
PRIEMYSELNÉ 
SEKCIONÁLNE BRÁNY



GARANTOVANÁ 
BEZPEČNOSŤ

Garantujeme prevádzkovú 
bezpečnosť našich priemyselných 
brán. Brány spĺňajú európske 
bezpečnostné požiadavky EN 
12604, EN 12453, EN 12424, EN 
12425, EN 12426.

ŽIVOTNOSŤ 
POTVRDENÁ SKÚŠKAMI

Pri výrobe brán sa používajú diely s 
vysokou antikoróznou odolnosťou:
- lakované bočné kryty a torzné pružiny
- sendvičové panely s
polyuretánovým povlakom,
modifikovaný polyamidovými
časticami (PUR-PA);

- koľajnicový systém vyrobený zo
žiarovo pozinkovanej ocele.

Testy potvrdili: krídlo brány zostáva 
bez korózie až 15 rokov prevádzky v 
pobrežných oblastiach.

ENERGETICKÁ
EFEKTÍVNOSŤ

Oceľové panely vyplnené penovým 
polyuretánom majú skvelé 
tepelnoizolačné vlastnosti. Takéto 
brány zabezpečujú príjemnú teplotu v 
priemyselných budovách a umožňujú
úsporu nákladov na vykurovanie.

SILA A 
SPOĽAHLIVOSŤ

Oceľový sendvičový panel, vyplnený 
polyuretánom s vysokou hustotou, zaisťuje 
tuhosť panelu a vysokú odolnosť voči 
nárazom a zaťaženiu vetrom. Dvere ProPlus 
znesú zaťaženie až 700 Pa, čo je 
porovnateľné so silou vetra 120 km/h.

ŠIROKÝ VÝBER
MOŽNOSTÍ MONTÁŽE

10 typov uchytenia umožňuje inštaláciu brán 
do otvorov s mnohými rôznymi 
vlastnosťami. Brány sú vyrábané 
individuálne pre konkrétny otvor v 
rozmeroch po 5 mm na výšku a šírku.

DOSTUPNÝA 
KVALITATÍVNY SERVIS

Spoločnosť BRATEC dodáva brány 
nielen s vysokou kvalitou, ale zaisťuje 
rýchly a kvalitatívny servis.

TRVÁCNY
NÁTER

Široký sortiment vyrábaných priemyselných 
brán uľahčuje výber brán s vlastnosťami, 
ktoré vyhovujú individuálnym potrebám:
- brány ProPlus a ProTrend zo 

sendvičových panelov;
- panoramatické brány AluPro,

AluTherm a AluTrend.
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Oceľové panely vyplnené polyuretánovou penou na zabezpečenie 
dobrej tepelnej izolácie.

Konštrukcia panelu zaisťuje ochranu proti privretiu prstov 
podľa európskej bezpečnostnej normy EN 12604.

Konštrukcia uzavretého profilu zaisťuje vysokú odolnosť 
panelov a eliminuje delamináciu v dôsledku prehriatia alebo 
náhleho spustenia krídla brány.

4-vrstvová kovová konštrukcia v upevňovacích bodoch robí 
panel pevnejším. Odolné spojenie oceľových krídel zabraňuje 
delaminácii pri náhlom spustení brány.

Odolný polyuretánový náter zaisťuje vysoké antikorózne 
vlastnosti bránového systému.

Priľnavý lak zaisťuje dobrú priľnavosť oceľových plechov a peny 
chrániacu panel pred rosením pary pri zahrievaní na slnku.

Mrazuvzdorné gumové tesnenie EPDM zaručuje vysokú 
tepelnú a zvukovú izoláciu.
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Dokonalá konštrukcia
sendvičových panelov



Brány ProTrend sú odolné a bezpečné: štandardná sada obsahuje 
pružinové a brzdné ochranné systémy bez akýchkoľvek 
dodatočných nákladov.
Odolnosť pružín našich priemyselných sekcionálnych brán je 
dimenzovaná na 25 000 cyklov otvorenia-zatvorenia. To je 
porovnateľné s približne 17 rokmi každodenného používania so 4 
cyklami otvorenia a zatvorenia denne počas celého obdobia.

•Sendvičový panel s hrúbkou 40 mm.
• 

• 

Valčekové konzoly a pánty
vyrobené z pozinkovanej ocele.
Maximálny rozmer brány ―
7000×6000 mm.Cenovo dostupné Na použitie

na priemyselných 
budovách

Praktické priemyselné 
brány ProTrend



Energeticky úsporné 
priemyselné brány ProPlus

•Sendvičový panel s hrúbkou 45 mm.
• 

• 

Valčekové konzoly a pánty
vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.
Maximálny rozmer brány ―
8000×7000 mm.

Pre budovy s 
vysokou vlhkosťou

Pre regióny s chladným 
podnebím

Vrátane severných 
regiónov! 

Pevný a dobre izolovaný sendvičový panel umožňuje použitie brán 
ProPlus v oblastiach s vysokým zaťažením vetrom, v chladnom podnebí 
(vrátane severných oblastí), ako aj v budovách s prísnymi požiadavkami na 
tepelnú izoláciu.

