ZABEZPIECZENIE
ANTYW£AMANIOWE
W KOMPLECIE
DZIĘKI

Brama segmentowa górna Secura
Z myślą o Twoim bezpieczeństwie

www.normstahl.pl

Secura dla bezpieczeństwa.
Kwestia bezpieczeństwa z każdym dniem
zyskuje na znaczeniu. Główne drzwi
wejściowe z kompleksowym systemem
zabezpieczeń są już standardem w nowych
budynkach. Przy renowacji kwestia zabezpieczenia nieruchomości również jest istotna.
Dzięki bramie Secura, firma Normstahl
Entrematic wyznacza nowy standard dla
bram garażowych, będąc pierwszym producentem oferującym certyfikowaną ochronę
antywyważeniową zgodnie z normą WK2
w pełnym zakresie. Co więcej ochrona ta
dostępna jest dla wszystkich i bez dodatkowych opłat.
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Ochrona własności
Brama Secura posiada opatentowany i bezpieczny system
ryglowania certyfikowany na
antywłamaniowość zgodnie z normą
ENV 1627 oraz NEN 5096 + C2 (klasa
odporności antywyważeniowej 2) w standardzie.

Ochrona przed utratą energii
Izolowane panele grubości 42 mm,
gwarantują nie tylko najwyższą
stabilność, ale również doskonałą
izolacyjność cieplną. Dzięki
izolacji termicznej paneli, możesz
zaoszczędzić energię i pieniądze.

Optymalna izolacja
Szczelnie dookoła, aby zapewnić
optymalną izolację. Profil termiczny na całym obwodzie bramy
optymalizuje uszczelnienia przy
węgarkach i na nadprożu, a tym
samym zapobiega stratom energii.

Ochrona przed urazami
Osłonięte rolki zamontowane na
łożyskach kulkowych zapewniają
płynną pracę bramy. Zintegrowana ochrona placów sprawia,
że przytrzaśnięcie palców jest
praktycznie niemożliwe.

Zabezpieczenie przeciwko korozji
Wysokiej jakości podstawy prowadnic, pokryte stalą nierdzewną
(INOX) są nie tylko stabilne, ale
zapewniają najlepszą możliwą
odporność na wszelkiego rodzaju
korozje.

Właściwy kolor
Tylko Secura dostępna jest w 10
modnych kolorach o gładkiej,
satynowej i niezwykle trwałej powierzchni bez dodatkowej dopłaty.
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Bezpieczeństwo w wyborze:
SECURA
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Szykownie - nawet od środka
Różnorodność modeli i kolorów sprawia, że wygląd zewnętrzny bramy
Secura jest imponujący. Jednakże
wzrok przyciąga także od środka opcjonalnie z powłoką malowaną
proszkowo w białym kolorze,
zbliżonym do RAL 9016.

Oszczędność miejsca
Dzięki minimalnemu zapotrzebowaniu na miejsce na nadprożu - 140
mm łącznie z napędem do bramy
garażowej, brama Secura znacząco
wyróżnia się na tle produktów konkurencji. Co więcej, przestrzeń w garażu
wykorzystana jest optymalnie.

* Szczegóły w warunkach gwarancji dostępnych na życzenie

Pewna inwestycja
10 lat gwarancji producenta. Na
to może sobie tylko pozwolić duży,
europejski producent markowy.
Szczegółowe warunki gwarancji
dostępne na życzenie.
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Szeroki wybór: 5 modeli,
10 standardowych kolorów

Secura Micro w kolorze szary metalik, zbliżonym do DB 703.

Różnorodność modeli
Poszukujesz bramy eleganckiej, nowoczesnej czy klasycznej?
Spośród pięciu modeli znajdziesz odpowiednią dla siebie
bramę.
Różnorodność kolorów
Wybierz swój ulubiony kolor spośród 10 modnych kolorów
standardowych o wysokiej jakości wykończenia powierzchni,
która jest szczególnie łatwa w utrzymaniu czystości.
Odmłodzona, jedwabiście gładka powierzchnia zapewnia
jeszcze lepszą ochronę przed kruszeniem się farby i jest
wyjątkowo trwała, co zapewnia długą żywotność bramy. Na
życzenie możliwe prawie wszystkie kolory z palety RAL lub
NCS. Masz prawo znaleźć idealnie dopasowaną bramę!

