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CHARAKTERYSTYKA
• odprowadzenie wody na boki
• typ wciskany
• stabilna konstrukcja 
• czêœci konstrukcyjne z ocynkowanej stali
• sprê¿yste fartuchy przednie
• fartuch przedni dostêpny w  kolorze

czarnym (niebieski – opcja)
• dostosowane do wszystkich samochodów

ciê¿arowych
• dostêpne równie¿ w wyj¹tkowo trwa³ym

wykonaniu (patrz typ Heavy Duty)

USZCZELNIENIE BRAMY TAES
typ wciskany, stal

Boczne os³ony z 
tworzywa sztucznego

Bia³e oznaczenia u
³atwiaj¹ce wjazd

Przedni fartuch

Boczne poduszki uszczelniaj¹ce (opcja)

Przekrój

Aluminiowe k¹towniki ³¹cz¹ce

Spadzisty dach 
(sp³yw wody na bok)
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Wciskane uszczelnienie bramy stanowi ochronê przed przeci¹gami,
deszczami i wiatrem. Jest doskona³ym uszczelnieniem miêdzy
samochodem a budynkiem. Zapobiega stratom ciep³a oraz ewentu-
alnym uszkodzeniom towaru. Zyskuje siê równie¿ zmniejszenie
zachorowalnoœci pracowników poprzez polepszenie warunków
pracy  podczas za- i roz³adunków. Zapobiega siê równie¿ prze-
dostawaniu siê ptaków i insektów do budynku.

BUDOWA
• konstrukcja uszczelnienia sk³ada siê ze stabilnej konstrukcji ramowej

stalowej z profili U
• rama stalowa jest wciskana, jej w³asny ciê¿ar powoduje ciœniêcie do

przodu
• fartuchy odpowiedzialne za uszczelnienie boczne i górne mocowane

s¹ na przedniej stronie ramy
• boki i czêœæ dachowa pokryte s¹ elastycznym fartuchem winylowym
• fartuchy przednie, boczne i górny przymocowane s¹ do ramy za

pomoc¹ aluminiowych profili zaciskowych.
• Rynna powoduje odprowadzenie wody na boki

MATERIA£Y
• konstrukcja uszczelnienia sk³ada siê z ocynkowanej stalowej ramy z

profili U
• Fartuchy przednie sk³adaj¹ siê z wyj¹tkowego, wzmocnionego

tworzywa z poliestrow¹ wk³adk¹, gruboœæ tworzywa oko³o 3mm.
Dziêki poliestrowym wk³adkom materia³ jest sprê¿ysty. Materia³ far-
tuchów frontowych jest idealnie g³adki i zachowuje zawsze swoj¹
sprê¿ystoœæ

• Boki oraz zadaszenie s¹ pokryte tworzywem winylowym.

Obróbka
• Listwy zaciskowe z naturalnego aluminium
• Fartuchy dostêpne w kolorze czarnym (niebieski jako opcja)
• Czêœci stalowe ocynkowane ogniowo

Bezpieczeñstwo
• rama stalowa jest wciskana co zapobiega uszkodzeniu uszczelnienia

przy ewentualnym Ÿle wmanewrowanym wjeŸdzie ciê¿arówki
• bia³e pasy najezdne na przedniej stronie s³u¿¹ jako pomoc

manewrowa dla kierowców. Na czarnych fartuchach bocznych bia³e
paski biegn¹ przez ca³¹ wysokoœæ

• elastyczne linki napinaj¹ fartuchy pionowe
• rozpieraj¹ce elementy gumowe z ty³u górnego fartucha przedniego

dodatkowo uszczelniaj¹ i zapobiegaj¹ podwiewaniu

PRZYGOTOWANIE DO MONTA¯U
Powierzchnia fasady budynku w miejscu mocowania uszczelnienia musi
byæ:

• g³adka – w celu zapewnienia odpowiedniej szczelnoœci
• Œciana musi mieæ odpowiedni¹ stabilnoœæ
• Musi znajdowaæ siê w jednej p³aszczyŸnie z powierzchni¹ za³adow-

cz¹
• Konieczne mocowanie uszczelnienia za pomoc¹ ko³ków
• Je¿eli fasada budynku jest wykonana z blachy trapezowej zaleca siê

ob³o¿enie na szerokoœæ uszczelnienia blach¹ p³ask¹.

