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Ponieważ to kolor słońca i radości, rozsądku i szczęścia, optymizmu i 
nadziei. A także kolor naszej marki – Ryterna.

Mając doświadczenie w produkcji bram segmentowych przez ponad 
dwadzieścia lat, opracowaliśmy szeroką gamę produktów. Od solidnej 
konstrukcji, materiałów, izolacji oraz sprzętu – do szybkiej dostawy i 
niezawodnego serwisu.

Liczne fabryki wyposażone w ciągłe linie produkcyjne, pozwalają 
dostarczać elementy bram segmentowych na obszarze całej Europy. 
Jeżeli potrzebujesz  informacji na temat jednego z naszych produktów, 
skontaktuj się proszę z najbliższym oddziałem RYTERNA, gdzie nasz 
pracownik  chętnie udzieli Ci wszelkich potrzebnych informacji. 

Asortyment. Szeroka gama wzorów paneli. Ryterna oferuje 
standardowe panele, a także wiele ekskluzywnych i unikalnych wzorów, 
aby zadowolić najbardziej wymagających.

Dopasowanie. Każde bramy RYTERNA są jak „szyte na miarę”, 
zrobione dokładnie z podanymi wymiarami otworu. To gwarantuje, 
że brama która została wyprodukowana, jest zgodna z Państwa 
specyfikacją, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Jakość i bezpieczeństwo. Firma pracuje zgodnie z systemem 
jakości ISO 9001:2000. Produkty są testowane w celu spełnienia 
wymogów CE zgodnie z normą EN 13241 – 1, brak ostrych krawędzi 
w panelach i osprzęcie, sprężynowy hamulec oaz inny osprzęt w celu 
zagwarantowania bezpieczeństwa. System zabezpieczeń RYTERNA, 
opiera się na wieloletnim doświadczeniu, co pozwala nam tworzyć 
najlepsze produkty.

Izolacja. Bramy segmentowe RYTERNA są zrobione z podwójnej, 
ocynkowanej blachy, zagruntowanej i pomalowanej, wypełnionej 40 
mm warstwą PU.

Dostawa. Wszystkie bramy pakowane są przez Ryterna. Twarde 
opakowanie znacznie zmniejsza ryzyko uszkodzenia produktów w 
trakcie transportu. 

Żółty to piękno…
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Panele bram TLP
Standardowo panele bram TLP mają strukturę stucco.

Podwójna blacha typu sandwich wypełniona pianką poliuretanową 
zapewnia bardzo dobrą izolację.

Standardowo panele występują w dwóch wysokościach 500 mm oraz 
610 mm. Tego typu elementy mogą być zastosowane w bramach do 
50 m2 powierzchni.

Panele TLP są dostępne w 12 standardowych kolorach. Oczywiście 
istnieje możliwość pomalowania ich pod dowolny kolor z palety RAL.
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Bramy TLP 
makroprzetłoczenia

Panele w makroprzetłoczeniach posiadają strukturę Stucco.

Bramy w tych przetłoczeniach uformowane są w delikatne fale co 
10  mm. Przyjemny, nowoczesny wygląd idealnie pasuje do komercyjnej 
architektury.

Standardowo panele występują w dwóch wysokościach 500 mm oraz 
600 mm.

Panele w makroprzetłoczeniach dostępne są w kolorach: RAL 9007 i 
9016, jak również malowane pod dowolny kolor  palety RAL.
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Owalne okno
Czarna plastikowa rama
Podwójne akrylowe szkło
Wymiary – 670x345mm

Prostokątne okno
Czarna plastikowa rama
Podwójne akrylowe szkło
Wymiary – 488x322 mm

Prostokątne okno
Czarna plastikowa rama
Podwójne akrylowe szkło
Wymiar – 640x336 mm

Okrągłe okno
Czarna plastikowa rama
Podwójne akrylowe szkło
Średnica — 330mm

Dekoracyjne okrągłe okno
Rama ze stali nierdzewnej
Szyba warstwowa (klejona)
Średnica: 315mm; 235mm; 155mm

Dekoracyjne okrągłe okno
Rama ze stali nierdzewnej malowana pod kolor RAL
Szyba warstwowa (klejona)
Średnica: 315mm; 235mm; 155mm

Dekoracyjen okno kwadratowe
Rama ze stali nierdzewnej
Podwójna szyba warstwowa (klejona)
Wymiary: 315x315mm; 235x235mm; 155x155mm

Prostokątne okno dekoracyjne
Rama ze stali nierdzewnej
Podwójna szyba warstwowa (klejona)
Wymiary — 805x155mm
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Opcje przeszkleń

Dostępne 3 typy okien – okrągłe, owalne i prostokątne.
Podwójne szkło akrylowe w plastikowej ramie w standardize. Dla 
uzyskania lepszego efektu – stal nierdzewna z pojedynczą lub podwójną 
szybą warstwową.
Rama ze stali nierdzewnej malowana pod dowolny kolor z palety RAL.
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Wicket door
Gdy wymagane jest dodatkowe wejście a nie ma możliwości 
zamontowania drzwi bocznych – idealnym rozwiązaniem są drzwi 
przejściowe. Standardowo drzwi wyposażone są w samozamykacz, 
klamkę i zamek. Masz  możliwość wyboru drzwi ze standardowym lub 
niskim progiem.

