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Bramy garażowe segmentowe

FUTURE

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 przed bramą konieczną do jej otwarcia, co ma miejsce w innych modelach bram. 

 a Brama segmentowa z przetłoczeniem z jedną linią w kolorze złoty dąb

 �MODELE BRAM

Skrzydło bramy segmentowej 
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.

 �KONSTRUKCJA

Wszystkie elementy konstrukcji 
są zabezpieczone antykorozyjnie 
poprzez cynkowanie. Poszycie 
bramy wykonane jest z  paneli 
o grubości 40 mm, które są 
wypełnione pianką poliuretanową. 
Brama wyposażona jest na całym 
obwodzie w uszczelki, które 
gwarantują doskonałą szczelność, 
a  uszczelka w dolnym panelu 
zapewnia idealne przyleganie 
do posadzki, niwelując drobne 
nierówności podłoża.

 �BEZPIECZEŃSTWO

Bramy garażowe segmentowe 
są wyposażone w system 
równoważenia ciężaru skrzydła 
bramy realizowany za pomocą 
sprężyn skrętnych. Standardowo 
każda brama segmentowa 
garażowa wyprodukowana przez 
Firmę LEGBUD GARGULA jest 
wyposażona w zabezpieczenie 
przed skutkami opadnięcia 
płaszcza bramy w  przypadku 
pęknięcia sprężyny.
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Bramy garażowe segmentowe

Informacje techniczne
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Brama segmentowa nie posiada ościeżnicy, funkcję 
głównego elementu konstrukcyjnego stanowią kątowniki 
pionowe, do których są mocowane prowadnice jezdne 
rolek. Kątowniki pionowe, a  także pozostałe elementy 
bramy są montowane za otworem od środka zamykanego 
pomieszczenia.

1�Kątowniki pionowe

Skrzydło bramy jest wykonywane z paneli o wysokościach 
500 i 610 mm, które są odpowiednio konfigurowane w celu 
osiągnięcia żądanej wysokości skrzydła, jeżeli zachodzi taka 
potrzeba górny panel jest docinany. Panele są montowane 
w bramie od dołu od wymiaru najszerszego. Niezależnie od 
wybranego rodzaju paneli od środka pomieszczenia mają 
one zawsze kolor biały.

2�Poszycie

Sprężyny skrętne będące podstawowym elementem 
systemu równoważenia ciężaru skrzydła bramy są obliczane 
dla 25 000 cykli. Jest to minimalna ilość otwarć i zamknięć, 
na które są obliczone sprężyny.

3�Układ naciągowy

W celu zwiększenia stabilności podwieszonych prowadnic 
poziomych, a także ułatwienia montażu brama jest 
standardowo wyposażona w kształtownik łączący 
prowadnice.

4�Łącznik prowadnic

W bramach garażowych segmentowych wyposażonych 
w napęd, a zamontowanych w pomieszczeniach do których 
nie ma dodatkowych wejść powinno zostać zainstalowane 
awaryjne rozsprzęglenie napędu. Urządzenie to umożliwia 
ręczne otwarcie bramy w przypadku np. braku prądu. 

5�Automatyka

Zamek bramy garażowej segmentowej jest standardowo 
montowany z lewej strony bramy patrząc od zewnątrz 
garażu i jest zalecany w bramach bez automatyki.

6�System zamykania
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Bramy garażowe segmentowe

Informacje techniczne

 �WYMIARY STANDARDOWE

2400 x 2000     2400 x 2120     2400 x 2250
2400 x 2370     2500 x 2000     2500 x 2120
2500 x 2250     2500 x 2370     2500 x 2500
2600 x 2000     2600 x 2120     2600 x 2250
2600 x 2370     2600 x 2500     2750 x 2000
2750 x 2120     2750 x 2250     2750 x 2370
2750 x 2500     3000 x 2000     3000 x 2120
3000 x 2250     3000 x 2370     3000 x 2500
3250 x 2000     3250 x 2120     3250 x 2250
3500 x 2000     3500 x 2120     3500 x 2250
3750 x 2000     3750 x 2120     3750 x 2250
4000 x 2000     4000 x 2120     4000 x 2250
4250 x 2000     4250 x 2120     4250 x 2250
4500 x 2000     4500 x 2120     4500 x 2250
4750 x 2000     4750 x 2120     4750 x 2250
5000 x 2000     5000 x 2120     5000 x 2250

 �WYMIARY NIESTANDARDOWE

W ofecie dostępne są również bramy o wymiarach niestandardowych.

Zakres wymiarowy:
szerokość do 5000 mm
wysokość do 3000 mm

 �WZORY POSZYCIA

 a Przetłoczenie 
panelowe

 a Przetłoczenie 
pojedyncze

 a Bez 
przetłoczeń

 b Wymiary, wzory, kolorystyka

 �KOLORYSTYKA

RAL 3000 RAL 7016 RAL 8014

RAL 8017 RAL 9006 RAL 9016

Złoty Dąb Orzech Dąb bagienny

Winchester Antracyt
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Bramy garażowe segmentowe

Informacje techniczne

 a Brama segmentowa z przetłoczeniem pojedynczym w kolorze antracyt

 �PRZESZKLENIA

Przeszklenia wykonane są z przeźroczystej szyby (pleksi). Przy zamówieniu przeszklenia 
należy zwrócić uwagę na wersję przetłoczeń skrzydła. W ofercie dostępnych jest kilka 
rodzajów przeszkleń, które mogą zostać wykonane według projektu zamawiającego.

665 mm x 345 mm 637 mm x 334 mm

R= 333 mm 600 mm x 270 mm

 �BEZPIECZEŃSTWO

Bramy garażowe segmentowe 
są wyposażone w system 
równoważenia ciężaru skrzydła 
bramy realizowany za pomocą 
sprężyn skrętnych. Standardowo 
każda brama segmentowa 
garażowa wyprodukowana przez 
Firmę LEGBUD GARGULA jest 
wyposażona w zabezpieczenie 
przed skutkami opadnięcia 
płaszcza bramy w  przypadku 
pęknięcia sprężyny.

 �OPCJE DODATKOWE

 ∙ inny kolor z palety RAL
 ∙ zabezpieczenie przed opada-

niem płaszcza bramy w przypa-
ku pęknięcia linki

 ∙ przeszklenie
 ∙ kratka wentylacyjna
 ∙ dodatkowa zasuwa po lewej 

stronie bramy
 ∙ drzwi przejściowe
 ∙ malowanie wykończenia alumi-

niowego
 ∙ układ sprężyn skrętnych z tyłu 

prowdnic
 ∙ unifikacja wyglądu bramy
 ∙ zamek
 ∙ okleina
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Bramy garażowe segmentowe

Informacje techniczne

Wymiary montażowe potrzebne do 
prawidłowego doboru i wykonania 
bramy segmentowej montowanej 
z wałem przy nadprożu:
Sw = So – 30 mm
T1 = 110 mm
T2 = 110 mm

Brama ręczna:
Hw = Ho – 100 mm
N min = 200 mm
G min = Ho + 500 mm

Brama automatyczna:
Hw = Ho
N min = 250 mm
G min = Ho + 1200 mm

Wymiary montażowe potrzebne do 
prawidłowego doboru i wykonania 
bramy segmentowej montowanej 
z wałem na końcu:
Sw = So – 30 mm
T1 = 110 mm
T2 = 110 mm

