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Bramy Prestige — to produkt, który 
łączy 20 lat doświadczenia Grupy  
ALUTECH i światowe innowacje  
techniczne. 

Bramy ALUTECH Prestige —  
to europejska jakość, prostota i styl  
w każdym detalu. Niezawodność i 
estetyka o każdej porze roku i w każdą 
pogodę.

PRESTIGE

Wyjątkowe bramy garażowe



SKUTECZNA 
IZOLACJA TERMICZNA

Energooszczędność bram
Prestige jest równa energo-
oszczędności ceglanej ściany  
o grubości 60 cm. To gwarantuje 
komfortową temperaturę w garażu 
przez cały rok. 

IDEALNA  
SZCZELNOŚĆ

Odporna na mróz uszczelka  
z dwoma elastycznymi skrzydełkami 
zapewnia lepszą izolację termiczną 
wokół bramy i chroni budynek 
przed opadami atmosferycznymi, 
przeciągami i kurzem. 

WYSOKA ODPORNOŚĆ 
NA WIATR
 
Wyniki testów pokazały, że bramy   
Prestige mogą oprzeć się nawet  
huraganowi o porywach wiatru  
do 120 km/h.

BRAMY GARAŻOWE 
PRESTIGE
WYJĄTKOWY DESIGN

Wyłącznie dla Prestige
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NIEZAWODNE  
BEZPIECZEŃSTWO
 
Bramy Prestige spełniają 
międzynarodowe standardy  
bezpieczeństwa: EN 12604, 
EN  12453, EN 12424, EN 12425, 
EN 12426. Wszystkie zabezpieczenia 
montowane są w standardzie i bez 
dodatkowych kosztów.

10 LAT  
GWARANCJI

Wydłużona 10-letnia gwarancja 
przeciw korozji perforacyjnej  
obejmuje płaszcze i inne  
stalowe elementy bram Prestige.

TRWAŁOŚĆ  
UŻYTKOWANIA

Blachy stalowe w panelach 
ALUTECH są połączone i mają 
zamknięty kontur. Dzięki temu są 
odporne na delaminację w wyniku 
gwałtownego otwierania/ 
zamykania bramy i przegrzania 
pod wpływem słońca, co przedłuża 
ich użytkowanie.

PROJEKTY DOSTOSOWANE 
DO POTRZEB KLIENTÓW  
5 typów paneli bramowych, do 10 standardowych kolorów. Ekskluzywny kolor 
„Grafit”, wykończenie drewnopodobne i ponad 200 kolorów z palety  
RAL lub Deutsche Bahn. Indywidualne wzory drukowane cyfrowo.

GŁADKOŚĆ  
I CISZA
System podwójnych rolek gwarantuje gładką i cichą pracę bramy. 

ODPORNOŚĆ  
NA KOROZJĘ

Elementy Bramy Prestige wykonane są ze stali nierdzewnej , co efektywnie 
chroni je przed korozją nawet w warunkach o wysokiej wilgotności.

LAT 
GWARANCJI



ENERGO-
OSZCZĘDNOŚĆ
EKONOMIA 
OGRZEWANIA

Bramy Prestige mają zaawansowaną 
izolację termiczną, lepszą trwałość oraz 
odporność na korozję. Te bramy są 
najlepszym rozwiązaniem w budynkach  
o wysokiej wilgotności i na obszarach  
o trudnym klimacie. 

Kiedy wybierasz energooszczędne technologie, 
oszczędzasz pieniądze i środowisko naturalne, dbając 
tym samym o dobro przyszłych pokoleń.



„CIEPŁY“ 
PANEL BRAMOWY
Panel bramowy o grubości 45 mm  
pozwala na znaczne oszczędzanie  
energii. Jest to jeden z najgrubszych  
i najcieplejszych paneli w Europie. 

NIEZAWODNE  
USZCZELNIENIE 
Regulowane rolki zapewniają  
szczelne zamknięcie bramy. 

ADAPTACJA PRZY 
SILNYCH MROZACH
Dwuskrzydłowa uszczelka EPDM 
zapewnia elastyczność nawet w niskich 
temperaturach. Komora powietrzna 
między skrzydełkami dostarcza  
dodatkowej izolacji termicznej. 



OCHRONA PRZED  
DELAMINACJĄ
Zamknięty kontur stalowych blach chroni 
płyty warstwowe przed delaminacją. 
Dzięki temu brama będzie wyglądać 
atrakcyjnie przez wiele lat.

INTENSYWNOŚĆ  
ZUŻYWANIA 
Żywotność sprężyn to 25 000 cyklów 
otwierania i zamykania. Daje to 17 lat 
działania przy 4 cyklach otwierania/
zamykania dziennie. 

