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Bramy segmentowe
wizytówka Twojego domu
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 Brama garażowa segmentowa to najpopularniejszy produkt stosowany w domach jedno- 
lub wielorodzinnych. Stanowi najczęstszy wybór klientów, którzy poszukują solidnej i funk-
cjonalnej bramy do swojego garażu. Dzięki przemyślanej konstrukcji, bramy segmentowe 
Nitus zapewniają doskonałą izolację termiczną i akustyczną oraz bezpieczeństwo i komfort 
użytkowania.

Bramy segmentowe  
estetyka i funkcjonalność na najwyższym poziomie 

NIEZAWODNOŚĆ
Wykorzystane rozwiązania konstrukcyjne i kompo-
nenty najwyższej jakości gwarantują bezproblemo-
wą pracę bramy przez wiele lat. Trwałe i estetycz-
ne połączenie elementów odpornych na działanie 
czynników zewnętrznych zapewnia niezawodną ob-
sługę produktu.

OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA
Podczas otwierania bramy panele podnoszą się 
w górę do momentu, aż wszystkie znajdą się pod 
stropem. Dzięki temu brama nie potrzebuje dodat-
kowej przestrzeni zarówno w samym garażu, jak 
i przed nim. Ma to duże znaczenie zwłaszcza w przy-
padku krótkich podjazdów oraz garaży znajdujących 
się blisko ulicy.

BEZPIECZEŃSTWO
Solidna konstrukcja i materiały najwyższej jakości 
zapewniają odporność na szereg czynników atmos-
ferycznych. Zastosowanie wielu innowacyjnych roz-
wiązań gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa, 
ochronę wejścia do garażu oraz komfort podczas 
użytkowania.
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Warstwa lakieru lub okleina PVC

Farba podkładowa

Blacha stalowa ocynkowana

Powłoka podkładowa

Pianka poliuretanowa

Konstrukcja bramy

BEZPIECZNY PANEL 
FINGER PROTECTION

Dla znacznej poprawy komfortu użytko-
wania produktu, w bramach segmento-
wych stosowane są bezpieczne panele 
o specjalnym kształcie, który uniemoż-
liwia przytrzaśnięcie palców, zarówno 
w trakcie otwierania, jak i podczas zamy-
kania bramy.

ZABEZPIECZENIE 
PRZECIĄŻENIOWE

Stosowane w bramach z napędem zabez-
pieczenie przeciążeniowe pełni rolę inte-
ligentnego strażnika. W momencie kiedy 
segmenty napotkają przeszkodę, skrzydło 
bramy automatycznie zatrzymuje się, po 
czym cofa się do góry.
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Panele bramowe
Uszczelka dolna 
Uszczelka górna 
Prowadnice pionowe 
Prowadnice poziome (F, R) 
Zawiasy środkowe 
Zawiasy boczne z rolką 
Uchwyty dolne rolki 
Wał 
Sprężyny skrętne 
Bębny linowe 
Profil spinający 
Napęd elektryczny 
Szyna napędu

Bramy segmentowe  
stworzone z myślą o Twoim bezpieczeństwie 
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Bez przetłoczeń
Tłoczenie pojedyncze

Tłoczenie wąskie

Tłoczenie V

Bramy segmentowe  
podkreśl swój indywidualny styl

Struktura gładka

Struktura woodgrain

Panele bramowe występują w dwóch typach 
struktury powierzchni: gładkiej i woodgrain – 
imitującej cięty cedr. Odpowiednio dopasowana 
struktura podkreśli walory estetyczne produktu, 
zapewniając doskonały efekt wizualny.
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Czarna Wiśnia
UJ401-Z8

Dąb rustykalny
G1501-Z8

Czarnobrązowy
KDD17-Z8

Kremowo-biały
YEM69-Z8

Kwarcowo-szary
KADF8-Z8

Złoty dąb
UK101-Z8

Ciemnozielony 
Deska  GAP45-Z4

Jasnoszary
KACH7-Z8

Antracyt Deska
KDB74-Z8

Orzech
UK103-Z8

Macore
US601-Z8

Mersey Oak
G0401-G7

Sosna Palona
B2304-G7

Ciemnozielony
GAP45-Z8

Szary deska
KACV8-Z4

Mahoń
UJ301-Z8

Oregon

Winchester
A1002-Z3

Sienna Polska
UR101-Z3

Jasnozielony 
Deska  GAP80-Z4

Szary
KACV8-Z8

Dąb ciemny
UQ901-Z8

Dąb naturalny
UR001-Z8

Daglezja
G0502-Z8

Sienna Rosso
UR102-Z3

Niebieski
BER77-Z8

Szary beton
GD802-D8

Sapeli
UR602-Z8

Dąb jasny
UQ902-Z8

Sosna Polska
G4301-G7

Sienna Noce
UR103-Z3

Sosna Antyczna
B2302-G7

Stucco
G0402-G7

Zabytkowa Sosna
B2303-G7

Czekolada
NDS62-Z8

Biały
WAQ50-Z6

Bazaltowo-szary
KADF9-Z8

Dąb bagienny
UR401-Z8

Kolory GRUPA 1

Dąb ciemny

Biały
RAL 9016

Brąz
RAL 8014

Złoty dąb

Srebrny
RAL 9006

Orzech Czarny
(Wrinkle)