Brama ręczna:
Hw = Ho – 150 mm
N min = 150 mm
G min = Ho + 1300 mm

Brama automatyczna:
Hw = Ho – 100 mm
N min = 200 mm
G min = Ho + 1300 mm

OZNACZENIA
N - wysokość nadproża
Sw - szerokość światła wjazdu
So - szerokość otworu
Hw - wysokość światła wjazdu
Ho - wysokość otworu
T1 - przestrzeń boczna w garażu
T2 - przestrzeń boczna w garażu
G - głębokość garażu z wolną 
przestrzenią pod sufitem

 �MONTAŻ Z WAŁEM PRZY NADPROŻU

 �MONTAŻ Z WAŁEM NA KOŃCU

 a Wymiary montażowe bramy segmentowej 
z wałem sprężyn skrętnych z przodu przy 
nadprożu - rzut z góry

SoT1 T2

 a Wymiary montażowe bramy segmentowej 
z wałem sprężyn skrętnych na końcu 
prowadnic poziomych - rzut z góry

SoT1 T2

 a Wymiary montażowe bramy segmentowej 
z wałem sprężyn skrętnych na końcu 
prowadnic poziomych - rzut z boku

 a Wymiary montażowe bramy segmentowej 
z wałem sprężyn skrętnych z przodu przy 
nadprożu - rzut z boku

Ho

N

G

 b Wymiary montażowe

N

Ho

G
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Bramy garażowe uchylne

FUTURO i FUTURO PLUS

 �MODELE BRAM

B ra m y  u c h y l n e  F U T U R O 
i  FUTURO PLUS produkowane są 
standardowo w dwóch kolorach 
oraz w standardowych wymiarach. 
Istnieje możliwość wykonania 
dowolnej wersji wymiarowej, 
opcj i  wyposażenia według 
indywidualnych ustaleń.

 �KONSTRUKCJA

K o n s t r u k c j a  b ra m y  j e s t 
wykonywana z ocynkowanych 
kształtowników zamkniętych 
o innowacyjnym kształc ie 
poprawiającym sztywność skrzydła. 
Poszycie bramy wykonywane 
jest z  blachy stalowej malowanej 
proszkowo odpornej na czynniki 
atmosferyczne i  mechaniczne. Do 
produkcji skrzydeł zastosowano 
najnowsze technologie, dzięki 
czemu ich trwałość oraz dokładność 
wykonania są bardzo wysokie.

 �OPCJE DODATKOWE

 ∙ system synchronizacji pracy 
zatrzasków z napędem (wersja 
TOPLUX)

 ∙ automatyka
 ∙ malowane ościeżnice

 b Wymiary, kolorystyka

Brama uchylna FUTURO i FUTURO PLUS przeznaczona jest do stosowania w zabudowie jednorodzinnej. Nowoczesne 
rozwiązania technologiczne, wielkoskalowa produkcja gwarantują najwyższą jakość produktu przy atrakcyjnej cenie.

 a Brama FUTURO w kolorze RAL 7024

 �KOLORYSTYKA

RAL 7024 RAL 8028

 �WYMIARY STANDARDOWE 
FUTURO

2370 x 2090    2470 x 2090 
2570 x 2090    2574 x 2185

 �WYMIARY NIESTANDARDOWE 
FUTURO

 ∙ szerokość do 3700 mm

 ∙ wysokość do 2700 mm

 ∙ powierzchnia do 9,5 m2

 �WZORY POSZYCIA

Poszycie z blachy T-10 malowanej 
proszkowo w strukturze stucco.

 a Blacha w strukturze stucco
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Bramy garażowe uchylne

GARSTA

Bramy garażowe uchylne serii GARSTA stanowią doskonałe rozwiązanie zarówno w  budownictwie indywidualnym jak 
i wielomieszkaniowym. Łączą one w sobie łatwą obsługę z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi.

Konstrukcja bram uchylnych gwarantuje cichą i niezawodną pracę. Bramy z serii GARSTA produkowane są w szerokiej gamie 
kolorystycznej i wzorniczej, z wieloma możliwymi opcjami wyposażenia.

 a Brama GARSTA EKO w kolorze RAL 8017

 �MODELE BRAM

B ra m a  u c h y l n a  G A R S TA 
produkowana jest w wielu kolorach, 
dowolnych wymiarach oraz 
z  możliwością zastosowania opcji 
dodatkowych.
EKO - brama w najprostszej wersji, 
a  zarazem najtańsza w systemie 
bram uchylnych.
CLASSIC - brama w szerokiej gamie 
kolorów z palety RAL.
PRO - brama z możliwością 
zamówienia w dowolnym wymiarze 
i z szeregiem opcji dodatkowych.
PREMIUM - poszycie bramy 
wykonane jest  z  b lachy 
i n d y w i d u a l n i e  f o r m o w a n e j  
i przypomina w niektórych wersjach 
poszycie bramy segmentowej. 
Brama występuje zarówno 
w  wersji z  ociepleniem jak i bez. 
Produkowana jest w wielu kolorach 
w tym także w drewnopodobnych.

 � ZALETY

Bramy uchylne GARSTA są 
zakupem na wiele lat. Tradycyjna 
i  niezawodna konstrukcja oraz 
n i e s k o m p l i k o w a n y  m o n t a ż 
przekładają się na atrakcyjną 
cenę. Mogą być wykonywane 
na indywidualne życzenie 
każdego klienta w   dowolnym 
wymiarze, kolorze i zestawie opcji 
dodatkowych.

 �KONSTRUKCJA

K o n s t r u k c j a  b ra m y  j e s t 
wykonywana z kształtowników 
s t a l o w y c h  o c y n k o w a n y c h . 
W  zależności od wersji poszycie 
bramy wykonywane jest z  blach 
powlekanych mocowanych do 
konstrukcji skrzydła lub z blach 
ocynkowanych dogrzewanych do 
skrzydła i poddawanych procesowi 
malowania proszkowego. Do 
produkcji skrzydeł zastosowano 
najnowsze technologię, dzięki 
czemu ich trwałość oraz dokładność 
wykonania są bardzo wysokie.

 b Brama GARSTA PREMIUM w kolorze Złoty dąb
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Bramy garażowe uchylne

Informacje techniczne
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Ościeżnica jest wykonywana z profili stalowych 
ocynkowanych. Wymiary profili są dostosowywane do 
wielkości bramy. Wszystkie elementy są ze sobą zespolone 
za pomocą połączeń spawanych lub skręcanych. Rama 
ościeżnicy jest jednym z  najważniejszych elementów 
konstrukcji bramy, zapewnia odpowiednią bazę dla części 
ruchomych.