ADAPTACJA DO  
WYSOKIEJ WILGOTNOŚCI
Okucia ze stali nierdzewnej AISI430 
gwarantują niezawodne działanie bramy 
i odporność na korozję nawet na  
terenach nadmorskich i w  
pomieszczeniach o wysokiej wilgotności. 



FUNKCJONALNOŚĆ 
NA LATA
KORZYSTNA INWESTYCJA 
NA WIELE LAT

Bramy Prestige perfekcyjnie działają 
przez cały okres użytkowania. Dzięki temu 
oszczędzisz czas i pieniądze na naprawach, 
jednocześnie utrzymując estetyczny wygląd 
produktu. 



MAKSYMALNA 
OCHRONA  
I KOMFORT
ŁATWOŚĆ I WYGODA  
NA CO DZIEŃ

Bramy Prestige działają gładko i cicho, 
nie zakłócając spokoju i snu Twojej rodziny.

Wyłącznie dla Prestige



CICHA PRACA
Podwójne rolki pozwalają prawie 
bezgłośnie prowadzić płaszcz 
bramy. 

ŁATWE W UŻYCIU
 
Profesjonalnie dobrane sprężyny, 
zapewniają komfort  
w manualnym użytkowaniu 
bramy.  

PŁYNNE DZIAŁANIE
Zamknięte łożyska gwarantują 
płynną pracę bramy i chronią 
mechanizm przed kurzem, nie  
ma też potrzebny ich 
smarowania. 



OCHRONA PRZED  
PRZYCIĘCIEM PALCÓW
Specjalna konfiguracja paneli daje 
ochronę przed przycięciem palców 
zarówno w środku jak i na zewnątrz 
garażu.

OCHRONA PRZED  
OPADNIĘCIEM PŁASZCZA 
BRAMY
Liny stalowe mają 6-krotny margines 
bezpieczeństwa — mogą wytrzymać 
obciążenie 6 razy większe niż waga 
płaszcza bramy. 

Specjalny mechanizm chroni płaszcz 
bramy przed opadnięciem w przypad-
ku złamania sprężyny (każda sprężyna 
jest wyposażona w taki mechanizm).



BEZPIECZEŃSTWO 
DLA CAŁEJ RODZINY 
SPEŁNIAMY EUROPEJSKIE 
STANDARDY

Bramy Prestige spełniają europejskie 
standardy EN 12604, EN 12453,  
EN 12424, EN 12425, EN 12426.  
Wszystkie mechanizmy zabezpieczające  
są standardowo dołączone do zestawu  
bez dodatkowych kosztów.



WYSOKA JAKOŚĆ 
PRODUKTU
TRZYWARSTWOWA  
POWŁOKA PANELI  

Trzy warstwy pokrywające panele gwarantują  
wysoką odporność na korozję:

• Warstwa cynku (16 mikronów).
• Warstwa powłoki poliuretanowej 14–16 mikronów.
• Warstwa dekoracyjna PUR-PA 20–25 mikronów.

Warstwa PUR-PA (poliuretanowa warstwa zmodyfikowana 
cząsteczkami poliamidów) jest odporna na następujące czynniki:  
• Zadrapania i zdzieranie.
• Negatywny wpływ czynników środowiskowych i domowych 
detergentów.
• Zmiany temperatury i wilgotności.
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Bramy 
Prestigegrubość paneli

45 mm

Specjalny lakier niezawodnie łączy stalową blachę  
z izolatorem, chroniąc panel bramowy przed delaminacją  
wywołaną działaniem promieni słonecznych.

Cztery warstwy metalu połączone samo-gwintującymi  
wkrętami zapewniają trwałość: panel pozostaje nieuszkodzony 
nawet w przypadku  gwałtownego zamknięcia bramy. 



Warstwa PUR-PA 20–25 μm

Podkład 14–16 μm

Cynk 16 μm

Stal 0,4 μm

Cynk 16 μm

Warstwa klejąca 12 μm

Pianka poliuretanowa 



DRZWI  
W BRAMIE
Pozwala na dostęp do garażu bez  
otwierania całej bramy. Dzięki temu 
okres eksploatacji się wydłuża,  
jednocześnie ograniczając straty ciepła. 

ZABEZPIECZENIE  
PRZED WŁAMANIAMI  
KLASY RC2
Użyty dla dodatkowej ochrony  
i zachowania spójności budynku.

WBUDOWANE  
OKNA
Różne formy, typy szkła i kolory ram 
pozwalają dodatkowo oświetlić garaż. 

KRATKA  
WENTYLACYJNA
Zapewnia naturalny dopływ  
powietrza do garażu. Dostępne w 
wersji regulowanej i nieregulowanej.

ZAMEK
Pozwala zamykać i otwierać bramę  
z zewnątrz i od wewnątrz, co jest  
wymagane jeśli garaż nie ma  
dodatkowego wejścia. 



