euro i ramowa 
konstrukcja z profili aluminiowych

Bramy segmentowe górne  |  Bramy segmentowe boczne  |  Bramy uchylne  |  Bramy stylizowane  |  Napędy do bram
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więcej miejscA, Lepsze wykorzYstAnie 
pomieszczeń, więcej możLiwości
W ten sposób urzeczywistnisz swoje marzenia!

Więcej niż tylko 
brama garażowa –  
część faktycznego 

standardu życia

Lekkobieżna i cicha, łatwa w obsłudze, trwała, nadzwyczaj bezpieczna, zajmująca mało 

miejsca i przyjemna dla oka: Bramy segmentowe górne firmy Normstahl oferują Ci prawdziwą jakość 

życia. Pierwszorzędna synteza innowacyjnej funkcjonalności i nowoczesnej estetyki: 

» Bramy segmentowe górne otwierają się pionowo do góry – i nadają się doskonale

 do garaży z niewielką ilością miejsca z przodu lub do garaży stojących przy samym chodniku. 

»  Dzięki montażowi za ościeżem można wykorzystać prawie całe światło otworu garażowego jako 

wjazd. Optymalne rozwiązanie również dla większych pojazdów.

»  Nasze bramy segmentowe górne przeznaczone są do wszystkich możliwych otworów garażowych 

lub całkiem indywidualnych rozwiązań architektonicznych – z dużą ilością atrakcyjnego osprzętu nie 

musisz w niczym ograniczać swej swobody aranżacyjnej.

zaufaj 60-letniemu doświadczeniu jednego z największych producentów markowych bram garażowych 

i spraw, by Twój garaż był niepowtarzalny. z jakością i komfortem oryginalnej bramy segmentowej 

górnej firmy Normstahl.
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sześć DecYDUjącYch zALet
Bramy segmentowe górne z 21. wieku

Wykonanie na miarę
Wszystkie bramy segmentowe z serii Euro lub w wersji szkieletowej z profili aluminiowych są wykonywa-

ne na miarę zgodnie z wymaganiami klienta. Dzięki temu można wykorzystać prawie całe światło otworu 

garażowego. Nasze bramy posiadają doskonały podział: wysokość paneli, odstępy między przetłoczeniami i 

podział kasetonów zawsze dopasowany jest do wysokości bramy, a uchwyty montowane są pośrodku.

Więcej bezpieczeństwa
Nasze nowe bramy segmentowe górne posiadają opatentowany, bezpieczny system ryglowania, certyfi-

kowany na antywłamaniowość zgodnie z normą DiN V ENV 1627 (klasa odporności antywłamaniowej 2), 

składający się z zamka, cięgła linkowego i mechanizmu ryglowania – wszystko jako wyposażenie seryjne! 

Wszystkie bramy posiadają poza tym atest TÜV (niem. dozoru technicznego) i spełniają oczywiście wymogi 

najnowszych norm UE.

Nie dotyczy wykonań niestandardowych jak prowadzenie bramy pod kątem zgodnie z linią dachu, prowadzenie podwyż-

szone, różnego rodzaju okna i przeszklenia, furtka w bramie lub inny montaż niż za ościeżem.

17 standardowych powierzchni bez dopłaty
Możesz wybierać spośród naszych 14 aktualnych kolorów z palety RAL (powierzchnia poddana

wysokojakościowej obróbce końcowej, szczególnie łatwa w utrzymaniu czystości) lub 3 powierzchni w 

okleinie z deseniem „złoty dąb“, „ciemny dąb“ lub “mahoń”– i to bez jakiejkolwiek dopłaty!

10 lat gwarancji producenta
Na to może sobie pozwolić tylko duży, europejski producent markowy: udzielamy 10 lat gwarancji

(szczegółowe warunki dostępne na życzenie).

„   Miarą wszystkiego są Twoje życzenia: nasze bramy typu EURO i w wersji  
szkieletowej z profili aluminiowych wykonujemy na miarę zgodnie z indywidualnymi 
życzeniami klienta! Czy chodzi o konwencjonalny  
otwór garażowy, czy też zaokrąglony lub z  
odcinkiem łuku – nie ma rzeczy niemożliwych.“

Więcej wzornictwa
Nie musisz prawie w niczym ograniczać swoich indywidualnych życzeń. Dzięki zróżnicowanym wariantom 

wzorniczym i ekskluzywnym wstawkom okiennym, dopasowanym drzwiom bocznym, przeszkleniom w 

formie okien z motywami lub świetlikami możesz zrobić ze swojego garażu coś absolutnie szczególnego. 

Jako lakierowanie na specjalne zamówienie możliwe są prawie wszystkie kolory z palety RAL i NCS.

1

2

3

4

5

Większy komfort
Luksus najwyższej klasy: siedzisz sobie spokojnie w samochodzie, naciskasz przycisk minipilota i napęd 

już jest w akcji. O dużej mocy i cichy. Także zła pogoda nie zepsuje Ci humoru – nie musisz wychodzić na 

deszcz. To jest komfort za naciśnięciem guzika – z napędami do bram ULTRA, ULTRA excellent i ULTRA 

excellent Quick.
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Dynamiczne prowaDzenie linii 
eUroLine-iso

Nie tylko dla miłośników dynamicznych, wyraźnych linii brama 

EUROLiNE-iSO jest priorytetowym wyborem. Nowoczesna, modna 

i harmoniczna – pasuje do nowoczesnej architektury. 

Brama segmentowa górna EUROLINE-ISO automatyczna w kolorze białego aluminium, zbliżonym do RAL 9006
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Na ilustracji u góry: Brama segmentowa górna EUROLINE-ISO w kolorze białym komunikacyjnym, 

zbliżonym do RAL 9016

Perfekcyjne wykonanie
Wszystkie bramy z serii Euro posiadają w pełni 

ocynkowane panele z blachy stalowej

w 17 standardowych kolorach Normstahl: 14 

kolorów RAL z podwójną warstwą lakieru

piecowego oraz okleiny „złoty dąb“, “ciemny dąb” i 

„mahoń”. Powierzchnie bram mogą być lakierowane 

na życzenie w dowolnym kolorze z palety RAL lub 

NCS. Sekcje bram dwuścienne, stabilnie wykonane, 

izolowane bezfreonową pianką poliuretanową,

wypełniającą przestrzeń między dwoma powłokami z 

blachy stalowej (40 mm).

indywidualny styl
Obok naszych 14 kolorów standardowych i 3 powierzchni z deseniem, które oferujemy 

bez dopłaty, można wybierać lakierowanie na specjalne zamówienie w prawie wszystkich kolorach 

z palety RAL lub NCS  (za wyjątkiem kolorów perłowych i świecących). Nasze bramy segmentowe 

górne są tak wytrzymałe i trwałe między innymi także dzięki wysokojakościowej obróbce końcowej 

powierzchni. Kolejna zaleta: gładkie powierzchnie można czyścić w szybki i łatwy sposób. 

TwoJa KorzYść
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Spokojna i zrównoważona, nie tylko modna, ale nowoczesna:

model EUROTREND-iSO z aktualnym przetłoczeniem środkowym jest 

optymalny zarówno w nowych, jak i w remontowanych obiektach.

Brama segmentowa górna EUROTREND-ISO w kolorze białym komunikacyjnym, zbliżonym do RAL 9016

zgoDnie z Duchem czasu 
eUrotrenD-iso
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Na ilustracji u góry: bramy segmentowe górne EUROTREND-ISO w kolorze antracyt,  

zbliżonym do RAL 7016

Wysoka kultura pracy
Ciężar każdego segmentu naszych bram 

segmentowych górnych rozkładany jest za 

pośrednictwem dwóch zestawów jezdnych Tandem 

łącznie na cztery rolki. Efekt: mniejsze obciążenie i 

mniejszy opór rolek, a tym samym mniejsze zużycie 

cierne. Wysokogatunkowa, dokładnie dopasowana 

prowadnica łukowa z tworzywa sztucznego 

przyczynia się również do wysokiej kultury pracy.