1�Ościeżnica

 �OPCJE DODATKOWE

 ∙ docieplenie skrzydła
 ∙ inne kolory z palety RAL
 ∙ drzwi wejściowe w skrzydle 

bramy
 ∙ przygotowanie do późniejszego 

docieplenia skrzydła
 ∙ poziomy układ poszycia
 ∙ poziomy układ paneli PCV 

w wersji ocieplanej
 ∙ przetłoczenie wentylacyjne
 ∙ system synchronizacji pracy 

zatrzasków z napędem (wersja 
TOPLUX)

 ∙ przeszklenie
 ∙ unifikacja wyglądu bramy
 ∙ ościeżnice malowane lub okute 

blachą
 ∙ automatyka
 ∙ kratka wentylacyjna
 ∙ malowanie ramki przeszkleń
 ∙ system bezprowadnicowy
 ∙ hydrauliczny system równowa-

żenia ciężaru skrzydła
 ∙ wzmocniony próg
 ∙ ozdobne aplikacje pomiędzy 

panelami w wersji PREMIUM

Konstrukcja skrzydła bramy jest wykonana z profili 
ocynkowanych zamkniętych. W  zależaności od wersji 
kształtowniki są ze sobą łączone za pomocą specjalnych 
narożników lub są spawane. Niektóre wersje skrzydła oraz 
poszycie są malowane proszkowo. Te dwa rodzaje połączeń 
zapewniają odpowiednią stabilność skrzydła.

2�Poszycie

W bramach uchylnych Firmy LEGBUD GARGULA zastosowany 
jest system sprężyn naciągowych równoważący ciężar 
skrzydła bramy mający na celu wspomaganie procesu 
otwierania i zamykania bramy. Zapewniają one długotrwałą 
żywotność bramy i charakteryzują się bardzo małą 
awaryjnością.

3�Układ naciągowy

Element, który ustala rozstaw prowadnic, służy także do 
przykręcania płaskowników podwieszenia prowadnic. Na 
czas transportu i magazynowania przykręcany do górnego 
elementu ościeżnicy od strony wewnętrznej.

4�Łącznik prowadnic

Bramy  uchylne Firmy LEGBUD GARGULA są przystosowane 
do współdziałania z napędami umożliwiającymi zdalne 
otwierania i zamykanie. Oferta obejmuje napędy marki Nice 
oraz Sommer, wyposażone w siłownik, szynę jezdną, dwa 
nadajniki zdalnego sterowania oraz centralę sterującą. Aby 
napęd mógł prawidłowo współpracować z bramą konieczne 
jest opcjonalne doposażenie bramy w system synchronizacji 
TOPLUX.

5�Automatyka

W bramie jest zamontowany zamek z półwkładką, od 
strony wewnętrznej na zamku znajduję się dźwignia 
blokująca pozwalająca na blokowanie i  odblokowywanie 
zamka. Zamek za pomocą cięgien jest połączony z ryglami 
w dolnych narożach skrzydła.

6�Zamek i ryglowanie
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Bramy garażowe uchylne

Informacje techniczne

 �KOLORYSTYKA

RAL 7016 RAL 8014 RAL 8017 RAL 9016

 b GARSTA EKO

 b GARSTA CLASSIC

 b GARSTA PREMIUM

 �WYMIARY STANDARDOWE

2370 x 1990    2370 x 2090    2470 x 1990    2470 x 2090    2570 x 2090

 �WZORY POSZYCIA BRAM GARSTA PREMIUM

 �WYMIARY STANDARDOWE

2370 x 1940   2370 x 1990   

2370 x 2090   2370 x 2230   

2370 x 2280   2370 x 2380 

2420 x 1940   2470 x 1990

2470 x 2090   2470 x 2150

2470 x 2230   2470 x 2280

2470 x 2480   2570 x 2090

2570 x 2150   2570 x 2230

2720 x 2090   2720 x 2230

2970 x 2090

 �WYMIARY NIESTANDARDOWE  
BRAMY NIEOCIEPLANE

•	 szerokość do 4000 mm

•	 wysokość do 2800 mm

•	 powierzchnia do 9,5 m2

 �WYMIARY NIESTANDARDOWE  
BRAMY OCIEPLANE

•	 szerokość do 3900 mm

•	 wysokość do 2700 mm

•	 powierzchnia do 8,8 m2

 �WYMIARY NIESTANDARDOWE - BRAMY NIEOCIEPLANE I OCIEPLANE

 ∙ szerokość do 3000 mm

 ∙ wysokość do 2500 mm

 b GARSTA PRO

 �KOLORYSTYKA

RAL 3005 RAL 6020 RAL 7016

RAL 8004 RAL 8014 RAL 8017

RAL 9005 RAL 9006 RAL 9016

RAL 7024 mat RAL 8004 mat RAL 8017 mat

RAL 9005 mat Złoty Dąb Orzech

Dąb bagienny Winchester Antracyt
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Bramy garażowe uchylne

Informacje techniczne

 �MONTAŻ W OTWORZE  �MONTAŻ ZA OTWOREM

Wymiary montażowe potrzebne do 
prawidłowego doboru i wykonania 
bramy uchylnej montowanej 
w otworze:
T1 = 0 mm 
T2 = 0 mm
S = So – 30
H = Ho – 10
Nmin = 0 mm  (ręczna)
Nmin = 100 mm (automatyczna)
G - zależne od H

Wymiary montażowe potrzebne do 
prawidłowego doboru i wykonania 
bramy uchylnej montowanej za 
otworem:
T1 = 50 mm 
T2 = 50 mm
S min = So + 60 mm
S max = So + 90 mm
H min = Ho + 30 mm
H max = Ho + 50 mm
Nmin = 100 mm (ręczna)
Nmin = 150 mm (automatyczna)
G - zależne od H

OZNACZENIA
N - wysokość nadproża
S - szerokość bramy
So - szerokość światła otworu
H - wysokość bramy
Ho - wysokość światła otworu
T1 - przestrzeń boczna w garażu
T2 - przestrzeń boczna w garażu
G - głębokość garażu z wolną 
przestrzenią pod sufitem

N

G

H = Ho –10

 a Wymiary montażowe bramy uchylnej - 
montaż w otworze - rzut z boku

S = So – 30

T1 T2

 a Wymiary montażowe bramy uchylnej - 
montaż w otworze - rzut z góry

N

H = Ho + 50 Ho

G

 a Wymiary montażowe bramy uchylnej - 
montaż za otworem - rzut z boku

So

S = So + 90

T1 T2

 a Wymiary montażowe bramy uchylnej - 
montaż za otworem - rzut z góry

 b Wymiary montażowe

 �PRZESZKLENIA

Przeszklenia wykonane są z przeźroczystej szyby (pleksi). Przy zamówieniu przeszklenia 
należy zwrócić uwagę na wersję przetłoczeń skrzydła. W ofercie dostępnych jest kilka 
rodzajów przeszkleń, które mogą zostać wykonane według projektu zamawiającego.

665 mm x 345 mm 637 mm x 334 mm

R= 333 mm 600 mm x 270 mm
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Bramy garażowe roletowe

LG-77

Bramy roletowe LG-77 to wyroby wykorzystujące nowoczesną technologię z korzyścią dla wygody użytkownika. 

Płaszcz bramy „nawija się” na wał do skrzynki, co daje możliwość zaoszczędzenia miejsca zarówno w garażu jak i na podjeździe.

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.

 a Bramy roletowe w kolorze beżowym

 b Bramy roletowe w kolorze brązowym

 �MODELE BRAM

Bramy roletowe firmy LEGBUD 
GARGULA produkowane są z profili 
aluminiowych LG-77 wypełnionych 
poliuretanową pianką bezfreonową. 
Bramy produkowane  są  
w dowolnych rozmiarach i  szerokiej 
gamie kolorystycznej.