WYMIARY
Wymiary standardowe:
Szerokoœæ ..............................................................................3400 mm
Wysokoœæ ..............................................................................3400 mm
G³êbokoœæ ................................................................................600 mm
Szerokoœæ fartuchów pionowych ............................................600 mm
Wysokoœæ fartucha poziomego ............................................1000 mm.

WYPOSA¯ENIE DODATKOWE
• Napisy lub cyfry na fartuchu poziomym
• Niebieskie fartuchy (bia³y pasek na pionowych fartuchach ma

wysokoœæ 300mm, nie jest na ca³¹ wysokoœæ)
• Poduszki uszczelniaj¹ce w prawym i lewym naro¿niku
• Niestandardowe wymiary
• Ocynkowane prowadnice u³atwiaj¹ce wjazd i  zapobiegaj¹ce

uszkodzeniom fasady budynku, samochodu i uszczelnienia
• Wiêksze fartuchy przednie.

WCISKANE USZCZELNIENIE BRAMY ZE STALI TAES

Widok z przodu
Przekrój

Detal A
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CHARAKTERYSTYKA
• odprowadzenie wody na boki
• stabilna konstrukcja
• wciskana rama
• czêœci konstrukcyjne z aluminium
• sprê¿yste fartuchy przednie
• fartuch przedni dostêpny w  kolorze

czarnym (niebieski – opcja)
• dostosowane do wszystkich samochodów

ciê¿arowych
• dostêpne równie¿ w wyj¹tkowo trwa³ym

wykonaniu (patrz typ Heavy Duty)

USZCZELNIANIE BRAMY TAE
TYP WCISKANY Z ALUMINIUM

Boczne os³ony z tworzywa
sztucznego

Bia³e oznaczenia
u³atwiaj¹ce wjazd 

Przedni fartuch

Boczne poduszki uszczelniaj¹ce (opcja)

Wahacz
poprzeczny

Sprê¿yna
pneumatyczna

Aluminiowe k¹towniki ³¹cz¹ce

Spadzisty dach (sp³yw wody na bok)

Przekrój
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Uszczelnianie bramy z aluminiow¹ konstrukcj¹ stanowi ochronê
przed przeci¹gami, deszczem i wiatrem. Jest doskona³ym uszczel-
nieniem miêdzy samochodem ciê¿arowym a budynkiem. Zapobiega
stratom ciep³a oraz ewentualnym uszkodzeniom towaru. Zyskuje siê
równie¿ zmniejszenie zachorowalnoœci pracowników poprzez polep-
szenie warunków pracy podczas za- i roz³adunków.

CZÊŒCI SK£ADOWE / BUDOWA
• Konstrukcja uszczelnienia sk³ada siê z przednich i tylnych, stabil-

nych, aluminiowych U-profili.
• Ramy aluminiowe s¹ po³¹czone ze sob¹ przegubami no¿ycowymi i

dlatego daj¹ siê wyginaæ pod naporem ciê¿arówki. Sta³y nacisk jest
zapewniany przez dwie sprê¿yny pneumatyczne.

• Fartuchy przednie, które stanowi¹ w³aœciwe uszczelnienie, wspieraj¹
siê na przedniej czêœci ramy

• Boki i dach pokryte s¹ tworzywem winylowym
• P³aszcz winylowy i fartuchy przednie przymocowane s¹ do ramy za

pomoc¹ aluminiowych profili zaciskowych

MATERIA£Y
• rama zbudowana jest z aluminiowego profila U 40x40x40x5mm
• Fartuchy przednie sk³adaj¹ siê z wyj¹tkowego, wzmocnionego

tworzywa z poliestrow¹ wk³adk¹, gruboœæ tworzywa ok.. 3 mm.
Dziêki poliestrowym wk³adkom materia³ jest sprê¿ysty; materia³ far-
tuchów przednich jest idealnie g³adki i zachowuje stale elastycznoœæ

• Boki oraz zadaszenie s¹ pokryte tworzywem winylowym

POWIERZCHNIA ZEWNÊTRZNA
• Konstrukcja ramy – naturalne aluminium
• Fartuchy przednie w kolorze czarnym.