Bezpieczeństwo zgodne z najnowszym standardem
Od 60 lat firma Normstahl myśli bardziej perspektywicznie niż inni. 

Bramy segmentowe górne firmy Normstahl posiadają niezwykle skuteczną ochronę antywłamaniową. 

Bramy Euro posiadają certyfikat klasy odporności antywłamaniowej 2 i spełniają wymagania aktualnej 

normy UE zgodnie z DiN EN 1627.

Nie dotyczy wykonań niestandardowych jak prowadzenie bramy pod kątem zgodnie z linią dachu, prowadzenie 

podwyższone, różnego rodzaju okna i przeszklenia, furtka w bramie lub inny montaż niż za ościeżem.

TwoJa KorzYść

Gw

ARANcjA

L At
10

WK2
 STANDARD

ZABEZPIECZENIE
ANtywłAmANIowE

w komPlECIE

DzięKi



[8]

Nowa twarz serii Euro: charakterystyczne przetłoczenie

w górnym segmencie paneli zapewnia świetny, atrakcyjny wygląd. 

znana, ale jednak inna – z dużym urokiem.

Brama segmentowa górna EUROFLAIR automatyczna w kolorze białego aluminium, zbliżonym do RAL 9006

elegancJa na caŁeJ linii 
eUroFLAir-iso
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Na ilustracji u góry: Brama segmentowa górna EUROFLAIR-ISO w kolorze szarym sygnalizacyjnym, 

zbliżonym do RAL 7004

Najwyższa stabilność
Nasze bramy segmentowe górne posiadają cały 

szereg doskonałych cech materiałowych: między 

innymi najwyższą stabilność. Uzyskuje się ją przez 

zastosowanie dużej grubości blachy aż do 0,5 mm. 

W połączeniu z izolacją o grubości 40 mm 

z bezfreonowej pianki poliuretanowej udało się 

uzyskać jeden z najgrubszych i najstabilniejszych 

paneli na rynku.

indywidualne wykonanie na miarę
indywidualne wykonanie na miarę – perfekcyjne dopasowanie do otworu garażowego z milimetrową 

dokładnością, w ten sposób możesz najlepiej wykorzystać nominalną wysokość i szerokość wjazdu. 

  Nie tracisz miejsca i uzyskujesz w ten sposób doskonały wygląd bez widocznych elementów  

 ościeżnic.

TwoJa KorzYść
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elegancJa w wielkim sTylu
eUrostYLe-iso

Szlachetna prostota gładkich segmentów bramy EUROSTYLE-iSO 

predestynuje ten model do stylu budowlanego XXi wieku.Już dzisiaj 

jest on preferowany przez wielu architektów ze względu na swój 

wyrazisty wygląd.

Brama segmentowa górna EUROSTYLE-ISO automatyczna w kolorze jasnoszarym, zbliżonym do RAL 7035
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Na ilustracji u góry: brama segmentowa górna EUROSTYLE-ISO automatyczna w kolorze zielonym, 

zbliżonym do RAL 6005

Pierwszorzędny serwis
Na nas można polegać: firma Normstahl jest od dawna znana z doskonałej współpracy 

z dystrybutorami bram. Tylko tam znajdziesz ekspertów, którzy znają swe rzemiosło od  

A do z. Od profesjonalnego doradztwa na miejscu po fachowy montaż –   

– u autoryzowanych dealerów firmy Normstahl jesteś w najlepszych rękach. 

TwoJa KorzYść

Ochrona rąk dzieci
Poszczególne segmenty bramy są tak ukształtowane, 

że  nie powstają między nimi szpary. Wszystkie 

zawiasy posiadają dodatkowe osłony zabezpieczające. 

Umieszczenie linek prowadzących w ościeżnicach chroni 

przed przypadkowym dostępem. 
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klasyk bez żaDnych kompromisów 
eUrocLAssic-iso

Powierzchnia bramy EUROCLASSiC-iSO wykonana jest w formie 

symetrycznych przetłoczeń kasetonowych. Reprezentacyjna struktura 

kasetonowa nadaje bramie klasyczne rysy w najelegantszej formie. 

z różnymi przeszkleniami w kasetonach brama EUROCLASSiC-iSO 

oferuje jeszcze o wiele więcej możliwości aranżacyjnych.

Brama segmentowa górna EUROCLASSIC-ISO w kolorze białym komunikacyjnym, zbliżonym do RAL 9016
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Na ilustracji u góry: brama segmentowa górna EUROCLASSIC-ISO w kolorze brązowej ochry, 

zbliżonym do RAL 8001

To masz we własnych rękach
Dzięki całkiem nowym, ergonomicznie ukształtowanym, 

metalowym uchwytom o czterech różnych wzorach 

powierzchni masz komfort i funkcjonalność . 

 Obojętnie czy w kolorze srebrnym czy  

czarnym, imitującym stal szlachetną  

czy złotym – u nas zawsze znajdziesz  

pasujący uchwyt.

Komfort za naciśnięciem guzika
Kto lubi ułatwiać sobie życie, może wyposażyć każdą bramę segmentową górną w sterowany 

radiowo napęd Normstahl. Napędy do bram ULTRA i ULTRA excellent o ładnym wyglądzie i dużej 

mocy można bez problemu zamontować również w dowolnym, późniejszym terminie.

TwoJa KorzYść
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piĘkne Jak Drewno, soliDne Jak sTal
eUro- Desenie powierzchni

Uwielbiasz naturalne ciepło drewna, ale cenisz również łatwe 

utrzymanie czystości powierzchni stalowych? Teraz możesz połączyć je 

ze sobą w prosty sposób! Wybierz jeden z dwóch deseni imitujących 

naturalny, autentyczny wygląd drewna – i to bez żadnej dopłaty! 

Uciążliwe malowanie jest od teraz niepotrzebne, a Twoja „drewniana“  

brama wygląda zawsze jak nowa.

Brama segmentowa górna EUROFLAIR-ISO automatyczna z deseniem zbliżonym do złotego Dębu

nowość
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Na ilustracji u góry: brama segmentowa górna EUROFLAIR-ISO  z ciemnym deseniem  zbliżonym do 

„Ciemnego Dębu“

10 lat gwarancji
Na to może sobie pozwolić tylko duży, europejski producent markowy.

(Szczegółowe warunki gwarancji dostępne na życzenie.) 

TwoJa KorzYść

Doskonała powierzchnia
Nowa i jedyna w swoim rodzaju:

powierzchnie z deseniem wykonane z 

wysokogatunkowej folii z oryginalną i szczegółową

strukturą drewna w odcieniu jasnym,  ciemnym 

lub mahoniowym dla wszystkich modeli bram Euro 

dostarczane są tylko przez firmę Normstahl bez dopłaty.
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kreaTywne, inDywiDualne 
i różnoroDne  
stYLizowAne BrAmY seGmentowe

Te warianty wzornicze potrafią sprostać Twojej kreatywności, 

swobodzie projektowej oraz życzeniom dopasowania do elewacji. 

Jako ozdoba domu albo uzupełnienie wyglądu całości. z naszymi 

wieloma możliwościami wzorniczymi możesz stworzyć coś zupełnie 

wyjątkowego.

Brama segmentowa górna EUROSTYLE-ISO automatyczna w kolorze białym, zbliżonym do RAL 9016, z motywem D314
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kreaTywne, inDywiDualne 
i różnoroDne  
stYLizowAne BrAmY seGmentowe

Na ilustracji górnej: Brama segmentowa górna EUROSTYLE-ISO automatyczna w kolorze białym, z motywem D23
Na ilustracji dolnej: Brama segmentowa górna EUROSTYLE-ISO automatyczna w kolorze specjalnym, z motywem D316

Ty projektujesz – my wykonujemy
Za pomocą drewnianych płyt wielowarstwowych i trwałego poszycia „Longlife“ masz

możliwość samodzielnego zaprojektowania bramy garażowej. Jako prawdziwy unikat, jedyny

na świecie! Wykonanie indywidualnych deseni według Twoich wyobrażeń nie stanowi dla nas 

najmniejszego problemu.

zALetA wyrobu
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Piękna gra ze światłem

Okna są także elementami wzorniczymi. Twoja brama segmento-

wa  Normstahl może dzięki nim zyskać na atrakcyjności. Podwójne 

szyby okien ekskluzywnych wykonane są ze szkła fakturowanego.

