
czerwiec 2014

KATALOG 2014

WWW.FARTPRODUKT.PL

Bramy garażowe



FART PRODUKT
BRAMY GARAŻOWE  /  KATALOG 2013 02

Spis treści

Wybór jest tylko 1.

Wyłącznie zalety

Szeroki wybór

Bramy sterowane automatycznie

Serce, czyli napędy bram

Inspiracje, styl, elegancja

01

03

05

06

09

11

Nasza firma powstała w 1994 roku w Toruniu i od tamtej pory 
budujemy naszą pozycję na rynku systemów osłonowych. Dzięki 
nastawieniu na ciągły rozwój, bogatemu asortymentowi oraz 
indywidualnemu podejściu do klienta nasz udział w rynku 
sukcesywnie się powiększa, a nasze produkty można spotkać na 
terenie całego kraju i poza jego granicami.

Przeszło 10 lat temu w naszej ofercie pojawiły się bramy 
segmentowe garażowe oraz przemysłowe.

Tysiące wyprodukowanych i sprzedanych bram pozwalają nam 
szczycić się mianem Specjalisty w tym zakresie, a współpraca                
z najlepszymi europejskimi dostawcami pozwala nam 
zaproponować Państwu produkt wysokiej jakości, w rozsądnej cenie. 
Wiedza, doświadczenie oraz wysokie kwalifikacje kadry pracowniczej 
to tylko część naszych atutów, które sprawiają, że Fart-Produkt           
to pewny Partner, w niepewnych czasach.

Oddajemy w Państwa ręce katalog BRAMY GARAŻOWE celem 
przybliżenia naszych produktów.

Jakość naszych produktów
Nasze produkty łączą ze sobą najwyższą             
jakość, walory dekoracyjne, bezpieczeństwo              
i funkcjonalność. Posiadamy wykwalifikowaną 
kadrę, która dba o profesjonalne wykonanie 
powierzonych zadań.

Dlaczego my?
     posiadamy duży potencjał produkcyjny,
     mamy wykwalifikowaną kadrą pracowniczą,
     efektywnie zarządzamy procesem
     zaopatrzenia i dystrybucji,
     podejmujemy się nietypowych rozwiązań.

Co gwarantujemy?
     wysokiej jakości produkty,
     atrakcyjne ceny,
     korzystne warunki współpracy,
     fachowe doradztwo i szeroki program
     szkoleń.

Wybór jest
tylko 1.
Wybór jest
tylko 1.
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Ciepło
Doskonałą izolację termiczną zapewniają  
panele o grubości 40 mm wykonane z blachy 
stalowej ocynkowanej ogniowo,powlekane 
poliestrem oraz wypełnione pianką 
poliuretanową. Nasze bramy są uszczelnione 
na całym obwodzie, trwałymi uszczelkami dzięki 
czemu do garażu nie przedostaje się wiatr,    
czy deszcz, a dolna uszczelka dodatkowo 
niweluje nierówności podłoża.

40 mm

Komfort
Dla osób ceniących komfort, firma Fart-Produkt 
oferuje bramy garażowe z napędem elektrycz-
nym. Nie musisz opuszczać swojego samocho-
du, żeby otworzyć lub zamknąć bramę.

Indywidualne 
dopasowanie
Bogata kolorystyka oraz różne rodzaje paneli 
pozwolą stworzyć Twoją unikalną bramę 
garażową.

Oszczędność miejsca
Bramy segmentowe otwierają się pionowo       
w górę i zostają pod stropem. Dzięki temu 
zapewniają optymalną ilość miejsca do 
parkowania w garażu, jak i bezpośrednio    
przed nim. Co ważne, nasze bramy mogą być 
montowane już przy nadprożu od 70 mm.

70 mm

Bezpieczeństwo i trwałość
Wszystkie nasze bramy są wyposażone              
w sprężyny skrętne oraz solidną konstrukcję 
wykonaną ze stali ocynkowanej ogniowo dzięki 
czemu charakteryzują się długoletnią 
bezawaryjną i stabilną pracą. Specjalnie 
wyprofilowany kształt paneli bramowych 
eliminuje możliwość przytrzaśnięcia palców 
między segmentami. 

Termin realizacji 
oraz dostawy
Dzięki nowoczesnemu parkowi maszyn, dużym 
mocom produkcyjnym oraz rozbudowanemu 
zapleczu logistycznemu, jesteśmy w stanie 
zaoferować jedne z najkrótszych terminów 
realizacji na rynku.

Bramy garażowe Fart-Produkt
to nowoczesne rozwiązanie
dla wymagających użytkowników.

Bramy garażowe Fart-Produkt
to nowoczesne rozwiązanie
dla wymagających użytkowników.

Wyłącznie
zalety
Wyłącznie
zalety

www.fartprodukt.pl



Typy
prowadzeń

Prowadzenie 
standardowe

Prowadzenie 
LHR 170

Prowadzenie 
RES 70
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Szeroki
wybór
Szeroki
wybór złoty dąb

orzech

biały RAL 9010

brąz RAL 8014

mahoń

dąb bagienny

złoty dąb

orzech

biały RAL 9010

brąz RAL 8014

dąb bagienny

winchester

złoty dąb

orzech

biały RAL 9010

satynowy

antracyt

złoty dąb

orzech

biały RAL 9010

brąz RAL 8014

Typy paneli Kolorystyka

Struktura paneli

woodgrain smooth stucco

Panele

Dodatki

NOWOŚĆ

* – na zapytanie

Zabezpieczenie 
w standardzie
Nasze bramy standardowo na wyposażeniu 
posiadają rygiel.

