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Normstahl

 Charakterystyka ogólna
Ponad 60-letnia tradycja marki Normstahl stanowi nie tylko gwarant do-

skonałej jakości oferowanych produktów, badanych i certyfikowanych 

przez niemiecki urząd TÜV Product Service,  lecz świadczy o dużym za-

ufaniu, którym obdarzyły Normstahl ponad 2 miliony zadowolonych 

Klientów na całym świecie. 

W ofercie Normstahl znajdują się:  bramy przemysłowe  bramy ga-

rażowe segmentowe górne i boczne  bramy uchylne  napędy do 

bram garażowych i wjazdowych  drzwi garażowe. 

Produkty Normstahl cechuje najwyższa jakość – są one opracowane 

i wciąż doskonalone przez zespół wyszkolonych specjalistów z uwzględ-

nieniem życzeń konsumentów, dystrybutorów i architektów. 

Brama sekcyjna górna EURO

  jedyna brama garażowa z certyfikowaną WK2 w standardzie: 

dwa opatentowane i wyjątkowo wytrzymałe rygle, mocny profil pro-

wadnicy, wspornik z rolką jezdną na łożyskach kulkowych i z metalo-

wą osłoną na rolce skutecznie zabezpieczają bramę. Wzmocnienie 

stalowe prowadnicy łukowej chroni górne rolki jezdne przed nie-

pożądaną ingerencją

  gładkie panele wykonane z blachy stalowej, w pełni ocynkowane 

i wypełnione pianką poliuretanową

  panele grubości 40 mm pokryte są podwójną warstwą farby pieco-

wej lub wysokiej jakości okleiną

  sześć rodzajów przetłoczeń: LINE, TWIN, STYLE, TREND, FLAIR 

i CLASSIC lub model VARIO – jeden panel bramy w innym kolorze

  duży wybór kolorów standardowych: 12 kolorów z palety RAL oraz 

14 oklein: 12 drewnopodobnych, 2 imitujące kamień i 1 metalizowa-

na, za dopłatą dowolny kolor z palety RAL lub NCS

  równomierny podział na sekcje to nie tylko perfekcyjny wygląd, 

ale i optymalne prowadzenie bramy

  podwójne rolki zapewniają długotrwałą i cichą pracę bramy

  osłonięte zawiasy i okucia rolek

  otwieranie ręczne lub automatyczne (automat Ultra lub Ultra 

Excellent)

  zgodność z CE i atest TÜV

  10 lat gwarancji

Brama sekcyjna górna g60 

  stabilność i bardzo dobra izolacyjność termiczna dzięki 42 mm 

grubości sekcji 

  blacha stalowa ocynkowana wypełniona pianką poliuretanową

  panele grubości 42 mm pokryte podwójną warstwą farby pie-

cowej

  dwa rodzaje powierzchni: brillant i woodgrain

  pięć rodzajów przetłoczeń: LINE, ELLIPS, STYLE, TREND i CLASSIC

  w standardzie dwa kolory: biel i brąz, za dopłatą 6 kolorów prefero-

wanych z palety RAL lub 2 dekory drewnopodobne, na życzenie do-

wolny kolor z palety RAL lub NCS

  równomierny podział na sekcje zapewnia optymalne prowadze-

nie bramy i perfekcyjny wygląd

  najwyższy stopień bezpieczeństwa dzięki zabezpieczeniu przez 

pęknięciem sprężyn, osłoniętym prowadnicom, rolkom jezdnym 

i linkom nośnym

  długotrwała praca bramy dzięki łożyskowanym rolkom jezdnym 

  zgodność z CE i TÜV

  otwieranie ręczne lub automatyczne (automat Ultra S lub Ultra 

Excellent)

  10 lat gwarancji

 Kosztorys bramy garażowej
Brama sekcyjna górna EUROSTYLE w kolorze dąb mokka, wymiar 

2500 x 2250 mm z automatem Ultra: 4648 zł (z VAT 22%)

Brama sekcyjna górna g60 LINE w dekorze złoty dąb, wymiar 2500 x 

2250 mm z automatem Ultra S: 3855 zł (z VAT 22%)
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