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FASÁDNA
brána

Sekèné brány
Krídlové brány

STÁLE SA ZLEPäUJEME
Vïaka náömu vlastnému v˝vojovému oddeleniu
sa nám do ponuky podarilo zaradiù aj náö vlastn˝
typ garáûovej brány. Fasádna brána je urèená
najmä pre nároènejöích zákazníkov.
Svojím
vzhæadom podporuje celkov˝ dojem z modern˝ch
budov, na ktor˝ch sa stáva súèasùou fasády èím
sa odliöuje od beûn˝ch garáûov˝ch brán.

asistent predaja
zákaznícky email: ap@pematbrany.sk
zákaznícka linka: 0905 522 159

asistent servisu
servisn˝ email: servis@pematbrany.sk
servisná linka: 0918 668 932

PEMAT Slovakia s.r.o, Hlohovská 415, Nemèice - Topoæèany, 955 01

Rolovacie brány
Priemyselné brány
Exteriérové brány
Automatické závory
Bezpeènostné mreûe

NOVINKY
na rok 2017

TICHÉ

BEZPEÈNÉ

SPOºAHLIVÉ
Najdôleûitejöou prioritou pri
v˝robe brán je bezpeènosù.
Snaûíme sa pouûívaù
maximálne mnoûstvo
bezpeènostn˝ch prvkov na
bránach a ich motoroch.
Bezpeènosù samotnej brány
zabezpeèujú bezpeènostné
drûiaky pruûín a bezpeènosù
motora zabezpeèuje
ampeometrické istenie
nárazu krídla brány na
prekáûku. Ïalöím prvkom
bezpeènostin je zámok proti
pricviknutiu prstov medzi
sekcie. Polyuretánov˝ panel
ktor˝ pouûívame na krídlo
brány, je navrhnut˝ tak, aby
pri otváraní a zatváraní
minimalizoval medzeru medzi
panelmi a tak zamedzil
pricviknutiu prstov.
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Spoloènosù PEMAT Slovakia s.r.o. sa zaoberá
v˝robou a montáûou garáûov˝ch, priemyseln˝ch a
exteriérov˝ch brán. Neustálim v˝vojom a inováciami
sa spoloènosù posúva vpred medzi popredn˝ch
v˝robcov a dodávateæov bránovej techniky. Na
v˝robu spoloènosù pouûíva najnovöie technické
vybavenie na trhu, zapája sa do spoloèn˝ch
európskych v˝vojov elektromechanick˝ch èastí a
úzko spolupracuje s popredn˝mi spoloènosùami v
Európe. Vöetky komponenty na v˝robu spadajú pod
prísnu certifikáciu EU, t˝m sa udrûuje najvyööia
moûná kvalita v˝robku. Vnútornú politiku kvality
v˝roby má spoloènosù obhájenú t˝m, ûe je drûiteæom
certifikátu kvality ISO 9001:2008, èo zabezpeèuje
vysokú úroveò kvality v˝roby.

OBSAH:

Tich˝ chod brány
zabezpeèujú öpeciálne
kolieska na loûiskách s
pogumovanou vrstvou
kolieska pre utlmenie
nárazov . äpeciálne
nylónové vloûky drûiakov
koliesok ,zamedzujú
priamy dotyk kovu na kov
a t˝m zniûujú hluènosù a
trenie pri chode brány.
Ïalöím prvkom pre zníûenie
hluènosti brány je
remeòová koæajnica dráhy
motora, ktorá dokáûe
pohybovaù bránou s
minimálnym hlukom.

Spoæahlivosù naöích brán vytyèuje
fakt, ûe pouûívame na v˝robu brán,
len komponenty, ktor˝ch kvalita je
schválená EU a popredného v˝robcu
panelov. Kaûdá brána je vybavená
dvoma pruûinami s bezpeènostn˝mi
poistkami, nastavovacími spodn˝mi
pántmi, pre dokonalé vyváûenie
brány. Spoje kovania sú vytvárané
najmodernejöou technológiou pre
spájanie pozinkovan˝ch plechov
TORX, bez poökodenia povrchu zinku.
Ïalöím meradlom spoæahlivosti je fakt,
ûe naöej spoloènosti je udelen˝
certifikát kvality ISO 9001, èo svedèí
o kvalitn˝ch procesoch v˝roby v
naöej spoloènosti.