Dodatkowe 
zabezpieczenia
Na życzenie klientów w naszych bramach 
mogą zostać zamontowane dodatkowe 
wyposażenie oraz zabezpieczenia, np. 
zabezpieczenie przed pęknięciem linki oraz 
sprężyn.

Kolorowo i radośnie
Wszystkie bramy można pomalować             
na dowolny kolor RAL.

www.fartprodukt.pl
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Bramy
sterowane
automatycznie

Bramy
sterowane
automatycznie
Napędy do bram garażowych oferowane przez Fart-Produkt     
są dostosowane do wszystkich rodzajów bram - zależnie           
od wielkości Twojej bramy garażowej, jej masy, intensywności    
użytkowania czy materiałów, z jakich jest wykonana.

Napędy do bram garażowych oferowane przez Fart-Produkt     
są dostosowane do wszystkich rodzajów bram - zależnie            
od wielkości Twojej bramy garażowej, jej masy, intensywności    
użytkowania czy materiałów, z jakich jest wykonana.  

Komfort
Niezależnie od warunków pogodowych wygodnie wjedziemy 
do garażu bez konieczności wysiadania z samochodu. 
Szczególnie docenimy to w deszczowy lub mroźny dzień. 
Dodatkowo  piloty z kodem dynamicznie zmiennym 
gwarantują, że nikt do tego nieupoważniony nie otworzy 
bramy.

Bezpieczeństwo użytkowania
Dzięki zabezpieczeniu przed zgnieceniem w razie zetknięcia   
z przeszkodą siłownik zmienia kierunek ruchu bramy, 
zapobiegając wyrządzeniu szkody osobom lub przedmiotom. 
Dodatkowo bramę można wyposażyć w fotokomórki, które 
zatrzymają bramę i otworzą ją jeżeli w świetle wjazdu pojawi 
się przeszkoda.

Brak prądu? To nie problem! 
Dzięki zastosowaniu mechanizmu rozblokowującego,             
w przypadku braku prądu, bramy Fart-Produkt możesz 
otworzyć/zamknąć ręcznie.  Jeżeli do garażu nie można 
dostać się osobnym wejściem w skrzydle bramy montowany 
jest zamek  umożliwiający wysprzęglenie napędu oraz ręczne 
otwarcie bramy od zewnątrz.     

Integracja bram i rolet? Tak!
Dzięki nadajnikom dwu- i czterokanałowym, wystarczy jedno 
urządzenie (pilot, nadajnik) do sterowania wieloma elementa-
mi wyposażenia obiektu: bramą wjazdową, bramą garażową i 
roletami.

www.fartprodukt.pl
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Fotokomórki
Komplet fotokomórek (nadajnik i odbiornik)   
do montażu zewnętrznego, zasięg 30 m, 
zasilanie 24V.

Siłownik do bram 
przesuwnych
Siłownik elektomechaniczny. Pełna integracja 
bram garażowych i wjazdowych.

Nowe siłowniki do bram
Siłowniki z serii TIZIANO przeznaczone są do 
bram garażowych rezydencyjnych o powierzch-
ni bramy do 10 m2.

Szyny prowadzące
Szyny prowadzące z łańcuchem lub z paskiem 
do siłowników.

Napędy do bram BFT są dostosowane
do wszystkich rodzajów bram. Są proste, 
wygodne w użytkowaniu i obsłudze.

Napędy

Piloty sterujące
Piloty dwu i czterokanałowe z kodem 
dynamicznie zmiennym.

Lampy sygnalizacyjne
Lampy sygnalizacyjne 24V ze zintegrowaną
anteną.

Napędy skrzydłowe    
elektromechaniczne
Siłowniki z serii PHOBOS to nowe wzornictwo 
oraz zmieniona konstrukcja przekładni. 
Posiadają silnik zasilany napięciem 24 V DC.

Wybrane

akcesoria

Poświęć się rodzinie,
technologię zostaw nam.

Poświęć się rodzinie,
technologię zostaw nam.

Nowe siłowniki do bram
Siłowniki z serii TIZIANO przeznaczone są do 

Napędy do bram BFT są dostosowane
do wszystkich rodzajów bram. Są proste, 
wygodne w użytkowaniu i obsłudze.

Napędy

www.fartprodukt.pl
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Inspiracje,
styl, elegancja...

        Opis bramy
Brama FPGP
Przetłoczenia: niskie
kolor: orzech

www.fartprodukt.pl
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        Opis bramy
Brama FPGP
Przetłoczenia: niskie
kolor: malowana, RAL 9006

Inspiracje,
styl, elegancja...

www.fartprodukt.pl



P.P.H.U. Fart Produkt
ul. Towarowa 3, 87-100 Toruń
tel.  56 623 55 77, 56 658 93 85
fax 56 623 55 77, 56 658 93 85 wew. 33
e-mail: biuro@fartprodukt.pl

www.fartprodukt.pl

Nowoczesne
technologie

Najwyższa
jakość komponentów
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