BEZPIECZEÑSTWO
• rama aluminiowa jest wciskana co zapobiega uszkodzeniu uszczel-

nienia przy ewentualnym Ÿle wmanewrowanym wjeŸdzie ciê¿arówki
• bia³e pasy najezdne na przedniej stronie s³u¿¹ jako pomoc

manewrowa dla kierowców. Na czarnych fartuchach bocznych bia³e
paski biegn¹ przez ca³¹ wysokoœæ

• elastyczne linki napinaj¹ fartuchy pionowe
• rozpieraj¹ce elementy gumowe z ty³u górnego fartucha przedniego

dodatkowo uszczelniaj¹ i zapobiegaj¹ podwiewaniu

PRZYGOTOWANIE DO MONTA¯U
Powierzchnia fasady budynku w miejscu mocowania uszczelnienia musi
byæ:

• g³adka – w celu zapewnienia odpowiedniej szczelnoœci
• Œciana musi mieæ odpowiedni¹ stabilnoœæ
• Musi znajdowaæ siê w jednej p³aszczyŸnie z powierzchni¹ za³adow-

cz¹
• Konieczne mocowanie uszczelnienia za pomoc¹ ko³ków

Je¿eli fasada budynku jest wykonana z blachy trapezowej zaleca siê
ob³o¿enie na szerokoœæ uszczelnienia blach¹ p³ask¹.

WYMIARY
Wymiary standardowe :
Szerokoœæ ..................................................................................3400 mm
Wysokoœæ ..................................................................................3300 mm
G³êbokoœæ ....................................................................................600 mm
Szerokoœæ fartucha pionowego....................................................600 mm
Wysokoœæ fartucha poziomego..................................................1000 mm

WYPOSA¯ENIE DODATKOWE/ OPCJE
• Napisy lub cyfry na fartuchu poziomym
• Niebieskie fartuchy (bia³y pasek na pionowych fartuchach ma

wysokoœæ 300mm, nie jest na ca³¹ wysokoœæ)
• Poduszki uszczelniaj¹ce w prawym i lewym naro¿niku
• Niestandardowe wymiary
• Ocynkowane prowadnice u³atwiaj¹ce wjazd i  zapobiegaj¹ce

uszkodzeniom fasady budynku, samochodu i uszczelnienia
• Wiêksze fartuchy przednie

USZCZELNIENIE BRAMY, TYP WCISKANY, ALUMINIUM TAE

Widok z przodu
Przekrój

Detal A
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Stalowe uszczelnienie bramy, typ wciskany TAE - S
Wymiary i wymagania budowlane

widok z przodu

Detal A
Z wciœniêtymi fartuchami

przy niebieskich fartuchach
bia³e oznaczenia u³atwiaj¹ce
wjazd

Detal B
Z wciœniêtymi fartuchami
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wymagania budowlane konieczne do monta¿u uszczelnienia
(widok z zewn¹trz)

widok z boku
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Aluminiowe uszczelnienie bramy, typ wciskany TAE
Wymiary i wymagania budowlane

Detal A
Z wciœniêtymi fartuchami

przy niebieskich fartuchach
bia³e oznaczenia u³atwiaj¹ce
wjazd

Detal B
Z wciœniêtymi fartuchami
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wymagania budowlane konieczne do monta¿u uszczelnienia
(widok z zewn¹trz)

widok z przodu widok z boku
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CHARAKTERYSTYKA
• odprowadzenie wody na boki
• stabilna konstrukcja
• wciskana rama
• czêœci konstrukcyjne z aluminium
• sprê¿yste fartuchy przednie
• fartuch przedni dostêpny w  kolorze

czarnym (niebieski – opcja)
• dostosowane do wszystkich samochodów

ciê¿arowych
• dostêpne równie¿ w wyj¹tkowo trwa³ym

wykonaniu (patrz typ Heavy Duty)

USZCZELNIANIE BRAMY TAE
TYP WCISKANY Z ALUMINIUM

Boczne os³ony z tworzywa
sztucznego

Bia³e oznaczenia
u³atwiaj¹ce wjazd 

Przedni fartuch

Boczne poduszki uszczelniaj¹ce (opcja)

Wahacz
poprzeczny

Sprê¿yna
pneumatyczna

Aluminiowe k¹towniki ³¹cz¹ce

Spadzisty dach (sp³yw wody na bok)

Przekrój
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Uszczelnianie bramy z aluminiow¹ konstrukcj¹ stanowi ochronê
przed przeci¹gami, deszczem i wiatrem. Jest doskona³ym uszczel-
nieniem miêdzy samochodem ciê¿arowym a budynkiem. Zapobiega
stratom ciep³a oraz ewentualnym uszkodzeniom towaru. Zyskuje siê
równie¿ zmniejszenie zachorowalnoœci pracowników poprzez polep-
szenie warunków pracy podczas za- i roz³adunków.