Antracytowo-szary
RAL 7016

Grafit
(Wrinkle)

Antracyt

Kolory STANDARDOWE

 Bogata paleta kolorów
 dla idealnego dopasowania

Wychodząc naprzeciw zmieniającym się trendom w nowoczesnym budownictwie, opraco-
waliśmy unikalną paletę wzorów i kolorów dla bram segmentowych Nitus. Dzięki własnej 
linii technologicznej do oklejania paneli bramowych, możemy zaoferować naszym klientom 
dopasowanie wizualne zarówno do koncepcji architektonicznej, jak i kolorystyki obiektu. 
Kolekcja barw obejmuje kolory standardowe oraz szeroką grupę oklein imitujących różne 
gatunki drewna i powierzchnie metaliczne. Kompozycję barw dodatkowo wzbogacają kolo-
ry z palety RAL.
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Brillantblau
02.11.51.000028-
116700

Jasnosrebrny
DJ605-42

Fango matt CC+
F 446-6051

Eiche mocca CC+
F 446-2075

Sheffield Oak light  
F 456-3081

American Brown 
matt CC+ F 446-6042

Sipo CC+
F 446-2060

Shefield Oak grey
F 436-3086

Weinrot
02.11.31.000012-
116700

Srebrny
DJ606-42

Braun matt CC+
F 446-7052

Macoree CC+
F 446-2001

Shefield Oak brown
F 436-3087

Dunkelrot
02.1131.000013-
116700

Szary Gładki
KACV8-F7

Schwarzbraun matt 
CC+  F 446-6010

Sapeli CC+
F 446-2002

AnTEAK
9.3241002-119500

Soft Cherry
9.3214 009-
119500

Bazaltowo-szary 
Gładki  KADF9-F7

Jet black matt CC+
F 446-6062

Montana Eiche tabak 
CC+  F 446-2007

Irish Oak
9.3211 005-114800

Rustic Cherry
9.3214 007-
119500

Moosgrün
02.11.61.000013-
116700

Piaskowy Tytan
D2573-F7

Aluminium
SS101-89

Antracyt Gładki
KDB74-F7

Eiche kolonial CC+
F 446-2076

Jet black STYLO CC+
F 446-4062

Schwarzgrau Glatt
02.11.71.000042

Kolory GRUPA 2

Kolory GRUPA 3
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Charakterystykę wizualną rozbudowaliśmy o możliwość wyposażenia bram w dodatkowe elementy, 
które spełniają także funkcje praktyczne i podnoszą parametry jakości użytkowania produktu na wyż-
szy poziom.

Więcej światła i powietrza
w przestrzeni garażowej

OKNA
Dzięki wyposażeniu bramy w okna, do wnętrza garażu ma szansę dotrzeć 
większa ilość światła dziennego. Oferujemy przeszklenia o różnych wy-
miarach, kolorach oraz kształtach: prostokątne, owalne, okrągłe, kwadra-
towe.

ALUMINIOWA SEKCJA PRZESZKLONA
Istnieje możliwość zamiany jednego panela bramowego na segment prze-
szklony podwójną szybą akrylową, co pozwoli na naturalne oświetlenie 
wnętrza garażu. 

ALUMINIOWY PANEL WENTYLACYJNY
Bramę garażową możemy doposażyć w wysokiej jakości panel wentyla-
cyjny z siatką cięto-ciągnioną, zapewniając lepszą cyrkulację powietrza.
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ARETKI
CHWYTAKI

Drzwi serwisowe
wyposażone w aretki

Drzwi serwisowe wyposażone w aretki stanowią specjalny system uszczelniająco-zaślepiający połączenia okuć, co 
w znaczącym stopniu poprawia estetykę produktu i komfort użytkowania. Brak widocznych nitów po zewnętrz-
nej stronie bramy gwarantuje nowoczesny i elegancki wygląd. Podwójne uszczelki na ościeżnicy i skrzydle drzwi 
zapewniają szczelność przed niekorzystnym działaniem czynników atmosferycznych. Ukryte zawiasy regulowane 
w dwóch płaszczyznach dają możliwość perfekcyjnego ustawienia drzwi podczas montażu i późniejszej eksplo-
atacji. Natomiast dwupunktowe chwytaki do drzwi zapewniają stabilność przez długi czas i zawsze znajdują się 
w pozycji idealnego zamknięcia.