FUNKCJONALNE 
ROZWIĄZANIA
DODATKOWE OPCJE  
I AKCESORIA

Zestaw dodatkowych rozwiązań dla bram 
garażowych Prestige sprawia, że są one 
jeszcze bardziej funkcjonalne i łatwiejsze  
w obsłudze.

Wyłącznie dla Prestige



Wyłącznie dla Prestige

STANDARDOWYCH 
KOLORÓW

5

10

33
210

TYPÓW PANELI 
BRAMOWYCH

OPCJONALNE WZORY  
DREWNOPODOBNE  
I KAMIENNE

KOLORÓW  
Z PALETY RAL

WZORY 
DREWNOPODOBNE

3

∞
WZORÓW ROBIONYCH 
NA ZAMÓWIENIE

STYLOWY DESIGN
SZEROKI WACHLARZ 
WZORÓW I KOLORÓW 

Kiedy wybierają Państwo produkty  
Prestige mogą być Państwo pewni, że bramy 
będą dobrane do Waszych indywidualnych 
potrzeb i stylu jaki preferujecie. 
 
Nasze bramy robimy indywidualnie dla  
każdego otworu z naddatkiem 5 mm długości  
i szerokości bez dodatkowych opłat.



S-przetłoczenia M-przetłoczenia L-przetłoczenia Mikrofale Kasetowe

GładkiDrewnopodobny GładkiDrewnopodobny Drewnopodobny DrewnopodobnyGładkiDrewnopodobny

RAL 9016

RAL 9006

RAL 1015

RAL 8014

RAL 8017

RAL 5010

RAL 3004

RAL 6005

RAL 7016

ADS 703

ADS 704

Złoty dąb

Orzech

Wiśnia

Katalog 
RAL

Opcjonalne 
wzory

drewnopodobne 
i kamienne

Wzór wybrany przez klienta drukowany cyfrowo i pokrywany dodatkową  
warstwą lakieru. 



DOSKONAŁA  
JAKOŚĆ WYDRUKU
Używamy wysokiej jakości tuszów UV od europejskich  
producentów. W procesie fotopolimeryzacji na płycie 
warstwowej tworzona jest specjalna warstwa, dzięki  
której tusz nie wnika w płytę.

WYRAŹNY WZÓR
Obrazy nadrukowywane na bramę mają maksymalną  
ostrość. Nawet najmniejsze detale będą widoczne po  
nadrukowaniu na płaszczu bramy.  

ODPORNOŚĆ  
NA PROMIENIE UV 
Warstwa lakieru chroni obraz przed promieniami  
ultrafioletowymi. Obraz zachowa żywe kolory przynajmniej 
przez 10 lat.

OCHRONA PRZED  
ZŁĄ POGODĄ 
Materiały użyte do druku są odporne na zmiany  
temperatury i stopnia wilgotności. Bramy z nadrukiem  
można montować w każdym regionie. 

ODPORNOŚĆ NA USZKODZENIA 
MECHANICZNE
Dzięki specjalnemu ochronnemu lakierowi produkowanemu 
w Europie, powierzchnia płyt jest odporna na zadrapania  
i inne uszkodzenia mechaniczne. 

KRÓTKI TERMIN  
REALIZACJI 
Parametry techniczne drukarki pozwalają zrealizować 
zamówienie na indywidualnie dobrany nadruk w ciągu  
5–7 dniu. 



Lakier poliuretanowy

Tusz UV

Warstwa PUR-PA 20−25 μm

Poliuretanowy podkład 14−16 μm

Cynk 16 μm

Stal 0,4 mm

INDYWIDUALNY 
PROJEKT
NADRUK NA BRAMIE 

Seria Prestige pozwala na stworzenie  
własnego nadruku na bramie dzięki użyciu 
druku cyfrowego.

Wyjątkowe wzory drewnopodobne, zestaw 
obrazów przedstawiających naturalny  
kamień, różnorodność nadruków  
tematycznych — możliwości są nieskończone.



RÓŻNORODNE 
ROZWIĄZANIA
PORTFOLIO TEKSTUR  
I NADRUKÓW DLA  
STYLOWYCH BRAM 

Dzięki drukowi cyfrowemu możemy pokryć 
płaszcze bram z serii Prestige dowolnym  
nadrukiem, tworząc tym samym wspaniały  
akcent dekoracyjny. Możliwości są miliony.

Mahoń Ciemny Winchester

Biały dąb Dąb pustynny Sosna górska Oregon Dąb irlandzki Jasny Winchester

Jasny dąb Wiśnia rustykalna Anteak Orzech włoski Dąb bagienny Dąb rustykalny

NADRUKI  
DREWNOPODOBNE

Ostateczny wygląd bramy może delikatnie różnić się od bram na ilustracjach i od  
przedstawionych próbek. Z powodów technicznych kolory z różnych partii mogą  
delikatnie różnić się odcieniami. 