CZÊŒCI SK£ADOWE / BUDOWA
• Konstrukcja uszczelnienia sk³ada siê z przednich i tylnych, stabil-

nych, aluminiowych U-profili.
• Ramy aluminiowe s¹ po³¹czone ze sob¹ przegubami no¿ycowymi i

dlatego daj¹ siê wyginaæ pod naporem ciê¿arówki. Sta³y nacisk jest
zapewniany przez dwie sprê¿yny pneumatyczne.

• Fartuchy przednie, które stanowi¹ w³aœciwe uszczelnienie, wspieraj¹
siê na przedniej czêœci ramy

• Boki i dach pokryte s¹ tworzywem winylowym
• P³aszcz winylowy i fartuchy przednie przymocowane s¹ do ramy za

pomoc¹ aluminiowych profili zaciskowych

MATERIA£Y
• rama zbudowana jest z aluminiowego profila U 40x40x40x5mm
• Fartuchy przednie sk³adaj¹ siê z wyj¹tkowego, wzmocnionego

tworzywa z poliestrow¹ wk³adk¹, gruboœæ tworzywa ok.. 3 mm.
Dziêki poliestrowym wk³adkom materia³ jest sprê¿ysty; materia³ far-
tuchów przednich jest idealnie g³adki i zachowuje stale elastycznoœæ

• Boki oraz zadaszenie s¹ pokryte tworzywem winylowym

POWIERZCHNIA ZEWNÊTRZNA
• Konstrukcja ramy – naturalne aluminium
• Fartuchy przednie w kolorze czarnym.

BEZPIECZEÑSTWO
• rama aluminiowa jest wciskana co zapobiega uszkodzeniu uszczel-

nienia przy ewentualnym Ÿle wmanewrowanym wjeŸdzie ciê¿arówki
• bia³e pasy najezdne na przedniej stronie s³u¿¹ jako pomoc

manewrowa dla kierowców. Na czarnych fartuchach bocznych bia³e
paski biegn¹ przez ca³¹ wysokoœæ

• elastyczne linki napinaj¹ fartuchy pionowe
• rozpieraj¹ce elementy gumowe z ty³u górnego fartucha przedniego

dodatkowo uszczelniaj¹ i zapobiegaj¹ podwiewaniu

PRZYGOTOWANIE DO MONTA¯U
Powierzchnia fasady budynku w miejscu mocowania uszczelnienia musi
byæ:

• g³adka – w celu zapewnienia odpowiedniej szczelnoœci
• Œciana musi mieæ odpowiedni¹ stabilnoœæ
• Musi znajdowaæ siê w jednej p³aszczyŸnie z powierzchni¹ za³adow-

cz¹
• Konieczne mocowanie uszczelnienia za pomoc¹ ko³ków

Je¿eli fasada budynku jest wykonana z blachy trapezowej zaleca siê
ob³o¿enie na szerokoœæ uszczelnienia blach¹ p³ask¹.

WYMIARY
Wymiary standardowe :
Szerokoœæ ..................................................................................3400 mm
Wysokoœæ ..................................................................................3300 mm
G³êbokoœæ ....................................................................................600 mm
Szerokoœæ fartucha pionowego....................................................600 mm
Wysokoœæ fartucha poziomego..................................................1000 mm

WYPOSA¯ENIE DODATKOWE/ OPCJE
• Napisy lub cyfry na fartuchu poziomym
• Niebieskie fartuchy (bia³y pasek na pionowych fartuchach ma

wysokoœæ 300mm, nie jest na ca³¹ wysokoœæ)
• Poduszki uszczelniaj¹ce w prawym i lewym naro¿niku
• Niestandardowe wymiary
• Ocynkowane prowadnice u³atwiaj¹ce wjazd i  zapobiegaj¹ce

uszkodzeniom fasady budynku, samochodu i uszczelnienia
• Wiêksze fartuchy przednie

