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Bo ... to jest kolor słońca i radości, rozumu i szczęścia, 
optymizmu i nadziei. 
Od ponad dwudziestu lat firma Ryterna a dzięki temu nasza 
firma Grupa Twardowski specjalizuje się w produkcji 
rozwiązań do bram segmentowych, opracowała szeroką gamę 
produktów. Od solidnych konstrukcji, materiałów i osprzętu - 
do szybkiej dostawy i niezawodnej obsługi.
Co nas wyróżnia na tle innych producentów:
Różnorodność. Szeroki zakres wzorów paneli. Grupa 
Twardowski oferuje standardowy zakres paneli, jak również 
wiele ekskluzywnych i niepowtarzalnych wzorów, aby 
dopasować się do najbardziej wymagających wymagań. 
Dostosowane do potrzeb klienta. Każda brama firmy Grupa 
Twardowski jest dostosowana do indywidualnych wymiarów 
otworu. Dzięki temu każdą bramę oferujemy klientowi tak aby 
nie ponosił dodatkowych kosztów.
Jakość i bezpieczeństwo. Firma działa zgodnie z normami 
jakościowymi EN ISO 9001: 2000. Produkty są testowane 
zgodnie z normą EN 13241-1, obejmujące panele i osprzęt, 
zabezpieczenia przeciwko zerwaniu sprężyn oraz inne 
urządzenia mające na celu bezpieczną pracę bramy. System 
jakości, wraz z wieloletnim doświadczeniem, pomaga nam 
tworzyć najwyższej klasy bramy segmentowe.
Izolacja. Panele bramowe segmentowe są wykonane z 
podwójnej  ocynkowanej, gruntowanej i malowanej blachy 
stalowej ,wypełnionej warstwą poliuretanu o grubości 40 mm. 
Uszczelnienie wokół bramy zapewnia skuteczną izolację 
cieplną.
Dostawa. Wszystkie bramy są dostarczane przez transport 
Grupa Twardowski. Solidne i łatwe w użyciu opakowanie 
znacznie zmniejsza ryzyko uszkodzenia do momentu montażu. 

Żółty jest piękny ...
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TLP Rib
Powierzchnia paneli Rib ma standardowen tłoczenie  'Stucco'. Podwójnie 
blachy i pianka o grubości 40 mm z PU zapewniają dobrą izolację cieplną. 
Wysokość paneli standardowych - 500 i 610 mm. Elementy tego typu można 
stosować w bramach do 50 metrów kwadratowych.
Przetłoczenia o wysokości 10 cm zapewniają lekki wygląd i wyjątkową 
wytrzymałość.
Bramy TLP RIB są dostępne w 12 standardowych kolorach. Dostępne są 
również inne kolory palety RAL.
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TLP Macrorib
Powierzchnia paneli Macrorib ma standardowe tłoczenie 'Stucco'. 
Powierzchnia bram Macrobbin jest wytłoczona w stucco i formowana w 
miękkich falach co 10 mm. Ładnie wyglądające bramy w nowoczesnym 
stylu, nadające się do architektury handlowej. Wysokość paneli 
standardowych wynosi 500 i 610 mm.
Bramy typu Macrorib dostarczane są w standardzie RAL 9007 i 9016 lub 
mogą być pomalowane na dowolny kolor RAL.
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Okno owalne.
Czarna plastikowa ramka 
Podwójna szyba akrylowa. 
Wymiary - 670x345mm

Okno prostokątne. Czarna 
plastikowa ramka Podwójna 
szyba akrylowa. Wymiary - 
610x200mm

Okno prostokątne 
Czarna rama plastikowa 
Podwójna szyba akrylowa. 
Wymiary - 640x336mm

Dekoracyjne okrągłe okno z ramą ze stali 
nierdzewnej Szkło bezpieczne
Średnica: 315mm; 235mm; 155mm

Dekoracyjne okrągłe okno z ramą ze stali 
nierdzewnej malowane na każdy kolor z palety RAL 
Szkło bezpieczne Średnica: 315mm; 235mm; 
155mm