Efekt to stylowa ekskluzywność i indywidualność. Masz do wybo-

ru najróżniejsze wstawki, kolory i kształty, pasujące do architektury 

budynku, jego drzwi i okien.

Brama segmentowa górna EUROCLASSIC-ISO automatyczna w kolorze błękit gołębi, zbliżonym do RAL 5014, z ekskluzywnym oknem, motyw E504/2

ekskluzywne i FascynuJĄce
BrAmY o eKsKLUzYwnYm wYGLąDzie
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Na ilustracji górnej:  Brama segmentowa górna EUROSTYLE-ISO automatyczna w kolorze błękit gołębi,  
zbliżony do RAL 5014, z ekskluzywnymi oknami, motywy E600 i E601

Na ilustracji dolnej:  Brama segmentowa górna EUROSTYLE-ISO automatyczna w kolorze białym,  
zbliżonym do RAL 9016, z motywem D319

Okna design – motyw D702 Okna design – motyw D701 Okna design – motyw D700
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naTuralne, rusTykalne i szlacheTne
BrAmY w wYKonAniU szKieLetowYm  
z proFiLi ALUminiowYch

indywidualność jest atutem aluminiowych konstrukcji ramowych. 

Wykonane przez użytkownika poszycia z najprzeróżniejszych 

materiałów lub poszycia fabryczne  pozwalają zaspokoić wszystkie 

życzenia.

Nieograniczona różnorodność: aluminiowe konstrukcje ramowe z wykonanym przez użytkownika poszyciem – doskonale 

dopasowane do elewacji Twojego domu 
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Różnorodne możliwości
Możesz wybierać między poszyciami z drewna, miedzi i aluminium lub – jako alternatywa – konstrukcja szkieletowa bez poszycia 

do samodzielnego wykończenia. Na życzenie również z izolacją cieplną. Kasetony z izolacją dźwiękochłonną i cieplną z miedzi1 

lub eloksalowanego aluminium lub nasze poszycia drewniane z odeskowaniem typu „softline“- (poziomym), z bezbarwnie 

zaimpregnowanego świerku nordyckiego (16 mm) oferują ponadczasową elegancję.

1)  Naturalna powierzchnia paneli miedzianych pokrywa się po latach podkreślającą szlachetny charakter
 patyną.

Na ilustracjach u góry: bramy w wykonaniu szkieletowym z profili aluminiowych z odeskowaniem typu Softline 

i kasetonami miedzianymi – wzór Madryt 

Profile aluminiowe bram szkieletowych 
do wykonania poszycia drewnianego przez 
użytkownika. Bardzo stabilne, z nawierconymi 
fabrycznie otworami i wyposażone seryjnie 
w wodoochronny profil chroniący przed 
czynnikami atmosferycznymi.

Konstrukcja podstawowa z profili 

aluminiowych

Konstrukcja z profili aluminiowych

Gw
ARANcjA
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inDywiDualne piĘkno  
wieLowArstwowe  
poszYciA z DrewnA

Drewno – naturalny materiał budowlany, poddany obróbce 

najwyższej jakości, posiada z niczym nieporównywalny, ciepły 

wygląd. Bogate wzornictwo oferuje szeroki wybór powierzchni, 

od szlachetnych po rustykalne.

Aluminiowa konstrukcja ramowa z poszyciem wielowarstwowym z drewna, motyw Wachau – kamienne wstawki na życzenie
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konsTrukcJa aluminiowa  
i poszycie longliFe alu-iso
motYwY wzornicze

Fichtenstein Segment (124)

Sternstein (111)

Senkrecht profiliert (116)

Hallein (129)

St. Valentin (141)

Vienna Segment (134) 

Graz (140)

Kassette 45° (110)

Fichtenstein (123)

Kassette (115)

Münster Segment (128)

Vienna (133)

Sonnhit (109)

Sunset (114) 

Sternstein Raute (122)

Gmunden (139)

Münster (127) 

Dürnstein Segment (132)

Bern (102)

Waagrecht profiliert (113) 

Sunset Raute (121)

St. Moritz (137)

Garmisch Segment (126)

Dürnstein (131) 

Innsbruck (101) 

Abendsonne (112)

Sonne (117)

Salzburg (136) 

Garmisch (125)

Hallein Segment (130)

Model Fichtenstein Segment Model Vienna Segment Drzwi boczne o konstrukcji aluminiowej 
Model Münster
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klasyczne, nowoczesne i inDywiDualne  
LonGLiFe ALU-iso

Jak żadna inna powierzchnia bramy, model Longlife daje 

możliwość pokazania własnej indywidualności i kreatywności. 

Bogaty wybór wzorów od klasycznego do nowoczesnego oraz 

różnorodne kolory pozwalają na bezgraniczną fantazję.

Brama segmentowa górna LONGLIFE ALU-ISO automatyczna, model wzorniczy Münster w kolorach zieleń/biel
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Na ilustracji u góry:  Brama segmentowa górna  LONGLIFE ALU-ISO, model wzorniczy Münster-Segment  
w kolorach ochra/zieleń

Konstrukcja
Aluminiowa konstrukcja ramowa z  poszyciem Longlife-Alu-ISO, wykonanym z płyt 

aluminiowych o grubości 3 mm, lakierowanych proszkowo , izolowanych, z frezowaniem 

ozdobnym (na życzenie bez frezowania). Dostępne w 8 standardowych kolorach lub w 

dowolnym kolorze z palety barw RAL lub NCS oraz NDH.

Błękit gołębi zbliżony do RAL 5014

Brąz ochra zbliżony do RAL 8001

Jasnoszary zbliżony do RAL 7035

Biel zbliżony do RAL 9016

Brąz sepia zbliżony do RAL 8014

Antracyt zbliżony do RAL 7016

Zieleń mchu zbliżony do RAL 6005

Brąz zbliżony do RAL 8003

8 kolorów  
standardowych

inne rozwiązania kolorystyczne

NDH 12 NDH 13 NDH 14

Gw

ARANcjA

L At
10
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motYwY DesiGn
Fascynująca różnorodność

D/04

Motywy design dla bram segmentowych górnych EUROSTYLE-ISO

D/06 D/07 D/08 D/09 D/11

D/12 D/13 D/14 D/15 D/17 D/19

D/21 D/22 D/23 D/301 D/310 D/311

D/312 D/313 D/314 D/315 D/316 D317

D/318 D/319 D/320 D/321 D/322 D/323

D/324 D/325 D/326 D/327 D/328 D/329

D/330 D/331 D/332 D/334 D/336 D/337

Variante 1 Variante 2 Variante 3 Variante 4 Variante 5
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inDYwiDUALne projeKtowAnie BrAmY

W ten sposób 
zaprojektujesz swoją 
unikalną osobistą bramę
1.  Dobierz kolor bramy (dla motywów D/301  

do D/337 oraz D/04 do D/23 – strona 26)

  Możesz wybierać spośród naszych 14 

standardowych kolorów lub zamówić kolor 

specjalny (z palety RAL lub NCS)

4.  Wykreuj specjalne dodatki 

   Możliwości bez granic – wybór należy do   

Ciebie. Mosiądz albo stal szlachetna, okno  

design lub nakładki z nieprzezroczystego 

szkła w kolorze zielonym lub niebieskim

 A) Wstawki z mosiądzu lub stali szlachetnej

 B)    Nieprzezroczyste szklane dekory dla 

motywów D/04 do D/09 i D/15

 C) Okno dla motywów D/301 do D/337

A B C

4 kroki do unikalnej bramy

Brąz zbliżony do RAL 8003

Szary sygnalizacyjny zbliżony do RAL 7004

Brąz sepia zbliżony do RAL 8014

Biel zbliżony do RAL 9016

Jasnoszary zbliżony do RAL 7035

Brąz ochra zbliżony do RAL 8001

Białe aluminium zbliżony do RAL 9006

Jasna kość słoniowa zbliżony do RAL 1015

Czerwień rubinowa zbliżony do RAL 3003

Zieleń mchu zbliżony do RAL 6005

Antracyt zbliżony do RAL 7016

Zieleń jodły zbliżony do RAL 6009

Błękit gołębi zbliżony do RAL 5014

Stalowoniebieski zbliżony do RAL 5011

2. Odpowiedni wzór 

 Wybierz dla Swojej bramy motyw design. 