USZCZELNIENIE BRAMY, TYP WCISKANY, ALUMINIUM TAE

Widok z przodu
Przekrój

Detal A
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Wymiary i wymagania budowlane
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CHARAKTERYSTYKA 
• Stabilna ramowa konstrukcja stalowa 
• Spadzisty dach
• Czêœci stalowe ocynkowane
• sprê¿yste fartuchy przednie
• Fartuchy przednie w kolorze czarnym

(niebieski za dop³at¹)
• Fartuchy boczne dostêpne równie¿ w wyko-

naniu obrotowym
• Dostosowane do wszystkich rodzajów

samochodów ciê¿arowych
• Dach przepuszczaj¹cy œwiat³o (za dop³at¹)

USZCZELNIENIE BRAMY TAF
NIEWCISKANE, ZE STALI

Przezroczysty dach (opcja)

Boki z tworzywa
sztucznego 

Bia³e oznaczenia
u³atwiaj¹ce wjazd

Fartuch przedni

Boczne poduszki uszczelniaj¹ce

Aluminiowe k¹towniki ³¹cz¹ce 

po³¹czenie
obrotowe (opcja

za dop³at¹)

po³¹czenie
sztywne

(standard)
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USZCZELNIENIE BRAMY, NIEWCISKANE, ZE STALI TAF

WYPOSA¯ENIE DODATKOWE
• Obrotowe pionowe fartuchy przednie
• Niebieskie fartuchy przednie (bia³e oznaczenia maj¹ wówczas

wysokoœæ 300mm)
• Napisy lub cyfry na fartuchu poziomym
• Poduszki uszczelniaj¹ce w prawym i lewym naro¿niku
• Dostêpne transparentne pokrycie dachu
• Inne wymiary 
• Ocynkowane konsole ochronne
• Dostêpne równie¿ jako uszczelnienie od poziomu ziemi od wysokoœ-

ci 4500mm
• S³upki ochronne (ocynkowane) zabezpieczaj¹ce fasadê budynku

przed uszkodzeniem przez ciê¿arówkê
• Ocynkowane prowadnice u³atwiaj¹ce wjazd i  zapobiegaj¹ce

uszkodzeniom fasady budynku, samochodu i uszczelnienia

*3500 mm przy zastosowaniu ³upków obrotowych
Widok z przodu

Przekrój pionowy

Szczegó³ A:
z umocowanym fartuchem przednim

Szczegó³ B:
ze s³upkiem obrotowym

Uszczelnienie bramy ze sztywn¹ konstrukcj¹ stanowi ochronê przed
przeci¹gami, deszczami i wiatrem. Jest doskona³ym uszczelnieniem
miêdzy samochodem ciê¿arowym a budynkiem. Zapobiega stratom
ciep³a oraz ewentualnym uszkodzeniom towaru. Zyskuje siê
równie¿ zmniejszenie zachorowalnoœci pracowników poprzez polep-
szenie warunków pracy  podczas za- i roz³adunków.

BUDOWA
• Konstrukcja uszczelnienia sk³ada siê ze stabilnych, stalowych profili

zamkniêtych
• Fartuchy przednie odpowiedzialne za boczne i górne uszczelnienie

przymocowane s¹ z przodu konstrukcji za pomoc¹ aluminiowych
listw zaciskowych

• Boki i zadaszenie pokryte s¹ tworzywem sztucznym. Zadaszenie
uszczelnienia jest spadziste, dziêki czemu woda deszczowa sp³ywa
na boki, a nie do przodu

MATERIA£Y
• Konstrukcja ramy wykonana z profilu zamkniêtego 40x40x2mm.
• Fartuchy przednie sk³adaj¹ siê z tworzywa sztucznego z poliestrow¹

wk³adk¹, gruboœæ tworzywa ok. 3 mm. Dziêki poliestrowym
wk³adkom materia³ jest sprê¿ysty

• Doskona³y, g³adki materia³ jest tak sprê¿ysty, ¿e nie ma potrzeby
stosowania dodatkowo innych elementów zapewniaj¹cych
sprê¿ystoœæ

• Boki oraz zadaszenie s¹ pokryte tworzywem winylowym
• Fartuch winylowy i fartuchy przednie przymocowane s¹ z przodu

konstrukcji za pomoc¹ aluminiowych listw zaciskowych

POWIERZCHNIA ZEWNÊTRZNA
• Konstrukcja ramy – blacha stalowa ocynkowana
• Fartuchy przednie dostêpne w kolorach niebieskim lub czarnym.