 �KONSTRUKCJA

Płaszcz bramy jest połączony 
z  rurą nawojową za pomocą tzw. 
wieszaków, które jednocześnie 
pełnią rolę blokady i uniemożliwiają 
podniesienie bramy po jej 
całkowitym zamknięciu, tym 
samym nie ma potrzeby stosowania 
dodatkowego zabezpieczenia. 
Bramy roletowe wyposażone 
są w  mechanizm awaryjnego 
podnoszenia bramy. W przypadku 
braku zasilania bramę można 
otworzyć ręcznie za pomocą korby.

 � ESTETYKA

Doskonałej  jakości  prof i le 
aluminiowe odporne na korozję 
gwarantują atrakcyjny wygląd 
bramy na wiele lat. Różnorodna 
kolorystyka pozwala dostosować 
wygląd bramy do elewacji budynku.

 �OPCJE DODATKOWE

 ∙ profil z otworami wentylacyjny-
mi

 ∙ profil przeszklony
 ∙ hamulec bezpieczeństwa
 ∙ listwa fotooptyczna
 ∙ fotokomórki
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Bramy garażowe roletowe

Informacje techniczne

2
2

3

1

5

4

6

Płaszcz bramy roletowej jest wykonany ze specjalnie 
profilowanych zamkniętych kształtowników aluminiowych 
wypełnionych bezfreonową pianką poliuretanową. 
Odpowiednio wyprofilowane zamki w górnej i dolnej części 
paneli pozwalają na łączenie się paneli które tworzą płaszcz 
bramy. Panele są dostępne w szerokiej gamie kolorów 
z palety RAL.

1�Płaszcz bramy

Prowadnice bramy są montowane za otworem wewnątrz 
zamykanego pomieszczenia pionowo wzdłuż bocznych 
krawędzi otworu.

2�Prowadnice

Hamulec bezpieczeństwa jest montowany na wale 
nawojowym, standardowo w bramach powyżej powierzchni 
9 m2. W mniejszych bramach opcja ta jest dostępna 
za dopłatą. Zadaniem hamulca bezpieczeństwa jest 
zapobieganie swobodnemu opadnięciu płaszcza bramy.

3�Hamulec inercyjny

Bramy roletowe LG-77 standardowo są wyposażone 
w siłownik elektryczny rurowy prawy. Siłownik jest zasilany 
napięciem 230V. Siłownik standardowo jest montowany po 
prawej stronie patrząc na bramę od wewnątrz garażu.

4�Napęd i mechanizm otwierania

W przypadku braku zasilania bramę można otworzyć ręcznie 
od wnętrza garażu z pomocą korby połączonej za pomocą 
cięgna z napędem.

5�Awaryjne otwieranie

Standardowo jest wykonywana częściowa osłona 
wału nawojowego dla bram do otworu o szerokości 
poniżej 2800 mm i wysokości poniżej 2800 mm. Bramy 
o większych wymiarach wyposażone są w pełną osłonę wału 
nawojowego. Skrzynka osłonowa jest wykonana z blachy 
stalowej powlekanej.

6�Osłona wału nawojowego
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Bramy garażowe roletowe

Informacje techniczne

Wymiary montażowe potrzebne do 
prawidłowego doboru i wykonania 
bramy roletowej:
T1min = 100 mm 
T2min = 100 mm
N min = 250 przy H < 2100 mm
N min = 300 przy H < 3000 mm
N min = 360 przy H < 3600 mm

OZNACZENIA
N - wysokość nadproża
S - szerokość bramy
So - szerokość światła otworu
H - wysokość bramy
Ho - wysokość światła otworu
T1 - przestrzeń boczna w garażu
T2 - przestrzeń boczna w garażu a Wymiary montażowe bramy 

roletowej - montaż za otworem - 
rzut z boku

N

H 

Ho 

 a Wymiary montażowe bramy roletowej - montaż 
za otworem - rzut z góry

S = So

T1 T2

 �MONTAŻ OD WEWNĄTRZ

 �WYMIARY

Bramy wykonujemy na dowolny wymiar.
Maksymalny wymiar bramy: szerokość 4500 mm x wysokość 3600 mm.

 �KOLORYSTYKA

Biały Kremowy Beżowy

Złoty Dąb Orzech RAL 8014

RAL 8019 RAL 7038 RAL 9006

RAL 7016 RAL 9005 RAL 5010

RAL 5011 RAL 6005 RAL 6009

RAL 3004 Mahoń Grafit DB703

Winchester Ciemne drewno

 b Wymiary, kolorystyka

 b Wymiary montażowe

 � TYPY MONTAŻU

 a Na mur od 
zewnątrz

 a W otworze do 
wewnątrz

 a W otworze do 
zewnątrz

 a Na mur od 
wewnątrz
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Bramy garażowe dwuskrzydłowe

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.

 a Brama dwuskrzydłowa w kolorze RAL 9006

 b Brama dwuskrzydłowa z wypełnieniem panelowym w kolorze RAL 8017

 �MODELE BRAM

Bramy garażowe dwuskrzydłowe 
w  standardzie wykonywane 
są z  symetrycznym podziałem 
skrzydeł, pierwsze otwiera się 
skrzydło prawe. Na życzenie klienta 
istnieje możliwość wykonania 
podziału asymetrycznego.

 �KONSTRUKCJA

Konstrukcja bramy dwuskrzydłowej 
(ościeżnica i skrzydła) wykonane 
są z  kształtowników stalowych 
zabezpieczonych antykorozyjnie 
i malowane proszkowo lub 
pokrywane poliestrem.Wypełnienie 
wykonane jest z  blachy stalowej 
ocynkowanej. Solidne stalowe 
zawiasy,  metalowy zamek 
z  wkładką patentową oraz szereg 
wzmocnień skrzydła stanowią o ich 
wysokiej jakości konstrukcyjnej.

 �OPCJE DODATKOWE

 ∙ docieplenie skrzydła
 ∙ inny kolor z palety RAL
 ∙ asymetryczny podział skrzydeł
 ∙ skrzydło lewe otwierane jako 

pierwsze
 ∙ drzwi osobowe
 ∙ przeszklenie
 ∙ przygotowanie do późniejszego 

docieplenia skrzydła
 ∙ przetłoczenie wentylacyjne
 ∙ kratka wentylacyjna
 ∙ dodatkowy zamek
 ∙ uchwyt na kłódkę
 ∙ wewnętrzne poszycie skrzydła 

z blachy w bramach ocieplanych
 ∙ unifikacja wyglądu bramy
 ∙ ościeżnice malowane lub okute 

blachą
 ∙ ozdobne aplikacje pomiędzy 

panelami w wersji z  wypełnie-
niem panelowym
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Bramy garażowe dwuskrzydłowe

Informacje techniczne

Skrzydła bramy są ryglowane w dwóch miejscach na dole 
i na górze skrzydeł. Taki układ  powoduje że zamknięcie 
bramy jest bardzo solidne.

1�Ryglowanie skrzydeł

Stopki zapobiegające niekontrolowanemu zamknięciu się 
skrzydła są standardowym wyposażeniem bramy. Blokady te 
są montowane zarówno do skrzydła czynnego jak i biernego.

