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SEGMENTOWE BRAMY PRZEMYSŁOWE
INDYWIDUALNE ROZWIĄZANIA DLA FIRM

Segmentowe Bramy Przemysłowe ST40

Ciepłe Trwałe Niezawodne
Bramy ST40 to właściwy wybór tam, gdzie
wymagana jest stabilna ochrona mechaniczna obiektu, wysokie parametry termiczne, skuteczne zabezpieczenie przed
wiatrem i wilgocią.

System kontroli jakości stosowany w procesie produkcji naszych bram oraz zastosowanie najlepszych materiałów daje
gwarancję niezawodnego działania przez
wiele lat.

SEGMENTOWE BRAMY PRZEMYSŁOWE

Bramy Aluminiowe ALUDOOR

Bramy dla nowoczesnych rozwiązań architektonicznych
Bramy ALUDOOR wykonane są z bardzo
trwałych elementów aluminiowych. Zaprojektowane do obiektów, gdzie wymagany jest maksymalny dostęp naturalnego
światła, takich jak salony samochodowe,
salony ekspozycyjne lub obiekty straży
pożarnej.
Bramy aluminiowe ALUDOOR są stabilne,
wszystkie zastosowane elementy posiadają wysokie parametry termiczne, a rozbudowana oferta przeszkleń i dostępność
pełnej gamy kolorów podkreśli indywidualny charakter Twojego obiektu.

Dla najbardziej wymagających Bramy COMPACT

W pomieszczeniach, w których niemożliwe
jest zastosowanie standardowych rozwiązań, proponujemy montaż wyjątkowego
systemu bram COMPACT.

Podczas otwierania skrzydło bramy składa się nad nadprożem i zajmuje niewielką
przestrzeń nad otworem od strony wewnętrznej lub zewnętrznej.
Ta konstrukcja znajduje zastosowanie w pomieszczeniach w których występują suwnice,
świetliki i inne instalacje przemysłowe powodujące kolizje z tradycyjnymi konstrukcjami
bram segmentowych. Bramy COMPACT są korzystną alternatywą dla bram rolowanych,
a ich uniwersalność jest właściwym wyborem dla najtrudniejszych warunków zabudowy
w obiektach przemysłowych.
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Bramy Aluminiowe COMFORT
UNIWERSALNOŚĆ LEKKOŚĆ ESTETYKA

Bramy COMFORT wykonane są z panela aluminiowego i łączą w sobie uniwersalność, lekkość i estetykę.
Szczególnie zalecane jest zastosowanie tych bram w miejscach o podwyższonej wilgotności i agresywnym środowisku pracy (myjnie samochodowe, przemysł spożywczy), jak również dla większych wymiarów konstrukcji z uwagi na mniejszy ciężar. Dzięki temu bramy COMFORT są jednymi z najbardziej zaawansowanych technologicznie i są szczególnie doceniane na rynku krajowym.

Indywidualne rozwiązania - Bramy DYNAMIC i ST2000
Bramy DYNAMIC stosowane dla optymalizacji przepływu osób i towarów, ograniczenia strat
energii czy też poprawienia klimatu pomieszczeń. Są to konstrukcje bram segmentowych
szybkobieżnych posiadające specjalnie skonstruowane prowadnice, które pracują z napędami o dużej szybkości otwierania i zamykania.

Bramy ST2000 - bez tradycyjnego sprężynowego mechanizmu napędowego.
Dzięki zastosowaniu specjalnej konstrukcji bez udziału sprężyn, zapewnione jest wyższe
bezpieczeństwo i komfort pracy. Ponadto zmniejszona jest częstotliwość wykonywania
prac serwisowych.
Zalecane szczególnie dla bardzo wysokich prowadzeń powyżej 4,5 metra.
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Kilka powodów - dlaczego wybór bram Beditom jest najlepszy
• Bramy Beditom są projektowane i wykonywane na indywidualne zamówienie. W naszej ofercie mamy 22 modele standardowe oraz szeroką
gamę rozwiązań dla realizacji zamówień nietypowych wg indywidualnych potrzeb. Do dyspozycji mamy 1000 kolorów paneli.
• Nasze rozwiązania techniczne i stosowane materiały to bezkompromisowe połączenie najwyższych światowych standardów w zakresie jakości,
bezpieczeństwa pracy, trwałości i estetyki.
• Nowoczesny design jest dla nas ważny w równym stopniu jak perfekcyjna
technologia. Twoje zamówienie kontrolowane będzie od etapu projektowania poprzez proces produkcji do wysyłki na miejsce inwestycji. Zapewnia to wdrożony system kontroli jakości produkcji ISO 9001:2000.
• Zapewniamy profesjonalny montaż poprzez sieć autoryzowanych brygad na terenie całego kraju.
• Niezawodne działanie zapewniamy w okresie gwarancyjnym nawet do
60 m-cy w zależności od warunków pracy oraz potrzeb klienta.

• Po upływie okresu gwarancyjnego zapewniamy niezawodny i szybki
serwis pogwarancyjny.
• Koszty serwisu i ewentualnych napraw są niewysokie dzięki wysokiej
jakości oraz faktowi, że bramy produkowane są w Polsce, a magazyn
części zamiennych jest dostępny przez 24 godziny na dobę.
• Bramy Beditom to efekt połączenia wieloletnich doświadczeń (posiadamy 16 letnie doświadczenie w produkcji bram) oraz umiejętności naszych inżynierów i pracowników produkcyjnych.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo również inne wysokiej jakości specjalistyczne wyroby
takie jak: przemysłowe drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, bramy wielkogabarytowe, bramy
szybkobieżne, bramy przeciwpożarowe i doki przeładunkowe, które zapewnią Waszej firmie kompleksową obsługę inwestycji. Zapraszamy do odwiedzenia autoryzowanych partnerów naszej firmy na terenie całego kraju.

Drzwi przemysłowe

Bramy szybkobieżne

Bramy wielkogabarytowe

Bramy przeciwpożarowe

Doki przeładunkowe
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