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Bramy garażowe POLTAU to pełna gama możliwości konstrukcyj-

nych oparta na najnowocześniejszej niemieckiej technologii firmy 

Thyssenkrupp Bausysteme GmbH oraz materiałach i wzornictwie eu-

ropejskim. Jakość materiałów oraz sprawdzone rozwiązania konstruk-

cyjne decydują o długoletnim i bezawaryjnym funkcjonowaniu bram 

POLTAU. Bezpieczna brama segmentowa, to bezpieczeństwo użytko-

wania i ochrona naszego mienia. Bezpieczeństwo użytkowania dotyczy 

wszystkich, którzy obsługują bramę na co dzień a solidna i trwała kon-

strukcja utrudnia dostęp do naszego mienia osobom niepowołanym 

i gwarantuje poczucie bezpieczeństwa. Brama firmy POLTAU posiada 

znak CE, co oznacza, że spełnia ona wymagania Normy Europejskiej EN 

13241-1 dotyczącej bezpieczeństwa użytkowania. Podstawowymi wa-

runkami spełnienia tej normy są :

�specjalnie wyprofilowane panele uniemożliwiające przytrzaśnięcie 

palców w miejscu ich łączenia oraz w miejscu montażu zawiasów,

�zintegrowane zabezpieczenie w przypadku pęknięcia spręzyny 

skrętnej,

�zabezpieczenie pęknięcia linki, chroniące przed opadnięciem skrzy-

dła bramy w przypadku uszkodzenia linek podtrzymujących.

Firma POLTAU jako producent bram garażowych, czuje się odpowie-

dzialna za swój wyrób, dlatego bramy te posiadają tak wiele zalet. 

Najważniejsze z nich , to:

�KOMFORT OBSŁUGI – panele o grubości 40 mm, wypełnione bez-

freonową pianką poliuretanową oraz uszczelnienie bramy na całym 

obwodzie gwarantuje najlepszą izolację termiczną. Odpowiednia 

i nowoczesna konstrukcja pozwala na bezawaryjną obsługę bra-

my. Bez większego wysiłku, lekko i wygodnie możemy otworzyć 

i zamknąć bramę ręcznie. Na specjalne zamówienie istnieje możli-

wośc wykonania bramy garażowej POLTAU o obniżonym poziomie 

hałasu podczas jej funkcjonowania, co znacząco zwiększa komfort 

dla konsumentów.

�OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA – brama segmentowa POLTAU otwiera się 

pionowo do góry i nie zajmuje miejsca na podjeździe. Bramę można 

zamontować w bardzo niskich garażach, o nadprożu juz od 8 cm.

�REALIZACJA WIZJI I INDYWIDUALNYCH GUSTÓW – bramę garażo-

wą POLTAU, ze względu na jej różnorodność wzorów, kolorów i wymia-

rów, można dopasować do stolarki i elewacji każdego budynku.

�PRESTIŻ I DŁUGOWIECZNOŚĆ – kupując bramę POLTAU mamy pew-

ność, że zainwestowaliśmy w produkt wysokiej klasy, wytworzony 

fabrycznie w polskim przedsiębiorstwie. Dzięki zastosowaniu paneli 

obustronnie zabezpieczonych antykorozyjnie, elementów konstruk-

cyjnych wykonanych ze stali ocynkowanej – brama segmentowa 

POLTAU, to inwestycja na lata.

Brany garażowe POLTAU, to nowoczesne bramy zaprojektowane z my-

ślą o wymagających użytkownikach.
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