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n ZASTOSOWANIE

Beninca Polonia należy do Holdingu Beninca; 

Beninca Holding oferuje szeroką gamę specja-

listycznych rozwiązań dla branży automatyki 

rezydencyjnej, przemysłowej i branży bramiar-

skiej

n ZALETY

BENINCA – od ponad 35 lat produkuje wyso-

kiej jakości napędy do bram wjazdowych 

i garażowych zarówno do zastosowania przy-

domowego i przemysłowego. Szeroka gama 

szlabanów do użytku intensywnego o nowo-

czesnym wyglądzie:

l produkty wyróżniają się wysoką jakością 

stosowanych do produkcji materiałów – prze-

kładnie mechaniczne w kąpieli olejowej jako 

odlew ze stali i brązu zapewniają długą żywot-

ność produktów

l nowoczesny wygląd pasujący do każdego 

stylu architektonicznego, wielokrotnie nagra-

dzany na międzynarodowych wystawach 

i targach

n CHARAKTERYSTYKA

l CAB – fabryka o ponad 20-letniej tradycji, 

produkująca siłowniki hydrauliczne do bram 

skrzydłowych, w tym podziemne; siłowniki do 

bram rolowanych, okien i rolet

l RISE – bogata oferta chowanych w ziemię 

słupków parkingowych

Asortyment: produkowane w różnych wyso-

kościach, średnicach, obudowie malowanej 

w systemie kataforezy i ze stali nierdzewnej, 

sterowane drogą radiową, gazowe i stałe; 

bogata oferta wyrobów ze stali nierdzewnej

Zastosowanie: do zabezpieczenia przejazdów, 

dróg pożarowych, miejsc parkingowych

l BYOU – linia siłowników do użytku przydo-

mowego, przystosowanych do montażu przez 

klienta

Cechy szczególne: jedyne dostępne na rynku 

siłowniki  w klasie energetycznej A+, opatento-

wany system oszczędności energii ESA opraco-

wany przez inżynierów Beninca

l HI-MOTIONS – akcesoria do produkcji m.in. 

bram wjazdowych-przesuwnych, przemysło-

wych, samonośnych, skrzydłowych

n INFORMACJE DODATKOWE

Dystrybucja: na terenie całej Polski przez sieć 

autoryzowanych partnerów handlowych

Aprobaty i certyfikaty: ISO 9001:2000, certy-

fikat CE, wszystkie produkty są zgodne z nor-

mami europejskimi oraz certyfikaty na kraje 

byłego ZSRR

Usługi: cykliczne szkolenia techniczno-handlo-

we, doradztwo przy doborze urządzeń i mon-

tażu, naprawa gwarancyjna i pogwarancyjna. 

Realizacja indywidualnych zamówień. 

Nagrody: liczne międzynarodowe nagrody, 

m.in. INTEL DESIGN, INNOVATION & DESIGN 

AWARD

Pozostała oferta: szeroka gama nowocze-

snych  akcesoriów do wszystkich oferowanych 

urządzeń, piloty o dużym zasięgu w różnych 

kolorach i o nowoczesnych kształtach, odpor-

ne na uderzenia, lampy LED, innowacyjne  

fotokomórki bezprzewodowe z system solar-

nym (nie wymagają wymiany kosztownych 

baterii) i regulacją kąta widzenia

AUTOMAT YKA DO BRAM WJAZDOW YCH
I GARAŻOW YCH, SZLABANY, SŁUPKI
PARKINGOWE, AKCESORIA DO BRAM

n   Beninca Polonia Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 271, 05-816 Michałowice (Warszawa)

tel. 22 723 90 99, faks 22 723 91 01, www.beninca.pl, www.riseweb.it, www.byou.pl, www.automatismicab.com, www.himotions.it

e-mail: biuro@beninca.pl, dz.handlowy@beninca.pl, beninca@beninca.pl
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