sekèné brány ....................................................3
LED osvetlenie brány ...................................5
bezpeènostná mreûa .................................6
sekèné brány -biela .....................................7
sekèné brány -RAL 9006 ..........................8
sekèné brány -RAL 7016 ..........................9
sekèné brány -zlat˝ dub .......................10
sekèné brány -orech ...............................11
sekèné brány -mahagón ......................12
krídlové brány ..............................................13
krídlové brány -biela ...............................15
krídlové brány -RAL 9006 ....................17
krídlové brány -RAL 7016 ....................19
krídlové brány -zlat˝ dub ....................21
krídlové brány -orech .............................23
krídlové brány -mahagón ....................25
personálne dvere ......................................27
presvetlenie brán .......................................28
priemyselné brány ......................................29
rolovacie brány ..........................................31
exteriérové brány .......................................33
závory ................................................................35
èipov˝ prístupov˝ systém .....................36
bezpeènostné mreûe ..............................37
kæuèka pre sekèné brány .......................38
pohon pre garáûové brány ...............39
krycie plechy pre kovanie ....................40
obojstrann˝ panel ....................................41
laminovaná spodná liöta .....................42

- TICHÉ
- BEZPEÈNÉ
- SPOºAHLIVÉ

sekèná brána

3 hrúbky izolácie

pre 100% vyváûenie brány

kaûd˝ panel je vybaven˝
bezpeènostn˝m zámkom
proti privretiu prstov

Sekèné garáûové brány

majú vysok˝ ötandard prevedenia, ktoré
zaruèujú komfort, bezpeènosù a pohodlie pouûívania, ako aj v˝bornú tepelnú izoláciu.
Naöe sekèné brány sú vyrobené z kvalitn˝ch polyuretánov˝ch panelov najvyööej kvality
tak, aby si aj po rokoch pouûívania zachovali svoje kvalitatívne vlastnosti. Vïaka
öirokej ökále systémov kovaní je moûné sekènú bránu osadiù do takmer kaûdého
stavebného otvoru.

GSM modul - otváranie a zatváranie
brány iba prezvonením
3

elektropohon znaèky PEMAT,
testovan˝ na 90 000 cyklov
a dodávan˝ s tichou
remeòovou dráhou

farebné prevedenie
bezpeènosù brány zaruèujú
bezpeènostné poistky pruûín
proti pádu brány

vïaka öirokej ponuke
extralaminácií s viac ako 40
odtieòmi vieme na poûiadanie
farbu brány prispôsobiù Vaöim
predstavám

na základe poûiadavky zákazníka
sa môûu polyuretánové panely
aj striekaù ak˝mkoævek odtieòom
podæa vzorkovníka RAL
4

LED osvetlenie brány
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bezpeènostná mreûa

• Chránená öírka od 1600 mm do 10000 mm
• Chránená v˝öka od 1680 mm do 2500 mm
• Schopnosù detekovaù predmet od veækosti 55 mm
• Hustota infraèerven˝ch lúèov kaûd˝ch 45 mm
• Krytie IP 67 (Prachotesn˝,vodotesn˝)
• Pracovná teplota od -20 °C do +60 °C

• BEZPEÈNOSTNÚ MREéU JE MOéNÉ PRIPOJIç AJ K ALARMU,
T›M MREéA ZABEZPEÈUJE MONITOROVANIE PRIESTORU PROTI
NEéELAN›M NÁVäTEVÁM PRI OTVORENEJ BRÁNE.
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sekèná brána - biela

HLADK›

7

STREDOV› PRUH

HLADK›

PRUHY

MIKRODRÁéKA

sekèná brána - RAL 9006

pohæad z vnútornej
strany

STREDOV› PRUH

(strieborná)

PRUHY

MIKRODRÁéKA
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sekèná brána - RAL 7016

HLADK›

9

STREDOV› PRUH
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(antracit)

HLADK›

PRUHY

MIKRODRÁéKA

sekèná brána - zlat˝ dub

pohæad z vnútornej
strany

PRUHY

STREDOV› PRUH
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sekèná brána - orech

HLADK›

11

HLADK›

PRUHY

STREDOV› PRUH

sekèná brána - mahagón

pohæad z vnútornej
strany

PRUHY

STREDOV› PRUH
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krídlová brána

spôsoby otvárania

motor s diaækov˝m
ovládaním

kæúèka

haspra

guæa

zaráûka proti vetru
jednokrídlové dvere

Krídlové garáûové brány s voliteænou moûnosùou osadenia sú ideálnym

rieöením pre garáû, v ktorej je potrebné zachovaù celkov˝ vnútorn˝ priestor. Sú vyrábané
z hliníkového rámu, ktor˝ je vyplnen˝ oceæov˝m profilom, aby bola zabezpeèená tak
funkèná, ako aj estetická funkcia. Krídla je moûné rozdeliù symetricky aj nesymetricky a v
prípade nedostatku priestoru pre otváranie zvolíme harmonikové lomenie krídla.