04 | Secura: nowa brama garażowa

Model
Line

Model
Trend

Model
Flair

Model
Micro

Model
Style

01

Wszystko w Twoich rękach
Dzięki nowym, ergonomicznie
ukształtowanym metalowym
klamkom masz wszystko we własnych
rękach – wygodę, funkcjonalność i
bezpieczeństwo. Standardowo firma
Normstahl dostarcza klamki [01] w
kolorze srebrnym – dostępne są też
klamki w kolorze czarnym, stali szlachetnej lub pozłacane.
Bezpieczeństwo również mamy w standardzie. Cylinder zamka jest obudowany
i szczególnie dobrze
chroniony w zaokrąglonej kasecie [02].

Srebrna

Imitacja Pozłacana
stali
szlachetnej

Mahoń 080

Ciemny dąb 070

Złoty dąb 060

Szary antracyt (zbliżony do RAL 7016)

Szary metalik (zbliżony do DB 703)

Szare aluminium (zbliżony do RAL 9007)

Szary sygnalizacyjny (zbliżony do RAL 7004)

Białe aluminium (zbliżony do RAL 9006)

Jasnoszary (zbliżony do RAL 7035)

Biały komunikacyjny (zbliżony do RAL 9016)

Standardowe kolory

Czarna

02
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Bezpieczeństwo w szczegółach
Secura
[05]

Poliestrowa powłoka w 7
standardowych kolorach i 3
dekorach.

[01]

[02]

Blacha stalowa pokryta
podkładem aluminiowocynkowo-magnezowym.
Pianka poliuretanowa, bez
freonu.
Blacha stalowa pokryta
podkładem aluminiowo-cynkowym i białym lakierem.

[03]

[04]

01

02

03

[01] Profil termiczny pomiędzy murem a prowadnicami
uzupełnia i polepsza szczelność bramy. Jako taka, uwzględnia
najwyższe wymogi współczesnej architektury w odniesieniu do
polityki energetycznej. Co więcej, wilgoć materiału konstrukcyjnego, gdzie istnieje bezpośredni kontakt pomiędzy murem
i prowadnicami, w skrajnych przypadkach może powodować
korozję. Profil termiczny separujący całą powierzchnię prowadnicy od węgarka, zapewnia dodatkową ochronę. Ochrona
przed korozją i oszczędność w jednym - wszystko to, bez
ponoszenia dodatkowych kosztów.
[02] Rolki typu tandem zamontowane na łożyskach kulkowych
zapewniają płynną pracę bramy, przy mniejszym zużyciu
ciernym. Brak szans na skrzypienie i bez konieczności
konserwacji rolek. Zintegrowana ochrona placów sprawia, że
przytrzaśnięcie palców jest praktycznie niemożliwe.
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[03] Pokryte stalą nierdzewną (INOX) podstawy prowadnic,
powodują, że są mocne i odporne na korozję. Specjalna
powłoka zapewnia najlepszą ochronę bramy przed szkodliwymi
czynnikami środowiska.
[04] Przypodłogowa uszczelka wentylacyjna zapewnia
cyrkulację świeżego powietrza. Podczas montażu otwory wentylacyjne w uszczelce mogą być ustawione w pozycji otwartej
lub zamkniętej.
[05] Osłonięte krawędzie i narożniki prowadnic - specjalne
narożne połączenie, niezawodnie chroni przed zranieniem.

Szczegóły techniczne
Wszystkie wymiary podane w mm

Wysokość

Wysokość

Wymiary
renowacyjne

•

2250

•

•

2205*

•

2125

•

Wymiary standardowe

3000
2800
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•
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•
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Szerokość
bramy

1800 – 2500

2250
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•

•
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•

•
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2125
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•

•

2000

•

•

•

•

•

•

•

1900
Szerokość światła
przejścia

•

•

•

•
2250 2375 2500 2625 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000 5500

*Wysokość górnego panela jest dopasowywana do wysokość bramy. Dlatego ostatnia
sekcja różni się od pozostałch. Dla modelu
Flair możliwe ograniczenia wymiarowe.

