Przegląd 12 najlepszych
naszych produktów
1 Najwyższej jakości bramy przemysłowe segmentowe.
Możliwość indywidualnego kształtowania formy bram. Przeznaczone do każdego zastosowania. Bramy doskonale ocieplone lub
o dużej powierzchni przeszklenia. Model 707 – wykonany z ocieplonych paneli warstwowych ze stali o grubości 45 mm.
2 Najwyższej jakości bramy przemysłowe segmentowe
/Model 909 – konstrukcja ramowo-szprosowa z aluminium, do
wyboru nieocieplona lub ocieplona.
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3 Najwyższej jakości bramy przemysłowe segmentowe
/Model 709 – posiadające wiele zalet połączenie ocieplonych
paneli warstwowych ze stali z aluminiowymi segmentami o konstrukcji ramowo-szprosowej.
4 Eleganckie bramy garażowe segmentowe. Idealne do
budynków nowych oraz po renowacji. Tylko 100 mm potrzebnego miejsca przy nadprożu i po bokach. Bezpieczne, trwałe i indywidualne. Zdalnie sterowane. Wykonane z ocieplonych paneli
stalowych o konstrukcji warstwowej o grubości 45 mm lub jako
aluminiowa konstrukcja ramowo-szprosowa. Primus 100
– brama garażowa Premium firmy Günther-Tore. Najlepsze
materiały, mistrzowska obróbka. Zapewnia wentylację garażu
nawet przy zamkniętej bramie.
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5 Eleganckie bramy garażowe segmentowe/Porta Excellente
– wysokiej jakości alternatywa, perfekcyjna obróbka. Silnik elektryczny zamontowany jest bezpośrednio na bramie; porusza on
bramę poprzez koła zębate na specjalnej prowadnicy.
6 Wytrzymałe bramy rolowane. Optymalne rozwiązanie do
bardzo wysokich i szerokich otworów bram. Model G 105
– brama nieocieplona, odporna na działanie klimatu morskiego.
Maksymalna szerokość bramy 14 m.
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7 Wytrzymałe bramy rolowane/Model GI 100 – ocieplone.
Maksymalna szerokość bramy: 20 m. Do wielkości 6000 mm
x 6000 mm opcjonalnie z funkcjonalnym systemem rolującym.
(Napęd i walec rurowy poruszają się na poziomych prowadnicach podczas otwierania w kierunku od nadproża, podczas
zamykania ku nadprożu).
8 Wytrzymałe bramy rolowane/Model GI 90 Iso-Microline
– ocieplone. Maksymalna szerokość bramy: 9 m.
9 Antywłamaniowe kraty rolowane. Doskonała ochrona okien
wystawowych, pasaży sklepowych, wjazdów i wyjazdów z garaży
parkingowych, w których zapewniają dodatkowo dopływ
świeżego powietrza. Model GRR 50 – charakterystyczna, nowoczesna struktura w postaci rdzenia wykonanego z ocynkowanych okrągłych prętów stalowych o grubości 8 mm, pokrytego
rurkami aluminiowymi, które połączone są między sobą trwałymi
płytkami aluminiowymi. Maksymalna szerokość bramy: 20 m.
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10 Antywłamaniowe kraty rolowane/Model GRL 105 – kraty
rolowane wykonane z eleganckich sitowo dziurkowanych lameli
z aluminium lub stali. Maksymalna szerokość bramy: 12 m (aluminium) i 15 m (stal).
11 Wysokiej jakości bramy harmonijkowe. Dobre rozwiązanie
przy nadprożu o małych wymiarach. Otwieranie i zamykanie do
wyboru na zewnątrz lub do wewnątrz. Na życzenie napęd szybkobieżny (tylko GDW-54 PU) lub jeszcze szybsza półautomatyka
(wspomagana gazowym elementem sprężystym) przy zastosowaniu w służbach ratunkowych i policji. Model AFS – wykonany
z wytłaczanych profili aluminiowych, każdy zawias wykonany
z aluminiowego odlewu ciśnieniowego posiada 2 puszki
z mosiądzu nie wymagające konserwacji. Model GDW-54 PU
– blat bramy wykonany jest ze stalowych paneli warstwowych
o grubości 54 mm, ocieplonych pianką poliuretanową (bez freonu), zawiasy ze stali szlachetnej.
12 Bramy szybkobieżne o atrakcyjnych cenach. Przeznaczone
są do szybkiego, odbywającego się bez zakłóceń procesu produkcyjnego i transportowego. Nadają się również przy zastosowaniu przenośników taśmowych oraz do podziału poszczególnych obszarów i oddziałów zakładów. Zatrzymują natychmiast
przeciąg, doskonale nadają się do połączenia klimatycznie wrażliwych pomieszczeń. Brama z tworzywa sztucznego podnosi
się i opuszcza z prędkością 0,8 m/s, do wyboru wyższa prędkość. W połączeniu z bramami rolowanymi i kratami rolowanymi
Günther idealne także do wejść i wyjść z budynków.
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Zawsze najlepszy
wybór
Bramy garażowe Premium
i bramy przemysłowe do każdego zastosowania

Brama Günther nie musi obawiać się żadnego porównania.
Prosimy wykorzystać tę listę kontrolną podczas dokonywania wyboru.