Brány ProPlus sa dokonale hodia na prevádzku v podmienkach vysokej 
vlhkosti: auto-umyvárne a priemyselné oblasti.

Stredové pánty a valčekové konzoly z nehrdzavejúcej ocele zaisťujú vysokú 
antikoróznu odolnosť.



Ekonomické panoramatické 
brány AluTrend 

• Panoramatický panel s hrúbkou 40 mm.
• Kovanie vyrobené z pozinkovanej ocele.
• Maximálna veľkosť brán • 7000 x 6000 mm.
• Praktické riešenie pre brány na mnohých rôznych

využitiach
Konkurenčná
cena

Široký rozsah
použitia

Panoramatické brány -
Trend modernej architektúry

Elegantná hliníková konštrukcia s plným 
presklením zodpovedá moderným dizajnovým 
požiadavkám a zaisťuje vynikajúcu tepelnú a 
akustickú izoláciu. Panoramatické brány sú 
dokonalým riešením pre hi-tech budovy, 
autosalóny a priemyselné zariadenia. 
Panoramatické brány BRATEC ponúkajú funkčné 
série: AluPro, AluTrend, AluTherm, ktoré 
zohľadňujú základné potreby klientov.



Úsporné panoramatické 
brány AluTherm 

• Panoramatický panel s hrúbkou 45 mm.
• Priesvitná výplň s dvojitým alebo trojitým sklom.
• Zvýšené tepelnoizolačné vlastnosti o 40 % vďaka 

hliníkovým profilom s tepelným prerušením.

• Panoramatický panel s hrúbkou 45 mm.
• Kovanie vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.
• 
• 

Maximálny rozmer brány ― 7000×6000 mm.
Široký sortiment zasklenia a doplnkové
možnosti.

s tepelný prerušením

Funkčné panoramatické 
brány AluPro

Úsporné v nákladoch 
na vykurovanie

Efektívna 
tepelná izolácia

Pre budovy s 
vysokou vlhkosťou

Široká škála 
možností
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Dizajnové riešenia
pre priemyselné 
objekty

Možnosti pre 
priemyselné brány

Prechodné dvere
Prechodné dvere sú praktickým riešením,
ktoré umožňujú vstup bez otvorenia celej brány. 
Zabezpečujú flexibilitu prevádzky a šetria 
opotrebovanie hlavnej brány.

ŠTANDARDNÝCH FARIEB BEZ 
PRÍPLATKOV

TYPY
SENDVIČOVÉHO PANELA

Dodatočná možnosť pre 
individuálny dizajn

Akékoľvek brány môžu byť individuálne 
zafarbené podľa stupnice RAL.*

Zámok
Ponúkame zámok pre 
priemyselné brány 
osadené do objektov bez 
dodatočného vstupu. 
Umožňuje otváranie a 
zatváranie brány zvnútra 
aj zvonku.



RAL 8017

RAL 9016

RAL 9006

RAL 1015

RAL 8014

RAL 5010

RAL 3004

RAL 6005

RAL 7016

ADS 703

Okienka
Možnosti zabudovania okienok do 
krídla poskytujú prirodzené 
osvetlenie priestorov a umožňuje 
úsporu energie.

Ochrana proti 
zdvihnutiu krídla 
Toto ochranné zariadenie zabraňuje 
zdvihnutiu (nedovolenému 
zdvihnutiu) brány tým, že spoľahlivo 
uzamkne krídlo brány a zabráni 
páchateľom vniknúť do budovy.

Sada pre použitie v 
budovách s vysokou 
vlhkosťou
Dodatočný antikorózny náter a 
komponenty vyrobené z nehrdzavejúcej 
ocele umožňujú zvýšenie životnosti brány 
v podmienkach vysokej vlhkosti.

STANDARD COLOURS
AT NO ADDITIONAL COST

Povrch Woodgrain

S-drážka Mikrodrážka

* Farby presne zodpovedajú škále RAL.

Povrch Woodgrain



Automatizácia od svetového lídra vo výrobe automatizačných 
systémov. Vysoká kvalita je teraz dostupná pre každého! Pre 
priemyselné brány ponúkame pohony STA: výhodná cena súprav s 
integrovaným riadiacim modulom a funkčné riešenie s externým 
riadiacim modulom.

Automatické brány sa ovládajú pomocou 
ovládacieho panela alebo zariadení na 
diaľkové ovládanie. Pre automatizáciu brán 
ponúkame pohon Marantec 



Automatické 
priemyselné brány

• Zariadenia na diaľkové ovládanie: diaľkové 
ovládanie, digitálne klávesnice s rádiovými kódmi.

• Fotobunky, optické snímače a signálne lampy pre 
bezpečnú a spoľahlivú prevádzku.

• Prispôsobenie sa agresívnym podmienkam 
prevádzky (mokré a nevykurované priestory).

Komfortné
ovládanie

Bezpečné
a spoľahlivé

Funkčné




