
Bramy roletowe to wyroby wykorzystujące nowoczesną technologię z korzyścią 
dla wygody użytkownika. Bramy te wykonywane są z profili aluminiowych 
LG-77 wypełnionych poliuretanową pianką bezfreonową. Produkowane są  
w dowolnych rozmiarach i  szerokiej gamie kolorystycznej. Profile te są odporne 
na korozję i gwarantują atrakcyjny wygląd bramy na wiele lat. Szeroka gama 
kolorów pozwala dostosować wygląd bramy do elewacji budynku.

Płaszcz bramy „nawija się” na wał do skrzynki, co daje możliwość 
zaoszczędzenia miejsca zarówno w garażu jak i na podjeździe. Ich zastosowanie 
pozwala uzyskać wolną przestrzeń pod stropem. Bramy roletowe umożliwiają 
parkowanie pojazdu bezpośrednio przed bramą. Wszystkie bramy roletowe 
LEGBUD GARGULA wyposażone są standardowo w napęd, który zapewnia 
komfort użytkowania niezależnie od warunków pogodowych.

BRAMY ROLETOWE

Garaże wolnostojące to funkcjonalne i tanie rozwiązanie problemu ochrony 
samochodu lub innych dóbr materialnych przed wpływem czynników 
atmosferycznych jak również przed kradzieżą. Firma LEGBUD GARGULA 
oferuje garaże z poszyciem ocynkowanym oraz lub w odpowiednim kolorze 
z palety RAL. W ofercie znajdują się garaże pojedyncze, ale istnieje również 
możliwość łączenia kilku garaży w jedną całość. Garaże dostępne są w dwóch 
standardowych wymiarach oraz wymiarze na indywidualne zamówienie 
klienta.

Konstrukcja garażu wykonana jest z specjalnych kształtowników stalowych, 
wszystkie elementy konstrukcji zabezpieczone są antykorozyjnie. Poszycie 
może być wykonane z blachy ocynkowanej lub malowanej.

GARAŻESystemy ogrodzeń z kształtowników NORMA i ekoNORMA są wykorzystywane 
w grodzeniu terenów prywatnych jak również obiektów użyteczności publicznej, 
osiedli, terenów rekreacyjnych lub przemysłowych.

Systemy ogrodzeń PARADA i ekoPARADA charakteryzują się bogactwem 
wzornictwa. Jest on wykonywany przy użyciu najwyższej jakości surowców co 
daje gwarancję solidności wykonania oraz elegancji wyglądu.

W systemach ogrodzeń zastosowane zostały różnego rodzaju kształtowniki 
zamknięte oraz pręty stalowe. Wszystkie elementy w standardzie zabezpieczone 
są antykorozyjnie poprzez cynkowanie.

OGRODZENIA POSESYJNE



UWAGA!
Prezentowane kolory należy 
traktować wyłącznie poglądowo. 

KOLORYSTYKA

BRAMY UCHYLNE

Bramy garażowe uchylne serii FUTURO oraz GARSTA stanowią 
doskonałe rozwiązanie zarówno w budownictwie indywidualnym jak 
i wielomieszkaniowym. Łączą one w sobie prostotę działania z nowoczesnymi 
rozwiązaniami technologicznymi. Konstrukcja bram uchylnych gwarantuje 
cichą i niezawodną pracę.

Brama GARSTA EKO to brama w najprostszej wersji dostępna w 5 standardowych 
wymiarach. Natomiast brama GARSTA CLASSIC dostępna jest w szerokim 
zakresie wymiarów i kilkunastu podstawowych kolorach. Brama GARSTA 
PRO to możliwość zamówienia w dowolnym wymiarze, dowolnym kolorze 
i z szeregiem opcji dodatkowych. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się 
brama PREMIUM, która stylistyką przypomina bramę segmentową.

Bramy FUTURO i FUTURO PLUS to bramy produkowane w konstrukcji 
z ocynkowanych kształtowników o innowacyjnym kształcie poprawiającym 
sztywność z poszyciem malowanym proszkowo.

Konstrukcja bramy garażowej segmentowej sprawia, że brama ta ma najlepsze 
cechy użytkowe i izolacyjne z całego wachlarza bram produkowanych przez 
Firmę LEGBUD GARGULA. Fakt że w czasie otwierania się bramy skrzydło 
podnosi się pionowo do góry wyklucza potrzebę dysponowania wolną 
przestrzenią konieczną do otwarcia bramy, co ma miejsce w innych modelach 
bram. 

Skrzydło bramy segmetowej FUTURE składa się z paneli stalowych wypełnionych 
pianką poliuretanową o grubości 40 mm. Panele są dostępne w szerokiej gamie 
przetłoczeń, kolorów, a także oklein drewnopodobnych. Bramy segmetowe 
dostępne są w wymiarach standardowych, jak i w dowolnych wymiarach na 
życzenie zamawiającego.

BRAMY SEGMENTOWE

Firma LEGBUD GARGULA
32-830 Wojnicz, ul. Wolicka 8

tel. +48 14 67 90 900, fax +48 14 63 26 919

Szczegółowe informacje na
stronie internetowej www.legbudgargula.com

Bramy garażowe dwuskrzydłowe to tradycyjne zamknięcie otworu wjazdowego 
garażu lub innych obiektów gospodarczych, magazynowych czy usługowych. 
Bramy otwierają się na zewnątrz i nie wymagają wolnego miejsca w garażu co 
umożliwia maksymalne wykorzystanie wewnętrznej powierzchni pomieszczenia. 
Wymiana w starych garażach nadaje im nowy i elegancki wygląd.

Bramy dwuskrzydłowe w standardzie wykonywane są z symetrycznym 
podziałem skrzydeł, jako pierwsze otwiera się skrzydło prawe. Na życzenie 
klienta istnieje możliwość wykonania podziału asymetrycznego. Wypełnienie 
wykonane jest z blachy stalowej ocynkowanej. W ofecie dostępne są również 
wypełnienia panelowe z blachy indywidualnie formowanej oraz  z paneli bram 
segmetowych.

BRAMY DWUSKRZYDŁOWE

bram
y uchylne, dwuskrzydłowe, garaże, drzwi stalowe

RAL 7016
Szary antracytowy

RAL 8017
Brązowy grizzly

RAL 9006
Srebrny aluminiowy

Orzech
drewnopodobny

RAL 9010
Biały alpejski

Złoty dąb
drewnopodobny
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entowe RAL 7016
Szary antracytowy

RAL 8017
Brązowy grizzly

RAL 9006
Srebrny aluminiowy

RAL 9010
Biały alpejski

Złoty dąb
drewnopodobny

Orzech
drewnopodobny

RAL 3000
Czerwony ognisty

RAL 7024
Szary grafitowy

RAL 8028
Terra brown

bram
y uchylne FUTURO

RAL 3005
Bordowy średni

RAL 8004
Brązowy miedziany

RAL 6020
Zielony tlenkowy

RAL 9005
Czarny głęboki

Dąb bagienny
drewnopodobny

Winchester
drewnopodobny

Dąb bagienny
drewnopodobny

Winchester
drewnopodobny


