
Bramy podnoszone SPACELITE® HT 
 





Made in Germany 
Jedyna w swoim rodzaju technologia 
 

Światłoprzepuszczalne włókno szklane 

Oszczędna przestrzennie konstrukcja 

Bezpieczne i niezawodne 

Długa Ŝywotność 

Minimalne koszty 

Indywidualne rozwiązania 

MontaŜ i serwis z jednej ręki 

 



Materiał 
Nadzwyczajny materiał 
 

Jako materiał na wypełnienie szkieletów naszych bram 
podnoszonych uŜywamy włókna szklanego – 
materiału, który dzięki swoim zaletom jest chętnie 
stosowany równieŜ w przemyśle stoczniowym oraz 
lotniczym i kosmicznym. 
 
Obok cech takich, jak stabilność, trwałość i 
wytrzymałość na obciąŜenia, włókno szklane 
przekonuje przede wszystkim przepuszczalnością 
światła sięgającą 78%. Staje się w ten sposób 
czynnikiem przyczyniającym się do powstawania jasno 
oświetlonych stanowisk pracy, pozwalającym na 
zminimalizowanie sztucznego oświetlenia i tworzącym 
przyjemną atmosferę pracy. 
 



Po otwarciu elementy bramy chowają się za nadproŜem. Nie 
zajmują wiele miejsca. W Ŝaden sposób nie przeszkadzają 
instalacji oświetleniowej, podestom roboczym ani innym 
urządzeniom umieszczonym pod sufitem. 

 

Komorowa struktura elementów z włókna szklanego 
zapewnia doskonałą izolację cieplną. Dodatkowe obiegowe 
uszczelnienie bramy zapobiega niepotrzebnym stratom 
energii i przeciwdziała powstawaniu przeciągów w budynku. 
 
Bardzo wytrzymały materiał bramy – włókno szklane – 
wykazuje się wysoką odpornością i elastycznie odpiera 
energię uderzeniową. A dzięki wyjątkowej odporności na 
działanie czynników atmosferycznych i korozję nasze bramy 
podnoszone nadają się równieŜ do stosowania w 
środowiskach agresywnych. 
 

Chowanie pod          MontaŜ zewnętrzny     PrzedłuŜona prowadnica    Chowanie 
nadproŜem                                                                                                pionowe 
 

W sytuacji, kiedy miejsce jest ograniczone, bramę moŜna zainstalować na róŜne 
sposoby. 

 

Włókno szklane w róŜnych barwach: brylant, szmaragd, szafir. 

 





Projekt 
Indywidualny projekt 
 

Barwna powłoka profili aluminiowych, kolory włókna 
szklanego szmaragd, szafir i brylant oraz moŜliwość 
wykonania całej bramy z włókna szklanego, oferują 
róŜnorodne moŜliwości aranŜacyjne. 
 
MoŜliwość nanoszenia motywów graficznych, kolorów, 
znaków graficznych i firmowych na płyty z włókna 
szklanego podnosi jakość projektowanych rozwiązań. 
W kombinacji z systemem elewacyjnym z włókna 
szklanego VARIOPLANplus powstaje jednorodna 
elewacja o jednolitym wyglądzie. 
 

Interesującą optykę uzyskuje się dzięki 
zastosowaniu motywów graficznych. 

 



W konsolach napędowych ze zintegrowanymi systemami chowającymi, płyty bramy są 
chowane w sposób niezajmujący miejsca i bezpieczny. W razie mechanicznego 
uszkodzenia urządzenie zabezpieczające przed przeciąŜeniem zatrzymuje napęd i 
zapobiega dalszym szkodom. 

 

Gumowy profil łączący 
z ościeŜem 
Profil szczotkowy 
Szyna elektryczna 
Rolki prowadzące 
 
Odbierak prądu 
Łańcuch nośny 
Zabezpieczenie przed 
upadkiem z 
automatyczną kontrolą 
(z certyfikatem TÜV) 
Lista sufitowa, 
zdejmowana do prac 
konserwacyjnych 
 

W zamkniętej z trzech stron prowadnicy są zintegrowane i zabezpieczone wszystkie 
elementy funkcyjne. Ponadto kaŜda brama dysponuje w wyposaŜeniu podstawowym 
kasetą do chowania elementów bramy i zabezpieczeniem krawędzi zamykającej. 

 



System 
Funkcjonalny system 
 

Dzięki minimalnemu zapotrzebowaniu miejsca oraz 
moŜliwości dopasowania do wszelkich warunków 
miejscowych brama doskonale nadaje się do 
modernizacji istniejących obiektów. Specjalna 
konstrukcja nadaje bramie stabilności przy jednocześnie 
niewielkim cięŜarze. 
 
Świadomie zrezygnowaliśmy z psujących się zawiasów, 
lin i spręŜyn – w ten sposób zminimalizowaliśmy koszty 
konserwacji i koszty eksploatacji bram. 
 

KaŜda brama jest wykonywana z największą dokładnością, w 
maksymalnej szerokości 15 m i wysokość 25 m. 

 