 (patrz strona 26)

3. Określ wykończenie dekoru

 Masz do wyboru naszych 14 kolorów   

 standardowych oraz inne kolory z palety 

 RAL i NCS, a także imitację stali szlachetnej

Aluminium w kolorze stali szlachetnej
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Okna są także elementami wzorniczymi. Twoja brama 
segmentowa  Normstahl może dzięki nim zyskać na 
atrakcyjności. Podwójne szyby przeszkleń wykonane są  
ze szkła akrylowego przezroczystego lub satynowanego.  
Efekt to stylowa ekskluzywność i indywidualność. 

zDoBienie szKŁem
Dodawanie transparentnych akcentów

Brama segmentowa górna EUROCLASSIC-ISO automatyczna w kolorze białym, zbliżonym do RAL 9016, z oknami ekskluzywnymi E503/2 Hollywood ii

Pasy przeszkleń
Nasze bramy segmentowe górne można wyposażyć w pasy przeszkleń.

Wykonanie: szyby podwójne 2 x 3 mm, przezroczyste. Brak możliwości przeszklenia sekcji z 

zamkiem i przypodłogowej.
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Okna ekskluzywne  
Tylko dla modelu EUROSTYLE-ISO

Specjalny akcent. Ekskluzywne okna do modelu 

EUROSTYLE-iSO urzekają swoim klasycznym 

rysunkiem kreski i elementarną prostotą.

Okna ekskluzywne
Dla modeli EUROCLASSIC-ISO  

i EUROSTYLE-ISO  

Pojedyncze i podwójne okna z satynowanego 

szkła akrylowego w ramach z tworzywa longlife. 

Dostępne w 14 standardowych kolorach lub 

specjalnych kolorach z palety RAL.

Okna design
Dla modelu EUROSTYLE-ISO

Pełna elegancja. Satynowane szkło akrylowe 

w anodowanej ramie aluminiowej w kolorze 

srebrnym. 

Okna z motywami
Dostepne dla wszystkich  

modeli EURO-ISO.

Te cztery okna z przezroczystego szkła 

akrylowego zapewniają dobrą widoczność.  

Rama okienna standardowo w kolorze 

bramy lub na życzenie w kolorze specjalnym. 

Na życzenie wstawki okienne dostępne 

są także ze szkłem ornamentowym lub 

mlecznym.

Motyw 1 Motyw 2

Motyw 3 Motyw 4

D700

D701

D702

D703

D/704

D/705

Motyw 1 
z kratką wentylacyjną

E606/2 Phönix

E603  
Florida

E600 
San Remo

E602 New Orleans

E601 
San Marino

E607/2 New York

E501 NizzaE503/2 Hollywood II

E500/2 Las Vegas E500 Barcelona

E502 MonzaE503/2 (na zdjęciu lewy element) Monaco

E503 Hollywood I E604 Miami
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świAt KoLorÓw  
i UchwYtÓw normstAhL
Tak kolorowe będzie Twoje życie – tak wielostronne jak Ty

istnieją setki możliwości, aby indywidualnie zaprojektować 

Twoją bramę garażową. Możesz wybrać bramę z serii Euro lub 

bramę szkieletową z profili aluminiowych do samodzielnego 

wykończenia, dobrać zgodnie z życzeniem pasujący uchwyt 

i kolor oraz wykończyć nową bramę ekscytującym przeszkleniem.

Możesz (prawie) całkiem swobodnie puścić wodze fantazji – 

nadaj swej nowej bramie garażowej Twoją całkiem osobistą nutę!
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Dobieraj kolory
Masz do wyboru naszych 14 kolorów standardowych i 3 desenie

powierzchni zewnętrznej bramy. Jeśli jednak zechcesz więcej barw, możesz 

zamówić lakierowanie swej nowej bramy segmentowej górnej w dowolnym 

kolorze z palety RAL lub NCS. Strona wewnętrzna bramy jest zawsze w 

kolorze szarobiałym (RAL 9002). 

Jeszcze więcej nowych kolorów
Firma Normstahl rozszerza paletę kolorów i oferuje teraz jeszcze inne  

atrakcyjne kolory specjalne: szare aluminium, kolor zbliżony do RAL 9007 

jak również kolory  DB 701, 702 i 703

To masz we własnych rękach
Dzięki nowym, ergonomicznie ukształtowanym uchwytom 

metalowym masz wszystko we własnych rękach – wygodę, funkcjonalność 

i bezpieczeństwo. 

Bramę można z dziecinną łatwością otwierać i zamykać. 

Standardowo firma Normstahl dostarcza uchwyty w kolorze srebrnym – 

dostępne są też uchwyty w kolorze czarnym, stali szlachetnej lub złoty.

zamek jest odpowiednio zabezpieczony. Cylinder  zamka jest obudowany 

i szczególnie dobrze chroniony w zaokrąglonej kasecie. Prosta wymiana 

cylindra zamka jest możliwa w przypadku cylindra Euro, cylindra owalnego 

ASSA i cylindra okrągłego KABA 22 mm.

Uchwyt 
w kolorze 
srebrnym 

Uchwyt w kolorze 
stali szlachetnej 

Uchwyt złoty Uchwyt czarny

Błękit gołębi, zbliżony do RAL 5014

Brązowa ochra, zbliżony do RAL 8001

Jasnoszary, zbliżony do RAL 7035Biały komunikacyjny, zbliżony do RAL 9016

Brązowa sepia, zbliżony do RAL 8014

Szary sygnalizacyjny, zbliżony do RAL 7004 Szary antracyt, zbliżony do RAL 7016

Brąz, zbliżony do RAL 8003

Jasne aluminium, zbliżony do RAL 9006Jasna kość słoniowa, zbliżony do RAL 1015

Stalowoniebieski, zbliżony do RAL 5011

Rubinowy, zbliżony do RAL 3003

Deseń jasny Eurodekor, „złoty Dąb“ Deseń ciemny Eurodekor „Ciemny Dąb“ 

Zielen mchu, zbliżony do RAL 6005 Zielony, zbliżony do RAL 6009

Eurodekor «mahoń»

nowość
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nowA DeFinicjA BezpieczeństwA
Nowa generacja bram segmentowych górnych EURO ze standardem WK2  
(odporności antywłamaniowej 2)  

1

2

3

4 5 6 7

WK2
 STANDARD

ZABEZPIECZENIE
ANtywłAmANIowE

w komPlECIE

DzięKi

Twój osobisty ochroniarz
Statystyki pokazują, że w samych tylko Niemczech co 2 minuty dokonywane 

jest włamanie. Ponad 65% wszystkich złodziei wykorzystuje do wyważenia 

okien, drzwi lub bram zwykłe narzędzia, takie jak obcęgi czy śrubokręty. 

Bramy segmentowe górne firmy Normstahl posiadają przeciwko 

temu niezwykle skuteczną ochronę.

