
od 1995 r.Segmentowe
bramy garażowe

najwyższy komfort i bezpieczeństwo
na codzień dla każdego...



Ponadczasowe wzornictwo
Bramy z wąskim przetłoczeniem to przede wszystkim idealnie rozłożony wzór przetłoczeń,  
który pasuje do każdego rozwiązania architektonicznego.
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Przetłoczenia poziome wąskie – Izoline

Dostępne wykończenia
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drzwi garażowe brama segmentowa
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Przetłoczenia poziome szerokie – Oneline

Tradycja i nowoczesność
Proste i nowoczesne a zarazem nietuzinkowe, tak najlepiej można scharakteryzować bramy z sze-
rokim przetłoczeniem. Bramy Oneline można wkomponować w każdą architekturę i zawsze osią-
gniemy ten sam rezultat – perfekcyjną kompozycję.



Nowoczesność i styl
Model AMSTERDAM to najnowszy model bram segmentowych dla tych, którzy szukają świeżych 
i oryginalnych rozwiązań. Unikalny, asymetryczny wzór przetłoczeń zapewnia bramom wyjątkowy 
wygląd i idealnie wpisuje się w najnowsze trendy wzornictwa. Ten atrakcyjny i modny wzór bram 
wzbogaci architekturę Twojego domu, a jej urok i elegancja ożywią i uzupełnią Twoje otoczenie.

Przetłoczenia asymetryczne – Amsterdam
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Pełna harmonia
Brama wykonana z panela bez przetłoczeń kreuje nadzwyczajną atmosferę. Eleganckie i prze-
strzenne wzornictwo panela harmonijnie uzupełnia nowoczesną architekturę i podkreśla indywidu-
alność Twojego domu.

Bez przetłoczeń – Topline



Klasyczne piękno
Bramy z przetłoczeniami w kształcie kasetonów są perfekcyjnym rozwiązaniem, gdy chcesz pod-
kreślić klasyczną architekturę swojego domu.

Przetłoczenia w kasetony – Classic
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Dlaczego Beditom? Oto kilka argumentów za:

Jakość bez kompromisów – potwierdzona certyfikatami niezależnych instytucji. Produkcja bram beditom odbywa się z zastosowa-
niem systemów zarządzania jakością DNV ISO 9001 i spełnia najwyższe wymagania europejskie.

Długoletnie doświadczenie. Beditom posiada bogate doświadczenie i tradycje w zakresie sprzedaży i produkcji bram segmentowych 
w Polsce. Nasi wysoce wykwalifikowani specjaliści dbają o każdy szczegół i bezustannie pracują nad nowatorskimi rozwiązaniami 
technicznymi.

Gwarancja i serwis. Na nasze produkty udzielamy 24-miesięcznej gwarancji. Świadczymy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na 
terenie całego kraju poprzez sieć autoryzowanych przedstawicieli.

Zabezpieczenie przeciwko 
przytrzaśnięciu palców

Bramy doskonale izolowane termicznie

Zabezpieczenie  
przed włamaniem

Wyłącznik 
przeciążeniowy

Doskonałą ochronę użytkownika gwaran-
tuje profil o specjalnym kształcie, który za-
pewnia ochronę przeciwko przytrzaśnięciu 
palców.

Automatyczne ryglowanie napędu bardzo 
skutecznie chroni przed włamaniem i za-
bezpiecza bramę przed podważeniem, na-
wet w przypadku awarii zasilania. 

Każda brama automatyczna posiada wy-
łącznik przeciążeniowy, który zapewnia 
zatrzymanie bramy i jej powrót do pozycji 
otwartej, w przypadku, gdy płaszcz bramy 
napotka na opór podczas zamykania.

Bramy Beditom składają się z segmentów 
o grubości 40 mm wykonanych z podwójnej 
ocynkowanej blachy stalowej, wypełnionej 
bezfreonową pianką poliuretanową. Wy-
posażone są w system trwałych uszczelek 
umiejscowionych na całym obwodzie bra-
my oraz pomiędzy segmentami, które sku-
tecznie chronią przed wiatrem, deszczem 
i chłodem.

wzmocnienia stalowe

powłoka poliestrowa

powłoka galwaniczna

powłoka galwaniczna

bezfreonowa pianka
poliuretanowa

primer

stal wysokogatunkowa

podkład

wzmocnienia stalowe
mocowań

40 mm

wzmocnienia stalowe
mocowań

uszczelka między
segmentami

Konstrukcja paneli

grubość panela
40 mm

wypełnienie
z pianki
poliuretanowej

uszczelka



Przeszklenia
Dostępne są w wielu wzorach i rozmiarach. Układ uzależniony jest od indywidualnego życzenia klienta.

Elementy dekoracyjne
Płaskie i lekkie elementy dekoracyjne pozwalają na personalizację bramy garażowej.

Zamki, uchwyty, kratki wentylacyjne

Rodzaje prowadzeń bram garażowych

od 1995 r.
Producent:
81-029 Gdynia
ul. Północna 1D
tel. +48 58 667 37 10
fax +48 58 667 37 16
e-mail: info@beditom.pl
www.beditom.pl

Nasz partner:

Akcesoria do bram garażowych

zamek cięgnowy 
płaski

zamek cięgnowy 
z gałką

zamek boczny zasuwa wewnętrzna uchwyt ręczny kratka wentylacyjna

poz. gotowej posadzki
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d> 300 mm - otwieranie ręczne

d> 350 mm - otwieranie elektryczne

poz. gotowej posadzki
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d> 200 mm - otwieranie ręczne

d> 250 mm - otwieranie elektryczne

poz. gotowej posadzki
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d> 90 mm - otwieranie ręczne

d> 140 mm - otwieranie elektryczne
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