
 

Bramy przesuwne do hangarów HANGAR DOOR 
 







Made in Germany 
Jedyna w swoim rodzaju technologia 
 

Światłoprzepuszczalne włókno szklane 

Imponująca specjalna konstrukcja 

Bezpieczne i niezawodne 

Wyjątkowa trwałość 

Pond 500 międzynarodowych referencji 

Indywidualne rozwiązania 

MontaŜ i serwis z jednej ręki 

 



Materiał 
Nadzwyczajny materiał 
 

Do wypełnienia szkieletu naszych bram hangarowych 
uŜywamy włókna szklanego, wytwarzanego w 
zaprojektowanej przez nas technologii. Poza takimi 
cechami, jak stabilność, trwałość i wytrzymałość na 
obciąŜenia włókno szklane przekonuje przede 
wszystkim wysoką przepuszczalnością światła. 
 
W ten sposób powstają jasne, zalane światłem hale, 
które w ciągu dnia pozwalają na rezygnację ze 
sztucznego oświetlenia i tworzą przyjemną atmosferę 
wewnątrz pomieszczenia. Tafle z włókna szklanego 
całkowicie pochłaniają szkodliwe promieniowanie 
ultrafioletowe. 

 



Trzy róŜne barwy włókna szklanego: 
brylant, szafir i szmaragd oferują 
interesujące warianty kolorystycznego 
ukształtowania wnętrza – a przy 
dodatkowym włączeniu motywów 
graficznych moŜliwości aranŜacyjne stają 
się wręcz nieograniczone. 

 

Komorowa struktura elementów z włókna szklanego 
zapewnia doskonałą izolację cieplną i umoŜliwia 
pasywne wykorzystanie energii słonecznej. Dodatkowe 
obiegowe uszczelnienie bramy zapobiega 
niepotrzebnym stratom energii i przeciwdziała 
powstawaniu przeciągów we wnętrzu. 
 
Niewielki cięŜar włókna szklanego sprawia, Ŝe bramy 
hangarowe Butzbach doskonale nadają się tam, gdzie 
konstrukcja nośna nie pozwala na zastosowanie 
cięŜkich fabrykatów. Ponadto włókno szklane w nawet 
najmniejszym stopniu nie odbija promieni radarowych. 

 





Kształty 
RóŜnorodność kształtów 
 

Poza trzema kolorami włókna szklanego - brylant, 
szmaragd i szafir - dostępne są równieŜ inne 
wypełnienia szkieletów bram, jak np. panele typu 
sandwicz i blacha trapezowa. 
 
Wplecione w szklane włókno motywy graficzne, czy 
lakierowane płyty z włókna szklanego w kombinacji z 
barwnymi profilami stwarzają niezliczone moŜliwości 
aranŜacyjne. Pasma okienne w dowolnych układach 
jeszcze powiększają tę róŜnorodność kształtów. 
 

 





Referencje 
Na świecie 
 

Jako jeden z największych europejskich dostawców 
bram przesuwnych moŜemy poszczycić się wieloletnim 
doświadczeniem i setkami najrozmaitszych obiektów 
referencyjnych. 
 
Do naszych klientów na całym świecie naleŜą 
renomowane linie lotnicze, porty lotnicze, obiekty 
wojskowe oraz międzynarodowe koncerny. 
 

 



Rozwiązania 
Indywidualne rozwiązania techniczne 
 

KaŜda brama hangarowa jest wykonywana z największą 
dokładnością zgodnie z indywidualnymi wymaganiami. 
Dlatego moŜecie Państwo zdać się na nas od samego 
początku projektu. 
 
Bramy hangarowe Butzbach są dostarczane w kaŜdych 
rozmiarach. Dzięki swojej róŜnorodności doskonale 
nadają się nie tylko do budowy nowych, ale równieŜ do 
modernizacji starych hal, które często charakteryzują się 
ograniczonymi moŜliwościami statycznymi. 

 



A. Brama przesuwna złoŜona z indywidualnych, 
dowolnie przesuwnych płatów 

 

B. Brama przesuwna teleskopowa 
 

 

C. Brama przesuwna obiegowa 
 

 

Butzbach wykonuje bramy przesuwne na kaŜde 
Ŝyczenie, z indywidualnymi, dowolnie przesuwanymi 
płatami, teleskopowe i obiegowe. PoniewaŜ bramy 
hangarowe Butzbach odznaczają się nadzwyczajną 
lekkobieŜnością, mogą być nie tylko napędzane 
napędami elektrycznymi, ale teŜ z równą łatwością 
obsługiwane ręcznie. 
 
Dodatkowe wyposaŜenie techniczne, jak wykonanie 
dodatkowej bramy dla statecznika, czy zintegrowanie z 
bramą przesuwną bezprogowych drzwi lub bram, 
zrealizujemy bez kłopotu. 
 

 



 

Bramy podnoszone  

 
Bramy podnoszone 
sekcyjne 

 

Bramy wielkogabarytowe 

 
Bramy szybkobieŜne 

 

Bramy pasaŜowe 

 
Bramy hangarowe 
(przesuwne) 

 

Fasady VARIOPLANplus 

 
Serwis 

 

Serwis 
Jakość i całodobowy serwis 

 
Ponad 30-letnie doświadczenie w projektowaniu, 
produkcji, montaŜu i serwisowaniu jest gwarantem 
najwyŜszej jakości i trwałości naszych produktów, 
skrojonych na miarę indywidualnych potrzeb naszych 
klientów. 
 
Wszystko z jednej ręki – to motto wiedzie pracowników 
firmy Butzbach przez wszystkie etapy procesu produkcji. 
 
To upewnia nas, Ŝe nasi klienci są zadowoleni z nas i 
naszych produktów pod kaŜdym względem. 

 

 
W Butzbach obsługa klienta zaczyna się od 
kompetentnego doradztwa. Intensywny i konstruktywny 
dialog z naszymi klientami jest jego główną zasadą. 
Nasz zespół specjalistów w sposób sprawny i fachowy 
opracowuje indywidualne rozwiązania, spełniające 
wszystkie, nawet najbardziej nietypowe, wymagania 
klientów. Od samego początku osobisty konsultant słuŜy 
Państwu wsparciem w kompleksowej realizacji projektu. 
On jest najlepiej zorientowany w Państwa potrzebach i 
moŜliwościach, najszybciej i najlepiej doradzi Państwu w 
kaŜdej interesującej Was kwestii. 
Nasza rozbudowana sieć punktów obsługi klienta 
gwarantuje szybki i tani serwis. 
Ponadto oferujemy Państwu zawieranie korzystnych 
umów serwisowych - porozmawiajmy! 

 


