
bramy harmonijkowe
oraz bramy rozsuwane 

projektujemy, produkujemy, montujemy

najlepsza i największa oferta bram przemysłowych , zaprojektowanych i wykonanych wg twoich wymagań



Bramy harmonijkowe doskonale funkcjonują jako zamknięcie du-
żych, wysokich i szerokich hal produkcyjnych, zajezdni i lokomotywow-
ni kolejowych i tramwajowych oraz hangarów i miejsc postojowych dla 
dużych pojazdów.
• niskie nadproże (12 cm)
• nie obciążająca stropu konstrukcja zawieszenia bramy
• prawie nieograniczona szerokość bram
• brama nie pomniejsza otworu /światła wjazdu
• łatwość i bezawaryjność obsługi
• współpraca z napędami elektrycznymi
• współpraca z systemami zarządzania budynkiem np. BMS

Bramy harmonijkowe wykonujemy w wielu wariantach uwzględniając 
potrzeby i Klientów, oferując liczne dodatki takie jak drzwi serwisowe 
w panelu bramy, przeszklenia (kilka typów okien), kratki wentylacyjne.
Dla potrzeb zajezdni tramwajowych, kolejowych w górnych panelach 
umieszczamy odpowiedniej wielkości uszczelniony otwór dla trakcji 
zasilającej ( podobne rozwiązania stosujemy dla belki nośnej suwnicy). 

Bramy naszej produkcji spełniają wymagania 
Dyrektyw Unii Europejskiej - posiadają certyfikat   
i spełniają wymagania normy EN-13241-1

Bramy mogą być otwierane za pomocą napędu elektrycznego w przypadku układu skrzydeł 2+1, 1+2, 2+2 lub w 
każdym układzie symetrycznym np. 4+4, 6+6 .... lub w układzie jednostronnym.  W pozostałych przypadkach  (np. 3+2) 
zastosowanie napędu jest utrudnione i bardziej kosztowne.
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Skrzydła bramy zbudowane są z panelu warstwowego lub kratowego, 
krytego blachą powlekaną o grubości od 0,5 do 1 mm, wypełnionego 
pianką poliuretanową, wełną mineralną lub styropianem (grubość 50 
lub 80 mm). Ich szerokość jest dostosowana do szerokości otworu 
(standardowo stosujemy panele szerokości 1000 mm). Skrzydła i pa-
nele posiadają uszczelki PE. 
Przenikalność termiczna wynosi U=1,3-3,0 K .
Obciążenie wiatrem to  klasa 2 (3). 
Skrzydła bramy mogą otwierać się do wewnątrz lub na zewnątrz obiek-
tu. W oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie sugerujemy naszym 
klientom stosowanie parzystej ilości paneli w skrzydle bramy. Zasadni-
czo skrzydła bramy są przez nas wykonujemy w układzie symetrycz-
nym (tyle samo skrzydeł na prawą i lewą stronę), ale istnieje możliwość 
wykonania ich również asymetrycznie (np. 4 skrzydła z lewej strony a 3 
skrzydła z prawej ) i w układzie jednostronnym.



bramy harmonijkowe
oraz bramy rozsuwne 

okna do bram harmonijkowych i rozsuwnych

Bramy rozsuwne to ekonomiczne rozwiązanie dla obiektów o małej 
ilości wolnego miejsca przy otworze dla montażu bramy. Skrzydło bra-
my podwieszone jest na prowadnicy umieszczonej na ścianie obiektu.
Świetnie sprawdza się jako brama hangarowa i w innych obiektach 
przeznaczonych dla pojazdów wielkogabarytowych.
Mnogość rozwiązań technicznych, które można zastosować w przy-
padku bram rozsuwnych pozwala nam dopasować się do wymagań i 
oczekiwań klienta. 
Stosujemy panele płytowe lub wykonane z blachy trapezowanej
Wykorzystujemy m.in. teleskopowy system rozsuwania skrzydeł, który 
pozwala nam wykonąć bramy o bardzo dużej szerokości. 

• brak nadproża
• opcjonalnie nie obciążająca stropu konstrukcja prowadzenia bramy
• zawieszenie bramy na zewnątrz / nie ingeruje w wewnętrzną 
   przestrzeń obiektu
• prawie nieograniczona szerokość bram
• brama zupełnie nie pomniejsza otworu /światła wjazdu
• łatwość i bez awaryjność obsługi
• współpraca z napędami elektrycznymi
• współpraca z systemami zarządzania budynkiem np. BMS

Oprócz 5-ciu standardowych kolorów
prezentowanych powyżej oraz na zdję-
ciach jest możliwość pomalowania paneli 
bramy na każdy kolor z palety RAL

RAL 9010

RAL 9006

RAL 9002

RAL 5000

RAL 3000 realizacja 2013

realizacja 2002

realizacja 2007



BRAM-STAL®   
41-407 Imielin, ul.Rzemieślnicza 12
tel./fax: 032 223 97 86, 032 225 68 29  
www.bram-stal.pl  biuro@bram-stal.pl
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Początki naszej działalności sięgają 1989 roku. Firma nasza 
zatrudnia kilkudziesięciu świetnie wyszkolonych fachowców będą-
cych stale do Państwa dyspozycji. Jesteśmy firmą posiadającą  kilku-
nastoletnie doświadczenie w zakresie projektowania i produkcji bram 
harmonijkowych, rozsuwnych, garażowych, przemysłowych i ogro-
dzeniowych oraz garaży i ogrodzeń�a także konstrukcji stalowych.  
Pracujemy zgodnie ISO-9001 obejmującym również dział�projektowy. 
Sprzedaż naszych wyrobów obejmuje od lat teren całej Polski, realizujemy 
także dostawy na rynek Unii Europejskiej.

Rafal Olejnik   rafal@bram-stal.pl   tel. +48  601532751