pohæad z vnútornej strany
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pohæad z vonkajöej strany

farebné prevedenie
vïaka öirokej ponuke
extralaminácií s viac ako 40
odtieòmi vieme na poûiadanie
farbu brány prispôsobiù Vaöim
predstavám

pánt

na základe poûiadavky zákazníka
sa môûu polyuretánové panely
aj striekaù ak˝mkoævek odtieòom
podæa vzorkovníka RAL
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krídlová brána - biela

krídlová brána - biela

HLADK› - VERTIKÁLNE

STREDOV› PRUH - VERTIKÁLNE

mikrodráûka

PRUHY - VERTIKÁLNE

HLADK› - HORIZONTÁLNE

STREDOV› PRUH - HORIZONTÁLNE

PRUHY - HORIZONTÁLNE

pruhy
stredov˝ pruh

hladk˝
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pohæad z vnútornej strany

MIKRODRÁéKA - VERTIKÁLNE

MIKRODRÁéKA - HORIZONTÁLNE
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krídlová brána - RAL 9006

(strieborná)
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krídlová brána - RAL 9006

HLADK› - VERTIKÁLNE

STREDOV› PRUH - VERTIKÁLNE

mikrodráûka

PRUHY - VERTIKÁLNE

(strieborná)

HLADK› - HORIZONTÁLNE

STREDOV› PRUH - HORIZONTÁLNE

PRUHY - HORIZONTÁLNE

pruhy
stredov˝ pruh

hladk˝
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pohæad z vnútornej strany

MIKRODRÁéKA - VERTIKÁLNE

MIKRODRÁéKA - HORIZONTÁLNE
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krídlová brána - RAL 7016
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(antracit)

krídlová brána - RAL 7016

HLADK› - VERTIKÁLNE

STREDOV› PRUH - VERTIKÁLNE

mikrodráûka

PRUHY - VERTIKÁLNE

(antracit)

HLADK› - HORIZONTÁLNE

STREDOV› PRUH - HORIZONTÁLNE

PRUHY - HORIZONTÁLNE

pruhy
stredov˝ pruh

hladk˝
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pohæad z vnútornej strany

MIKRODRÁéKA - VERTIKÁLNE

MIKRODRÁéKA - HORIZONTÁLNE
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krídlová brána - zlat˝ dub

krídlová brána - zlat˝ dub

HLADK› - VERTIKÁLNE

STREDOV› PRUH - VERTIKÁLNE

PRUHY - VERTIKÁLNE

HLADK› - HORIZONTÁLNE

STREDOV› PRUH - HORIZONTÁLNE

PRUHY - HORIZONTÁLNE

pruhy
stredov˝ pruh
hladk˝
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pohæad z vnútornej strany
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krídlová brána - orech

krídlová brána - orech

HLADK› - VERTIKÁLNE

STREDOV› PRUH - VERTIKÁLNE

PRUHY - VERTIKÁLNE

HLADK› - HORIZONTÁLNE

STREDOV› PRUH - HORIZONTÁLNE

PRUHY - HORIZONTÁLNE

pruhy
stredov˝ pruh
hladk˝
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pohæad z vnútornej strany
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krídlová brána - mahagón

krídlová brána - mahagón

HLADK› - VERTIKÁLNE

STREDOV› PRUH - VERTIKÁLNE

PRUHY - VERTIKÁLNE

HLADK› - HORIZONTÁLNE

STREDOV› PRUH - HORIZONTÁLNE

PRUHY - HORIZONTÁLNE

pruhy
stredov˝ pruh
hladk˝
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pohæad z vnútornej strany
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personálne dvere v bráne

presvetlenie brán

bezpeènosù

elektromagnetick˝ spínaè
hliníková presvetlovacia sekcia

boèn˝ a vrchn˝ svetlík

samozatváranie

Personálne dvere v bráne

sú ideálnym
rieöením pri vysokej frekvencii prechodu peöích cez bránu.
Prechod cez personálne dvere je r˝chlejöí a eliminuje sa èasté
otváranie samotnej brány. Dvere sú zabezpeèené
bezpeènostn˝mi prvkami tak, aby bol znemoûnen˝ pohyb
brány, k˝m sú dvere otvorené. Do dverí je moûné osadiù
presvetæovacie okienko a samozrejmosùou je nízky spodn˝
prechodov˝ profil a farebné zladenie dverí s bránou.

prídavn˝ zámok

okienko v bráne

obvodov˝ rám dverí je prispôsoben˝
do odtieòu laminácie brány

27

personálne dvere majú spodn˝
prah dverí nízky, prispôsoben˝ pre
jednoduch˝ prejazd

zvislá hliníková sekcia
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priemyselné brány

priemyselné brány

Priemyselná sekèná brána
Priemyselné sekèné brány sa otvárajú zvisle hore a
poskytujú tak priestor pred bránou aj za òou.
Lamely brány sa ukladajú pod stropom ploöne, cez
otvor zvisle alebo podæa sklonu strechy. Sekèné
priemyselné brány je moûné prispôsobiù
poûiadavkám a umiestniù do nich personálne
dvere alebo presvetlovacie sekcie, èo
zabezpeèuje tak dizajnové, ako aj funkèné
rieöenie uzavretia priestoru.

