
Brama podsufitowa ALUKON
Perfekcyjnie lekka brama z aluminium

ROLE T Y,  ŻALUZ JE ZE WNĘ TRZNE,  OCHRONA PRZED OWADAMI + BRAMY

Minimalne zapotrzebowanie na
miejsce dla maksymalnie wysokiego 
przejazdu z automatycznym 
rozpoznawaniem przeszkód

Szybki, bezpieczny i lekki montaż z
optymalnie cichym biegiem bramy

Bezpieczna inwestycja z 
bezkorozyjnego aluminium,
made in Germany



Doradztwo, planowanie, sprzedaż i montaż. Wszystko z jednej ręki.

ALUKON GmbH & Co. KG · Münchberger Str. 31 · D-95176 Konradsreuth · Telefon 0 92 92 / 950-0 · Fax 0 92 92 / 950-293 · Internet www.alukon.com · E-Mail info@alukon.com
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Detale
bramy podsufitowej- ALUKON

Z bezpiecznie większą ilością miejsca proponujemy otwieraną ku górze bramę podsufitową. 
Minimalne miejsce zabudowy systemu umożliwia dużą wysokość przejazdu. W innym przy-
padku gdzie miejsce musi być pozostawione dla wychylanej do przodu bramy, tutaj możecie 
Państwo swoje auto wygodnie zaparkować i mieć pomimo tego dostęp do swojego garażu.

DESIGN I FUNKCJONALNOŚĆ
Indywidualne możliwości komponowania proponują nabycie
pancerza bramy lub prowadnic w wielu kolorach. Z optymal-
nym napędem solarno- akumulatorowym będziecie Państwo 
niezależni od sieci elektrycznej. Funkcjonalne uzupełnienie 
stanowią także profile z okienkami a także profile z kratką 
wietrzącą.

NOWOCZESNA TECHNIKA NAPĘDU
Specjalne rolki gwarantują cichy i kontrolowany bieg bramy 
garażowej. Sterowanie poprzez pilota lub włącznik na klucz 
umożliwia komfort i wygodę. Naturalnie brama ta dzięki zinte-
growanemu systemowi sprężyn bez dużego nakładu siły może 
być także otwierana ręcznie. Zintegrowane oświetlenie garażu 
podnosi wartość systemu.

Kolory
Kolory pancerza

biały jasny szary ciemny brązowy 8014 naturalne alu jasny beżowy

zieleń mchu brąz jamajski antracytowo-szary czarny purpurowy

zieleń jodłowa kobaltowo-niebieski teak złoty dąb mahoń

Prowadnice są dostępne w kolorze białym a także w kolorach palety RAL

Z pilotem standardowym 
lub jego wykonaniem  
specjalnym  (z ładowarką
samochodową) mają
Państwo obsługę bramy 
w każdej chwili  
w zasięgu ręki.


