
SEKCIONÁLNE 
GARÁŽOVÉ BRÁNY 

Garážové brány



HARMÓNIA ŠTÝLU
spoľahlivosť a dizajn - osobité 

vlastnosti garážových brán

BRATEC

Spoľahlivé a bezpečné brány 
zaisťujú každý deň pohodlie a 
komfort. Široký výber dizajnov a 
farieb pre dvere BRATEC pomôže 
zdôrazniť individuálny štýl 
modernej architektúry v
hi-tech štýle alebo v klasickej 
chate. Brány BRATEC je možné 
namontovať takmer do každej 
garáže. Tvar otvoru nie je dôležitý: 
obdĺžnikový, so skosenými 
hranami, zúžený alebo s oblúkom.
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LONG
OPERATIONAL

LIFE

DÔVODOV
v prospech 
brán BRATEC
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Garážové brány BRATEC dokážu 
dobre udržiavať teplo v  
poskytovaných priestoroch udržiavať 
príjemnú teplotu a úsporu nákladov
na zimné vykurovanie priestorov.  
Súčiniteľ prestupu tepla pre brány 
BRATEC je:
• Séria Trend (panel 40 mm) -

1,35 W / (m2К) *;
• Séria Classic (panel 45 mm) -

1,06 W / (m2К) *.
Tepelná izolácia U = 1,0 W / (m2К) 
je porovnateľná s tehlovou stenou 
hrúbky 60 cm.

Panely s hrúbkou 40 - 45mm sú 
základom trvanlivosti dverí, robustnej 
konštrukcie a odolnosti proti 
zaťaženiu vetrom a nárazom.

Testy preukázali, že dvere série 
BRATEC Prestige odolávajú 
zaťaženiu vetrom 

Sendvičové panely BRATEC majú 
dizajn s uzavretou hranou, kde sú 
oceľové plechy pripevnené do 
„zámku“. Takéto prevedenie chráni 
panely pred delamináciou na slnku a v 
prípade náhleho zatvorenia brány 
alebo podobného poškodenia predĺži 
funkčnosť brány.

EFEKTÍVNA 
TEPELNÁ 

IZOLÁCIA

ODOLNOSŤ A 
SPOĽAHLIVÁ 

OCHRANA

DLHÁ
PREVÁDZKOVÁ 

ŽIVOTNOSŤ

* porovnanie sa robí pre brány rozmerov 6000 mm × 3000 mm na základe testov vykonaných v Rosenheimovom inštitúte
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Testy v nezávislých laboratóriách 
preukázali, že krídla brán BRATEC 
vydržia vystavenie „slanej hmle“ po 
dobu 750 hodín, čo zodpovedá 15 
rokov pôsobenia v pobrežných 
regiónoch a znečistených 
priemyselných oblastiach.

Tieto jedinečné protikorózne 
vlastnosti sú možné vďaka:

• hrúbka zinkového povlaku (16
mikrónov);

• dvojvrstvový náterový lak (PUR-PA)
s hrúbkou 23–35 mikrónov.

Brány BRATEC sú po celom obvode 
opatrené tesnením z moderných 
polymérových materiálov, ktoré 
tolerujú teplotné extrémy. Pružné 
tesniace vložky poskytujú spoľahlivé 
utesnenie otvoru.

Konštrukcia rolovacích konzol 
umožňuje nastavenie polohy krídla 
brány vo vzťahu k otvoru, čo pomáha 
predchádzať medzerám a nežiaducim 
stratám tepla medzi krídlom brány a 
stenami garáže. 

Dizajn sekčných brán BRATEC 
poskytuje ochranu pred:
• pricviknutiu prstov
• nekontrolovaný pohyb bránového

krídla;
• pád krídla brány v prípade

pretrhnutia pružiny.

Zhoda s európskymi normami EN 
12604, EN 12453, EN 12424,
EN 12425, EN 12426.

ODOLNOSŤ 
VOČI KORÓZII

SPOĽAHLIVÉ  
TESNENIE

BEZPEČNÉ

MAXIMUM SPRING 
ENDURANCE

QUICK AND 
QUALITATIVE 

SERVICE 
MAINTENANCE
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ŠIROKÉ 

MOŽNOSTI

MAXIMÁLNA  
ŽIVOTNOSŤ 

PRUŽÍN

RÝCHLA A 
KVALITATÍVNA 

ÚDRŽBA A 
SERVIS

BEZ PRÍPLATKU

Životnosť pružín na sekcionálnych 
bránach BRATEC je až 25 000 cyklov 
otvorenia / zatvorenia, čo zodpovedá 
približne 17 rokom prevádzky so 4 
cyklami otvorenia / zatvorenia denne.

Pružiny s kapacitou 25 000 cyklov 
otvorenia / zatvorenia sú štandardne 
ponúkané bez príplatku.

Brány BRATEC sa vyrábajú 
individuálne pre každého klienta za 
štandardnú cenu, po piatich 
milimetroch výšky a šírky.

Široký výber panelov a farieb 
umožňuje klientom vybrať si bránu 
vhodnú pre akýkoľvek projekt.  
Spoločnosť BRATEC ponúka 5 druhov 
bránového krídla a rozšírenú farebnú 
škálu pre bránu - 10 farieb bez 
príplatku.

BRATEC vyrába nielen kvalitné brány, 
ale poskytuje aj rýchlu a spoľahlivú 
údržbu a servis. S cieľom zabezpečiť 
rýchlu údržbu máme na sklade 
množstvo náhradných dielov a ďalších 
komponentov.



