NOWOŚĆ
CIEPŁA BRAMA SEGMENTOWA
VENTE RFS 60
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Brama VENTE RFS 60 to kompleksowe rozwiązanie,
w którym wszystkie elementy pracują na rzecz jak
najlepszej izolacji. To idealna propozycja do garażu
w domu energooszczędnym lub pasywnym. Dzięki
dopracowanej w każdym calu budowie, brama osiąga
współczynnik U=0,9 [W/m²K] (brama 5000×2500 mm).
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 poszycie z paneli grubości 60 mm na całej wysokości,
o współczynniku U=0,39 [W/m²K] - to wynik o ok. 30%
lepszy od paneli grubości 40 mm

 rozszerzony system uszczelnień
 konstrukcja ze specjalnie zaprojektowanym kształtem
łuku górnego
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PANEL GRUBOŚCI 60 mm

PODWÓJNA USZCZELKA DOLNA

Panele zachowują grubość 60 mm na
całej wysokości, także w miejscu łączenia.
Niezależne uszczelki między sekcjami skutecznie uszczelniają poszycie bramy.

Dodatkowa uszczelka jednowargowa zwiększa szczelność bramy.
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SPECJALNY ŁUK GÓRNY

DOSKONAŁE USZCZELNIENIE

Zapewnia optymalne doszczelnienie górnej
sekcji, dociskając ją do nadproża.

Obwodowe i międzysekcyjne zapewnia
szczelność bramy.

BEZKOMPROMISOWA ESTETYKA
KILKADZIESIĄT OKLEIN
I 200 KOLORÓW
Oferta ciepłych bram obejmuje kilkadziesiąt wzorów oklein. Eleganckie,
gładkie panele bez przetłoczeń świetnie wyglądają też w wersji malowanej na jeden z ponad 200 kolorów
palety RAL.

INSPIRUJĄCE NOWOŚCI 2015
W ofercie oklein do ciepłych bram
można znaleźć wiele designerskich
wzorów, w tym inspirujące nowości
z autorskiej kolekcji 2015: Cedr szary,
Sosna palona, Antracyt metalik, Ciemnoszary metalik.

SZEROKI WYBÓR
WYMIARY CO 1 mm

3 TYPY PROWADZEŃ

Bramy VENTE K2 RFS są produkowane na indywidualne zamówienie
i dostępne w wymiarach co 1 mm.

Dzięki 3 systemom prowadzenia
i możliwości montażu już przy nadprożu wysokości 150 mm, ciepłe bramy
można stosować w najróżniejszych
warunkach zabudowy.

WKŁADKI WYCISZAJĄCE

SZEROKI WYBÓR NAPĘDÓW

W bramach VENTE K2 RFS 60
standardowo stosujemy specjalne
wkładki wyciszające, umieszczone w
rolkach zawiasów bocznych. Dzięki
temu praca bramy jest niezwykle cicha i dyskretna.

Oferujemy szeroki wybór napędów
renomowanych producentów – od
najprostszych automatów po rozwiązania do domów inteligentnych.

KOMFORT

BEZPIECZEŃSTWO
ZABEZPIECZENIE W PRZYPADKU
PEKNIĘCIA SPRĘŻYN

BEZPIECZNA KONSTRUKCJA
PANELI

W każdej bramie montujemy zabezpieczenie na wypadek pęknięcia
sprężyn. Opatentowane przez nas
urządzenie skutecznie zapobiega niekontrolowanemu opadnięciu bramy.

Segmenty ciepłej bramy posiadają
specjalnie zaprojektowany kształt,
tzw. finger protection. Chroni on palce i gwarantuje użytkownikom bezpieczeństwo.

ROLKI JEZDNE

WYŁĄCZNIK PRZECIĄŻENIOWY

Montowane w bramach łożyskowane rolki zapewniają płynną i cichą pracę. Są one dodatkowo wyposażone
w specjalne osłony chroniące palce.

Napędy stosowane w bramach VENTE RFS 60 posiadają w standardzie
wyłącznik przeciążeniowy. Unosi on
bramę o ok. 10 cm po napotkaniu
przeszkody.
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