2�Bezpieczeństwo

Konstrukcja bramy wykonywana jest z  odpowiednio 
dobranych profili stalowych ocynkowanych gwarantujących 
wysoką sztywność skrzydła i  ościeżnicy. W standardzie 
dostępny jest symetryczny podział skrzydeł. Brama 
z asymetrycznym podziałem skrzydeł jest dostępna jest jako 
opcja. Brama występuje również w wersji ocieplanej.

3�Wersje wykonania bramy

Patrząc od zewnętrznej strony bramy standardowo 
skrzydłem czynnym w którym montowany jest zamek 
jest skrzydło po stronie prawej. Rozwiązanie odwrotne 
dostępne jako opcja. Skrzydło bierne jest wyposażone 
w specjalny system ryglowania umożliwiający jednoczesne 
odblokowanie rygli na dole i górze skrzydła.

4�Zamek i ryglowanie

1

2

34

1
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Bramy garażowe dwuskrzydłowe

Informacje techniczne

 �MONTAŻ PRZED OTWOREM  �MONTAŻ W OTWORZE

Wymiary montażowe potrzebne do 
prawidłowego doboru i wykonania 
bramy dwuskrzydłowej montowanej 
przed otworem:
N - bez znaczenia
S min = So + 60 mm
S max = So + 120 mm
Ho min = H + 30 mm
Ho max = H + 60 mm

Wymiary montażowe potrzebne do 
prawidłowego doboru i wykonania 
bramy dwuskrzydłowej montowanej 
w otworze:
N - bez znaczenia
S = So – 30 mm
H = Ho – 10 mm

OZNACZENIA
N - wysokość nadproża
S - szerokość bramy
So - szerokość światła otworu
H - wysokość bramy
Ho - wysokość światła otworu

So

S

 a Wymiary montażowe bramy 
dwuskrzydłowej - montaż przed otworem 
- rzut z góry

N

Ho
H

 a Wymiary montażowe bramy 
dwuskrzydlowej - montaż przed 
otworem - rzut z boku

N

H = Ho – 10

 a Wymiary montażowe bramy 
dwuskrzydłowej - montaż 
w otworze - rzut z boku

 a Wymiary montażowe bramy 
dwuskrzydłowej - montaż w otworze - 
rzut z góry

So

 b Wymiary montażowe

 b Kolorystyka, przeszklenia

 �KOLORYSTYKA

RAL 3005 RAL 6020 RAL 7016

RAL 8004 RAL 8014 RAL 8017

RAL 9005 RAL 9006 RAL 9016

RAL 7024 mat RAL 8004 mat RAL 8017 mat

RAL 9005 mat Złoty Dąb Orzech

Dąb bagienny Winchester Antracyt

 �PRZESZKLENIA

Przeszklenia wykonane są z przeźroczystej szyby (pleksi). Przy zamówieniu przeszklenia 
należy zwrócić uwagę na wersję przetłoczeń skrzydła. W ofercie dostępnych jest kilka 
rodzajów przeszkleń, które mogą zostać wykonane według projektu zamawiającego.

665 mm x 345 mm 637 mm x 334 mm R= 333 mm 600 mm x 270 mm
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Garaże wolnostojące

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.

 a Garaż w kolorze RAL 8017

 b Garaż w kolorze RAL 7024

 �MODELE GARAŻY

W podstawowej ofercie firmy 
znajdują się garaże o dwóch 
wymiarach. Poszycie może być 
wykonane z blachy ocynkowanej 
lub malowanej.

 �KONSTRUKCJA

Konstrukcja garaży jest wykonana 
z  kształtowników stalowych 
ocynkowanych, co zabezpiecza 
garaż przed korozją. Ściany boczne 
przytwierdzone są za pomocą 
nitów stalowych, natomiast 
blachy dachowe wkrętami 
samowiercącymi z uszczelką.

 �OPCJE DODATKOWE

 ∙ inny kolor z palety RAL
 ∙ garaż szeregowy ze wspólną 

ścianą
 ∙ brama GARSTA w poszyciu 

z blach malowanych
 ∙ drzwi osobowe w skrzydle 

bramy
 ∙ drzwi osobowe w ścianie 

bocznej
 ∙ uchwyt na kłódkę przy drzwiach
 ∙ brama dwuskrzydłowa
 ∙ przeszklenie w ścianie bocznej
 ∙ ozdobne aplikacje pomiędzy 

panelami w wersji z  wypełnie-
niem panelowym
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Garaże wolnostojące

Informacje techniczne

3

1

2

 �WYMIARY STANDARDOWE

Garaże produkowane są w dwóch standardowych wymiarach:

3000 x 5000 x 2100 x 2000

3000 x 6000 x 2100 x 2000

(szerokość  x  długość  x  wysokość z przodu  x  wysokość z tyłu)

Istnieje możliwość zamówienia garażu w wymiarach niestandardowych na indywidualne 
zamówienie.

W garażu wolnostojącym standardowo montowana jest 
brama uchylna Garsta. Brama rozwierna, segmentowa jak 
również drzwi w ścianie bocznej są dostępne jako opcja.

1�Brama

Dach garażu jednospadowy, spad dachu realizowany od 
przodu gargażu (bramy) w kierunku ściany tylnej.

2�Dach

Ściany garażu wykonane jako jeden element do skręcenia na 
narożach w czasie montażu garażu. Garaż po zmontowaniu 
powinien zostać przytwierdzony do podłoża.

3�Ściany

Istnieje możliwość wykonania garażu jako garażu 
podwójnego lub wielokrotnego. Ściany wspólne w takich 
garażach występują z wypełnieniem lub bez.

4�Garaż podwójny

 �KOLORYSTYKA

RAL 3005 RAL 6020 RAL 7016

RAL 8004 RAL 8014 RAL 8017

RAL 9005 RAL 9006 RAL 9016

RAL 7024 mat RAL 8004 mat RAL 8017 mat

RAL 9005 mat Złoty Dąb Orzech

Dąb bagienny Winchester Antracyt

 b Wymiary, kolorystyka

1

1

2

3

4
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Drzwi jednoskrzydłowe

Informacje techniczne

W ofercie firmy LEGBUD GARGULA znajdują się drzwi stalowe jednoskrzydłowe na zawiasach. Z uwagi na szeroką gamę 
kolorów i rodzajów wypełnień łatwo dopasować je do innych elementów stolarki, elewacji czy innych produktów LEGBUD 
GARGULA. Mogą być wykonane w różnych wymiarach i ciekawym wzornictwie (blacha stalowa ocynkowana pokryta warstwą 
w odpowiednim kolorze, wypełnienie panelem aluminiowym o grubości 18,5 mm, czy panelami dostępnymi w ofercie bram 
segmentowych).

 �WYPEŁNIENIE STANDARDOWE

Standardowe drzwi stalowe wykonane 
są z blachy trapezowej T-10. Docieplenie 
w  przypadku tych drzwi wykonane 
jest ze styropianu, od wewnątrz drzwi 
są wykończone białym panelem PCV. 
Maksymalny wymiar drzwi szerokość 
1300 mm x wysokość 2700 mm.

