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Komfort i bezpieczeństwo

KOMFORT NA KAŻDYM POZIOMIE

KOMFORT NA CO DZIEŃ

Działamy na rynku od 2005 roku, konsekwentnie rozwija-

Brama segmentowa to czysta przyjemność z jej posia-

jąc i udoskonalając swoje produkty i usługi. Potwierdze-

dania. Możesz otwierać ją ręcznie, gdyż system sprężyn

niem jakości produktów marki SEGME jest coraz większa

skrętnych powoduje, iż potrzeba niewiele energii, aby

liczba klientów i realizacji. Nasze bramy zwiększają kom-

unieść płaszcz bramy. Coraz częściej bramy montowane

fort codziennego życia mieszkańców i to jest podstawowa

są z napędami elektrycznymi, co podnosi KOMFORT

wartość. Oczywiście nie jedyna! SEGME zapewnia także

z ich użytkowania. Klient nie ma potrzeby, aby unosić

pełen komfort na poziomie obsługi, doradztwa, montażu

bramę ręcznie, co jest uciążliwe zwłaszcza przy trudnych

i serwisu posprzedażowego.

warunkach atmosferycznych.

BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW
NA CO DZIEŃ

OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA

Bramy SEGME to ochrona mieszkańców w pełnym zakresie. Panele bramy są tak wyprofilowane, że możliwość
przytrzaśnięcia palców została całkowicie wyeliminowana.
Każda brama wyposażona jest w zabezpieczenie na wypadek pęknięcia sprężyn. Brama posiada także zabezpieczenie przed przyciśnięciem – kiedy przy opadaniu
napotka na jakiś opór, wyłącznik przeciążeniowy unosi
bramę do góry.
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To jedna z charakterystycznych cech bram segmentowych. Brama otwiera się pionowo do góry, więc możesz
podjechać i zatrzymać auto tuż przed bramą. To szczególnie istotne, kiedy masz krótki podjazd do garażu lub
podjazd bezpośrednio z ulicy.
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IDEALNE DOPASOWANIE

WZMOCNIONE ZABEZPIECZENIE
PRZED WŁAMANIEM

Każda brama to efekt doboru poszczególnych elementów
i rozwiązań zgodnie z potrzebami, parametrami garażu

Bramy SEGME są dużo bardziej bezpieczne i trwałe, niż

i stylem posesji. Gama kolorów i wzorów jest tak duża,

rozwiązania standardowe stosowane w bramach innych

że z pewnością umożliwi dobranie bramy idealnie dopaso-

producentów. Innowacyjny system prowadnic zamknię-

wanej do Twojego domu.

tych oraz zabezpieczeń rolki górnej i dolnej, tworzą

JEDNA Z NAJWYŻSZYCH IZOLACYJNOŚCI
CIEPLNYCH WŚRÓD BRAM GARAŻOWYCH

wnątrz. Rolki jezdne, przemieszczające się w prowadnicy

system podwyższonej odporności na włamania z zezamkniętej, są pod ciągłą ochroną , co znacznie utrudnia
włamanie nawet przy użyciu łomu.
Doskonałą izolację cieplną zawdzięczamy przede wszystkim kurtynie bramy, zbudowanej z dużych i grubych pane-

SOLIDNE I TRWAŁE

li. Każdy panel ma grubość 40 mm i wykonany jest z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, wypełnionej pianką

Długoletnią i bezawaryjną pracę bramy zapewniają

poliuretanową i powlekanej poliestrem. Obok znakomitej

stalowe panele, system sprężyn skrętnych i konstrukcja

izolacyjności cieplnej panela, bardzo istotną sprawą jest

prowadzeń wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo.

utrzymanie termiki prowadnic pionowych, które często

Dodatkowo każdy system prowadzeń w naszych bramach

są przyczyną nieszczelności w garażach. Bramy SEGME

wyposażony jest w boczne płyty wzmacniające, które

uszczelnione są trwałymi uszczelkami na całym obwodzie.

poprawiają stabilność konstrukcji. Kiedy brama ma szero-

Dolna uszczelka niweluje wszelkie nierówności podłoża.

