
Firma BELU TEC z siedzibą w Lingen (Niemcy) produku-
je systemy bramowe od 1988 roku. W Polsce istniejemy
od 1991 roku. 
Jesteśmy znani dzięki bramom garażowym BELU GA,
bramom przemysłowym oraz specjalnym konstrukcjom
ponadgabarytowym, wyróżniającym się funkcjonalno-
ścią i nowoczesnym wzornictwem.
Nasze bramy, jako pierwsze na świecie, mają unikalny
system wentylacji (automatyczna sekcja uchylna opa-
tentowana w Europie i USA), który umożliwia wietrze-
nie garażu, od niedawna również hal, warsztatów przy
jednocześnie zamkniętej bramie u dołu: otwieranie sek-
cji górnej rozwiązuje problemy gazów wydechowych,
wilgoci, bez potrzeby montowania okien.
Najnowocześniejsze wyposażenie techniczne, ściśle wy-
specjalizowany know-how oraz ponad 18-letnie do-
świadczenie umożliwiają produkcję bram o wyjątko-
wym wyglądzie, niebanalnej funkcjonalności oraz naj-
wyższej jakości. 

Zalety naszych bram:
� panel gr. 45 mm – maksymalna izolacja Twojego ga-

rażu
� zawiasy oraz listwy wykończeniowe z aluminium –

nigdy nie zardzewieją, są solidne i estetyczne
� podwójne oraz regulowane rolki prowadzące – 

sprawiają, że brama funkcjonuje ciszej, sprawniej,
a regulacja pozwala na maksymalne dociśnięcie pane-
lu do uszczelek eliminując jakiekolwiek przewiewy czy
szpary

� automatyczna sekcja wentylacyjna - możemy wietrzyć
garaż mając bramę u dołu zamkniętą, wygodne za-
stosowanie wszędzie tam, gdzie garaż nie ma okien
i drzwi – rozwiązuje to problem gazów wydecho-
wych, wilgoci.

� sprężyny w specjalnych obudowach, zawiasy zasło-
nięte specjalną uszczelką – brama od dołu do góry es-
tetyczna, bezpieczna, bez widocznej mechaniki, łatwa
w utrzymaniu czystości

� tylko 5 cm nadproża – zmieścimy dla Ciebie bramę
wszędzie tam, gdzie inni mają kłopoty.

� pilotem wielkości zapalniczki z obudową ze stali nie-
rdzewnej obsłużysz bramę (wersję uchylną), a dodat-
kowo bramę wjazdową lub alarm. 

Swoje wyroby i nowości prezentujemy z sukcesem na
międzynarodowych targach, jak np. BUDMA w Pozna-
niu, EQUIBAIE w Paryżu, BAU w Monachium, R+T
w Stuttgarcie (nagroda Innowacja Roku 2006). Najbar-
dziej znany obiekt ze specjalnie wymyślonymi bramami
to stadion Allianz Arena w Monachium, gdzie były roz-
grywane Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej.
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BELU TEC Sp. z o.o.
SIEDZIBA: 

Rurzyca, ul. Farmerska 5, 72-100 Goleniów
SALON SPRZEDAŻY:

ul. Struga 25, 70-777 Szczecin
tel./faks 091 46 45 207, tel. kom. 0601 061 705

www.belutec.pl
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