8

BRÁNY 

ZA AKÝCHKOĽVEK 
PODMIENOK
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• Hrúbka sendvičového panelu je 
40 mm

• Súčiniteľ prechodu tepla je 1,35 
W / (m2K)

Charakteristika
• Valčekové konzoly a stredové pánty sú vyrobené z pozinkovanej 

ocele
• Vyvažovanie krídla brány pomocou ťažných pružín alebo 

torzných pružín
• Maximálna veľkosť garážových brán je 6000 × 3250 mm

• Hrúbka sendvičového panelu je 
45 mm

• Súčiniteľ prechodu tepla je 1,06 
W / (m2K)

• Valčekové konzoly a stredové pánty z nehrdzavejúcej ocele
• Vyváženie krídla brány s ťažnými pružinami alebo torznými 
pružinami
• Maximálny rozmer garážových brán je 6000 × 3250 mm

Porovnateľné s tehlovou 
stenou hrúbky 60 cm

Porovnateľné s tehlovou 
stenou hrúbky 55 cm

Trend
Brány série Trend sú hospodárne a funkčné brány hrúbky 40 mm s 
kovaním z pozinkovanej ocele, ktoré sú optimálne vhodné pre 
oblasti s miernym a chladným podnebím. Spĺňajú európske normy; 
navyše sú všetky bezpečnostné systémy k dispozícii bez ďalších 
príplatkov. Súčasťou štandardného balíka brán je pružina s 
maximálnou životnosťou v porovnaní s konkurenciou - až 25 000 
cyklov otvorenia / zatvorenia.
Brány série Trend sú bezpečné a praktické brány za rozumnú cenu

Prestige
Brány série Prestige sú spoľahlivé a poskytujú dobré izolačné 
vlastnosti, pretože panely majú hrúbku 45 mm. Brány Prestige sa 
úspešne inštalujú a prevádzkujú v oblastiach s chladným podnebím. 
Konzoly a stredné pánty sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a majú 
vysoké antikorózne vlastnosti, čo umožňuje prevádzku dverí v 
priestoroch s vysokou vlhkosťou.

Chrakteristika
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Bočné lišty a kryciu lištu dverí série 
Trend je možné umiestniť do otvoru 
tak, aby vám umožňovali inštaláciu 
ako štandardných brán do otvoru 
väčšej veľkosti.
Tieto dizajnové prvky sú vyrobené z 
žiarovo pozinkovanej ocele, ktorá je 
ďalej potiahnutá ochranným lakovým 
povlakom (štandard - biela farba RAL 
9016). Bočné lišty a kryciu lištu je 
možné na požiadanie nalakovať 
farbou krídla brány tak, aby dodávali 
bráne harmonický vzhľad.

V prípade silných dažďov sa voda 
môže zhromažďovať v spodnej časti 
brány. Plastové podložky bočných líšt 
minimalizujú možnosť korózie v 
prostredí s vysokou vlhkosťou, čím 
poskytujú bránam atraktívny vzhľad 
po dlhú dobu.

Pružinový mechanizmus kompenzuje 
hmotnosť krídla brány, toto vyváženie 
umožňuje ľahké otváranie a zatváranie 
aj ťažkých brán ručne.

Životnosť pružín je až
25 000 cyklov otvorenia / 
zatvorenia. To zodpovedá 17 rokom 
prevádzky so 4-krát denným 
otváraním / zatváraním počas daného 
obdobia.

ŠIROKÉ 
MOŽNOSTI 

INŠTALÁCIE 

OCHRANA 
PROTI 

KORÓZII

DLHODOBÁ 
ŽIVOTNOSŤ

BRATEC | Sekcionálne brány

Trend—Cenovo dostupné, bezpečné a spoľahlivé brány

EFFECTIVE
SAFETY

SILENT
MOVEMENT
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OCHRANA 
PRED 

VETROM 

ÚČINNÁ 
BEZPEČNOSŤ 

TICHÝ 
CHOD

Používanie pokrokových technológií a dlhoročné skúsenosti vo výrobe nám umožnili vytvoriť brány, ktoré majú 
množstvo výhod. Starostlivo premyslený dizajn a vysoko kvalitné komponenty poskytujú atraktívny dizajn, spoľahlivú a 
bezpečnú prevádzku brán série Trend po mnoho rokov.

Torzné pružiny sú vybavené 
západkovým mechanizmom, ktorý v 
prípade prasknutia pružiny zablokuje 
spadnutie krídla brány. Tento 
ochranný systém sa dodáva bez 
ďalších príplatkov a zaisťuje bezpečnú 
prevádzku.

Brány BRATEC zodpovedajú 
európskym normám EN 13241-1, EN 
12604, EN 12453, EN 12424, EN 12425, 
EN 12426.

Nastaviteľné rolovacie konzoly 
umožňujú dosiahnutiu priľnutia krídla 
brány k tesneniu. Chráni pred 
prievanom a udržuje teplo v 
priestoroch. Polohu priľnutia je možné 
vykonať v čase inštalácie aj v priebehu 
ich servisu. Vaše brány budú 
energeticky efektívne po mnoho 
rokov.

Vďaka použitiu valčekov s valivými 
ložiskami sa brány pohybujú hladko a 
ticho.
Vo bránach BRATEC sa používajú 
guličkové ložiská uzavretého typu 
chránené pred prachom a vlhkosťou.
Tieto ložiská nevyžadujú domazávanie 
a poskytujú vysokú spoľahlivosť a 
životnosť krídlu.

rybof
Prečiarknutie
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Panel s hrúbkou 45 mm je prísľubom 
vynikajúcej tepelnej izolácie.       
Súčiniteľ prestupu tepla brán BRATEC 
je 1,06 W / (m2 К), čo je porovnateľné s 
tepelnou izoláciou tehlovej steny 
hrúbky 60 cm. Tieto brány vám 
umožnia každoročne ušetriť peniaze 
na nákladoch na vykurovanie.

