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BRAMY PODWIESZANE PRZESUWNE

Bramy podwieszane przesuwne WIŚNIOWSKI
– proste i ekonomiczne rozwiązanie

®
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ZALETY

EKSPERT W TRUDNYCH SYTUACJACH
�

�

�

Bramy podwieszane przesuwne WIŚNIOWSKI nie stanowią dodat-
kowego obciążenia dachu i znakomicie nadają się do obiektów,
w których ze względu na niewielkie nadproże nie można stosować
bram segmentowych i roletowych. W przypadku braku nadproża
istnieje możliwość montażu bram do sufitu.
Bramy podwieszane przesuwne umożliwiają zamykanie otworów
o dużej szerokości, a prosta konstrukcja czyni je uniwersalnym roz-
wiązaniem sprawdzającym się nawet w ekstremalnych warunkach.
Wykończeniem bramy jest system elementów uszczelniających, które
przylegając do skrzydeł, ścian i posadzki zwiększają izolacyjność
bramy.

®

TRWAŁA I BEZPIECZNA KONSTRUKCJA
�

�

�

Niezawodna konstrukcja skrzydła wykonana jest z kształtowników
stalowych ocynkowanych, co gwarantuje długoletnie użytkowanie.
Wypełnienie stanowi blacha stalowa profilowana – trapez T-10,
powlekana farbą poliestrową. Wypełnienie zamocowane jest w ukła-
dzie pionowym lub poziomym.
Dla większego bezpieczeństwa, oba skrzydła bramy (czynne i bierne)
ryglowane są dwupunktowo i zabezpieczone zamkiem patentowym.

INDYWIDUALNE DOPASOWANIE
�

�

�

Bramy podwieszane przesuwne mogą być wykonane w wersji jedno-
skrzydłowej lub dwuskrzydłowej (rozsuwanej na obie strony), o syme-
trycznym lub asymetrycznym podziale skrzydeł.
Bramę podwieszaną można zamówić z przeszkleniami, kratką wenty-
lacyjną oraz z drzwiami przejściowymi.
Można je zamontować na zewnątrz lub wewnątrz budynku – jako
przegroda oddzielająca dwa pomieszczenia.

EKONOMICZNE ROZWIĄZANIE
�

�

�

Brama podwieszana przesuwna to sprawdzone rozwiązanie zamknię-
cia pomieszczeń gospodarczych, hal przemysłowych, magazynów.
Składa się zaledwie z kilku części, co ma wpływ nie tylko na jej
funkcjonalność ale i na cenę.
Zredukowana do minimum ilość elementów, to rozwiązanie, które
zapewni nieskomplikowany montaż, ułatwi swobodne i bezawaryjne
użytkowanie bramy oraz jej konserwację.



6

elementów prowadzących ułatwiają regulację bramy.
Połączenia skręcane
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BRAMY PODWIESZANE PRZESUWNE – WYPOSAŻENIE

PROSTA KONSTRUKCJA
WIELE MOŻLIWOŚCI–

Bramy przesuwne podwieszane produkowane są w szerokiej ofercie wymiarów i należą do

najbardziej ekonomicznych rozwiązań.

W razie konieczności doświetlenia wnętrza zamkniętego bramą podwieszaną przesuwną istnieje

możliwość zastosowania okienek z podwójnej szyby akrylowej. Poziomy lub pionowy układ

przeszkleń pozwoli na dopasowanie bramy do wyglądu obiektu.

1

OPIS TECHNICZNY

Osłona szyny jezdnej
to walory estetyczne oraz ochrona szyny przed działa-
niem opadów atmosferycznych.

Rolki łożyskowane
zapewniają długoletnią i cichą pracę.

Jakość potwierdzona
certyfikatem

Proces produkcji bram podwieszanych
przesuwnych WIŚNIOWSKI

dla pełnego
bezpieczeństwa. Produkcja odbywa
się zgodnie z Systemem Zarządzania
Jakością ISO 9001.
Bramy spełniają wszystkie wymogi
normy europejskiej EN 13241–1.

® jest
cały czas kontrolowany

Gwarancją atrakcyjnej ceny bram
podwieszanych przesuwnych
WIŚNIOWSKI jest zastosowanie
prostych i sprawdzonych rozwiązań
konstrukcyjnych.

®
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Poszycie bramy
wykonane jest z blachy stalowej profilowanej w kształcie
trapezu T–10, co zapewnia odpowiednią sztywność
poszycia.

5

montowana w dolnej części bramy,
rzepływu powietrza w pomieszczeniu

zapewnia utrzymanie
p .

Kratka wentylacyjnaKratka wentylacyjna
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można zamówić w celu poprawy izolacyjności cieplnej
obiektu.

Blacha
stalowa

Styropian
30 [mm]

Panele PVC
lub blacha
stalowa

Bramę w wersji z ociepleniem

4
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BRAMY PODWIESZANE PRZESUWNE – WZORY i KOLORY

Bramy podwieszane przesuwne WIŚNIOWSKI
– sprawdzona technologia oraz prosty montaż

®
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ZESTAWIENIE KOLORÓW

W miejscach mocno nasłonecznionych nie zaleca się stosowania bram w kolorach ciemnych. Kolory oraz stopnie połysku zaprezentowane w materiale powinny być traktowane wyłącznie poglądowo.

WZORY BRAM

Maksymalną funkcjonalność zapewni
Brama Podwieszana Przesuwna
Dostępna jest w wersji jedno lub dwuskrzydłowej, w pionowym lub poziomym układzie wypełnienia blachą trapezową T-10.

Można ją docieplić, zamontować drzwi przejściowe, przeszklenia lub kratki wentylacyjne.

Brama podwieszana przesuwna wypełniona blachą T–10,
układ wypełnienia pionowy, brama z symetrycznym podziałem
skrzydeł

Brama przesuwna podwieszana jednoskrzydłowa wypełniona
blachą T–10, układ wypełnienia pionowy

Brama przesuwna podwieszana jednoskrzydłowa wypełniona
blachą T–10, układ wypełnienia pionowy, brama z drzwiami
przejściowymi oraz z okienkami w układzie poziomym

Brama przesuwna podwieszana dwuskrzydłowa wypełniona
blachą T–10, układ wypełnienia poziomy

Brama przesuwna podwieszana dwuskrzydłowa wypełniona
blachą T–10, układ wypełnienia pionowy, brama z okienkami
w układzie pionowym oraz z kratką wentylacyjną

Drzwi stalowe wypełnione
blachą trapezową T–10,
układ wypełnienia pionowy

Drzwi stalowe można
dopasować do każdej bramy
podwieszanej przesuwnej
w identycznym wzorze
(układ wypełnienia:
pionowy oraz poziomy)
i kolorze. Dostępne są
z kratką wentylacyjną
lub bez oraz z przeszkleniem
tego samego typu co brama.

Ciemnobrązowy, RAL 8017Zielony, RAL 6005 Grafitowy, RAL 7016 Jasnoszary, RAL 7035 Brązowy, RAL 8014

Srebrny, RAL 9006 Bordo, BTX 2701Biały, RAL 9016