Wyposażone w elementy o klasie odporności antywłamaniowej 2 spełniają 

wymagania normy antywłamaniowej UE DiN V ENV 1630. Dlatego 

potencjalni sprawcy nie mają żadnych szans na włamanie się z użyciem siły 

fizycznej i za pomocą standardowych narzędzi.

*  Nie dotyczy wykonań niestandardowych jak prowadzenie bramy pod kątem zgodnie z linią dachu, prowa-
dzenie podwyższone, różnego rodzaju okna i przeszklenia, furtka w bramie lub inny montaż niż za ościeżem.
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Bezpieczeństwo –  
wszystko w komplecie
[1]  Bezpieczeństwo uchwytu: cylinder zamka jest 

jest obudowany i szczególnie dobrze chroniony 

w zaokrąglonej kasecie zamka. Cylinder zamka 

można łatwo wymienić na inny. 

[3]  Opatentowany: opatentowany mechanizm 

ryglujący nie da się złamać za pomocą 

standardowych narzędzi. (ilustracja: bez osłony)

[4]  Mocny: opracowany na nowo, szczególnie 

wytrzymały profil prowadnicy chroni przed 

wyważeniem rolek jezdnych. (ilustracja: bez osłony)

[5]  Nieprzystępne: zmieniony wspornik z rolką 

jezdną na łożyskach kulkowych i metalową osłoną 

na rolce utrudnia dodatkowo życie włamywaczom.

[6]  Zabezpieczone: wzmocnienie stalowe 

prowadnicy łukowej chroni górne rolki jezdne 

przed niepożądaną ingerencją.

[7]  Łatwość montażu: stalowe wzmocnienie

 prowadnic łukowych pozwala na redukcję

 punktów podwieszenia szyn podsufitowych

 (w bramach o szerokości do 3000 mm tylko

 podwieszenie tylne).

Nie daj szansy  
przygodnym sprawcom
Nie do sforsowania: nawet śrubokręty i kliny

nie pomogą złodziejowi [8]. Nie poradzi sobie 

z opatentowanym mechanizmem ryglującym 

nowych bram segmentowych górnych Euro.

Niezwykła wytrzymałość: Nawet założenie 

dźwigni o sile do 1 tony nie jest skuteczne [9].

Również zamek bramy nie da się wyrwać przy 

użyciu samej tylko siły. 

1 3

4 5

6 7

8 9
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Tu nic się nie urwie
W najgorszym wypadku nasze seryjne zabezpieczenie przed pęknięciem sprężyny zatrzymuje skutecznie 

i w ułamku sekundy spadające skrzydło bramy. Poszczególne segmenty bramy są tak ukształtowane, 

że wcale nie powstają między nimi szpary [1]. Wszystkie zawiasy posiadają osłony, które można 

zdemontować tylko przy użyciu narzędzi. Opracowaliśmy nową konstrukcję osłony bębna linki 

o ładnym kształcie do wersji niskonadprożowej [7] oraz spinkę zabezpieczającą, uniemożliwiającą 

włożenie palców do rolki zwrotnej.

Ekologia zobowiązuje
Nasze modele iSO (40 mm) dostępne są w dwuściennym wykonaniu (konstrukcja typu sandwich), 

izolowane bezfreonową pianką poliuretanową wypełniającą przestrzeń między dwoma powłokami 

z blachy stalowej – to pozwala oszczędzać energię, przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego 

i wytłumia dźwięki. 

1

UKrYtA techniKA
Najważniejsze aspekty

idealnie funkcjonująca technika zabezpieczeń nowych bram segmentowych górnych. Wewnętrzna strona bramy zawsze w kolorze szarobiałym (RAL 9002).

1

2

3

4

5

6

8
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Pomyślano o wszystkim
Szczelna na całym obwodzie. Solidne uszczelki o 

trwałej elastyczności na nadprożu [2], ościeżnicach 

bocznych i posadzce zapewniają, dzięki perfekcyjnemu

przyleganiu, że brama jest szczelna na całym obwodzie.

Profil montażowy do uszczelki podłogowej do 

perfekcyjnego uszczelnienia w strefie dolnego naroża 

[3]. Otwory wentylacyjne są fabrycznie zawsze otwarte, 

można je zamknąć podnosząc wargę uszczelki [3].

Wysoka kultura pracy. Ciężar każdego segmentu 

naszych bram segmentowych górnych rozkładany 

jest za pośrednictwem dwóch napędów Tandem, 

[4] łącznie na cztery rolki. Efekt: mniejsze obciążenie 

i mniejszy opór rolek, a tym samym mniejsze zużycie 

cierne. Wysokogatunkowe, pasowane prowadnice 

łukowe z tworzywa sztucznego zapewniają dokładne 

połączenia i przyczyniają się również do wysokiej kultury 

pracy. Nowy wspornik podłączeniowy w komplecie 

z osłoną łącznika przesuwnego [5] ze stali w bramach 

automatycznych wspomaga zabezpieczenie przed 

włamaniem o klasie odporności antywłamaniowej 2.

Łatwa obsługa. Dwa zespoły sprężyn skrętnych 

z zabezpieczeniem przed pęknięciem sprężyny (po 

prawej i lewej stronie) [6] zapewniają bezpieczną i 

dziecinnie łatwą obsługę.

2

4

6

Napęd Tandem serii Euro

Napęd Tandem bramy  
w wykonaniu szkieletowym  

z profili aluminiowych

Opatentowany system ryglowania
zupełnie nowy system ryglowania [8] składa się obudowanego cylindra, wzmocnionego cięgła 

linkowego oraz zintegrowanego w ościeżnicy mechanizmu zamykającego, ryglującego bramę z obu 

stron (ilustracja: bez osłony).

Nie dotyczy wykonań niestandardowych jak prowadzenie bramy pod kątem zgodnie z linią dachu, prowadzenie 
podwyższone, różnego rodzaju okna i przeszklenia, furtka w bramie lub inny montaż niż za ościeżem.

Ułatwiony montaż
W celu ułatwienia montażu zoptymalizowano zawieszenia sufitowe. Bramy o szerokości do 3 metrów 

i wysokości 2,50 metra muszą być podwieszone jedynie w tylnej części prowadnic. Podwieszenie 

w obszarze prowadnic łukowych jest niepotrzebne, dzięki ich nowemu wzmocnieniu. Dodatkowe 

ułatwienie montażu zapewniają teraz nowe, przesuwane zawieszenia.

8

3

5

7
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Drzwi Do BrAmY

Stworzone jakby dla siebie. Często brama i drzwi umieszczone są blisko siebie. 

Dlatego zaleca się wybranie dodatkowych drzwi garażowych dopasowanych 

wzornictwem do bramy segmentowej górnej.

Najwyższe możliwe bezpieczeństwo odpowiadające klasie odporności 

antywłamaniowej 2 posiadają teraz także dodatkowe drzwi garażowe firmy 

Normstahl.

Brama segmentowa górna EUROSTYLE-ISO automatyczna w kolorze jasnoszarym, zbliżonym do RAL 7035, z dopasowanymi 
dodatkowymi drzwiami do garażu

Wszystko z jednej ręki
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Perfekcyjnie dopasowane
Wszystkie drzwi oferowane są w standardo-

wych kolorach Normstahl albo na życzenie 

w każdym kolorze z palety RAL lub NCS i do-

starczane są w stanie gotowym do montażu 

z zamkiem wymiennym i bezpiecznym cylin-

drem. Nasze drzwi wyposażone są seryjnie w 

klamkę w kolorze srebrnym.

Bezpieczne jak  
nigdy dotąd
Dodatkowo oferujemy bezpieczne drzwi 

boczne dopasowane do bezpiecznej bramy. 

Dodatkowe drzwi garażowe posiadają klasę 

odporności antywłamaniowej 2 dzięki po-

dwójnemu mechanizmowi ryglowania [1] i 

izolowanemu termicznie profilowi [2].  

Drzwi te wyglądają identycznie jak nasze 

dotychczasowe drzwi w wykonaniu szkiele-

towym z profili aluminiowych i wkompono-

wują się doskonale w otoczenie.