Po obvode brány sú umiestnené 
tesnenie  z mrazuvzdorného EPDM. 
Horné a bočné tesnenie je zložené z 
dvoch krídiel. To výrazne zlepšuje 
vzduchotesnosť konštrukcie a 
vzduchová komora medzi krídlami 
poskytuje dverám dodatočnú tepelnú 
izoláciu.
Brány série Prestige majú najlepšiu 
vzduchotesnosť - 5. stupeň 
priedušnosti podľa normy EN12426.

Kovanie a vodiace lišty brán Prestige 
sú umiestnené za otvorom. Nemajú 
priamy kontakt s exteriérom a v 
priestoroch nevedú chlad.

Táto konštrukcia vodiacich koľajníc a 
kovania brány môže významne 
vylepšiť tepelnoizolačné vlastnosti 
dverí.
Montáž kovania a vodiacich koľajníc za 
otvor poskytuje ďalšiu ochranu týchto 
častí pred vystavením vysokej vlhkosti.

VÝBORNÁ 
TEPELNÁ 

IZOLÁCIA 

SPOĽAHLIVÉ  
TESNENIE

SKRYTÉ KOVANIE

Prestige— SPOĽAHLIVÉ BRÁNY S DLHOU PREVÁDZKOU

LONG-LASTING
PROTECTIVE

COATING
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Classic—WARM, RELIABLE DOORS WITH LONG OPERATIONAL LIFE

NEREZOVÉ 
PRÍSLUŠENSTVO

DLHODOBÉ 
OCHRANNÉ 

NÁTERY

VYSOKÁ 
VETRU 

ODOLNOSŤ

Brány Série Prestige sú ideálnym riešením pre energeticky efektívne budovy alebo priestory s vysokou vlhkosťou. 
Napriek všetkým výhodám série Trend majú brány série Prestige široké využitie vďaka vylepšenej tepelnej izolácii, 
vysokej pevnosti a vysokej odolnosti voči korózii.

Viacvrstvové sendvičové panely a 
lakované bočnice poskytujú vysokú 
odolnosť proti korózii dverí.

Krídlo brány BRATEC vydrží 750 hodín 
‚slanej hmly‘, čo zodpovedá 15 rokom 
prevádzky v pobrežnej oblasti.

Potvrdzujú to nezávislé testy.

Komponenty a rolovacie konzoly z 
nehrdzavejúcej ocele majú vysoké 
antikorózne vlastnosti, ktoré zaručujú 
spoľahlivú prevádzku brán aj v 
priestoroch s vysokou vlhkosťou.

Nerezové doplnky sú súčasťou balenia 
ako štandardná sada brán série 
Prestige a sú dodávané bez 
dodatočných nákladov.

Veľká hrúbka sendvičového panelu je 
základom pevnosti a stability brán pri 
nárazoch a zaťaženia vetrom.

4. trieda odolnosti proti vetru podľa
normy EN 12424 — dvere odolávajú
rýchlosti vetra až do 120 km / h, čo je
potvrdené testami vykonanými v
Rosenheim GmbH Institute (Nemecko).



MODERNÉ SEKČNÉ BRÁNY 
DIZAJNU

S-DRÁŽKA
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PANEL

SEKČNÉ GARÁŽOVÉ BRÁNY VYROBENÉ Z PANELOV S DRÁŽKA

Moderný typ panelu s 
umiestnenými vodorovnými 
rebrami v rovnomernej 
vzdialenosti od seba. Kvôli 
symetrickému umiestneniu 
vodorovných rebier, spojov 
medzi panelmi sú absolútne 
nepostrehnuteľné.

S-DRÁŽKASmall

Prestige bez personálnych 
dverí. Maximálne rozmery 
brány:  6000 × 3000 mm

Prestige s personálnymi 
dverami. Maximálne rozmery 
brány:  6000 × 3000 mm

         Trend bez personálnych dverí. 
Maximálne rozmery brány: 
6000 × 3000 mm

    Trend s personálnymi dverami. 
Maximálne rozmery brány: 
6000 × 3000 mm
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PANEL

Vonkajší povrch panelu 
Woodgrain

10 štandardných farieb

Vonkajší povrch panelu 
Hladký

3 varianty:

Krídlo brány vyrobené z 
panelov s rebrovaním S.

Brány v povrchovej úprave dreva dopĺňajú a 
zdôrazňujú individuálny štýl vášho domu, 
ktorý jej poskytuje exkluzívny, pohodlný a 
prestížny dizajn

Brány je možné povrchovo upraviť aj v iných farbách RAL
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Vnútorný povrch panelu 
Woodgrain

Štandardná farba Bielo-šedá (RAL 
9002)

Brány je možné povrchovo upraviť 
aj v iných farbách RAL

S-DRÁŽKA PANEL

Farby dreva  

Če
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ELEGANTNÉ GARÁŽOVÉ 
BRÁNY VYRÁBANÉ V DIZAJNE

M-DRÁŽKA
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SEKČNÉ GARÁŽOVÉ BRÁNY VYRÁBANÉ Z M-DRÁŽKOVANÝCH PANELOV

Garážové brány vyrobené dizajnu 
panelov M - Drážka sa vyznačujú 
moderným a elegantným dizajnom. 
Oni dokonale zapadnú s 
architektúrou mesta s väčšinou 
súkromných chát a domov.

