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Bramtech foretak er en rask utviklende bedrift som samarbeider med et antall forretningspartnere både 

hjemme og i utlandet. Takket være vår lange erfaring i bransjen, har vi i tilbudet produkter av høy kvalitet, estetikk 

og holdbarhet. 

Vi kan tilby et stort utvalg i panel typer, farger og alle mulige mønster og strukturer. Våre kvalifiserte og 

erfarne ansatte og forretningspartnere er alltid i stand til å yte teknisk bistand og rådgivning. 



• hvit • hvit• brun • brun• gyllen eik • gyllen eik• nøtt • nøtt • mahogni

Valg av overflatestrukturer på paneler

• woodgrain • smooth

• leather • stucco

Smale, horisontale paneler – MULTI LINE

malt i RAL-farger malt i RAL-farger 

Konstruksjonselementer er utført i forsinket stål, eller etter kundens ønske, i foredlet stål beregnet for tøffe forhold 

som på bilvask, meierier, fjøs osv. Elastiske, trekkfrie gummitetninger anvendes rundt hele omkretsen av porten. 

I våre garasjeporter anvender vi 40 mm tykk panel fylt med polyuretanskum, tilgjengelig i forskjellige slags 

overflatestrukturer. Den beskytter fingrene mot at de bli klemt i paneler når døren lukkes.

Tilfredsstillelse Harmoni og estetikk



• grön ek

Brede, horisontale paneler – ONE LINE Paneler som har en helt glatt overflate – EXTRA

• rustikk eik • nøtt • mørk nøtt • antrasittgrå • mahogni

• beskyttelse mot skader av linjer eller fjærer  • fotodetektorer i garasjeporter med motor

• motorer er utstyrt med en elektronisk hastighetskontroll  • profilerte paneler utstyrt med fingerbeskytteren

• garasjeporter er sertifisert og oppfyller kravene av den europeiske norm EN 13241-1

Diverse system Sikkerhet

Bramtech porter kan monteres både i en garasje, hvor høyden på overkarmen er 7 cm, og i produksjonshaller, hvor 

vertikal drivsystem er foreslått (porten drives på veggen), langs takets konstruksjon (skjevt), eller, for enkel 

montering, gjennom å senke skulder av trekantede metallplater. Det er også mulig å lage en monteringsåpning. 

• hvit • brun • gyllen eik lackerad enligt RAL – paletten



Gangdør

Drivsystem

for garasjeporter

Drivsystem

for industriporter

Porter med

vinduer

W bramach przemysłowych.Horisontale profiler

MICRO INDUSTRIAL til industriporter.NYHET  !

• RAL 9002 • RAL 8014 • RAL 9006 • RAL 5010 • RAL 3000

Smale, horisontale paneler – MULTI INDUSTRIAL

Ulike typer av industriporter

RAL-farger

Formålet med industriporter er hovedsakelig å lukke 

byggverk, beskytte mot vær og vind, gi en vesentlig forbedring 

av byggets energibruk samt beskytte mot innbrudd. 

Vårt foretak tilbyr motorer som er utstyrt 

med en elektronisk hastighetskontroll og 

sensor som stopper porten når den treffer 

hindringen. 

Etter kundens behov og ønske tilbyr vi en 

tau, kjededrift eller en elektrisk motor for å 

åpne/lukke porten, som garanterer en 

komfortabel og sikker betjening. 

Innebygde gangdører er en ideel og praktisk løsning 

til ditt lager eller din produksjonshall. 

Det trenges ikke å åpne den hele porten så alle 

energitap kan derfor unngås. Et stort utvalg av design 

og utforming. Kontakt oss for flere detaljer!

Sidedører

Industriporter
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