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 ASORTYMENT

Bramy segmentowe
Brama segmentowa z paneli
warstwowych wypełnionych pianką
poliuretanową, otoczoną stalą
ocynkowaną. 

Bramy rolowane
Brama zajmuje mało miejsca w
nadprożu. Standardowo można ją
zastosować maksymalnie do
szerokości 5 m i wysokości 5 m. 

Bramy szybkobieżne
Duża prędkość otwierania i
zamykania pozwala zoptymalizować
procesy logistyczne. Brama spełnia
wszelkie obowiązujące normy
bezpieczeństwa. 

www.sot24.com.pl



ASORTYMENT

Bramy
przeciwpożarowe
Oferujemy bramy wyposażone w
różne odporności ogniowe: od
najbardziej ekonomicznych po
produkty dla najbardziej
wymagających inwestorów, które
zabezpieczą każdą inwestycję.

Bramy chłodnicze
do mroźni
Specjalistyczne bramy dla branży
spożywczej, które pozwalają
utrzymać odpowiednią temperaturę
pomiędzy pomieszczeniami po obu
stronach bramy.  

Bramy harmonijkowe

Bramy te są doskonałym
rozwiązaniem na zamknięcie
otworu, przy małej ilości miejsca w
nadprożu. Skrzydła bramy jadą po
prowadnicy na rolkach i składają się
jedno za drugim, oszczędzając
również wolną przestrzeń boczną.

www.sot24.com.pl
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Bramy hangarowe
Przeznaczone do zamknięcia
naprawdę dużych otworów.
Oferujemy różne rodzaje bram
hangarowych: harmonijkowe,
przesuwne, bramy sprawdzonej
marki Butzbach. 

Bramy rozwierne
Bramy rozwierne to skuteczne
rozwiązania w przystępnej cenie. 

www.sot24.com.pl
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Rampy (platformy
przeładunkowe z
silnikiem)
Oferujemy sprawdzone i wytrzymałe
rampy przeładunkowe z językiem
wychylnym i wysuwnym w wielu
wymiarach.

Uszczelnienia
(opończe doków
przeładunkowych)
Zadaniem tego produktu jest ograniczenie
wpływu niekorzystnych warunków
atmosferycznych na stanowisku
przeładunkowym. Oferujemy uszczelnienia
mechaniczne i pneumatyczne.

Klapy (platformy
przeładunkowe bez
silnika)
Montaż klapy zalecany jest w
miejscach, gdzie nie ma możliwości
zastosowania tradycyjnej rampy.
Oferujemy kilka typów klap. 
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Drzwi stalowe
Drzwi przeciwpożarowe
Drzwi stalowe to idealne rozwiązanie do
oddzielenia stref pożarowych w
budynkach przemysłowych i zakładach
produkcyjnych.

Szlabany

Szlabany automatyczne to kluczowe
zabezpieczenie, które stosujemy w
strefach publicznych oraz na terenie
zakładów przemysłowych. 

Kraty

Kraty rolowane są doskonałym
zabezpieczeniem antywłamaniowym. 

www.sot24.com.pl

 



 

Brama
Sprawdzona brama segmentowa 

Rampa
Rampa z językiem wysuwnym 
i wychylnym

Uszczelnienie
Uszczelnienie standardowe 
i pneumatyczne
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