MediumM - DRÁŽKA
PANEL

Prestige bez 
zabudovaných dverí 
Maximálne rozmery 
brány: 6000 × 3000 mm

Trend bez zabudovaných 
dverí Maximálne rozmery 
brány: 6000 × 3000 mm
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Vonkajší povrch panelu 
Woodgrain

2 štandartné farby

Hladký

2 štandartné farby

Vonkajší povrch panelu 
Hladký

3 varianty:

Krídlo brány 
vyrobené z panelu 
M-Drážka

Farby imitácie dreva

Brány v povrchových úpravách imitácie 
dreva sú perfektnou voľbou pre súkromné   
chaty a domy postavené z dreva, červených 
tehál a iných dokončovacích materiálov
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Brány je možné povrchovo upraviť aj v iných farbách RAL

Vnútorný povrch panelul
Woodgrain

Štandartná farba bielo-šedá 
(RAL 9002)

Brány je možné povrchovo 
upraviť aj v iných farbách RAL

M-DRÁŽKA PANEL



HARMONICKÉ GARÁŽOVÉ 
BRÁNY

L-DRÁŽKA PANEL
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SEKCIONÁLNE BRÁNY Z PANELOV L-DRÁŽKA

Široké vodorovné Panely s 
drážkami L zdôraznia 
individuálny štýl vášho domu a 
dodajú mu zvláštne čaro.

L DRÁŽKALarge

PANEL
Large

Prestige bez 
zabudovaných dverí, 
maximálne rozmery brány 
6000 x 3000 mm

Trend bez zabudovaných 
dverí, maximálne rozmery 
brány 6000 x 3000 mm
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L-RIBBED
Woodgrain
2 štandartné farby:

Hladký 
3 štandartné farby:

Vonkajší povrch panelu 
Hladký

3 varianty

Krídlo brány vyrobené z 
panelov L-Drážka

Farby imitácie dreva

Brány v povrchových úpravách imitácie 
dreva vyzerajú, ako by boli vyrobené z 
masívneho kusu dreva.
Zároveň sa oveľa ľahšie udržiavajú a 
majú vysoké tepelnoizolačné parametre.

Vnútorný povrch panelul
Woodgrain

Štandartná farba bielo-šedá    
(RAL 9002)

Brány je možné povrchovo 
upraviť aj v iných farbách RAL
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Brány je možné povrchovo upraviť aj v iných farbách RAL

L-DRÁŽKA PANEL

Vonkajší povrch panelu



Klasické garážové brány z

KAZETOVÝCH 
PANELOV
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SEKCIONÁLNE BRÁNY Z PANELOV KAZETA

Kazetové panely sú klasickým 
variantom pre sekcionálne 
garážové brány. Kazety sú 
umiestnené symetricky dodávajú 
tak harmonický dizajn 
bránovému krídlu.

KAZETOVÉ
PANELY

Prestige bez 
zabudovaných dverí 
maximálny rozmer brány 
5000×3000 mm

Trend bez 
zabudovaných dverí
maximálny rozmer brány 
5000×3000 mm
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Vonkajší rozmer panelu 
Woodgrain

2 štandartné farby

Vonkajší povrch panelu 
Woodgrain

2 varianty

Krídlo brány vyrobené z 
kazetových panelov

Farby imitácie dreva

Oceľové sendvičové panely v imitácii 
dreva autenticky imitujú štruktúru 
dreva, sú odolné proti UV žiareniu, 
vlhkosti a zostávajú dlho atraktívne.

Brány je možné povrchovo upraviť aj v iných farbách RAL

Panely
typu Kazeta

Vnútorný povrch panelu
Woodgrain

Štandartne vo farbe bielo-šedá 
(RAL 9002)

Brány je možné povrchovo 
upraviť aj v iných farbách RAL
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PRAKTICKÉ GARÁŽOVÉ 
BRÁNY

MIKRODRÁŽKA PANEL



MICROWAVE PANELS
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SEKCIONÁLNE GARÁŽOVÉ BRÁNY Z PANELOV MIKRODRÁŽKA

Elegantné mikrodrážky na 
povrchu krídla brány zdôrazňujú 
modernú architektúru nových 
budov. „Mikrodrážkový“ vzor 
pomáha skryť menšie 
poškodenie laku, vďaka čomu 
vaše brány zostanú dlhodobo 
atraktívne.

MIKRO-
DRÁŽKA

PANEL

Prestige bez zabudovaných 
dverí Maximálne rozmery brány: 
6000×3000 mm

Prestige bez zabudovaných 
dverí Maximálne rozmery brány: 
6000×3000 mm

Trend bez zabudovaných dverí
Maximálne rozmery brány: 
6000×3000 mm

Trend bez zabudovaných dverí
Maximálne rozmery brány: 
6000×3000 mm
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Vonkajší povrch panela 
Woodgrain

10 štandartných farieb

Typ krídla brány
mikrodrážka
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Vnútorný povrch panelu
Woodgrain

Štandartne vo farbe bielo-šedá 
(RAL 9002)

Brány je možné povrchovo 
upraviť aj v iných farbách RAL

Dvere je možné povrchovo upraviť aj v iných farbách RAL

Woodgrain



INTEGROVANÉ DVERE -

MAXIMÁLNE 
MOŽNOSTI
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4 Антивандальные
металлические ручки

5 Специальный ловитель,
исключающий провисание створки

INTEGROVANÉ DVERE

Integrované dvere sú praktickým 
a pohodlným riešením. 
Umožňujú vstup do garáže bez 
otvorenia samotnej brány, čo 
poskytuje pohodlnú obsluhu, 
šetrí vaše úsilie a zvyšuje výdrž 
brány. S integrovanými dverami 
budú brány BRATEC fungovať 
dlhšie!

POHODLIE V 
DETAILOCH

• Lineárny samo-zatvárač

• Zabudovaný spínač
otvorených dverí

• Dažďový štít

• Rukoväť
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Hnedá
(prášková farba RAL 8019)

Strieborný hliník
(eloxovaný náter, farba A00-D6)

Integrované dvere je možné zabudovať do týchto brán:
série Trend a Prestige panel mikrodrážka a S-,  M-,  L- drážkovaných 
panelov

FARBA RÁMU INTEGROVANÝCH DVERÍ
Farba rukoväti sa môže zhodovať s farbou rámu

Výška prahu je iba 18–20 mm. 
Vďaka svojmu tvaru tento prah 
zaisťuje maximálne pohodlie v 
procese prevádzky. Plochý prah 
poskytuje nerušený prechod pre 
bicykle a vozíky cez dvere. 
Maximálne rozmery brány s 
integrovanými dvermi sú 5000 × 
3000 mm.