R˝chlobeûná a PVC brána

Priemyselné brány sú vyrábané na mieru pre konkrétne potreby zákazníka.

Aby sme vyhoveli aj nároèn˝m kritériám, v naöej ponuke nájdete viac typov priemyseln˝ch
brán: priemyselné sekèné, krídlové, rolovacie, r˝chlobeûné a PVC brány.

Tento typ brán je ideálny pre priestory, kde je
poûadovaná vysoká frekvencia otvárania
alebo pohybu osôb. Vïaka öirokému
portfóliu v˝robkov z PVC materiálov, ako sú
r˝chlobeûné brány, krídlové PVC brány
alebo PVC závesy, dokáûeme rieöením po
konzultácii vyhovieù individuálnym potrebám.

Priemyselná krídlová brána

27
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V situácii, kde nie je moûné
osadiù sekènú ani rolovaciu
bránu, máme rieöenie, ktoré
spoèíva v krídlovej
priemyselnej bráne. Tieto
brány sa stávajú èoraz
populárnejöie hlavne kvôli ich
jednoduchosti a
bezúdrûbovosti. Rámy krídel
a zárubne sú vyrobené z
hliníkov˝ch profilov a krídlo je
z polyuretánového panelu
hrúbky 42mm.

Priemyselná rolovacia brána
Priemyselné rolovacie brány predstavujú r˝chle
uzavretie priestoru jednoduchou kompaktnou
konötrukciou s mal˝m poètom prvkov. Rolovacie
priemyselné brány sú vhodné pre kaûdú
architektúru a vïaka malej potrebe miesta je
moûné prispôsobiù ich osadenie rôznym situáciám.
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rolovacie brány

rolovacie brány

BIELA

ZLAT› DUB

ORECH

MAHAGÓN

Rolovacie brány – priestorovo nenároèné

Svojim konötrukèn˝m a technick˝m rieöením sa hodia najmä pre menöie garáûe, nakoæko v
garáûi zaberajú minimálny priestor. Najväèöou v˝hodou rolovacích brán je navíjanie
celej brány na hriadeæ, ktor˝ je umiestnen˝ v boxe. Tento box je moûné umiestniù pred
otvor, do otvoru aj za otvor. Ako doplnok je moûné dodaù do brány aj presklené lamely
alebo lamely s vetracou mrieûkou.

pred otvor

31

do otvoru

BLEDOHNEDÁ

TMAVOHNEDÁ

za otvor

pohæad z vnútornej strany

STRIEBORNÁ

ANTRACIT
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exteriérové brány
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exteriérové brány

Exteriérové brány

Do náöho portfólia samozrejme patria aj vonkajöie brány a plotové v˝plne. Je uû len
na Vás, èi si vyberiete bránu krídlovú, posuvnú po koæajnici alebo samonosnú.
äirokou ponukou v˝plní uspokojíme poûiadavky kaûdého zákazníka, no urèite Vás
oslovia aj naöe brány z polyuretánov˝ch panelov, ktoré sa vyznaèujú jedineèn˝m
dizajnom a nízkou nároènosùou na údrûbu.
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závory

èipov˝ prístupov˝ systém

• moûnosù otvárania garáûov˝ch brán, závor, vonkajöích brán
• otváranie pomocou priloûenia èipu, alebo
zadania kódu na klávesnici
• moûnosù dodatoènej montáûe
• kapacita 1000 uûívateæov

Závory

120

Automatické závory sú urèené pre súkromné, verejné a firemné parkoviská s
modern˝m funkèn˝m vzhæadom a celou radou vyuûiteæn˝ch funkcií.

78

reùazová bariéra
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automatická závora
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bezpeènostné mreûe

kæúèka pre sekèné brány
Ïalöie novinky od firmy PEMAT

Bezpeènostné mreûe

Pre Vaöu firmu alebo ak˝koævek objekt, v ktorom potrebujete zv˝öiù bezpeènosù, vieme
dodaù bezpeènostné mreûe èi závory.
Nespornou v˝hodou bezpeènostn˝ch mreûí je, ûe sú viditeænou ochranou
zabezpeèenia vchodu a Vaöe pôvodné okno èi dvere zostane nepoökodené.
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bezpeènostná mreûa
vzor GALA

bezpeènostná mreûa
vzor MONTE CARLO

38

pohon pre garáûové brány
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krycie plechy pre kovanie
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obojstrann˝ panel
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laminovaná spodná liöta
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