
Compact Brama składanaTwoja brama Compact jest naszą bramą Compact



Rolflex Nederland BV został założony w 1978 roku. Specjalizuje się w montażu bram kompaktowych, 

segmentowych, uszczelnień bramowych, pomostów załadunkowych. Bramę Compact opracowaliśmy 

z myślą o zmieniających się potrzebach projektantów i właścicieli budynków. Bramy Compact produ-

kujemy zgodnie z najwyższej jakości normami w naszym zautomatyzowa-

nym zakładzie w holenderskim Ulft. Nasi autoryzowani sprzedawcy mają 

możliwość szkolenia się w zakresie montażu i znajomości produktów, które 

prowadzone są w naszej Akademii Compact. Naszych klientów zapraszamy do odwiedzenia nas i 

porozmawiania z naszym zespołem specjalistów.

Więcej swobody przy projektow-
aniu i duża oszczędność miejsca

Innowacje produktów



Brama Compact wyróżnia się spośród innych bram 

do zastosowań przemysłowych niepowtarzalnym 

opatentowanym systemem składania. Otwierająca 

się brama składa się do góry, a sekcje znajdują się 

tuż nad bramą. Brama otwiera się płynnie

i bezgłośnie, zużywając niewielką ilość energii. 

Gwarantuje to długi okres użytkowania, a brama

nie wymaga częstej konserwacji. Brama Compact pozwala

zaoszczędzić miejsce w warsztatach samochodowych, na 

rampach załadunkowych, suwnicach dźwigowych itd.

Kliknij na www.rolflex.com
Zaprojektuj sobie bramę według swoich potrzeb. 

Parametry techniczne w Twojej skrzynce

już po paru minutach!

Innowacje produktów Swoboda przy projektowaniu

http://www.rolflex.com/


Paleta kolorów standardowych RALDokumentacja Unikalny system składania

Swoboda przy projektowaniu
Bezpieczeństwo 
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Wydajność i jakość

Brama Compact jest preferowanym 
rozwiązaniem dla architektów i ich
klientów potrzebujących nowoczesne-
go produktu, który pozwala zaoszczę-
dzić więcej miejsca. 
Na www.rolflex.com mają Państwo 
dostęp do szerokiego asortymentu 
elementów i akcesoriów, potrzebnych 
do tego aby stworzyć bramę dokład-
nie odpowiadającą Państwa potrze

bom. Wiele firm w wielu krajach 
korzysta już z naszych bram Compact 
do różnych zastosowań. 

Instalują oni i serwisują nasze 
produkty zgodnie z europejskimi 
normami i przepisami bezpieczeństwa.

Posiadamy ogólnoświatową 
sieć autoryzowanych dealerów

http://www.rolflex.com/
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