ŠTANDARDNÝ PRAH, 145 mm
Pre brány väčšie ako 4500 × 3000 mm integrované dvere so 
štandardným prahom majú zosilnenú konštrukciu. Montujú sa 
do brán s maximálnymi rozmermi. Maximálne rozmery brány s 
integrovanými dvermi sú 6000 × 3000 mm

NÍZKY PRAH, 100 mm
Pre brány s maximálnymi rozmermi menej ako 4500 × 3000 
mm. Integrované dvere s nízkym prahom vyhovujú
požiadavkám požiarnej bezpečnosti. Môžu byť namontované v
priestoroch núdzového východu.

PLOCHÝ PRAH, 
Trend—20 mm 
Prestige—18 mm

Profily rámu je možné upraviť inými farbami podľa katalógu RAL 
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        BOČNÉ DVERE
K SEKCIONÁLNYM BRÁNAM

VARIANTY DIZAJNU

S-
D

RÁ
ŽK

A

Rámy bočných dverí sú vyrobené z extrudovaných 
hliníkových profilov.

Bočné dvere majú širokú škálu variácií: pravé a ľavé 
otváranie a tiež vnútorné a vonkajšie otváranie.

Povrchová a vstavaná montáž umožňuje namontovať 
bočné dvere do ľubovoľného otvoru, aby vyhovovali 
požiadavkám zákazníka. 

Po obvode dverí sú umiestnené polyuretánové 
tesniace vložky EPDM, ktoré zaisťujú spoľahlivé 
utesnenie otvoru.

10 štandardných farieb RAL, 3 farby imitácie dreva

Bočné dvere a sekcionálne 
brány sú vyrobené z 
rovnakého materiálu. 
Harmonicky zapadajú do 
fasády budovy, dokonale sa 
dopĺňajú.
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Bočné dvere sú nainštalované 
s bránami Trend a Prestige

Štandardná farba profilov bočných 
dverí - strieborná metalíza (RAL 
9006) biela (RAL 9016)
sivohnedá (RAL 8019)

Profily bočných dverí je možné 
nastriekať aj inými farbami podľa 
katalógu RAL

3 štandardné RAL farby 
3 farby imitácie dreva

4 štandardné RAL farby 
3 farby imitácie dreva

2 štandardné RAL farby 
2 farby imitácie dreva

10 štandardných 
farieb RAL
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ALUTECH | Sectional garage doors DOPLNKY
pre Váš komfort

Okienka je možné inštalovať do 
brán série Prestige a Trend 
vyrobených z panelov:

• MIKRODRÁŽKA
• S-DRÁŽKA
• M-DRÁŽKA
• L-DRÁŽKA
• KAZETA

OKIENKA
pre garážové brány poskytujú 
prirodzené osvetlenie a 
umožňuje úsporu energie. Okná 
sú navyše originálnym 
ornamentálnym prvkom.

  Klasické 
 obdĺžnikové

   okienka

Dekoratívne
              krížiky

       Imitácia
   slnečného

  Svitania

Rámové ozdobné vložky do 
okien v motíve Cross a Sunrise

Farba vonkajšieho rámu a vložiek - 
biela a hnedá

Je možné nafarbiť rám aj do iných 
farieb podľa katalógu RAL

Pre garáže bez ďalšieho výstupu je 
potrebné mať zámok, ktorý 
umožňuje otváranie a zatváranie 
dverí zvnútra aj zvonku.
K dispozícii je tiež možnosť pripojiť k 
zámku kľúča externé odblokovacie 
zariadenie pre elektrický pohon.
Ak je vypnuté napájanie, toto 
zariadenie sa používa na zmenu 
prevádzkového režimu elektrického 
pohonu na manuálny.

  Klasické 
okrúhle

    okienka

   Klasické
 štvorcové
    okienka

EXTERNÉ ODBLOKOVANIE 
BRÁNY OD ELEKTRICKÉHO 
POHONU
Automatizované brány namontované 
do garáží bez iného prístupu ako sú 
bočné dvere, vyžadujú inštaláciu 
zariadenia na núdzové odpojenie, aby 
sa deaktivoval elektrický pohon z 
vonkajšej strany brány, napríklad v 
prípade prerušenia dodávky elektrickej 
energie. Naše pohodlné a kompaktné 
externé odblokovacie zariadenie 
umožní ľahké prepnutie z 
automatizovaného na manuálny 
prevádzkový režim. Dĺžka kábla - 4500 
mm.

ZÁMOK
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Neobmedzené možnosti
na montáž garážových 

brán

VARIANTY INŠTALÁCIE BOČNÝCH 
DEKORATÍVNYCH PROFILOV

VARIANTY INŠTALÁCIE HORNÝCH 
DEKORATÍVNYCH PROFILOV

Montáž pred otvor tam, kde 
neexistujú bočné ozdobné profily

Montáž pred otvorom

Montáž medzi otvor tam, kde neexistujú 
žiadne bočné ozdobné profily

Montáž medzi otvor

Montáž za otvor tam, kde sú prítomné bočné 
ozdobné profily

Profily je možné zladiť z bránou aj 
inými farbami.