kość powyżej 4500 mm, wyposażona zostaje dodatkowo

Mówiąc językiem technicznym - termoizolacyjność zasto-

w profile wewnętrzne typu „omega”. Dzięki temu wzmoc-

sowanej w panelu piany wynosi w przybliżeniu

niony zostaje panel bramowy i unikamy tym samym

0,026 (W/m2K). Współczynnik U osiągnął bardzo dobrą

efektu stałego odkształcenia się płaszcza bramowego.

wartość 0,6 W/m2K, co pozwoliło na uzyskanie parametru
dla całej bramy na poziomie 1,2W/m2K.

5

Innowacyjny system prowadzeń RSC
System prowadzeń RSC (Reliabe – niezawodny, Secure - bezpieczny, Convenient – wygodny) to system bardzo wydajny i solidny,
a przy tym prosty i niezwykle szybki w montażu. Jest go w stanie przeprowadzić praktycznie każdy, kto lubi „majsterkować”
w zaciszu swojego garażu. Elementy konstrukcyjne łączy się ze sobą intuicyjnie na zasadzie „klików”. Wszystko jest skręcane
minimalną ilością śrub, a niezbędne otwory montażowe wykonane są już w fazie produkcji. Dzięki profilom, dystansowym
i nadprożowym, nie ma potrzeby robienia pomiarów kontrolnych w trakcie trwania montażu.
Przy zastosowaniu systemu RSC potrzebujemy jedynie 190 mm wolnej przestrzeni nadprożowej dla zamontowania bramy
z prowadzeniem standardowym. Wysokość nadproża odnosi się zarówno do bram obsługiwanych ręcznie, jak również
automatycznie.
Dla garaży, które posiadają minimalne przestrzenie montażowe, przewidziane zostało prowadzenie niskie, w którym wał
ze sprężynami montowany jest na tylnej części prowadnic poziomych. W takim przypadku minimalna przestrzeń nadprożowa
uzależniona jest od rodzaju obsługi bramy. W przypadku obsługi ręcznej, wymagana przestrzeń nadprożowa wynosi jedynie
75 mm. Jeśli jednak wolisz korzystać z napędu elektrycznego, wolne nadproże musi posiadać minimum 125 mm przestrzeni.
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Minimalne wymiary zabudowy w systemie RSC
SR - prowadzenie ręczne
SA - prowadzenie automatyczne

Prowadzenie Standard

Prowadzenie Niskie
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Wyposażenie STANDARD
Bramy segmentowe SEGME w wykonaniu STANDARD wyposażone są we wszelkie niezbędne elementy, pozwalające na prawidłowe funkcjonowanie produktu, jego montaż, jak również jego
w pełni bezpieczne użytkowanie. Każda brama wykonywana jest
pod dany wymiar otworu, co nie wpływa na jej wyższy
koszt końcowy.
3
7
4
6
1
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Składowe bramy w wyposażeniu STANDARD:
1. system prowadzeń RSC wyposażony w boczne płyty
wzmocnieniowe
2

2. dookolne uszczelnienie konstrukcji
3. profil spinający system prowadzeń poziomych ze stalowymi uchwytami montażowymi
4. zabezpieczenia sprężyn skrętnych
5. system prowadzeń zamkniętych z zabezpieczonym
górnym łukiem jezdnym
6. hamulec rolki stosowany w bramach z obsługą ręczną,
pozwalający na zatrzymanie bramy w pozycji otwartej
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7. uchwyty montażowe

Wyposażenie PRESTIGE

9

Swoją bramę możesz doposażyć o dowolne elementy
wyposażenia PRESTIGE, podnoszące standard
i estetykę produktu.
8
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Składowe bramy w wyposażeniu PRESTIGE:
1-7. Wszystkie elementy wyposażenia
STANDARD (patrz: poprzednia strona).
8. uszczelki prowadnic pionowych niwelujące
mostki termiczne
9. uchwyty prowadnic poziomych
*(tylko prowadzenie standard)
10. cicha obejma rolki jezdnej
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Szerokie możliwośći wzornicze i kolorystyczne

-
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STWÓRZ SWOJĄ BRAMĘ
IDEALNIE PASUJĄCĄ DO TWOJEGO DOMU
Możliwości są ogromne. Z pewnością znajdziesz zestawienie idealnie pasujące
do Twojego domu. Myśląc o walorach estetycznych, właściwie myślimy o doborze paneli.
Możesz je wybrać biorąc pod uwagę 4 kryteria doboru:
ich budowę i wymiary, strukturę powierzchni, przetłoczenia i kolorystykę.