Standardowo światło przejścia wynosi 800 mm szerokości I 1900-
2300 mm wysokości.

Maksymalna szerokość drzwi wynosi 1200 mm (przy konsultacji z 
fabryką istnieje możliwość zrobienia szerszych drzwi)

Do wyboru opcja z magnetycznym lub mechanicznym czujnikiem 
zamknięcia drzwi przejściowych,uchwyt antypaniczny montowany jest 
na życzenie klienta w fabryce.

Drzwi przejściowe mogą być zrobione z paneli typu sandwich lub 
aluminiowych, jak również kombinacji tych dwóch materiałów.

Dodatkowe zabezpieczenie – 3 punktowy zamek.

Standardowy próg

Niski próg

Standardowy kolor klamki – srebrny
Czarny i biały – na życzenie

Uchwyt antypaniczny

Na zewnątrz wewnątrz

Uchwyt antypaniczny
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Drzwi boczne
Drzwi boczne dopasowanie I opcje otwierania

Wymiary ramy

Próg w drzwiach bocznych

Zawiasy drzwi

Ramy maskownicy

Z maskownicą Bez maskownicy

Standardowy kolor klamki – srebrny
Czarny i biały – na życzenie

Uchwyt antypaniczny / Uchwyt antypaniczny

Na zewnątrz wewnątrz

3 punktowy zamek

Drzwi boczne wykonane są w stylu i zgodnie z parametrami 
paneli, w tym również ram aluminiowych I szklenia.

Na zewnątrz

Na zewnątrz

Na zewnątrz

Na zewnątrz

Na zewnątrz

Na zewnątrzNa zewnątrz

Na zewnątrz

Na zewnątrz

Na zewnątrz

Na zewnątrz

Na zewnątrz

wewnątrz

wewnątrz

wewnątrz

wewnątrz

wewnątrz

wewnątrz

wewnątrzwewnątrz

wewnątrz wewnątrz

wewnątrzwewnątrz
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Bramy TLP Full View
Panele bram TL-FV – anodowana aluminiowa rama z podwójną szybą 
akrylową. Aluminiowe profile mogą być malowane pod każdy kolor.

Opcjonalnie można wybrać szyby: akrylowe, odporne na zarysowania, 
przyciemniane, matowe, poliwęglanowe oraz warstwowe (klejone)

Dolny panel typu sandwich występuje jako standard.

Przeszklony dolny panel występuje opcjonalnie.

PoliwęglanowaMatowaPrzezroczysta, 
odporna na 
zarysowania

PrzyciemnianaWarstwowa 
szyba (klejona)

Szyba 
akrylowa

FV - standard
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Profile aluminiowe z przekładką termiczną unowoczesniają panoramiczne, 
segmentowe panele drzwiowe. Bramy FV Thermo produkowane są do 7 
metrów szerokości I 6 metrów wysokości, ze standardowym podwójnym 
panelem ze szkłem akrylowym lub szybą odporną na zarysowania. 
Ewentualne wątpliwości dotyczące wymiarów prosimy konsultowac z 
producentem.

Wyjątkowo nowoczesny wygląd “Czystego szkła” oraz równe rozmieszczenie 
szyb zyskujemy dzięki aluminiowej ramie, które harmonijnie integruje się 
ze szklaną fasadą budynku.

Opcjonalne przyciemnianie szyb zapewnia wyższą wartość cieplną.

Bramy TLP Full 
View Thermo
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TLT
Bramy segmentowe TLT zaprojektowano dla zapewnienia intensywnej 
wentylacji w podziemnych garażach oraz parkingach. Aluminiowa rama z 
perforowanych, ocynkowanych i powlekanych blach stalowych zapewnia 
wymagany przepływ powietrza.

Na życzenie klienta oferujemy dwa rodzaje sieci wentylacyjnych, z dwoma 
różnymi średnicami otworów wlotowych – 5 mm I 10 mm szerokości.