4 štandartné farby pre dekoratívne profily:

              Čokoládová RAL 8017

Hnedá RAL 8014

Antracit ADS 703

REVEAL FIT

Špeciálna možnosť „Reveal fit“ sa 
ponúka na inštaláciu 
sekcionálnych brán do 
neštandardných otvorov
„Tunelového“ typu, otvory bez 
hornej svetlej výšky alebo 
bočných ostení.
Pri výmene starých krídlových 
dverí za sekčné sa často používa 
Reveal fit. Dodatočné práce na 
rekonštrukcii otvoru nie sú 
potrebné.

Biela RAL 9016

Set pre reveal fit:
• sada bočných a horných ozdobných

dosiek
• sada konzol na pripevnenie systému

koľaje k stene
Reveal fit je dostupný 
pre nasledovné brány
•

• 

Trend a Prestige s ťažnými
pružinami
Trend and Prestige s rorznými
pružinami pre nízku montáž

Parametre otvorenia: 
Prestige
• bočné ostenia

od 0 do 125 mm
• nad otvorom od 0 do

145 mm
Trend
• bočné ostenia

od 0 do 100 mm
• nad otvorom od 0 do

145 mm

Na obrázku je znázornené lícované osadenie garážových brán série Prestige.
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KOMFORT

MODERNÉ 

TECHNOLÓGIE
pre pohodlnú a 
bezpečnú prevádzku

Ďalšie prvky - diaľkové 
ovládače, fotobunky, 
bezdotykové karty a mnoho 
ďalších - pomôžu rozšíriť 
možnosti ovládania brány a 
zvýšiť bezpečnosť a funkčnú 
efektívnosť celého systému.

Automatizované garážové brány BRATEC vybavené diaľkovým ovládaním 
sa ovládajú ľahko a efektívne priamo z vášho automobilu. Je to obzvlášť 
výhodné za zlého počasia - keď prší alebo sneží. Všetko, čo musíte urobiť, je 
stlačiť tlačidlo na diaľkovom ovládači a dvere sa otvoria.



Séria
LG - BRATEC
Najmodernejšie systémy automatizácie 
navrhovanej na základe osvedčených riešení 
a technologických zlepšení.

• Zabudované LED osvetlenie.
• Ovládanie pohonu pomocou dvoch
diaľkových ovládačov
• Vysokorýchlostné modely - až 20 cm/s
• Dizajn vytvorila popredná Talianska
spoločnosť
• Rozsah pracovného napätia 160-270V.

COMFORT

Automatizáciu vyrába spoločnosť 
Marantec (Nemecko). Nemecká kvalita za 
konkurencie schopné ceny.

• Vstavané LED osvetlenie.
• Funkčná riadiaca jednotka.
• K dostaniu aj vysokorýchlostné

modely

AUTOMATIZÁCIA
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A BEZPEČNÁ PREVÁDZKA

Dodávané sety
Motor s viacbitovým rádiovým 
ovládaním, 433 MHz
• Digitálne diaľkové ovládanie 302
Multi
2-kanálový, 433 MHz viacbitový
• Univerzálna inštalačná sada pre
sekcionálne brány

K dispozícii sú remeňové 
koľajnice troch dĺžok.

• Špeciálne motory určené pre BRATEC.
• Inovatívna vysokorýchlostná funkcia zaisťuje, že tieto pohony brán sú o 50%
rýchlejšie ako pohony od iných výrobcov.
• Energetická účinnosť znižuje spotrebu energie na minimum (4 WT v
pohotovostnom režime).
• Integrovaný LED systém poskytuje jasné, moderné osvetlenie
• Patentovaná funkcia obmedzenia výkonu a dvojitý systém proti vlámaniu
poskytujú optimálnu ochranu.
• Pohony brán je možné programovať úplne intuitívne pomocou LC displeja.
• Široká škála programovateľných funkcií pohonu zaisťuje bezpečnosť a
pohodlie počas prevádzky garážových brán.

 Unikátna technológia. Pre bezpečnosť a pohodlie.

RÝCHLOSŤ A 
SÚČASNÝ 
DIZAJN

Comfort 260. speed, Comfort 270.speed, Comfort 280.speed

Naše pohony v bielej farbe. Pre veľmi špeciálne požiadavky.
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ENERGETICKY ÚSPORNÉ

BRATEC BRÁNY TEPELNÝ PRECHOD JE 1,06 W / (m2K) *, 
KTORÝ SA ROVNÁ S 60 CM HRUBOU TEHLOVOU STENOU

Vďaka väčšej hrúbke panelov a špeciálnej konštrukcii sekcionálnych brán 
zaisťujú brány BRATEC vynikajúcu tepelnú izoláciu priestorov

* Pre brány zo série Prestige na základe testov vykonaných v Rosenheimovom inštitúte
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GARÁŽOVÉ BRÁNY

Hrúbka panelu veľmi 
ovplyvňuje tepelnú 
priepustnosť brány. Čím 
väčšia je hrúbka panelu, tým 
menšia je tepelná 
priepustnosť.

Panely majú polymérne 
tesnenie EPDM, ktoré zaisťuje 
vysokú mechanickú odolnosť a 
pružnosť pri nízkych teplotách. 
Tesnenia zabraňujú vzniku 
medzier medzi panelmi a 
zabezpečujú tak vysokú 
tepelnú a zvukovú izoláciu.

Na utesnenie horných a 
bočných častí otvoru sa 
používajú polymérne tesniace 
vložky, ktoré poskytujú 
dodatočnú ochranu pred 
stratou tepla. Spodné pružné a 
za studena odolné tesnenie 
vďaka svojmu tvaru zakrýva 
malé nerovnosti podlahu a 
zaisťuje spoľahlivú ochranu 
spodnej časti otvoru.

Priestor medzi oceľovými 
bokmi je vyplnený penovým 
polyuretánom, ktorý má 
vysoké tepelnoizolačné 
vlastnosti.