BEZPIECZEÑSTWO
• Bia³e oznaczenie ochronne na przednich fartuchach pionowych

u³atwiaj¹ce manewrowanie ciê¿arówk¹; przy czarnych fartuchach
oznaczenie biegnie przez ca³¹ wysokoœæ

• Elastyczne linki utrzymuj¹ naprê¿enie przednich fartuchów
• Elastyczne gumy w tylnej czêœci górnego fartucha stanowi¹

dodatkowe uszczelnienie i zabezpieczaj¹ przed podwiewaniem far-
tucha.

PRZYGOTOWANIE DO MONTA¯U
Powierzchnia fasady budynku w miejscu mocowania uszczelnienia musi
byæ:

• g³adka – w celu zapewnienia odpowiedniej szczelnoœci
• Œciana musi mieæ odpowiedni¹ stabilnoœæ
• Musi znajdowaæ siê w jednej p³aszczyŸnie z powierzchni¹ za³adow-

cz¹
• Konieczne mocowanie uszczelnienia za pomoc¹ ko³ków

Je¿eli fasada budynku jest wykonana z blachy trapezowej zaleca siê
ob³o¿enie na szerokoœæ uszczelnienia blach¹ p³ask¹.

WYMIARY
Wymiary standardowe:
Szerokoœæ (*) ............................................................................3400 mm
Wysokoœæ ..................................................................................3300 mm
G³êbokoœæ ....................................................................................600 mm
Szerokoœæ fartucha pionowego....................................................600 mm
Wysokoœæ fartucha poziomego ................................................1000 mm.

* 3500 mm bij toepassing
van draaistijlen
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Stalowe uszczelnienie bramy ze sztywn¹ konstrukcj¹, typ TAF
Wymiary i wymagania budowlane

Detal A
Z wciœniêtymi fartuchami

Detal B
Z wciœniêtymi fartuchami

Detal B
Z obrotowymi fartuchami

szerokoœæ otworu

wy
so

ko
œæ

 o
tw

or
u

wymagania budowlane konieczne do monta¿u uszczelnienia
(widok z zewn¹trz)

przy niebieskich fartuchach
bia³e oznaczenia u³atwiaj¹ce
wjazd

widok z przodu widok z boku
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Charakterystyka
• bardzo stabilna stalowa konstrukcja

ramowa do intensywnego u¿ytkowania
• typ wciskany
• skoœny dach
• elementy konstrukcyjne ze stali
• rama wciskana (konstrukcja no¿ycowa)
• sprê¿yste fartuchy przednie
• Fartuchy przednie w kolorze czarnym

(niebieski opcja)
• Dostosowane do wszystkich rodzajów

samochodów ciê¿arowych
• D³uga ¿ywotnoœæ

Uszczelnienie bramy TAS
wciskane, stal, „Heavy Duty”

bia³e pasy najazdowe

boki z tworzywa sztucznego

Konstrukcja
no¿ycowa

dach skoœny – odprowadzenie wody na boki

aluminiowy k¹townik zaciskowy

Sprê¿yna
naci¹gowa

p³yta uszczelniaj¹ca

boczne poduszki uszczelniaj¹ce (opcja)
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WYPOSA¯ENIE DODATKOWE
• Obrotowe pionowe fartuchy przednie
• Niebieskie fartuchy przednie (bia³e oznaczenia maj¹ wówczas

wysokoœæ 300mm)
• Napisy lub cyfry na fartuchu poziomym
• Poduszki uszczelniaj¹ce w prawym i lewym naro¿niku
• Inne wymiary 
• Dostêpne równie¿ jako uszczelnienie od poziomu ziemi
• S³upki ochronne (ocynkowane) zabezpieczaj¹ce fasadê budynku

przed uszkodzeniem przez ciê¿arówkê w przypadku u¿ycia jako
uszczelnienie od poziomu ziemi

• Ocynkowane prowadnice u³atwiaj¹ce wjazd i  zapobiegaj¹ce
uszkodzeniom fasady budynku, samochodu i uszczelnienia

uszczelnienie bramy, wciskane, stal,  „Heavy Duty” TAS

Widok z przodu przekrój pionowy

Szczegó³ A: 
z umocowan¹ p³yt¹ uszczelniaj¹c¹

Szczegó³ A: 
ze s³upkiem obrotowym

indruk-
baar

Uszczelnienie bramy ze stali stanowi ochronê przed przeci¹gami,
deszczami i wiatrem. Jest doskona³ym uszczelnieniem miêdzy
samochodem ciê¿arowym a budynkiem. Zapobiega stratom ciep³a
oraz ewentualnym uszkodzeniom towaru. Zyskuje siê równie¿
zmniejszenie zachorowalnoœci pracowników poprzez polepszenie
warunków pracy  podczas za- i roz³adunków.