Liczba perforowanych paneli, zarówno w bramach jak i drzwiach bocznych 
może się zmieniać w zależności od parametrów przepływu powietrza.
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Bramy TLP 
Ultra Thermo

Bramy przemysłowe Ultra Thermo zaprojektowano i wyprodukowano 
aby zaoszczędzić energię cieplną w pomieszczeniach ogrzewanych 
lub chłodzonych. Hamulec termiczny między wewnętrzną i zewnętrzną 
powierzchnią stalową o grubości 80 mm, jest z poliuretanu o wysokiej 
gęstości izolacji co stanowi komfort cieplny drzwi do 0,5 W/m2  K

Potrójna izolacja termiczna zabezpiecza przed utratą ciepła, podobnie jak 
ściany nieszkliwione.

Drzwi przejściowe nie są zalecane, aby zapewnić większą ochronę 
termiczną.

Potrójna izolacja termiczna
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Prowadzenia
Nie ważne jak typ bramy wybrałeś, odpowiednie prowadzenie 
będzie idealnie pasować do Twoich drzwi.

Standardowe, niskie lub pod kątem – każde będzie pasować.
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LHR-FM

STD STD-RM

LHR-RM

HL HL MM

standardowe Standardowe, sprężyny z tyłu

Niskie prowadzenie, sprężyny z 
przodu

Niskie prowadzenie, sprężyny 
z tyłu

przewyższenie
Przewyższenie z konsolami nad 
nadprożem
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VL VL2 MM

SR - pod kątem2

VL1 MM
pionowe Pionowe z konsolami nad nadprożem Pionowe z konsolami nad nadprożem

TLP STD pod kątem

SR - pod kątem1
TLP LHR FM pod kątem
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Znajdź swój 
styl

Podążając za współczesną architekturą możemy zaoferować 
cały kompleks elementów wizualnych, które będą pasowały 
do reszty stylu. Powierzchnie paneli, kolor, malowane 
elementy lub inne dodatki będą pasować do Twojego 
indywidualnego stylu.
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Klamki i zamki
Klamka (zewnątrz)

Zamek z klamką Zamek antywłamaniowy

Listwa krawędziowa

Klamka (wewnątrz)

Pneumoguma Optoguma

Zabezpieczenia l
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Napędy
Napęd łańcuchowy

Zabezpieczenie przed zerwaniem linek z ochroną palcy

Naciąg liny

Zabezpieczenie przed zerwaniem linek

Napinacz Konsola do napędu 1-fazowego

Napęd przemysłowy
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Bramy 
przesuwne SSD

B max ≤ 3000 mm; 
H max ≤ 9000 mm; 
G = B/2 + 1500 mm

* Dla napędu + 1000 mm
** Dla napędu wymagane więcej miejsca

Waga 
jednego 

segmentu, 
kg

C * D * E ** F **

 ≤ 85 890 890 380 155
 ≤ 150 780 780 415 155
 ≤ 300 780 780 530 210

 ≤ 600 1000 1000 690 210

 ≤ 1000 1350 1350 760 210

Pionowe rozłożenie paneli daje możliwość budowy bram nawet do 30 
metrów szerokości i 15 metrów wysokości.
Niezwykle wytrzymałe prowadnice i rolki zapewniają sprawne i niezawodne 
działanie.
Drzwi przesuwają się na boki dzięki czemu cała przestrzeń pod sufitem 
jest wolna.
Zamówienie szyny pod kątem umożliwia prowadzenie bramy przy samej 
ścianie, dzięki czemu cały mechanizm zajmuje bardzo mało miejsca.
Drzwi są kompatybilne z większością napędów elektrycznych. 
Pneumatyczne krawędzie bezpieczeństwa i fotokomórki sprawiają, że 
bramy są bezpieczne w użytkowaniu.
Drzwi przejściowe pozwalają zaoszczędzić koszty energii.
Prowadnica dolna jest praktycznie nie widoczna, co umożliwia płynny 
przejazd nawet małym wózkom widłowym.
Wysoka odporność na wiatr, umożliwia montaż drzwi w otwartych i 
wietrznych miejscach.
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Rodzaje Paneli

Gładki Bez przetłoczeń Wysokie przetłoczenia Mikroprzetłoczenia Górne przetłoczenia Kaseton

Oprócz standardowych paneli w niskich i makrotłoczeniach 
możemy zaoferować pełną gamę paneli, które sprawi, że 
twoja brama będzie wyglądać wyjątkowo.
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Różne rozwiązania inżynieryjne
Industrial size swing door

Sloping floor case
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Niestandardowa wysokość – specjalny napęd direct drive
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Rib

Bramy do wodnych garaży
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Szkło pokrywa pełną powierzchnię bramy

Rozwiązania dla bram do 15 metrów szerokości
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Różne możliwości  zamykania

Różne opcje zamykania



www.ryterna.eu
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