Wszędzie w Niemczech, Europie i na świecie projektanci
i inwestorzy stawiają na niezawodną i bardzo trwałą technologię Premium firmy Günther-Tore, nawet w okresie kryzysu
gospodarczego. Nasze bramy stosowane są często w bardzo
wymagających i skomplikowanych procesach produkcyjnych.

• Zamówiona brama jest optymalnie dopasowana

Także Państwu oferujemy przekonywujące, indywidualne
rozwiązania. Obojętnie czy planujecie lub realizujecie Państwo
pojedynczą bramę czy całe zespoły bram do zakładów ze
złożonymi procesami produkcyjnymi. Bramy Günther wykonane są zawsze mistrzowsko w każdym szczególe z materiałów
o wysokiej jakości, posiadają wymagane przez klienta
wzornictwo i zawsze dokładnie dopasowane są do swojego
specjalnego zadania. Bramy te są nowocześnie wyposażone
i posiadają wiele dodatków – np. drzwi boczne lub drzwi
przejściowe dopasowane do widoku bramy, pojedyncze okna
lub segmenty o dużym stopniu przeszklenia, specjalne kolory,
różne napędy i systemy sterowania bramami, zapory świetlne,
pętle indukcyjne, lampy itd.

Bramy Günther

Inny Produkt

do swojego indywidualnego przeznaczenia
• Zastosowanie wysokiej jakości materiałów
• Bramy są bezpieczne, niezawodne i trwałe
– nawet w najcięższych warunkach pracy
• Ponad 30-letnie doświadczenie i Know-how
• Osobisty serwis od fazy projektowania
aż do regularnej konserwacji
• Dobry stosunek ceny do jakości towaru
• Najwyższe standardy bezpieczeństwa
według europejskich norm
• Wszystkie zastosowane sprężyny skrętne wyposażone
są w zabezpieczenia przed pęknięciem sprężyn
• Liny stalowe prowadzone wewnątrz konstrukcji

Nasi pracownicy posiadają wiedzę i doświadczenie zdobyte
podczas ponad 30-letniej praktyki w budowie bram.
Wspieramy naszych klientów już od fazy projektowania i kosztorysowania, poprzez produkcję, montowanie i uruchamianie
bram, a następnie przeprowadzamy regularne konserwacje.
Na życzenie usuwamy podczas renowacji stare bramy, nawet
jeżeli nie są to nasze produkty. To wszystko oferujemy po
bardzo atrakcyjnych cenach.
Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania i postaramy się
o rozwiązanie Państwa wymagań i problemów. Zapraszamy
do współpracy, nasi pracownicy są do Państwa dyspozycji.

zapewniają 6-krotne bezpieczeństwo
• Wszystkie używane rolki prowadzące są zabezpieczone
przed wypadnięciem z prowadnic
• Każda brama zapewnia obszerną ochronę przed przytrzaśnięciem, zakleszczeniem, ścinaniem, wciągnięciem
• Zastosowanie okuć ze stali szlachetnej
• Bramy dostępne są w standardowych kolorach, na życzenie dostępne są wszystkie aktualne kolory palety RAL

Günther-Tore GmbH

Oferujemy Państwu także następujące produkty o najwyższej
jakości Premium: pierwszorzędne bramy przesuwne, wydajne
bramy przesuwne przeciwpożarowe, samonośne bramy
przesuwne ogrodzeniowe, elastyczne uszczelnienia bram
(stanowią idealną ochronę budynków i samochodów ciężarowych przed ewentualnymi kolizjami), trwałe bramy wahadłowe
oraz niezniszczalne bramy lamelowe.

Dr.-Wolfgang-Günther-Str. 3–7
D-56479 Neunkirchen
Tel. +49 (0) 64 36 / 601-0
Fax +49 (0) 64 36 / 601-130
www.guenther-tore.de
info@guenther-tore.de

• Bramy przemysłowe
segmentowe
• Bramy garażowe
segmentowe
• Bramy XXL
• Bramy rolowane
• Kraty rolowane
• Bramy harmonijkowe
• Bramy przesuwne
• Bramy przesuwne przeciwpożarowe
• Samonośne bramy przesuwne
ogrodzeniowe
• Bramy szybkobieżne
• Kurtyny lamelkowe

GÜNTHER-MWK Sp. z o.o.
Polska
42-274 Konopiska k/Częstochowy, ul. Księżycowa 19
tel.: +48 (0) 34 328 37 97
fax: +48 (0) 34 328 37 98
e-mail: gunther@gunther-mwk.pl
www.gunther-mwk.pl

Zastrzeżenie prawa do wprowadzenia zmian

Rodzaje bram Günther

Główna siedziba przedsiębiorstwa w Neunkirchen