Dekoracyjne okna kwadratowe
Rama ze stali nierdzewnej
Podwójne szkło bezpieczne
Wymiary: 315x315mm; 235x235mm; 155x155mm

Dekoracyjne okno prostokątne 
Ramka ze stali nierdzewnej Podwójne 
szkło bezpieczne Wymiary - 
805x155mm
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Rodzaje Przeszkleń
Dostępne są  3 rodzaje okien - okrągłe, owalne i prostokątne. Podwójne  
przeszklenie akrylowe z plastikową ramką - standardowo. Dla bardziej 
stylowych efektów - okna ze stali nierdzewnej z jedną lub podwójną 
bezpieczną szybą - na życzenie. Dostępne są ramki z nierdzewnej stali RAL.
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Drzwi w bramie
Gdy wymagane jest dodatkowe wejście i nie ma miejsca na drzwi 
boczne - drzwi w bramie może być opcją. Można wybrać próg 
standardowy lub wersję z niskim progiem, który jest wygodniejszy do 
przejścia.
Standardowe światło drzwi jest  o szerokości 800mm i wysokości 
1900-2300mm w zależności od układu paneli. Maksymalna szerokość 
drzwi w  bramie może mieć 1200mm (skonsultuj się z producentem o 
możliwości szerszych drzwi).
Drzwi przejściowe w bramie TLP są fabrycznie montowane z 
zamkiem i klamką.
Na życzenie montowane są w drzwiach przejściowych wyłączniki 
magnetyczne, systemy zamków anty-panicznych.
Drzwi przejściowe można wykonywać w pełnych panelach lub w 
panelach aluminiowych przeszklonych. Również w różnych  ich 
kombinacjach.
Opcją jest również blokada trzypunktowa.

Standardowy próg

Niski próg

Standardowy kolor klamki – srebrny 
Czarny lub biały  – jako opcja

Zamek antypaniczny

Zewnątrz Wewnątrz

Zamek antypaniczny z dźwignią
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Drzwi boczne
Opcje drzwi bocznych

Wymiary ramy

Rodzaje progów drzwi bocznych

Zawiasy Rodzaje ram

Standardowy kolor klamki – srebrny 
Czarny lub biały – jako opcja

Zamek antypaniczny/ Zamek antypaniczny z dźwignią

zewnątrz wewnątrz

3 punktowa blokada

Rodzaje montażu drzwi bocznych i oraz strony otwierania 
są wykonane zgodnie ze stylem i parametrem paneli, w tym 
ram aluminiowych i przeszkleń.

zewnątrz

zewnątrz

zewnątrz

zewnątrz

zewnątrz

zewnątrzzewnątrz

zewnątrz

zewnątrz

zewnątrz

zewnątrz

zewnątrz

wewnątrz

wewnątrz

wewnątrz

wewnątrz

wewnątrz

wewnątrz

wewnątrzwewnątrz

wewnątrz wewnątrz

wewnątrzwewnątrz

Rama zamknięta

Rama standardowa

Rama zamknięta

S5
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TLP Full View
FV - standard

Panele bramowe TL-FV - aluminium anodowane, szyby akrylowe 
podwójne, profile aluminiowe mogą być pomalowane w dowolnym 
kolorze z palety RAL  łącznie z kolorami metalicznymi.
Opcjonalnie można wybrać szyby: akryl, anty-scratch, 
przyciemniane, matowe, poliwęglanowe lub bezpieczne.

Matowe      Poliwęglanjasny 
przeciw rysowaniu

PrzyciemnianeNatural 
Szkło bezpieczne

Standard 
Jasny
akryl
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Profile aluminiowe z przegrodą termiczną znacząco podnoszą wartość 
izolacyjną przeszklonych paneli bramowych . Drzwi FV Thermo są 
produkowane do 7 metrów szerokości, 6 metrów wysokości, z 
standardowymi podwójnymi szybami akrylowymi lub podwójnymi 
szybami Anti-Scratch. Jeśli chodzi o możliwe wymiary bram z 
przeszkleniem podwójnym szkłem bezpiecznym - skonsultuj się z 
fabryką.
Opcjonalne szyby przyciemniane zapewniają większą wartość cieplną.