Granit Sagitario Postarzana cegła

Czerwona cegła Jasny Łupek

WYJĄTKOWE PORTFOLIO  
NADRUKÓW TEMATYCZNYCH

Jansy Emperador Ciemny Platino

Celebrity Maroon Marinace Delicatus Gold Granit Sagitario 

Juparana Bordeaux Emperador Ciemny Verde Fantastico Brązowy Bidasar

WZÓR NATURALNEGO  
KAMIENIA

Szary beton Ciemny beton

EXTRA 
DESIGN

Breccia Damascata Daino Reale

Wszystkie dostępne nadruki jak również podstawy praw autorskich znajdą Państwo na oficjalnej stronie Grupy 
ALUTECH lub u regionalnych managerów.



Operatywność 
W szerokim zakresie (160–270 V).

Żywotność to przynajmniej 30 000 cykli,
co oznacza 20 lat codziennego używania.

Wysoka szerokość:
Możliwość użycia na bramach do 18,6 m2.

Duża prędkość przy otwieraniu:
do 20 cm/s.

Kontrolowane bez zasilania elektrycznego:
z zapasowej baterii zewnętrznej.

Wbudowany system bezpieczeństwa:
Brama zatrzyma się automatycznie jeśli na swojej 
drodze spotka jakąś przeszkodę.

Kontrola oświetlenia podwórka  
przy użyciu pilota.

Patent Grupy  
ALUTECH

Wbudowane oświetlenie LED



ZAUTOMATYZOWANA 
KONTROLA
INTELIGENTNE  
ROZWIĄZANIA  
DLA KOMFORTU ŻYCIA

Napęd bramy Levigato z wbudowanym  
systemem oświetlenia LED to wspólne 
rozwiązanie specjalistów Grupy ALUTECH  
i wiodących europejskich projektantów, które 
sprawia, że kontrola i funkcjonowanie bram  
są jeszcze bardziej komfortowe.

LATA 
GWARANCJI

N A  A U T O M A T Y K Ę     



Grupa ALUTECH podchodzi do kwestii komfortu kompleksowo i oferuje szeroki wachlarz rozwiązań dla  
Twojego komfortu i bezpieczeństwa.

Bramy wjazdowe
Bramy przesuwne i na zawiasach, 
wejścia boczne, sekcje ogrodzeń.

System rolet zewnętrznych
Rolety zewnętrzne na okna i drzwi.

Aluminiowe systemy profilowe   
do drzwi i okien.

BRAMY GARAŻOWE 
PRESTIGE 
SIŁA TWOJEGO DOMU





Grupa ALUTECH utrzymuje czołową pozycję na rynku systemów rolet i bram segmentowych 
w Europie Wschodniej i Zachodniej. Jest również wiodącym producentem systemów profili 
aluminiowych na obszarze WNP. Firma posiada 5 fabryk oraz ponad 20 firm handlowych na 
terenie Europy i WNP.

Wszystkie nasze fabryki wyposażone są w zaawansowane technologicznie maszyny, 
takie jak:

•  kompleks wycinający i coil-coatingowy do stali i aluminium,
•  linie walcujące,
•  zautomatyzowane kompleksy odlewnicze,
•  linie produkcyjne płaszczy bramowych oraz paneli typu sandwich,
•  zautomatyzowany magazyn i system sortowania produktów,
•  kompleks odlewniczy do produkcji aluminiowych wlewek,
•  linie produkcyjną aluminiowych profili wyciskanych,
•  pionową i poziomą linię lakierowania proszkowego,
•  największy kompleks do anodowania aluminiowych profili na terenie WNP.

Dzięki własnym fabrykom i naszym specjalistom Grupa ALUTECH może kontrolować 
jakość naszych produktów na wszystkich etapach produkcji: od powstania projektu i 
zakupu surowców do gotowego produktu i jego pakowania. Jakość zarządzania naszymi 
przedsiębiorstwami potwierdziły międzynarodowe certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001.

Grupa ALUTECH regularnie rozszerza wachlarz swoich produktów o nowe rozwiązania 
technologiczne biorąc pod uwagę wymagania rynku. Dlatego nasz asortyment zawiera nie 
tylko systemy zabezpieczające, ale też systemy przeładunkowe dla magazynów i centrów 
logistycznych (uszczelnienia, mostki przeładunkowe, domki przeładunkowe i rampy), 
zautomatyzowane systemy do bram segmentowych i bram wejściowych, jak również napędy 
do systemów rolet zewnętrznych z wewnętrznym odbiornikiem. 

Produkty ALUTECH są instalowane w milionach różnych miejsc i dostarczane do ponad  
65 krajów z obszaru WNP, Europy, Azji, Afryki, Ameryki Północnej i Australii.
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