Brama segmentowa z drzwiami serwisowymi to 
bardzo funkcjonalne i praktyczne rozwiązanie. 
W takiej sytuacji garaż spełnia zarówno swoją 
podstawową funkcję, zapewniając schronienie 
dla samochodu, jak i pełni rolę pomieszczenia go-
spodarczego. Zastosowanie drzwi serwisowych 
w bramie segmentowej zapewnia większy komfort 
i oszczędność czasu. Sprawia, że wejście do garażu 
przez drzwi serwisowe powoduje znacznie mniej-
szą utratę ilości ciepła.

SAMOZAMYKACZ
ŁAŃCUCHOWY

UKRYTE ZAWIASY
REGULOWANE 

W DWÓCH 
PŁASZCZYZNACH 
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W ofercie Nitus dostępne są wysokiej klasy napędy do bram segmentowych renomowanych produ-
centów, takich jak Somfy, Sommer, Came. Gwarantują one wygodną oraz bezawaryjną pracę przez 
wiele lat. Dzięki zastosowaniu automatyki możemy sterować bramą za pomocą pilota bez konieczności 
wysiadania z samochodu, co jest szczególne przydatne, gdy na zewnątrz panują niekorzystne warunki 
atmosferyczne.

PILOTY
Standardem w sterowaniu bramą 
segmentową są piloty, które umoż-
liwiają obsługę bramy bez koniecz-
ności opuszczania samochodu. Wie-
loletnia obsługa staje się wygodna, 
intuicyjna i niezawodna. 

FOTOKOMÓRKI
Działanie fotokomórek polega na 
zatrzymaniu zamykającej się bramy 
i jej powrocie do pozycji otwartej, 
natychmiast po pojawieniu się prze-
szkody w świetle przejazdu.

AWARYJNE ZASILANIE
W przypadku zaniku prądu dalsza 
praca bramy jest możliwa dzięki aku-
mulatorowi awaryjnego zasilania, 
który stanowi alternatywne źródło 
energii.

Automatyka
intuicyjna obsługa gwarancją komfortu
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Rozwój nowoczesnych technologii pozwala na wprowadzanie coraz to bardziej komfortowych 
rozwiązań dla naszych domów. Istnieje możliwość zarządzania bramą garażową z dowolnego 
miejsca na świecie. Czynność tę wykonujemy za pośrednictwem aplikacji. Możemy ją zainsta-
lować na wygodnym dla nas urządzeniu, np. telefonie lub tablecie, co pozwala na indywidual-
ne zaprogramowanie bramy pod nasze potrzeby i przyzwyczajenia.

Zarządzaj bramą
z dowolnego miejsca na świecie

ŁATWOŚĆ OBSŁUGI BRAMY
Sterowanie bramą za pośrednictwem smartfona 
czy tabletu umożliwia zarządzanie nią według usta-
lonego planu dnia. Skonfigurowanie funkcji geolo-
kalizacji pozwala otworzyć bramę w chwili zbliżania 
się do garażu i zamknąć ją tuż po zaparkowaniu 
w nim – bez konieczności używania pilota.

KOMFORT UŻYTKOWANIA
Spersonalizowanie systemu inteligentnego stero-
wania poprawia komfort codziennego funkcjono-
wania. Możemy na swoim urządzeniu w każdym 
momencie sprawdzić aktualne położenie bramy, 
a także tworzyć scenariusze działań dopasowanych
do stylu życia domowników.

INTELIGENTNE STEROWANIE
Aplikacja zainstalowana na komputerze, telefonie 
czy tablecie pozwala w intuicyjny sposób zdalnie 
zarządzać bramami. Dzięki podłączeniu centrali ste-
rującej do sieci internetowej w każdej chwili można 
nawiązać kontakt z bramą z dowolnego miejsca na 
świecie.



Produkty przedstawione w materiale reklamowym często posiadają wyposażenie specjalne i nie zawsze są zgodne z wykonaniem standardowym • Specyfikacja produktu po-
winna podlegać weryfikacji z danymi określonymi przez producenta • Folder nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego • Z przyczyn technicznych druku rzeczywiste 
kolory mogą odbiegać od przedstawionych na ilustracjach, dokonując zakupu zaleca się konsultację ze sprzedawcą • Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian 

NITUS PIOTR NOWAK

Jurków 304C, 32-860 Czchów
tel: +48 14 307 0 300
e-mail: nitus@nitus.pl

www.nitus.pl

BRAMY  |  OKNA  |  DRZWI  |  ROLETY  |  MOSKITIERY  |  PERGOLE  |  WYGRODZENIA