Budowa
• Konstrukcja uszczelnienia sk³ada siê z przedniej i tylnej, bardzo sta-

bilnej konstrukcji ramowej ze stali.
• Te dwie konstrukcje po³¹czone s¹ ze sob¹ poprzez konstrukcjê

no¿ycow¹ i dziêki temu s¹ wciskane. S¹ one w sposób ci¹g³y
ciœniête do przodu za pomoc¹ sprê¿yn naci¹gowych

• Fartuchy przednie, odpowiedzialne za uszczelnienie boczne i górne,
mocowane s¹ w przedniej czêœci konstrukcji 

• Boki i dach pokryte s¹ elastycznym tworzywem winylowym.
Tworzywo to mocowane jest do ramy za pomoc¹ aluminiowych pro-
fili zaciskowych

Materia³
• przednia i tylna konstrukcja ramowa sk³ada siê z ocynkowanych pro-

fili zamkniêtych 80x40x3mm
• ramiona no¿yc sk³adaj¹ siê z ocynkowanych profili zamkniêtych

30x30x3mm
• Fartuchy przednie sk³adaj¹ siê z tworzywa sztucznego, gruboœæ

tworzywa ok. 3 mm. Dziêki poliestrowym wk³adkom materia³ jest
sprê¿ysty

• Doskona³y, g³adki materia³ jest tak sprê¿ysty, ¿e nie ma potrzeby
stosowania dodatkowo innych elementów zapewniaj¹cych
sprê¿ystoœæ

• Boki oraz zadaszenie s¹ pokryte tworzywem winylowym

POWIERZCHNIA ZEWNÊTRZNA
• Konstrukcja ramy – blacha stalowa ocynkowana
• Fartuchy przednie w kolorze czarnym

BEZPIECZEÑSTWO
• rama aluminiowa jest wciskana co zapobiega uszkodzeniu uszczel-

nienia przy ewentualnym Ÿle wmanewrowanym wjeŸdzie ciê¿arówki
• bia³e pasy najezdne na przedniej stronie s³u¿¹ jako pomoc

manewrowa dla kierowców. Na czarnych fartuchach bocznych bia³e
paski biegn¹ przez ca³¹ wysokoœæ

• elastyczne linki napinaj¹ fartuchy pionowe
• rozpieraj¹ce elementy gumowe z ty³u górnego fartucha przedniego

dodatkowo uszczelniaj¹ i zapobiegaj¹ podwiewaniu

PRZYGOTOWANIE DO MONTA¯U
Powierzchnia fasady budynku w miejscu mocowania uszczelnienia

musi byæ:
• g³adka – w celu zapewnienia odpowiedniej szczelnoœci
• Œciana musi mieæ odpowiedni¹ stabilnoœæ
• Musi znajdowaæ siê w jednej p³aszczyŸnie z powierzchni¹ za³adow-

cz¹
• Konieczne mocowanie uszczelnienia za pomoc¹ ko³ków

Je¿eli fasada budynku jest wykonana z blachy trapezowej zaleca siê
ob³o¿enie na szerokoœæ uszczelnienia blach¹ p³ask¹.

WYMIARY
Wymiary standardowe:
Szerokoœæ ..................................................................................3400 mm
Szerokoœæ (ze s³upkiem obrotowym) zalecana ........................3600 mm
Wysokoœæ ..................................................................................3300 mm
G³êbokoœæ ....................................................................................600 mm
Szerokoœæ fartucha pionowego....................................................600 mm
Wysokoœæ fartucha poziomego ................................................1000 mm.
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Stalowe uszczelnienie bramy, typ wciskany TAS
Wymiary i wymagania budowlane