-
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Panele – bogaty wybór wzorów i kolorów
BUDOWA
Kurtyna bramy segmentowej składa się z dwuściennych paneli wykonanych z blachy
stalowej 0,5 mm, ocynkowanej ogniowo i powlekanej poliestrem. W środku wypełnione są bezfreonową pianką poliuretanową o grubości 30 mm, zapewniającą wysoki
współczynnik termoizolacji.
Oferujemy panele o wysokości 500 mm lub 610 mm, co pozwala na optymalne dobranie panela do danej wysokości całej bramy (w jednej bramie można stosować panele
o różnej wysokości). Górny i dolny panel wyposażony jest w uszczelkę.
Panele wyprofilowane są w sposób uniemożliwiający przytrzaśnięcie palców podczas
otwierania lub zamykania bramy. Pełne uszczelnienie między każdym segmentem,
trwała powłoka poszycia i optymalnie dobrana blacha, pozwalają cieszyć się produktem przez długie lata.

STRUKTURA PANELI
Oferujemy dwa rodzaje paneli: o strukturze zewnętrznej gładkiej i woodgrain.

struktura gładka

12

struktura woodgrain
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PRZETŁOCZENIA

przetłoczenia wąskie

Przetłoczenia poprzeczne na panelach zwiększają możliwości wizualnej aranżacji
bramy garażowej. Do dyspozycji mamy 4 rodzaje wykończenia kształtu powierzchni
zewnętrznej panela (przetłoczenie wąskie, przetłoczenie szerokie, bez przetłoczeń
i panele mikroprofilowane).

przetłoczenia szerokie

bez przetłoczeń

KOLORYSTYKA
Panele posiadające strukturę zewnętrzną woodgrain możemy malować na dowolny
kolor z palety RAL.
Najpopularniejszą grupę na naszym rynku stanowią panele w okleinach drewnopo-

panel mikroprofilowany

dobnych. W przypadku takiego wyboru nasi Klienci mają do dyspozycji panele
w tłoczeniu wąskim lub szerokim, mogą także wybrać panel gładki bez przetłoczeń.
Struktura płyty zawsze jest gładka.
Panele mikroprofilowane oferujemy w kolorze antracytu i srebra.
Uwaga! Należy mieć na uwadze, że kolory na zdjęciach w katalogu mogą nieco różnić
się od rzeczywistych. Żeby mieć pewność, co do wyboru konkretnego koloru, należy
skorzystać z rzeczywistych próbek.
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Przetłoczenia wąskie
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Na specjalne zamówienie panele są
malowane natryskowo na dowolny kolor
z palety RAL.

Panele w przetłoczeniu wąskim
i kolorach RAL oferujemy
w strukturze woodgrain a panele
okleinowane w wąskim tłoczeniu
oferujemy w strukturze gładkiej.

Dostępna kolorystyka:

RAL 9010

Orzech

Złoty dąb

RAL 8014

RAL7016
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Przetłoczenia szerokie
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Na specjalne zamówienie panele są
malowane natryskowo na dowolny kolor
z palety RAL.

Panele w przetłoczeniu szerokim
oferujemy w strukturze gładkiej.

Dostępna kolorystyka:

RAL 9010

Orzech

Złoty dąb

Mahoń

Winchester

Dąb rustykalny
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Bez przetłoczeń
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Na specjalne zamówienie panele są
malowane natryskowo na dowolny kolor
z palety RAL.
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Panele bez przetłoczeń oferujemy
w strukturze gładkiej.