TLP Full View 
Thermo
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TLT
Bramy segmentowe TLT są przeznaczone do pomieszczeń wymagających 
intensywnej wentylacji, takich jak garaż podziemny czy parkingi zamknięte. 
Alu-rama z perforowanymi, ocynkowanymi i powleczonymi blachami 
stalowymi zapewnia wymagany przepływ powietrza.
Na życzenie oferujemy dwa rodzaje kratek wentylacyjnych, z dwóch różnych 
przestrzeniach przepływu powietrza - 5 mm i 10 mm szerokości.
Liczba perforowanych paneli, zarówno w bramach, jak i drzwiach bocznych, 
może zmieniać się w zależności od wymagań dotyczących przepływu powietrza.
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TLP Ultra Thermo
Bramy przemysłowe Ultra Thermo są zaprojektowane i 
produkowane, po to  aby zaoszczędzić energię cieplną w 
ogrzewanych lub chłodzonych pomieszczeniach. Izolacja 
poliuretanowa o wysokiej gęstości i grubości 80 mm zapewnia 
doskonałą wartość cieplną bramy o współczynniku  0,5 W / m2 K.
Drzwi przejściowe nie są zalecane w celu zapewnienia wyższej 
ochrony termicznej.

Potrójna szyba w oknie



24

Prowadzenia
Niezależnie od wybranego typu bramy wybrane prowadzenia będą 
dokładnie pasować do Twoich bram.
Dostępne są prowadzenia standardowe, niskie , wysokie , pod katem
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LHR-FM

STD STD-RM

LHR-RM

HL HL MM

standard standard, sprężyna tylna

niskie nadproże,sprężyna  z 
przodu 

niskie nadproże, sprężyna z 
tyłu

wysokie wysokie z obniżonym wałem
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VL VL2 MM

Pod kątem 2

VL1 MM
pionowe pionowe z obniżonym wałem pionowe z obniżonym wałem

TLP STD pod kątem

Pod kątem1
TLP LHR FM pod kątem
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Dopasuj 
Styl

Do otaczającej budynek architektury możemy 
zaoferować cały zespół elementów wizualnych, które 
pasują do reszty stylu. Rodzaje panela, kolorystyka, 
elementy malowane lub aplikacje będą pasować  do 
stylu całego budynku.
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Zamki i klamki
Uchwyt (na zewnątrz)

Zamek z klamką Zamek z uchwytem

Listwa stykowa

Uchwyt (wewnątrz)

Pneumatyczne Optyczne

Zabezpieczenia krawędziowe
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Wyciągarka łańcuchowa

Antywłamaniowe zabezpieczenie przy zerwaniu linki

Linka zwrotna

Zabezpieczenie przy zerwaniu linki

Napinacz łańcucha

Mechanizmy 

Automatyka

Centrala 
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TLP SSD 
Bramy boczne 

przesuwne

B max ≤ 30000 mm; 
H max ≤ 9000 mm; 
G = B/2 + 1500 mm

* ręczna z napędem + 1000 mm
** ręczne z napędem potrzeba więcej miejsca

Waga
jednej części

skrzydła, 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
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Rodzaje paneli

Slick Flush Midrib Microrib Toprib Kaseton

Pomimo - standardowych paneli Rib i Macrorib oferujemy 
pełny zakres paneli, które sprawią, że wygląd bramy będzie 
wyjątkowy.



35

Różne rozwiązania

Nierówna podłoga

Bramy hangarowe
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Rib

Bramy do garaży dla łodzi
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Otwory o szerokości nawet 15 metrów
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Zamknięcie przenośnika

Opcje zamykania przenośnika



www.twardowski.com.pl