Szerokość bramy co do 1 mm. Wysokość: wymiar stały.

Standardowe nadproże bramy do 3 m szerokości

Standardowe nadproże - bramy
powyżej 3 m szerokości

F = Głębokość zabudowy

Niskie nadproże

F = Głębokość zabudowy

F = Głębokość zabudowy

głębokość wsuwania skrzydła bramy
= wymiar zamówieniowy + 300

głębokość wsuwania skrzydła bramy
= wymiar zamówieniowy + 300

ZLH =wysokość ościeżnicy w świetle /
wymiar zamawiany

wolne miejsce do
zabudowy bramy

S = Minimalne nadproże
• bez napędu do bramy: S = 160
• z napędem Magic 600 lub
Magic 1000: S = 160
OKFF

120

S
500
4 5°

wolne miejsce do
zabudowy bramy

S = Minimalne nadproże
• bez napędu do bramy: S = 190
• z napędem Magic 600 lub
Magic 1000: S = 190
OKFF

120

Wymiary montażowe

500
4 5°

ZLH =wysokość ościeżnicy w świetle /
wymiar zamawiany

S
500
4 5°

ZLH =wysokość ościeżnicy w świetle /
wymiar zamawiany

S

głębokość wsuwania skrzydła bramy
= wymiar zamówieniowy + 300

S = Minimalne nadproże
• bez napędu do bramy: S = 100
• z napędem Magic 600 lub
Magic 1000: S = 140

Z napędem

S

160

160

F

H + 640

D*

45

OKFF

120

Wymiary montażowe

Bez napędu

wolne miejsce do
zabudowy bramy

Wymiary montażowe

Bez napędu

Z napędem

Bez napędu

Z napędem

S

190

190

S

100

140

ZLH < 2375 = 3500
ZLH > 2375 = 4600

F

H + 640

ZLH < 2375 = 3500
ZLH > 2375 = 4600

F

H + 640

ZLH < 2375 = 3500
ZLH > 2375 = 4600

25

D*

45

25

D*

60

60

*D = Zmniejszenie wysokości światła przejazdu
wskutek opadnięcia dolnej sekcji (przy otwartej
bramie)

Uszczelka podłogowa
Wymagana przestrzeń boczna

42
26

65

120

Wolne miejsce do zabudowy bramy

min. 95

szerokość światła przejścia

min. 95

40
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Normstahl Entrematic –
Ustanawiając standardy w technice
i wzornictwie: automaty „Magic“
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Nowoczesny wygląd
Małe zużycie energii – 2 W w stanie czuwania
Maksymalna prędkość 210 mm/sek. (bez obciążenia)
Menu na wyświetlaczu
Automatyczne rozpoznawanie przeszkody
Regulowana funkcja miękkiego Stop
Bezobsługowy pasek zębaty
Szybka i łatwa instalacja
Kompaktowa, obrotowa główka automatu

W standardzie z automatem:
» 4-kanałowy pilot Mini na częstotliwość 433 MHz
z dynamicznie zmiennym kodem
» 2-kanałowy pilot Micro na częstotliwość 433 MHz
z dynamicznie zmiennym kodem
» uchwyt ścienny do pilota Mini

NOWO Ś

3-Kanałowa klawiatura
kodowa

Wyłącznik kluczykowy

2-Kanałowy
Magic-Door-Control

Ć!

Piloty Design
*dostępne jako opcja

NPL-SEC/10A-08/12-DW
Zmiany zastrzeżone · Możliwe
odstępstwa
kolorystyczne spowodowane
technologią druku.

Przyjdź lub zadzwoń do nas. Chętnie udzielimy profesjonalnej porady!

Dystrybutor: Entrematic Sweden AB Box 160 · 423 21 Torslanda, Szwecja
Agent na terenie Polski: Normstahl - Polska Sp. z o.o. ul. Marecka 49 05-220 Zielonka
tel.: +48 22 781 80 46 · fax +48 22 781 80 47 · e-mail: info@normstahl.com.pl · www .normstahl.pl

