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! 
KSZTAŁTOWNIKI ALUMINIOWE 

+ 
Wzmocnienie sztywności konstrukcji 

- 
ODKSZTAŁCANIE SIĘ KONSTRUKCJI 

 Konstrukcja bramy VERDOOR wsparta jest 

od dołu i zamknięta od góry specjalnym 

kształtownikiem aluminiowym, który tworzy 

podstawowy element konstrukcji nośnej 

bramy. 

 Górny kształtownik aluminiowy zabezpiecza panel przed odkształceniem 

i rozkłada siłę ciągu automatu. Uchwyt wózka od automatu jest stabilnie 

mocowany do kształtownika aluminiowego.  

Przez wiele lat pracy liczonej w tysiącach cykli otwarcia i zamknięcia 

brama VERDOOR jest podnoszona do góry a siła wciągająca automatu 

jest rozkładana za pośrednictwem kształtownika na całą szerokość 

górnej sekcji bramy. 

Zastosowanie dolnego kształtownika aluminiowego usztywnia i 

zabezpiecza dolną krawędź bramy przed przypadkowym uszkodzeniami 

spowodowanymi nieuważnym i zbyt mocnym zamykaniem bram 

obsługiwanych ręcznym. 

 W wielu bramach konkurencyjnych firm dla 

obniżenia ceny nie stosuje się kształtowników 

aluminiowych! Inni wytwórcy zastępują drogie 

profile aluminiowe, jednym dolnym profilem z 

cienkiej blachy stalowej powlekanej w kolorze 

bramy. Takie rozwiązanie nie wzmacnia konstrukcji 

bramy a jedynie służy do estetycznego mocowania 

uszczelki. 

W tańszych konstrukcjach uchwyt wózka automatu 

przykręcany jest wprost do cienkiej blach paneli z 

pianką poliuretanową!  

! 
SEKCJE ZAWIASÓW 

+ 
Budowa konstrukcji nośnej bramy  - tzw. szkielet bramy 

- 
BRAK ZAWIASÓW ŚRODKOWYCH 

 Segmenty w bramach VERDOOR połączone 

są rzędami solidnych zawiasów środkowych. 

Nawet w bramach o szerokości poniżej 2 m 

stosujemy zawiasy środkowe. Wraz ze 

wzrostem szerokości bramę wzmacniamy 

najdalej co 120 cm szerokości kolejnym 

rzędem zawiasów.  

 Sekcje zawiasów środkowych razem z zespołem kształtowników 

aluminiowych tworzą mocną konstrukcje nośną bramy VERDOOR 

zapobiegającą  ugięciom płaszczyzny bramy spowodowanych działaniem 

sił zewnętrznych np. naporem wiatru, wpływu wysokich i niskich 

temperatur i innych czynników związanych z codziennym użytkowaniem. 

Naszą technikę konstruowania bramy opieramy na wykonaniu mocnego, 

stabilnego szkieletu bramy, projektowanego przez nas dokładnie dla 

konkretnego zamówienia klienta.  

 Wielu producentów dla obniżenia kosztów nie 

stosuje zawiasów środkowych lub rozmieszcza je w 

dużych odstępach co zmniejsza wiatroszczelność i 

wodoszczelność bramy. Bywają producenci, którzy w 

małych bramach do 3 m szerokości nie montują 

zawiasów! Wiele firm dla obniżenia kosztów stosuje 

niskiej jakości chińskie zawiasy środkowe i śruby, 

które nie zapewniają stabilności konstrukcji.  

! 
STALOWE WZMOCNIENIA 

+ 
Dodatkowe wzmocnienie szkieletu bramy o dużych wymiarach  

- 
PROBLEMY SERWISOWE I UTRATA ZAUFANIA 

 W dużych bramach VERDOOR dolna i górna 

sekcja bramy oprócz kształtowników z profili 

aluminiowych jest dodatkowo wzmacniana 

specjalnym stalowym profilem. 

 Stosowanie wzmocnień stalowych dla skrajnych segmentów bramy jest 

dodatkowym umocnieniem szkieletu bramy, zabezpieczającym ją przed 

efektem ugięcia w różnych kierunkach.  Stosujemy zasadę asekuracji, 

jedno wzmocnienie zabezpiecza drugie.  Chcemy mieć 100 % pewności, 

że po wielu latach nasze konstrukcje będą wciąż bezawaryjne. 

 Konkurencyjne firmy ograniczają koszty przez 

stosowanie tylko jednego sposobu wzmocnienia 

większych konstrukcji ale takie rozwiązanie z 

biegiem lat prowadzi do problemów technicznych i 

w rezultacie niezadowolenia użytkownika.  

! 
ZESPÓŁ DWÓCH SPRĘŻYN 

+ 
Równomierne zrównoważenie bramy 

- 
PĘKANIE SPRĘŻYN I ICH ODKSZTAŁCANIE 

 Bramy VERDOOR wyposażone są w dwie 

sprężyny skrętne o podwyższonej jakości.  
 Dwie wysokiej jakości sprężyny zastosowano w celu dokładnego 

zrównoważenia ciężaru bramy. Zespół tych sprężyn zwiększa zakres 

regulacji a tym samym umożliwiają precyzyjne wyregulowanie i 

zbalansowanie bramy nawet po wielu latach eksploatacji.   

