
Hörmann przedstawia nowe bramy i kraty
rolowane TGT

Sporą część miasta stanowią parkingi. Dzięki nim możemy zaparkować swoje
auto w bezpiecznym miejscu blisko pracy lub w pobliżu supermarketu, by
wyskoczyć na szybkie zakupy. Jednak co zrobić, gdy zaczyna brakować
powierzchni na budowę nowego parkingu? Na to pytanie odpowiada firma
Hörmann, prezentując nową bramę TGT.

 

Aby zaaranżować małą powierzchnię trzeba wykazać się nie lada kreatywnością. Dlatego coraz
częściej możemy spotkać podziemne garaże czy parkingi. Hörmann jako czołowy producent bram w
Europie, wyszedł naprzeciw żądaniom tworząc bramy i kraty rolowane TGT.

Bramy i kraty rolowane TGT cechują się:
niewielką powierzchnią montażu●

dużą częstotliwością otwierania i zamykania (300 cykli otwieranie/zamykanie dziennie)●

cichą pracą●

ekonomicznością●

wysokim poziomem bezpieczeństwa eksploatacji.●

 



Bramy garażowe i kurtyny rolowane. Fot. Hörmann Polska 

 

 

Wykorzystaj przestrzeń w całości dzięki bramie TGT

Bramę TGT otwiera się pionowo w górę i nie wychyla się ona poza otwór w ścianie budynku. Dzięki
temu, że bramy nie otwierają się uchylnie wyeliminujemy zagrożenie dla przechodniów. Ponadto
zyskujemy wolne miejsce nad bramą i pod stropem. Powstałą wolną przestrzeń możemy zaaranżować
w dowolny sposób, np. poprowadzić instalację do przesyłania mediów.

 

Montaż bramy TGT jest łatwy i szybki. Bez problemu zamontujemy ją na terenach pochyłych w
obszarach wjazdu oraz w takich, które wyposażono w rampy. Bramę można zamontować również do
zewnętrznej fasady, gdy w budynku brakuje miejsca.
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Bramy i kraty rolowane TGT. Fot. Hörmann Polska 

 

Cicha praca

Budowa bramy TGT Hörmann przeznaczona jet na 300 cykli otwarcie/zamknięcie dziennie. Brama
TGT wyposażona jest w napęd WA 300 R S4. Z kolei funkcja łagodny rozruch i zatrzymanie
gwarantuje ciche otwieranie/zamykanie, a wraz ze sprężynami naciągowymi oszczędza mechanizm
bramy.

 

Bramy i kraty rolowane TGT
TGT dostępna jest w dwóch wariantach wykonania kurtyny:

Kurtyna z profili stalowych Decotherm:1.

wymiary: 5 x 2,4 m●

wersja ocynkowana lub malowana●

dowolny kolor z palety RAL●

zabezpieczenie przed wyciągnięciem●

 Aluminiowa krata rolowana HGL:1.

wymiary: 6 x 2,4 m●

przekrój wentylacyjny●

tzw. "zabezpieczenie przed kunami"●

zabezpieczenie przed wyciągnięciem●
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Bramy garażowe i kurtyny rolowane. Fot. Hörmann Polska

Bezpiecznie z bramą TGT

Aby zapewnić użytkownikom bezpieczeństwo, firma Hörmann wyposażyła bramę TGT w:

obudowę zabezpieczającą przed przytrzaśnięciem●

napęd WA 300 R S4 wyposażony w zintegrowane ograniczenie siły●

odryglowanie awaryjne.●

 

 

Opracowanie, redakcja: M.T.
Na podstawie materiałów firmy: Hörmann Polska sp. z o.o.
Materiał objęty prawem autorskim. Publikacja w części lub w całości wyłącznie za zgodą redakcji. 

 

KONTAKT

Hörmann Polska 

E-mail: info@hormann.pl

WWW: www.hormann.pl
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Tel: infolinia 801 500 100 /Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora
Adres:
Otwarta 1
62-052 Komorniki