 �WYPEŁNIENIE PANELOWE

W drzwiach z wypełnieniem panelowym 
poszycie drzwi wykonane z panela 
stalowego z  ociepleniem z płyt 
styropianowych. W  ofercie dostępne 
są również drzwi wypełnione panelem 
roletowym LG-77 ocieplonym pianką 
poliuretanową.

 �WYPEŁNIENIE SEGMENTOWE

W drzwiach z wypełnieniem segmentowym 
poszycie wykonane jest z  panela 
o  grubości 40  mm z  przetłoczeniem 
poziomym lub bez przetłoczeń (panel 
gładki). Ocieplenie: pianka poliuretanowa, 
bezfrenowa. Maksymalny wymiar 
drzwi szerokość 1300  mm x wysokość 
2700  mm. Kolorystyka: jak w bramach 
segmentowych.

 �KOLORYSTYKA

RAL 3005 RAL 6020 RAL 7016

RAL 8004 RAL 8014 RAL 8017

RAL 9005 RAL 9006 RAL 9016

RAL 7024 mat RAL 8004 mat RAL 8017 mat

RAL 9005 mat Złoty Dąb Orzech

Dąb bagienny Winchester Antracyt

 b Kolorystyka, wzory

panelowe pojedyncze bez przetłoczeń

 b Drzwi z wypełnieniem segmentowym

 b Drzwi z wypełnieniem panelowym

 b Drzwi z wypełnieniem standardowym
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Ogrodzenia posesyjne

NORMA i ekoNORMA

 a Norma N-1/ekoNorma  a Norma N-3

 a Norma N-4  a Norma N-6  a Norma N-7

 a Norma N-2

 a Norma N-8  a Norma N-9  a Norma N-11

 a Norma N-12  a Norma N-14 a Norma N-13

 b System NORMA N-12

 � SYSTEMY OGRODZEŃ

Ogrodzenia f irmy LEGBUD 
G A R G U L A  d o s t ę p n e  s ą 
w systemach NORMA i ekoNORMA 
oraz PARADA i  ekoPARADA. 
W  każdym systemie dostępne są 
bramy ogrodzeniowe (przesuwne 
i  dwuskrzydłowe), furtki, przęsła 
ogrodzeniowe oraz słupki.

 �ASORTYMENT

Systemy ogrodzeń obejmują 
pełny asortyment elementów 
do kompleksowego wykonania 
ogrodzenia posesji: tradycyjne 
bramy ogrodzeniowe rozwierne, 
bramy przesuwne (sprawdzające 
się w miejscach, gdzie nie ma wolnej 
przestrzeni bezpośrednio przed 
bramą np. blisko chodnika, ruchliwej 
drogi czy innej przeszkody), furtki 
przęsła ogrodzeniowe oraz słupki.

 b Wzory wypełnień

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

W systemach ogrodzeń zastosowano różnego rodzaju kształtowniki. Wszystkie elementy w standardzie zabezpieczone są 
antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz malowanie proszkowe, standardowy kolor RAL 8028.
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Ogrodzenia posesyjne

PARADA i ekoPARADA

Systemy ogrodzeń PARADA i ekoPARADA charakteryzują się wielkim bogactwem wzornictwa. Jest on wykonywany przy 
użyciu najwyższej jakości surowców, co daje gwarancję trwałości jak również estetyki w każdym detalu.

 a Parada P-1  a Parada P-2

 a Parada P-3  a Parada P-4/ekoParada

 a System PARADA P-1

 �AUTOMATYKA

Bramy mogą być otwierane 
ręcznie, jednak zastosowanie 
napędu elektrycznego ze zdalnym 
sterowaniem znacznie podnosi 
komfort użytkowania. 

 �BOGACTWO WYMIARÓW

Systemy ogrodzeniowe firmy 
LEGBUD GARGULA dostępne są 
w różnych wersjach wypełnień, 
o różnorodnych kształtach oraz 
w wielu wymiarach, co pozwala 
spełniać oczekiwania każdego 
klienta. Segmenty ekoNORMA 
i  ekoPARADA oferowane są 
w  wymiarach 2500x1200 oraz 
2500x1450 mm.

 �WZORNICTWO

System PARADA i ekoPARADA 
ze względu na dużą różnorodność 
w y p e ł n i e n i a  e l e m e n t a m i 
dekoracyjnymi polecany jest do 
stosowania w ekskluzywnych 
budynkach mieszkalnych, zabytkach 
oraz obiektach kultu religijnego. 

 b Wzory wypełnień
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Bramy przemysłowe segmentowe

Konstrukcja bramy segmentowej przemysłowej sprawia, że brama ta może być stosowana do otworów o dużych wymiarach 
oraz gdzie występuję duża częstotliwość jej używania. 

 a Brama segmentowa w kolorze RAL 7016 z drzwiami 

 b Brama segmentowa w kolorze RAL 9006 z przeszkleniami

 �KONSTRUKCJA

Skrzydło bramy składa się z paneli 
stalowych wypełnionych pianką 
poliuretanową o grubości 40 mm. 
Panele są dostępne w szerokiej 
gamie przetłoczeń, kolorów, a także 
oklein drewnopodobnych. Przy 
szerokich bramach do paneli od 
środka zamykanego pomieszczenia 
są montowane specjalne profile 
wzmacniające. Brama segmentowa 
przemysłowa w wersji z  napędem 
ręcznym może być wyposażona 
wprzekładnię łańcuchową.

 �BEZPIECZEŃSTWO

Bramy segmentowe przemysłowe 
są wyposażone w system 
równoważenia ciężaru skrzydła 
bramy realizowany za pomocą 
sprężyn skrętnych. Standardowo 
każda brama segmentowa 
przemysłowa wyprodukowana 
przez Firmę LEGBUD GARGULA 
jest wyposażona w zabezpieczenie 
przed skutkami opadnięcia płaszcza 
bramy w  przypadku pęknięcia 
sprężyny oraz zabezpieczenie 
przed skutkami opadnięcia płaszcza 
bramy w przypadku pęknięcia linki.

 �OPCJE DODATKOWE

 ∙ inny kolor z palety RAL
 ∙ przekładnia łańcuchowa
 ∙ automatyka
 ∙ niskie prowadzenie
 ∙ dostosowanie do napędu
 ∙ drzwi przejściowe
 ∙ samozamykacz do drzwi przej-

ściowych
 ∙ kratka wentylacyjna
 ∙ pochwyt do ręcznego podno-

szenia
 ∙ zamek
 ∙ dodatkowa zasuwa
 ∙ unifikacja wyglądu bramy
 ∙ wizualizacja
 ∙ przeszklenie
 ∙ panel przeszklony
 ∙ okleina
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Bramy przemysłowe segmentowe

Informacje techniczne

1

2

5

4

3

Brama segmentowa przemysłowa nie posiada ościeżnicy, 
funkcję głównego elementu konstrukcyjnego stanowią 
kątowniki pionowe do których są mocowane prowadnice 
jezdne rolek. Kątowniki pionowe a także pozostałe elementy 
bramy są montowane za otworem od środka zamykanego 
pomieszczenia.

1�Kątowniki pionowe

Skrzydło bramy jest wykonywane z paneli o wysokościach 
500 i 610 mm które są odpowiednio konfigurowane w celu 
osiągnięcia żądanej wysokości skrzydła, jeżeli zachodzi taka 
potrzeba górny panel jest docinany. Panele są montowane 
w bramie od dołu od wymiaru najszerszego. Niezależnie od 
wybranego rodzaju paneli od środka pomieszczenia mają 
one zawsze kolor biały.