1

2

3

4

SENDVIČOVÝ PANEL 45 mm -
je jedným z najrobustnejších v Európe
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SPOĽAHLIVÉ
PRILIEHANIE PANELOV

IDEÁLNA 
ODOLNOSŤ

Samorezné skrutky sú umiestnené 
na spoji vonkajšieho a vnútorného 
plechu (4 kovové vrstvy), vďaka 
čomu je upevnenie odolnejšie. 
Spoľahlivé spojenie oceľových 
plechov zabraňuje delaminácii 
panelov v prípade náhleho 
zatvorenia dverí.

Vonkajšie a vnútorné oceľové plechy 
sendvičového panelu sú spojené zhora a 
zdola. Takáto konštrukcia zabraňuje 
delaminácii panelov spôsobenej 
slnečným teplom, čo je obzvlášť dôležité 
pre južné polohy a pre dvere tmavej 
farby.

SENDVIČOVÝ PANEL
Perfektná konštrukcia

BEZPEČNOSŤ

Konštrukcia sendvičových panelov BRATEC poskytuje ochranu pred 
zachytením prstov, čo je povinná požiadavka európskej bezpečnosti
normy (EN12604). Ochrana pred zachytením prstov je obzvlášť dôležitá pre 
garážové brány vybavené elektrickým pohonom.
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SENDVIČOVÝ PANEL  — ZÁKLAD 
PRE SPOĽAHLIVÚ A BEZPEČNÚ 
PREVÁDZKU SEKČNÝCH BRÁN

45mm40mm

OCHRANA PROTI BUBLENIU
Lepiaci lak s hrúbkou 12 mikrónov 
poskytuje vynikajúcu priľnavosť 
oceľových plechov k pene a chráni 
panely pred prebublávaním počas 
ohrevu na slnku.

ODOLNOSŤ PROTI KORÓZII
Zinkovanie s hrúbkou 16 mikrónov a 
základná vrstva s rozmermi 5–7 
mikrónov sú základom vysokých 
antikoróznych vlastností panelu.

DLHODOBÝ NÁTER 
Vonkajší povrch panelu má
polyuretánový povlak s 
integrovanými polyamidovými 
časticami (PUR-PA):
• vysoko odolný proti poškriabaniu

v dôsledku mechanického
poškodenia;

• vysoko odolný voči kolísaniu
teploty a vlhkosti;

• vysoké parametre tuhosti a
pružnosti;

• vynikajúce antikorózne vlastnosti;
• odolný voči chemickým

prostriedkom.

1

2

3
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TECHNICKÉ INFORMÁCIE
Garážové brány série Trend

Miesto nad otvorom, H min, mm

Bočne miesto, S min, mm

TYPY MONTÁŽÍ

Štandardné rozmery brány vyrobených z mikro-drážkovaných panelov, panelov s drážkovaním S-, М-, L

Šírka, mm

Výška, mm

Výška, mm

Štandardné rozmery brán z kazetových panelov

Šírka otvoru

Výška otvoru

Šírka, mm

reveal fitS ťažnými pružinami Nízka montáž, 
reveal fit

Nízka montáž Štandartná montáž 

Torzné pružiny 

Ťažné pružiny 
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Garážové brány série Prestige

TYPY MONTÁŽÍ

Štandardné rozmery brán z kazetových panelov

Torzné pružiny

Ťažné pružiny 

Šírka, mm

Výška, mm

Výška, mm

Štandardné rozmery brány vyrobených z mikro-drážkovaných panelov, panelov s drážkovaním S-, М-, L
Šírka, mm

Nízka montáž, 
reveal fit

Nízka montáž Štandartná montáž Vysoká montážreveal 
fit

Ťažné pružiny 
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1 TEPELNÁ IZOLÁCIA
SENDVIČOVÝ  PANEL 

Vonkajší oceľový plech
Vnútorný oceľový plech
Penový polyuretán

Sendvičové panely BRATEC majú hrúbku 40 a 45 
mm.

TEPELNÁ IZOLÁCIA BRÁN BRATEC POROVNATEĽNÁ 
S TÝMTO MATERIÁLMI.

ZVUKOVÁ IZOLÁCIA

SPOĽAHLIVÉ NÁTERY

AUTOMATIKA  O P E R AT I O N

25 000
cyklov otvorení/zatvorení

prevádzky so 4 
cyklami 

otvorenia / 
zatvorenia za deň

čo zodpovedá

Umožňuje otvorenie 
brány do 15 sekúnd.

15 

Allows operating doors 
without leaving the car.

17 ROKOV ZA KAŽDÉHO 
POČASIA

Počet daždivých dní 
v Európe je 195. 

3

Bránové panely a komponenty boli testami potvrdené ako vhodné na 
použitie v pobrežných podmienkach až 15 rokov.

KOMFORT

ODOLNOSŤ PROTI KORÓZII

Zinkový povlak s hrúbkou 16 mikrónov a 
dvojvrstvový polyuretánový povlak (25–35 
mikrónov) na vonkajšej strane panelu, ktorý je 
upravený polyamidovými časticami (PUR-PA), 
ktoré chránia sendvičové panely pred 
poškriabaním a rezmi spôsobenými 
mechanickým pôsobením a účinkom dážď a 
pobrežné podmienky.

BRATEC  SEKCIONÁLNE GARAGE DOORS

SAFETY

RESISTANCE TO WIND LOADS

EXCELLENT DESIGN

Doors withstand wind speed up to 120 km/h.

To suit all decorative styles.

C O LO U R  R A N G E

10 standard colours 
with no extra charge

Wood �nish colours  

V E R T I C A L  O P E N I N G

ribbed panel

D I F F E R E N T  PA N E L  PATT E R N S

ribbed panel ribbed panel
microwave cassette

7

5

6

7 Dôvodov VANTAGES

Can be �nished 
in all RAL colours (232 colours)

S М L

Dark oak Golden oak Cherry

120 km/h

Learn more about
di�erent types of 
panels and colours.