Drzwi wejściowe w stylu

EUROLiNE-iSO

Drzwi wejściowe w stylu

EUROTREND-iSO

Drzwi wejściowe w stylu

EUROFLAiR-iSO

Drzwi wejściowe w stylu

EUROCLASSiC-iSO

z oknem z motywem

Drzwi wejściowe w stylu

EUROSTYLE-iSO

1

2

Srebrna (standard) Stal szlachetna Złota Czarna

Klamki
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perFeKcYjnY nApęD 
Do BrAmY GArAżowej 
Komfort posiada teraz dwa aspekty: wygodę i bezpieczeństwo

Po prostu super!
Wyobraź sobie: jest ciemno i zimno,  leje jak z cebra, a Ty, aby otworzyć garaż, musisz wysiąść 

z auta. Albo wyjazd z garażu leży tak blisko głównej ulicy, że przy wysiadaniu blokujesz ruch pieszych 

lub samochodów. Koniec z tym!  Lepiej pozwól sobie na komfort sterowanego radiowo napędu do 

bramy firmy Normstahl. 

W ten sposób możesz otwierać całkiem automatycznie bramę garażową, nawet z pewnej odległości 

od garażu. A jednocześnie możesz włączyć również oświetlenie w garażu lub na podjeździe.  Napęd 

otwiera bramę garażową z dużą mocą, szybko i prawie bezgłośnie - a Ty możesz po długim dniu pracy 

siedzieć spokojnie w samochodzie.

4

2
LATA

G

WARANCJA
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zintegrowane bezpieczeństwo
Dopracowane funkcje zabezpieczające naszych napędów do bram chronią Ciebie i Twoje cenne 

mienie. Wszystkie napędy wyposażone są w wytrzymały pasek zębaty [2]. 

Wynik: cicha praca, bez potrzeby smarowania olejem lub smarem stałym oraz wysoka odporność na 

zerwanie. inną, zintegrowaną seryjnie w bramie gwarancją bezpieczeństwa jest automatyczna blokada 

bramy przez samohamującą przekładnię napędu. Otwarcie z zewnątrz przez niepowołane osoby jest 

prawie niemożliwe. A co się stanie w razie awarii zasilania? Nie obawiaj się, możesz wówczas bez 

problemu otworzyć bramę od wewnątrz i z zewnątrz za pomocą otwierania awaryjnego. 

Maksymalne bezpieczeństwo daje Ci także sterowanie pilotem radiowym na częstotliwości 433 MHz 

z dynamicznie zmiennym kodem. Kod zmienia się po każdym wciśnięciu – ponad 1 bilion kombinacji 

stanowi dostateczną obronę przeciwko rozpowszechnionemu „skanowaniu kodów“.

Nawet jeżeli w garażu bawią się dzieci nie musisz się o nic martwić – inteligentna elektronika już przy 

trafieniu na najmniejszą przeszkodę natychmiast automatycznie cofa bramę. 

Uniwersalny
Napęd do bramy firmy Normstahl można 

wykorzystać w każdym typie bramy, czy 

to brama uchylna czy brama segmentowa 

boczna lub górna.  Dziecinnie łatwe sterowanie 

przy pomocy seryjnego, czteropoleceniowego 

minipilota umożliwia także np. otwieranie 

bramy podwórzowej, włączanie oświetlenia 

zewnętrznego albo włączanie alarmu. W wersji 

Ultra excellent nie musisz nawet myśleć o tym 

żeby zamknąć bramę. To załatwi się samo 

po upływie zaprogramowanego przez Ciebie 

czasu (automatyczne zamykanie). Jeżeli chcesz 

samodzielnie wyposażyć bramę w napęd, montaż 

jest niewyobrażalnie łatwy. Wszystkie napędy do 

bramy są fabrycznie wstępnie zmontowane [1], 

a ich montaż końcowy jest bardzo prosty [3] i tak 

samo szybka instalacja.

1 2 3

SZYBKOŚĆ – nigdy więcej  czekania. 

z prędkością  0,26 m/s napęd do bram Ultra 

excellent Quick firmy Normstahl należy do 

najszybszych: nawet największa brama otwiera 

się i zamyka w mgnieniu oka.

BEZPIECZEŃSTWO – podwójne trzyma lepiej.

Napęd do bram firmy Normstahl chroni Twoje 

mienie. Na przykład, przez sterowanie radiowe 

z dynamicznie zmiennym kodem na częstotliwości 

433 MHz.

SIŁA – gdy napęd do bram firmy Normstahl 

napręży swe „mięśnie“, nawet ciężkie bramy 

z łatwością się otwierają i zamykają. Siła ciągu 

do 800 N jest prawdziwie niedźwiedzia.

OSZCZĘDNOŚĆ – pomimo dużej mocy, napęd do 

bram firmy Normstahl jest wyjątkowo oszczędny: 

dzięki spoczynkowemu poborowi mocy rzędu 4 W 

kosztuje on rocznie tyle, co batonik.

CISZA – pssst: wiele wysiłku wymaga, aby 

w ogóle usłyszeć pracę napędu bramy firmy 

Normstahl. 

Napędy do bram firmy Normstahl – przekonują na całej linii

2
LATA

G

WARANCJA
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moDeLe nApęDÓw Do BrAm
ULTRA, ULTRA EXCELLENT – nasi profesjonaliści

Napędy do bram firmy Normstahl ułatwiają życie: również gdy pada deszcz, śnieg i w ciemności – możesz wygodnie siedzieć w aucie.

Quick oznacza tempo i otwiera Twoją bramę 

garażową z podwójną prędkością.

Nigdy więcej czekania. Napęd szybkobieżny

Ultra excellent QUiCK jest szybki: w mig 

otwiera całkowicie nawet dużą bramę.

Oszczędzasz czas i energię!
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ULTRA EXcELLENT
Jeszcze większy komfort
Ultra excellent oferuje dodatkowo:

» Ekskluzywny wygląd

»  Funkcja częściowego otwierania (praktyczna  

w przypadku bram sekcyjnych bocznych)

» Ręczna regulacja siły

» Oddzielne wyłączanie oświetlenia 

» Regulowana funkcja łagodnego 

 zatrzymywania bramy

»  Automatyczne zamykanie. Ta funkcja wymaga 

dodatkowego urządzenia zabezpieczającego 

(fotokomórki lub listwy bezpieczeństwa)

»  Elektronika sterująca listwą bezpieczeństwa w 

wyposażeniu standardowym

»  Wyświetlacz diodowy pokazujący chwilową siłę 

lub możliwe przyczyny zakłóceń

» Siła ciągu 800 N

» Średnia prędkość 140 mm/s

» Miejsce w nadprożu 40 mm

» zasilanie 230V 50/60 Hz

»  2 lata gwarancji (szczegółowe warunki  

gwarancji dostępne na życzenie)

ULTRA EXcELLENT 
QUIcK 
Otwiera bramę z  
podwójną prędkością
Ultra excellent Quick oferuje dodatkowo:

» Wersja szybkobieżna

» Siła ciągu 550 N

» Średnia prędkość 260 mm/s

ULTRA
Jaka wygoda
Ultra oferuje: 

» Siła ciągu 600 N

» Średnia prędkość 140 mm/s

» Miejsce w nadprożu 40 mm

» zasilanie 230V 50/60 Hz

»  2 lata gwarancji (szczegółowe warunki gwa-

rancji dostępne na życzenie)

W standardzie:
» Szybki i łatwy w montażu, wstępnie zmontowany fabrycznie

» Wytrzymała konstrukcja z szyną z ceownika

» Pasek zębaty nie wymagający konserwacji

» Małe zużycie prądu

» Automatyczna regulacja siły zgodnie z normami UE

» Automatyczne rozpoznawanie przeszkody

» Funkcja łagodnego zatrzymywania, chroniąca bramę

»  Automatyczny system nauczania drogi –  

bez wyłączników krańcowych

» Kompatybilny z Homelink 

» Pilot 4-kanałowy 433 MHz  z  

 kodem dynamicznie zmiennym

»  Konsola stalowa uniwersalna dla bram  

uchylnych i sekcyjnych górnych

»  zintegrowane oświetlenie garażu  (40W)  

z automatycznym wyłączaniem

» Awaryjne wysprzęglanie od wewnątrz
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nAsze wYposAżenie DoDAtKowe
Bezwarunkowo szczęśliwy z praktycznym osprzętem do napędów do bram

Do odbioru
Bezpotencjałowe odbiorniki [3] umożliwiają 

kompatybilność pilota zdalnego sterowania,  

np. z systemami innych producentów. 