2�Poszycie

Sprężyny skrętne będące podstawowym elementem 
systemu równoważenia ciężaru skrzydła bramy są obliczane 
dla 50 000 cykli. Jest to minimalna ilość otwarć i zamknięć, 
dla których przeliczono sprężyny.

3�Układ naciągowy

W celu zwiększenia stabilności podwieszonych prowadnic 
poziomych a także ułatwienia montażu brama jest 
standardowo wyposażona w profil łączący prowadnice.

4�Łącznik prowadnic

Pomieszczenia w których zamontowano bramę 
segmentową przemysłową wyposażoną w napęd powinny 
dysponować dodatkowym wejściem. Jest to spowodowane 
koniecznością dostępu do systemu awaryjnego otwierania 
bramy w przypadku np. braku prądu. Napędy do bram 
segmentowych przemysłowych wymagają zasilania 3x380V.

5�Automatyka
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Bramy przemysłowe segmentowe

Informacje techniczne

 a Wymiary montażowe bramy przemysłowej segmentowej - 
montaż za otworem - rzut z boku

N

Ho

G

 a Wymiary montażowe bramy przemysłowej segmentowej - 
montaż za otworem - rzut z góry

SoT1 T2

Wymiary montażowe potrzebne do 
prawidłowego doboru i wykonania 
bramy przemysłowej segmentowej 
ze standardowym prowadzeniem:
Sw = So – 30 mm
Hw = Ho
N min = 400 mm
G min = Ho + 1100 mm
T1 = 120 mm
T2 = 300 mm (ręczna)
T2 = 400 mm (automatyczna)

Wymiary montażowe potrzebne do 
prawidłowego doboru i wykonania 
bramy przemysłowej segmentowej 
z prowadzeniami niestandardowymi 
- pionowym, wysokim i pod kątem:
Sw = So – 30 mm
Hw = Ho
N min = Ho + 500 mm (pionowe)
N min = 400 mm (pod kątem)
N min - indywidualnie (wysokie)
G min - indywidualnie
T1 = 120 mm
T2 = 400 mm

OZNACZENIA
N - wysokość nadproża
Sw - szerokość światła wjazdu
So - szerokość otworu
Hw - wysokość światła wjazdu
Ho - wysokość otworu
T1 - przestrzeń boczna w garażu
T2 - przestrzeń boczna w garażu
G - głębokość garażu z wolną 
przestrzenią pod sufitem

 b Wymiary montażowe

 b Kolorystyka, przeszklenia

 �PRZESZKLENIA

Przeszklenia wykonane są z przeźroczystej szyby (pleksi). Przy zamówieniu przeszklenia 
należy zwrócić uwagę na wersję przetłoczeń skrzydła. W ofercie dostępnych jest kilka 
rodzajów przeszkleń, które mogą zostać wykonane według projektu zamawiającego.

 �KOLORYSTYKA

RAL 3000 RAL 5010 RAL 7016

RAL 8014 RAL 8017 RAL 9006

RAL 9007 RAL 9016 Złoty Dąb

Orzech Dąb bagienny Winchester

Antracyt

665 mm x 345 mm 637 mm x 334 mm R= 333 mm 600 mm x 270 mm
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Bramy przemysłowe podwieszane

Informacje techniczne

Podwieszane przesuwne bramy przemysłowe są łatwe i praktyczne w użytkowaniu. Produkowane są w wersji jedno lub 
dwuskrzydłowej. Doskonale sprawdzają się w otworach o dużej szerokości. Wszystkie elementy konstrukcji zabezpieczone 
antykorozyjnie. Dostępne w wielu rozmiarach i kolorach.

1

2

4

3

1

Poszycie skrzydeł bramy przesuwnej podwieszanej 
jest wykonywane z  blachy ocynkowanej trapezowanej, 
wysokość trapezu T-8. Standardowy układ przetłoczeń 
poszycia skrzydła pionowy. Blacha poszycia jest dostępna w 
szerokiej gamie kolorów z palety RAL. Konstrukcja skrzydła 
wykonywana jest z odpowiednio dobranych profili stalowych 
ocynkowanych gwarantujących wysoką sztywność skrzydła.

1�Poszycie i konstrukcja

Standardowo brama jest wykonywana z jednym skrzydłem 
które może być otwierane na prawą lub lewą stronę. Jako 
opcja jest dostępna brama w  wersji dwuskrzydłowej 
z  symetrycznym lub asymetrycznym podziałem skrzydeł. 
Brama występuje również w wersji ocieplanej.

2�Wersje wykonania bramy

Prowadzenie dolne jest realizowane poprzez zestaw 
prowadników montowanych do podłoża oraz specjalnie 
wyprofilowany dolny kształtownik skrzydła. Prowadniki 
znajdują się po lewej i prawej stronie zamykanego otworu 
a w przypadku bramy dwuskrzydłowej na środku otworu.

3�Prowadzenie dolne

Prowadzenie górne jest realizowane z pomocą szyny jezdnej 
oraz zestawu wózków. Szyna jezdna jest montowana do 
ściany za pomocą specjalnych wieszaków i kątowników 
montażowych, takie rozwiązanie umożliwia zamontowanie 
szyny w linii prostej nawet w przypadku nierówności 
nadproża. W szynie poruszają się wózki jezdne do których 
jest podwieszone skrzydło.

4�Prowadzenie górne
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Bramy przemysłowe podwieszane

Informacje techniczne

Wymiary montażowe potrzebne do 
prawidłowego doboru i  wykonania 
bramy przemysłowej podwieszanej 
dwuskrzydłowej z symetrycznym 
podziałem skrzydeł:
So = Sw
Ho = Hw
N min = 210 mm
T1 = 1/2 So + 150 mm
T2 = 1/2 So + 150 mm

Dla bramy jednoskrzydłowej 
wymagane z prawej lub lewej strony 
w zależności od kierunku otwierania 
bramy:
T1 lub T2 = So + 170 mm 

OZNACZENIA
N - wysokość nadproża
Sw - szerokość światła wjazdu
So - szerokość otworu
Hw - wysokość światła wjazdu
Ho - wysokość otworu
T1 - przestrzeń boczna w garażu
T2 - przestrzeń boczna w garażu
G - głębokość garażu z wolną 
przestrzenią pod sufitem

N

Ho

 a Wymiary montażowe bramy przemysłowej podwieszanej - rzut z boku

 a Wymiary montażowe bramy przemysłowej podwieszanej - rzut z góry

S = SoT1 T2

 b Wymiary montażowe

 �KOLORYSTYKA

RAL 3005 RAL 6020 RAL 7016

RAL 8004 RAL 8014 RAL 8017

RAL 9005 RAL 9006 RAL 9016

RAL 7024 mat RAL 8004 mat RAL 8017 mat

RAL 9005 mat Złoty Dąb Orzech

Dąb bagienny Winchester Antracyt

 �PRZESZKLENIA

Przeszklenia wykonane są z przeźroczystej szyby (pleksi). Przy zamówieniu przeszklenia 
należy zwrócić uwagę na wersję przetłoczeń skrzydła. W ofercie dostępnych jest kilka 
rodzajów przeszkleń, które mogą zostać wykonane według projektu zamawiającego.