Sprężyny użyte w procesie produkcji bram VERDOOR pochodzą od 

renomowanego europejskiego producenta sprężyn skrętnych.   

 Jakość materiałów z jakich wykonana jest sprężany 

ma wpływ na czas jej użytkowania oraz procesy 

relaksacji sprężyny, które wpływają na zmianę 

zrównoważenia bramy. Tanie sprężyny stosowane u 

niektórych konkurentów wymagają dodatkowych 

wizyt serwisowych w celu korekcji naciągu w trakcie 

ich eksploatacji. 

Przedwczesne pękanie sprężyn oznacza dodatkowe 

koszty dla sprzedawcy lub klienta.  

! 
WIELKIE GABARYTY 

+ 
Sprawdzona technologia dla dużych bram  

- 
UTRATA CZEŚCI KLIENTÓW I ZYSKÓW 

 
VERDOOR jest w stanie wyprodukować 

bramy o szerokościach prawie 6 metrów i 

jednocześnie 5 metrów wysokości!   

Nasi Dystrybutorzy mogą powiedzieć ze 

podejmą każde wyzwanie. 

 

 
Dzięki budowie opartej na szkielecie nasze konstrukcje gwarantują 

trwałość bramy nawet przy bardzo dużych wymiarach. 

VERDOOR jest pewny swoich produktów. Po 25 latach doświadczeń 

wiemy jak budować bramy o ekstremalnych rozmiarach.  

VERDOOR gwarantuje swoim Dystrybutorom, że ich oferta bram 

obejmuje maksymalny możliwy technologicznie do wykonania zakres 

wymiarów.  

 
Wielu producentów nie produkuje bram powyżej 5 

m szerokości, ponieważ konstrukcje ich bram nie są 

w stanie poprawnie działać przy większych 

wymiarach otworów.  Duże bramy to duże wyzwanie 

techniczne. Firmy wolą skupiać się na zarabianiu na 

najprostszych rozwiązaniach i unikaniu trudności 

związanych z produkcją niestandardowych bram.     

! 
72 GODZINY 

+ 
Szybkość produkcji i dostosowanie do potrzeb klienta 

- 
UKRYTE KOSZTY DLA DEALERA I KLIENTA 

 
Produkcja bram VERDOOR odbywa się na 

indywidualne zamówienie klienta. Dzięki 

daleko posuniętej specjalizacji możemy 

sprostać każdemu zleceniu w zakresie bram 

segmentowych.  Nasi klienci otrzymują 

wysokiej jakości produkt i najszybszy czas 

realizacji.  

 
Bramy garażowe z kolekcji ArtDeco i Bauhaus produkujemy w 3 dni 

robocze od momentu zamówienia i potwierdzenia dostępności 

wybranych wzorów na naszym magazynie. Bramy przemysłowe VERSIDE 

realizujemy w terminie 6 dni roboczych.  

Wszystkie cechy bramy VERDOOR mogą być indywidulnie dobrane 

zgodnie z oczekiwaniami klienta. 

 
Firmy konkurencyjne, żądają dopłaty za każdy 

niestandardowy wymiar i wydłużają czas realizacji 

zamówienia do kilku tygodni. To klient i instalator 

musi się dostosować do możliwości producenta i 

jego standardowych wyrobów.  

! 
FABRYCZNA USŁUGA MONTAŻU 

+ 
Ułatwienie Dystrybutorom prowadzenie obsługi dostaw i montażu 
bram - 

DODATKOWE KOSZTY ORGANIZACYJNE I 
SERWISOWE 

 
Wykwalifikowana kadra montażystów, 

współdziałająca bezpośrednio z działem 

produkcji VERDOOR gwarantuje naszym 

Klientom i Dystrybutorom  rozwiązanie 

wszelkich problemów technicznych 

związanych z realizacją zlecenia. 

 
VERDOOR gwarantuje swoim dystrybutorom montaż na terenie woj. 

mazowieckiego.  Usługę dostawy i montażu na zlecenie naszego 

Dystrybutora, i w jego imieniu, może przeprowadzić wyszkolony technik 

VERDOOR.  Wszelką odpowiedzialność za prawidłowy montaż ponosi 

wówczas producent.  Dystrybutor może skoncentrować swoje działania 

na pozyskiwaniu nowych klientów i zwiększaniu swojej sprzedaży a nie 

organizowaniu logistyki, instalacji i serwisu.  

 
Firmy konkurencyjne nie instalują bram 

sprzedawanych przez swoich dystrybutorów.  

Dystrybutor konkurencyjnych firm musi sam 

martwić się o znalezienie profesjonalnego 

montażysty i rozwiązywanie problemów dostawy do 

klienta oraz rozpatrywanie reklamacji i 

nadzorowanie problemów technicznych na budowie.  

 