Klawiatura kodowa [2] 3-poleceniowa, do 

wyboru: albo z wysokiej jakości klawiaturą 

metalową i ramką z szarego tworzywa 

sztucznego, albo z wysokiej jakości klawiaturą 

metalową i ramką z eloksalowanego aluminium 

i z podświetleniem. Obie te wersje łącznie 

z modułem analizy sygnałów w puszce do 

pomieszczeń wilgotnych, z kablem i z listwą 

rozdzielczą ułatwiającą podłączenie. 

Najlepsze połączenia
Wyłączniki kluczykowe są rozwiązaniem na 

wypadek, gdy zdarzy się zapomnieć pilota [1]. 

Do montażu natynkowego lub podtynkowego. 

za pomocą klawiatury kodowej otworzysz 

bramę bez klucza przy pomocy osobistego kodu 

cyfrowego [2]. Na życzenie także sterowanie 

radiowe bez potrzeby układania przewodów.

Uwaga!
Fotokomórki [4] skutecznie zapobiegają 

automatycznemu zamknięciu się bramy, jeżeli 

promień świetlny zostanie przysłonięty przez 

człowieka lub przedmiot. Dostępne w opcji listwy 

bezpieczeństwa ze zintegrowanym czujnikiem 

optycznym [5] po rozpoznaniu najmniejszej 

przeszkody natychmiast cofają bramę.

1 2 3

4 5 66

inteligente wyposażenie dodatkowe
Firma Normstahl oferuje bogaty program wyposażenia dodatkowego, podnoszącego 

komfort i osobiste bezpieczeństwo. Nawet w przypadku zupełnie szczególnych 

wymagań i wydawałoby się nierozwiązywalnych problemów mamy wiele inteligentnych 

rozwiązań.

Czujnik linii papilarnych
Wysokiej klasy technika dla Twojej bramy 

garażowej! Brama jest otwierana poprzez 

wskanowanie odcisków palców [6].

W pakiecie systemowe okablowanie i listwa 

rozdzielcza. 
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UŁAtwionY remont
Szybciej i taniej niż przypuszczasz

1

2

3

4

» Profesjonalne doradztwo przy doborze bramy i osprzętu

» Wymiana bramy w ciągu niecałego dnia roboczego

» Niepotrzebne są kosztowne przeróbki garażu

»  Brak długich prac związanych z przebudową, gdyż posadzka pozostaje nienaruszona i nie 

jest konieczna przeróbka otworu garażowego.

Remont bramy z firmą 
Normstahl jest prosty, 
szybki i tani. 
Atrakcyjna brama garażowa podnosi w znacznym 

stopniu również wartość całego domu. 

Nowoczesna technika połączona z atrakcyjnym 

wyglądem da Ci też po prostu dużo radości.

z naszymi bramami segmentowymi górnymi 

oszczędzisz przy remoncie bramy czas i czystą 

gotówkę, gdyż w ciągu jednego dnia jest wszystko 

załatwione.

1) Gdy nadejdzie czas remontu ...

2)  ...szybko i fachowo zdemontujemy Twoją starą 

bramę garażową.

3) Już po południu tego samego dnia będzie  

 działać twoja nowa brama firmy Normstahl.  

Perfekcyjny remont bramy
Posiadamy rozwiązania spełniające prawie każde życzenie i odpowiadające 

każdym warunkom budowlanym. W przypadku zbyt małych wymiarów 

nadproża lub odstępów bocznych idealnym rozwiązaniem są nasze 

maskujące osłony nadprożowe lub boczne.

Serwis remontowy wykonywany jest w kooperacji z kompetentnymi 

partnerami firmy Normstahl  i obejmuje wszystkie dostępne na rynku typy, 

wymiary i systemy bram. 

Brama segmentowa górna EUROSTYLE-ISO w kolorze jasnoszarym, 

zbliżonym do RAL 7035, z osłonami maskującymi nadprożowymi i bocznymi
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szczeGÓŁY techniczne BrAm
Rozmiary. Wymiary montażowe.

Wymiary montażowe, zwykłe nadproże 
(w mm)

Wymiary montażowe, niskie nadproże  
(w mm)

Legenda 

Wymiary seria Euro

Wymiary szkielet z profili 

aluminiowych

S* = minimalne nadproże
S  bez napędu do bramy = 110 (125)
S  z napędem do bramy Ultra lub
 Ultra excellent = 150 (165)

Głębokość wsuwania skrzydła bramy = wymiar zamawiany + 200

Głębokość zabudowy - patrz tabela
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S*

140 (150)

130 (140)

Krawędź górna gotowej 
posadzki OKFF

lina nośna

Głębokość wsuwania skrzydła bramy = wymiar zamawiany + 200

Głębokość zabudowy - patrz tabela

Wolne miejsce do
zabudowy bramy

500

45°

140 (150)

130 (140)
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S* = minimalne nadproże
S bez napędu do bramy = 180 (195)
S z napędem do bramy Ultra / Ultra excellent = 220 (230)

Krawędź górna gotowej 
posadzki OKFF

Wolne miejsce do
zabudowy bramy

szerokość przejścia w świetlemin. 90 min. 90

13
0 

(1
40

) 26 (36)
41

40

49 (59)
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szczeGÓŁY techniczne BrAm

Sprawdzone parametry Seria Euro konstrukcja aluminiowa bez poszycia konstrukcja aluminiowa z poszyciem

Sprawdzony czas życia 20.000 cykli 20.000 cykli 20.000 cykli
Odporność na obciążenie wiatrem klasa 4 – klasa 4
Przepuszczalność powietrza klasa 2 – klasa 2

Odporność na przenikanie wody z klamką: klasa 1
bez klamki: klasa 3

–
–

z klamką: klasa 1
bez klamki: klasa 3

Współczynnik U 1,4 – 1,6 W/m2K – różny w zależności od poszycia
Odporność antywłamaniowa standard WK2 z opcjonalnym zestawem z opcjonalnym zestawem

Badane parametry bram sekcyjnych górnych

Wysokości wjazdu

Głębokości zabudowy bram sekcyjnych górnych
Głębokość zabudowy bez automatu z automatem

nadproże standard obniżone nadproże Nadproże standard i obniżone

Całkowita długość Miejsce podwiesze-
nia tylnego Całkowita długość Miejsce podwiesze-

nia tylnego Całkowita długość Miejsce podwiesze-
nia tylnego*

Wysokość bramy Wysokość bramy Wysokość bramy
do 1875 2240 2175 do 1725 2350 2175 1500 – 2250 3353 ~ 2800

1876 – 2000 2365 2300 1726 – 1850 2475 2300 2251 – 3125 4438 ~ 3900

2001 – 2125 2490 2425 1851 – 1975 2600 2425

2126 – 2250 2615 2550 1976 – 2100 2725 2550

2251 – 2375 2740 2675 2100 – 2225 2850 2675

2376 – 2500 2865 2800 2226 – 2350 2975 2800

2501 – 3125 Wysokość + 365 Wysokość + 300 2351 – 3125 Wysokość + 625 Wysokość + 450 *przesuwane

Tabela doboru automatów do bram sekcyjnych górnych
Bramy sekcyjne górne seria Euro i Aluminiowa konstrukcja ramowa – nadproże standardowe i obniżone 

