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Dopełnieniem kompleksowej oferty
stolarki otworowej są bramy garażo-
we i drzwi wejściowe FAKRO serii
INNOVIEW LINE. W ten sposób
FAKRO oferuje pełną gamę stolarki
otworowej, która charakteryzuje się
doskonałą jakością, bardzo dobrą ener-
gooszczędnością, nowoczesnym wzor-
nictwem oraz jednolitą linią stylistycz-
ną i kolorystyczną. Spośród komplek-
sowej oferty stolarki otworowej warto

poznać bramę garażową INNOVIEW
Line – BSS Supreme, która została
nagrodzona Złotym Medalem MTP
BUDMA 2019 i wyróżniona w progra-
mie Innowacyjne Rozwiązania Bran-
ży Stolarki Budowlanej 2019.

Brama garażowa nie tylko pełni
funkcję użytkową, lecz jest również
jednym z ważniejszych elementów ar-
chitektury budynku. Czasem podkre-
śla i dopełnia walory estetyczne domu,
a czasem wręcz stanowi punkt wyjścia
w kompozycji wizualnej obiektu. Seg-
mentowa brama garażowa BSS Supre-

me z serii INNOVIEW Line została za-
projektowana i zbudowana przez spe-
cjalistów FAKRO „od nowa”. Z naj-
wyższej jakości materiałów stworzo-
no konstrukcję, która funkcjonalnością
i innowacyjnością wyznacza nowe
standardy. Zastosowana w panelach
o grubości 60 mm pianka poliureta-
nowa stanowi izolację termiczną, chro-
niąc garaż zarówno przed wysoką, jak
i niską temperaturą panującą na zew-
nątrz. Współczynnik przenikania ciepła
tych paneli wynosi U = 0,36 W/m2K.
Uszczelki zamontowane na całym ob-

wodzie płaszcza bramy, poza jego do-
szczelnieniem, dodatkowo redukują
mostki termiczne powstające w miej-
scu połączenia bramy ze ścianą. Brama
ma wiele zabezpieczeń zarówno an-
tywłamaniowych, jak i gwarantują-
cych komfort oraz bezpieczeństwo

użytkowania. Automat w bra-
mie BSS Supreme ma podwój-
ny system ochrony przed wła-
maniem. Osłony rolek i sprę-
żyn, a także automatyka z czuj-
nikami i elektroniczne zabez-
pieczenia zapewniają poczucie
bezpieczeństwa i komfortu.
Brama może być sterowana za
pomocą smartfona, stanowiąc
element inteligentnego domu.

Brama FAKRO gwarantuje użytkow-
nikom najlepszą jakość i estetykę wy-
konania. Cały osprzęt został ocynkowa-
ny i pomalowany na biało, podobnie jak
wszystkie elementy automatyki, włącz-
nie z szyną napędu, podkreślając har-
monię elementu. BSS Supreme ideal-
nie komponuje się pod względem kolo-
rystycznym i wzornictwa z pozostałymi
produktami stolarki pionowej FAKRO
z serii INNOVIEW Line: aluminiowo-
-drewnianymi oknami pionowymi,
drzwiami wejściowymi oraz markiza-
mi do okien pionowych, tworząc wy-
różniającą się, spójną całość.
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Medalowa
brama garażowa FAKRO

FAKRO od wielu lat dostarcza drewniano-aluminiowe okna dachowe
klientom na całym świecie. Montowane w dachu okna połaciowe narażone są
na ekstremalne warunki atmosferyczne. Ich konstrukcja i wykonanie muszą
spełniać najbardziej rygorystyczne wymagania jakości, szczelności, trwałości,
komfortu obsługi i estetyki. Ogromne doświadczenie w tworzeniu okien z drew-
na i aluminium pozwoliło firmie FAKRO na przeniesienie zdobytej wiedzy
na okna pionowe INNOVIEW.