P R OT E CT I N O  A G A I N S T  
F I N G E R  T R A P P I N G

PROTECTION AGAINST DOOR LEAF FALLING

Don't have to clear snow
in front of the garage.

The door leaf is safely balanced with springs 
that do not move independently. 
A special device protects against spring
break and the door leaf falling.

Saving space in front 
of the garage.

Sandwich panel design protects 
against �nger trapping.

D O O R  L E A F  S TO P S  I F  T H E R E  
I S  A N  O B S TAC L E

STOP!

1 m2 of door leaf weighs approximately 15 kg. 
Weight of medium size door of Classic Series
(7 m2) — is morethan 100 kg.

Correspond to European standards 
EN 12604 and EN 12453.

100KG

2

3

U = 1,35 W/(m2К)
na základe testov vykonaných v Rosenheimovom inštitúte

na základe testov vykonaných v Rosenheimovom inštitúte

550 mm40 mm=    45 mm=    

PRESTIGE U = 1,06 W/(m2К) 

TREND

Séria
Trend 

Tehlová stena Séria
Prestige 

Tehlová stena

600 mm

Tepelnoizolačné vlastnost i  brán BRATEC

70dB 49dB

Thus you will get wet 
195 times less.
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1 THERMAL INSULATION
S A N D W I C H  PA N E L

External steel sheet

ALUTECH sandwich panels are 40 and 45 mm thick. 

Internal steel sheet

Foamed polyurethane

THERMAL INSULATION OF ALUTECH DOORS PANEL 
CORRESPONDS TO THE FOLLOWING MATERIALS

SOUND INSULATION

RELIABLE COATING

The number of rainy 
days in Europe is 195. 

D U R A B I L I T Y A U TO M AT I C  OVLÁDANIE

25 000
open/close cycles

of operation 
with 4 open/close 

cycles per day

which is equal to

Allows opening doors 
within 15 seconds.

15 

Umožňuje ovládanie 
brány z vozidla.

17 YEARS IT IS KNOWN

3

R E S I S TA N C E  TO  C O R R O S I O N

Door panels and components have been con�rmed in tests as being suitable 
for use in coastal conditions for up to 15 years.

COMFORT

Zinc coating 16 microns thick and double layer 
polyurethane coating (25–35 microns) on the 
panel outer surface which is modi�ed with 
polyamide particles (PUR-PA) which protects 
the sandwich panels from scratches and cuts 
caused by mechanical action and the e�ects 
of rain and coastal conditions.

ALUTECH SECTIONAL 

BEZPEČNOSŤ

ODOLNOSŤ VOČI VETRU

EXCELENTNÝ DIZAJN

Brány odolávajú rýchlosti vetra až 120 km / h.

paleta farieb

10 štandartných 
farieb bez príplatku

Štandartné drevo dekor farby 

VERTIKÁLNE OTVORENIE

drážka panel

RÔZNE VZORY PANELOV  Hodia sa 

ku všetkým dekoratívnym štýlom.

drážka panel

 

drážka panel

kazety

7

5

6

7 MAIN AD

GARÁŽOVÉ BRÁNY

 VÝHODY

Možnosť nástreku vo všetkých
RAL farbách (232 odtieňov)

S М L

Tmavý dub Zlatý dub Čerešňa

120 km/h

OCHRANA PROTI 
PRIVRETIU PRSTOV

Pred garážou nemusíte 
odhŕňať sneh.

Úspora miesta pred 
garážou.

Dizajn sendvičového panelu 
chráni pred zachytením prstov.

Krídlo sa zastaví ,  ak tam 
bude prekážka

STOP!

Zodpovedá európskym normám

EN 12604 a EN 12453.

OCHRANA PROTI PÁDU KRÍDLA

1 m2 dverného krídla váži približne 15 kg. 
Hmotnosť stredne veľkých dverí série Classic 
(7 m2) - je viac ako 100 kg.

Krídlo dverí je bezpečne vyvážené pružinami, 
ktoré sa nepohybujú samostatne.
Špeciálne zariadenie chráni pred prasknutím 
pružiny a pádom krídla brány.

100KG

2

3

U = 1,35 W/(m2К)
based on tests conducted at the Rosenheim Institute

based on tests conducted at the Rosenheim Institute

550 mm40 mm=    45 mm=    

Classic Series    U = 1,06 W/(m2К) 

Trend Series

Series
Trend 

Wall made 
from bricks

Series
Classic 

Wall made 
from bricks

600 mm

T H E R M A L  T R A N S M I T TA N C E  O F  A LU T E C H / G U E N T H E R  D O O R S

70dB 49dB

Takto zmoknete 195-
krát menej.

Mikro
drážka

BRATEC



Spoločnosť BRATEC s.r.o. patrí medzi popredných predajcov, dodávateľov brán a 
automatizácie brán na Slovenskom trhu. Naše dobré meno je šírené tisíckami spokojných 
zákazníkov naprieč celým Slovenskom. Viac ako desať ročné skúsenosti v oblasti brán a 
automatizácie brán sú zárukou spokojnosti aj najnáročnejších zákazníkov.

Naši dodávatelia využívajú najmodernejšie linky na spracovanie a výrobu komponentov brán.

• linky na lakovanie a rezanie hliníkových a oceľových zvitkov,
• valcovacie a tvarovacie linky,
• automatické tlakové obrábacie linky,
• linky na výrobu bránových panelov a linky na výrobu sendvičových

panelov,
• automatické systémy na skladovanie a triedenia výrobkov,
• zlievarne na zlievanie hliníkových ingotov,
• linky na výrobu hliníkových extrudovaných profilov,
• vodorovné i zvislé práškové lakovne,

www.brany-bratec.sk