Dostępna kolorystyka:

RAL 9010

Orzech

Chcemy zwrócić szczególną uwagę
na panel w kolorze antracyt
występujący pod nazwą DEEP MAT.
Gładka piaskowana struktura wyróżnia
się na tle pozostałych głównie dzięki
nowoczesnej technice malowania.

Złoty dąb

Deep mat
RAL 7016

Panel DEEP MAT jest matowy,
a jego powierzchnia przypomina
drobnoziarnisty papier ścierny.
To bardzo interesująca propozycja dla
tych, którzy preferują bardziej
nowoczesny i minimalistyczny design.
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Mikroprofil
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Na specjalne zamówienie panele są
malowane natryskowo na dowolny kolor
z palety RAL.
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Panele mikroprofilowane
oferujemy w strukturze gładkiej.

Dostępna kolorystyka:
Szczególną grupą paneli stosowanych w naszych bramach
są panele mikroprofilowane o gładkiej strukturze, pokryte
farbą w kolorze antracytu i srebra. Dzięki strukturze panela
i gęstym tłoczeniom, jest on najbardziej wytrzymały spośród
całej gamy paneli bramowych. Brama wykonana z takich
paneli bardzo atrakcyjnie prezentuje się domach zaprojektowanych w stylu nowoczesnym.

RAL 9006

RAL 7016
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Okna i dodatki dekoracyjne
A może chcesz wzbogacić bramę o dodatkowe elementy
podnoszące jej estetykę, a często także mające istotne walory
funkcjonalne? Okna w panelach wpuszczają światło do środka,
a drzwi w bramie garażowej pozwalają przemieszczać się domownikom z garażu bez każdorazowego otwierania całej bramy.
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Automatyka i zdalne sterowanie
Napęd elektryczny i zdalne sterowanie to prawdziwy komfort.
Nie musisz wysiadać z auta, aby otworzyć bramę do swojego
garażu. Z pewnością docenisz to podczas zimnych, deszczowych
dni. Stosując napęd, Twoja rodzina również nie będzie miała
problemu z bezpiecznym i szybkim dostępem do pomieszczenia.
Bramy segmentowe SEGME zaprojektowane są w sposób
uniwersalny. Mogą one być obsługiwane ręcznie bądź automatycznie. Produkt nie wymaga stosowania specjalnych rozwiązań
technicznych w sytuacji, kiedy zdecydujesz się na montaż napędu
elektrycznego. W takim przypadku oferujemy szeroką gamę
pilotów i przełączników renomowanych producentów.

24
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Szybki i prosty montaż
Bramy segmentowe SEGME posiadają wszelkie udogodnienia,
pozwalające na łatwy i szybki montaż. Elementy konstrukcyjne
łączy się ze sobą intuicyjnie na zasadzie „klików”. Wszystko jest
skręcane minimalną ilością śrub, a wszystkie niezbędne otwory
montażowe wykonane są już w fazie produkcji.
Każda brama wyposażona jest w konsole montażowe wału, płyty
wzmacniające boczne, profil nadprożowy z uszczelką oraz profil
spinający prowadnice poziome. Profil ten służy montażystom
również do prawidłowego rozstawu prowadnic pionowych na
szerokości.
Dodatkowym udogodnieniem jest wstępny montaż wału
ze sprężynami, który jest dokonywany przez naszych
pracowników w fazie produkcji bramy, co znacznie
przyspiesza montaż produktu. Pozwala też uniknąć częstych
pomyłek w zamianie miejscami sprężyn czy bębnów.
Otrzymujesz gotowy wał, który wymaga jedynie końcowego
zmontowania i skręcenia elementów.
To nasza dewiza: zapewnić Ci komfort na każdym etapie od zaprojektowania bramy po bezproblemowy montaż
i posprzedażową obsługę, gdy zajdzie taka potrzeba.
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Wystarczy śrubokręt, klucz 10 i 13 oraz imbus...
27

Twoja

omfortu
#StrefaK

SEGME s.c.
ul. W. Pola 6
58-500 Jelenia Góra
tel.: (+48) 786 223 629
tel./fax: (+48) 75 64 89 555
e-mail: biuro@segme.pl

segme.pl