Wysokość

3125

3000

2875

2750

2625

2500

2375

2250

2125

2000

1785

Szerokość bramy 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000

Ultra 
Całkowita długość: 3353 mm
Droga podnoszenia: 2540 mm

Ultra lang 
Całkowita długość: 4438 mm
Droga podnoszenia: 3625 mm

Ultra excellent 
Całkowita długość: 3353 mm
Droga podnoszenia: 2540 mm

Ultra excellent lang
Całkowita długość: 4438 mm
Droga podnoszenia: 3625 mm

Wysokości wjazdu

Euro Rama aluminiowa do szer. 3 m powyżej szer. 3 m

otwieranie ręczne Nadproże standard ZLH - 50 mm ZLH - 70 mm ZLH - 110 mm

Obniżone nadproże ZLH - 120 mm ZLH - 140 mm ZLH - 180 mm

Prowadzenie pod kątem ZLH - 110 mm

z napędem el. Nadproże standard ZLH - 20 mm ZLH - 40 mm ZLH - 80 mm

Obniżone nadproże ZLH - 90 mm ZLH - 110 mm ZLH - 150 mm

Prowadzenie pod kątem ZLH - 110 mm
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System instalacyjny zgodnie z kątem  
nachylenia dachu – innowacyjne  
rozwiązanie w szczególnych sytuacjach
Dostępne kąty nachylenia: 15°, 20°, 25° i 30°

Minimalna wysokość nadproża: 270mm

Szerokość bramy: 2000 – 5000 mm

Wysokość bramy: 1875 – 2500 mm

Światło przejazdu: wysokość bramy – 110 mm

dostarczane wyłącznie w stanie rozłożonym/spaletowane. 

Przewyższenie

W przypadku wyższych nadproży można umieścić szynę poziomą bliżej sufitu,  

stosując przewyższenie aż do 300 mm. Może ono wynosić  

60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270 lub 300 mm.

Wskazówka: W przypadku bram automatycznych potrzebne jest dodatkowe cięgno. 

Brama segmentowa górna z furtką na zapytanie.

Szczegóły techniczne bram
Rozmiary. Wymiary montażowe. Wyposażenie.

Konfiguracje wyposażeniowe bram segmentowych górnych

Twoja brama dotrze na pewno w dobrym stanie
Do szerokości 3 m i wysokości 2,25 dostarczamy bramy standardowo wstępnie zmon-

towane. Na życzenie dostarczamy też bramy o tych wymiarach w stanie rozłożonym, na 

palecie. Większe bramy są dostarczanie wyłącznie na paletach.

ZL
H

27
01335 15-30°

10
5

19
2

ca. 650

65

Ręczna – V1 Automatyczna – V2 Automatyczna – V3 Automatyczna – V4 Automatyczna – V5

»  z klamką zewnętrzną
»  z zamkiem
»  z systemem ryglującym

»  bez klamki zewnętrznej
»  bez zamka
»  bez systemu ryglującego

»  z klamką zewnętrzną
»   z zamkiem do awaryjnego 

wysprzęglania z zewnątrz
»  bez systemu ryglującego

»  z klamką zewnętrzną
»   z zamkiem do awaryjnego 

wysprzęglania z zewnątrz
»   z aktywnym systemem 

ryglującym

»  z zamkiem
»   z aktywnym systemem 

ryglującym
»  bez klamki zewnętrznej
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szczeGÓŁY techniczne BrAm

Aluminiowe drzwi boczne, profil standard
Szerokość RAM: min. 850 mm / maks. 1250 mm
Wysokość RAM: min. 1800 mm / maks. 2500 mm

Wymiar za-
mówieniowy 
= zewnętrzny 
wymiar ramy 

(RAM)
szer. x wys.

w mm

Światło przejścia
(w mm przy otwarciu 90°)

Montaż za ościeżem
najmniejszy i największy wymiar wykończonego otworu / mm

Montaż w ościeżu

otwierane do wewnątrz otwierane na zewnątrz
najmniejszy wymiar 
surowego otworu

szer. wys. szer. wys. szer. wys.

od do od do od do od do szer. wys.

- 195 -88 -20 -136 -10 -68 -20 -90 -10 -45 +20 +10

Aluminiowe drzwi boczne z ciepłym profilem
Wymiar za-

mówieniowy 
= zewnętrzny 
wymiar ramy 

(RAM)
szer. x wys.

w mm

Światło przejścia
(w mm przy otwarciu 90°)

Montaż za ościeżem
najmniejszy i największy wymiar wykończonego otworu / mm

Montaż w ościeżu

otwierane do wewnątrz otwierane na zewnątrz
najmniejszy wymiar 
surowego otworu

szer. wys. szer. wys. szer. wys.

od do od do od do od do szer. wys.

-198 -89 -20 -138 -10 -69 -20 -60 -10 -44 +20 +10

Montaż w ościeżu Montaż za ościeżem* Montaż w ościeżu* Montaż za ościeżem

Warianty montażowe dla aluminiowych drzwi bocznych

zewnętrzny wymiar ramy

Szerokość 
otworu

Strona zewnętrzna

zewnętrzny wymiar ramy

Szerokość 
prześwitu

Szerokość surowego otworu

Strona zewnętrzna
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* WK2 tylko w przypadku montażu w ościeżu.



Brama segmentowa górna g60

Największe możliwe bezpieczeństwo 

w połączeniu z opcjonalnym 

wykorzystaniem pomieszczenia. 

zapewnia najnowocześniejszy system 

bezpieczeństwa i najwyższy stopień 

zabezpieczenia biernego. Prosta 

obsługa oraz wysoka kultura pracy to 

dodatkowe atuty.

Bramy uchylne

Łatwy montaż końcowy, 

dostarczane w stanie 

zmontowanym fabrycznie, bez 

prowadnic podsufitowych, 

z zabezpieczeniem przed urwaniem 

się bramy i zabezpieczeniem 

przeciwwypadkowym sprężyn, 

wiele atrakcyjnych powierzchni 

i możliwość składania 

indywidualnych zamówień.

Bramy przemysłowe

Dwa typoszeregi do użytku 

profesjonalnego, np. w halach 

produkcyjnych i warsztatach. 

Funkcjonalne, wytrzymałe i dzięki 

możliwości indywidualnego 

wykonania przeszkleń tak samo 

praktyczne, jak i estetyczne.

Bramy segmentowe boczne

Samonośna konstrukcja stalowa 

lub aluminiowa konstrukcja 

szkieletowa, nie zmniejszają 

wysokości lub szerokości otworu 

wjazdowego, nie zabierają miejsca 

za ani przed bramą, niepotrzebne 

są dodatkowe drzwi w skrzydle 

bramy, szeroki wybór wykończenia 

powierzchni, możliwość składania 

indywidualnych zamówień.
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inne AKtUALne proDUKtY
Przekonujący: program bram garażowych Normstahl

Na nas można polegać: 
Serwis firmy Normstahl
» Wystarczy zadzwonić i przybędzie nasz ekspert od bram.

» Udzieli kompetentnej porady i pomoże w wyborze odpowiedniego typu bramy.

»  Weźmie dokładną miarę, np. w celu wykonania na miarę bramy segmentowej górnej.  

(Dotyczy tylko bram z serii EURO)

» Pomoże w doborze właściwego wykończenia i koloru powierzchni.

» Można od razu dobrać także wyposażenie dodatkowe, jak wstawki okienne czy drzwi boczne.

» W uzgodnionym terminie nasi monterzy zamontują bramę.

Przyjdź albo zadzwoń do nas. Chętnie udzielimy profesjonalnej porady.

Normstahl-Polska Sp. z o.o. · ul. Marecka 49 · 05-220 zielonka · infolinia: 0 801 15 65 60
tel.: +48 (0) 22 781 80 46 · fax: +48 (0) 22 781 80 47 · info@normstahl.com.pl · www.normstahl.pl