665 mm x 345 mm 637 mm x 334 mm R= 333 mm 600 mm x 270 mm

 b Kolorystyka, przeszklenia
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Bramy przemysłowe roletowe

Każdy element bramy przemysłowej został zaprojektowany tak aby nieprzerwanie pracować w najtrudniejszych warunkach. 

Bramy roletowe przemysłowe sprawdzają się wszędzie tam, gdzie każda wolna przestrzeń robocza lub magazynowa 
w pomieszczeniu jest na wagę złota. Stosowane są jako zamknięcie dużych otworów w halach magazynowych i produkcyjnych. 
Brama roletowa nie wymaga prowadnic poziomych, dzięki czemu wymaga o wiele mniej przestrzeni do montażu i pracy. System 
nawojowy bramy roletowej można także umieścić na zewnątrz budynku, uzyskując dodatkową wolną przestrzeń.

 �MODELE BRAM

Bramy roletowe firmy LEGBUD 
GARGULA produkowane są z profili 
aluminiowych LG-77 wypełnionych 
poliuretanową pianką bezfreonową. 
B ra m y  p ro d u k o w a n e  s ą 
w dowolnych rozmiarach i szerokiej 
gamie kolorystycznej.

 �KONSTRUKCJA

Płaszcz bramy jest połączony 
z  rurą nawojową za pomocą tzw. 
wieszaków, które jednocześnie 
pełnią rolę blokady i uniemożliwiają 
podniesienie bramy po jej 
całkowitym zamknięciu, tym 
samym nie ma potrzeby stosowania 
dodatkowego zabezpieczenia. 
Bramy roletowe wyposażone 
są w mechanizm awaryjnego 
podnoszenia bramy. W przypadku 
braku zasilania bramę można 
otworzyć ręcznie za pomocą korby, 
lub przekładni łańcuchowej.

 � ESTETYKA

Dzięki materiałom z których zostały 
wykonane bramy roletowe można 
je dopasować wzorem do elewacji 
budynku oraz malować na dowolny 
kolor z palety RAL.

 �HAMULEC INERCYJNY

Hamulec bezpieczeństwa jest 
montowany w standardzie we 
wszystkich bramach roletowych 
przemysłowych. W przypadku 
zastosowania napędów rurowych 
znajduje się po przeciwnej 
stronie napędu, a w przypadku 
zastosowaniu napędów bocznych 
jest on zintgrowany z napędem. 
Zadaniem hamulca bezpieczeństwa 
jest zapobieganie swobodnemu 
opadnięciu płaszcza bramy.

 a Brama roletowa w kolorze antracytowym

 b Brama roletowa w kolorze białym
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Bramy przemysłowe roletowe

Informacje techniczne

Pancerz bramy roletowej wykonany jest z profili aluminiowych 
o grubości 18,5 mm wypełnionych utwardzoną pianką 
poliuretanową. Jest mocny, lekki i odporny na warunki 
atmosferyczne. Zapewnia komfort oraz bezpieczeństwo 
użytkowania.

1�Pancerz bramy

Prowadnice aluminiowe montowane są wzdłuż bocznych 
krawędzi otworu, wyposażone są w uszczelki szczotkowe 
i ślizgi. W przypadku bram powyżej 4500 mm szerokości 
prowadnice wyposażone są w tzw. szturm haki które chronią 
pancerz przed wypadnięciem w przypadku podmuchów 
silnego wiatru.

2�Prowadnice

W bramach przemysłowych w zależności od gabarytu bramy
i częstotliwości użytkowania możemy wyróżnić dwa typy 
napędów:
•	napędy rurowe zasilane napięciem 230 V przeznaczone do 

sporadyczego użytku i stosowane są w bramach do 25 m2

•	napędy boczne zasilane napięciem 3x400V przeznaczone 
do intensywej pracy i stosowane są w bramach do 40 m2.

W przypadku braku zasilania bramę można otworzyć za 
pomocą korby lub, w przypadku zastosowania napędu 
bocznego, przy pomocy przekładni łańcuchowej.
Wał nawojowy oraz napęd mogą zostać osłonięte dodatkową 
obudową np. w przypadku montażu na zewnątrz.

5�Napęd Listwa fotooptyczna jest opcjonalna i może zostać 
zamontowana w dolnej uszczelce. Działanie listwy 
fotooptycznej polega na wykryciu ugięć w uszczelce 
w przypadku zetknięcia bramy z przeszkodą, dzięki czemu 
ani przedmiot pod bramą, ani sama brama nie ulegnie 
uszkodzeniu.

6�Listwa fotooptyczna

Zalecany jest przy bramach które pracują w naprawdę 
trudnych, wietrznych warunkach i są narażone na 
zdecydowane podmuchy oraz przeciągi w halach 
przemysłowych.

7�System WindOn

Bramy roletowe mogą być zaopatrzone w przeszklenia, 
które umożliwiają dodatkowe doświetlenie wnętrza oraz 
w profile wentylacyjne.

3�Profile przeszklone 4�Profile wentylacyjne

 �WYMIARY

Bramy wykonujemy na dowolny wymiar.
Maksymalny wymiar bramy: szerokość 6400 mm x wysokość 6000 mm.

 �KOLORYSTYKA

Biały Kremowy Beżowy

Złoty Dąb Orzech RAL 8014

RAL 8019 RAL 7038 RAL 9006

RAL 7016 RAL 9005 RAL 5010

RAL 5011 RAL 6005 RAL 6009

RAL 3004 Mahoń Grafit DB703

Winchester Ciemne drewno

 b Wymiary, kolorystyka

5

2
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1
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4
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Ogrodzenia przemysłowe

Informacje techniczne

Ogrodzenia przemysłowe stanowią właściwe rozwiązanie problemu ogradzania dla obiektów przemysłowych, hal, 
hipermarketów, placów, parkingów, fabryk i obiektów sportowych.

System ogrodzeń może być wyposażony w bramy dwuskrzydłowe lub przesuwne. W skład systemu wchodzą również furtki, 
segmenty i słupki oraz automatyka do bram.

Ogrodzenia cechuje łatwość montażu oraz estetyka wyglądu. Stanowią one ważny element zabezpieczenia terenu przed 
wpływem czynników zewnętrznych.

 �OGRODZENIA PANELOWE

Ogrodzenia przemysłowe panelowe naszej firmy są łatwe i wygodne w montażu 
ponieważ słupki i panele można zmontować bez żadnych specjalistycznych narzędzi. 
Panel jest zamocowany do słupka z wykorzystaniem haków i nakrętek. Panele są łączone 
za pomocą złączek.

 a Panel 3D a Brama rozwierna - panel 3D

 b Wzory

 �OGRODZENIA Z KSZTAŁTOWNIKÓW

W produkcji ogrodzeń przemysłowych z kształtowników stosuję się nowoczesną 
technologię. Ogrodzenia przemysłowe z kształtowników charakteryzują się typowymi 
wymiarami elementów, co ma istotny wpływ na niską cenę produktów. W standardzie 
stosuje się kształtowniki zamknięte.

 a Brama przesuwna z kształtowników a Panel ogrodzeniowy 
z kształtowników
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