Detal A
Z wciœniêtymi fartuchami

Detal B
Z wciœniêtymi fartuchami

Detal B
Z obrotowymi fartuchami

szerokoœæ otworu

wy
so

ko
œæ

 o
tw

or
u

wymagania budowlane konieczne do monta¿u uszczelnienia
(widok z zewn¹trz)

przy niebieskich fartuchach
bia³e oznaczenia u³atwiaj¹ce
wjazd

widok z przodu widok z boku
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Stalowe uszczelnienie bramy od poziomu ziemi, typ wciskany TAS
Wymiary i wymagania budowlane

Detal A
Z wciœniêtymi fartuchami

Detal B
Z wciœniêtymi fartuchami

Detal B
Z obrotowymi fartuchami

szerokoœæ otworu

wy
so

ko
œæ

 o
tw

or
u

wymagania budowlane konieczne do monta¿u uszczelnienia
(widok z zewn¹trz)

przy niebieskich fartuchach
bia³e oznaczenia u³atwiaj¹ce
wjazd

widok z przodu widok z boku
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Charakterystyka
• Stabilna konstrukcja stalowa 
• Czêœci stalowe ocynkowane 
• Specjalne wzmocnione poliestrem,

sprê¿ynuj¹ce fartuchy uszczelniaj¹ce
• Fartuchy przednie dostêpne w kolorze

czarnym (niebieski jako opcja)
• Wzmocniona sprê¿yn¹ konstrukcja ramowa
• Ruchomy poziomy fartuch
• Konstrukcja stalowa dostêpna w kolorach

wg RAL
• Przystosowane do wszystkich ciê¿arówek

USZCZELNIENIE BRAMY TAB
OD POZIOMU ZIEMI

Bia³e oznaczenia
u³atwiaj¹ce wjazd

Wzmocniona sprê¿yn¹ obrotowa
konstrukcja ramowa

Boczne s³upy
ochronne( za dop³at¹)

Fartuch przedni

uszczelnienie od
poziomu ziemi przy
wzglêdnie ma³ych

otworach
bramowych dolny
fartuch (opcja)

Obrotowy fartuch uszczelniaj¹cy
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Uszczelnienie bramy od poziomu ziemi stanowi ochronê przed prze-
ci¹gami, deszczami i wiatrem. Jest doskona³ym uszczelnieniem
miêdzy samochodem ciê¿arowym a budynkiem. Zapobiega stratom
ciep³a oraz ewentualnym uszkodzeniom towaru. Zyskuje siê
równie¿ zmniejszenie zachorowalnoœci pracowników poprzez polep-
szenie warunków pracy  podczas za- i roz³adunków oraz zapobiega
przedostawaniu siê ptaków i insektów.

ZASTOSOWANIE
Uszczelnienie tego typu montuje siê, gdy ciê¿arówka podczas za- lub
roz³adunku znajduje siê czêœciowo w otworze hali lub podczas bocznych
za³adunków.

CZÊŒCI SK£ADOWE/BUDOWA
• Uszczelnienie sk³ada siê z dwóch fartuchów pionowych i jednego

poziomego, które montuje siê w œwietle otworu; fartuchy pionowe
umocowane s¹ na obrotowej konstrukcji ramowej, poziome na obro-
towej rurze.

• Fartuchy przednie, tworz¹ce w³aœciwe uszczelnienie, mocowane s¹
przez zacisk 

MATERIA£Y
• Fartuchy przednie sk³adaj¹ siê z wzmocnionego tworzywa z polie-

strow¹ wk³adk¹, gruboœæ tworzywa oko³o 3mm. Dziêki poliestrowym
wk³adkom materia³ jest sprê¿ysty. Doskona³y, g³adki materia³ jest tak
sprê¿ysty, ¿e nie ma potrzeby stosowania dodatkowo innych ele-
mentów zapewniaj¹cych sprê¿ystoœæ

POWIERZCHNIA ZEWNÊTRZNA
• Konstrukcja ramy – blacha stalowa ocynkowana ogniowo
• Fartuchy przednie w kolorze czarnym

BEZPIECZEÑSTWO
• Bia³e oznaczenie ochronne na przednich fartuchach pionowych

u³atwiaj¹ce manewrowanie ciê¿arówk¹. Przy czarnych fartuchach
pasy biegn¹ przez ca³¹ wysokoœæ

• Elastyczne linki napinaj¹ pionowe fartuchy

PRZYGOTOWANIE DO MONTA¯U
• Do monta¿u uszczelnienia musi byæ przygotowany otwór bramy,

który zachowuje k¹ty proste, o dostatecznej stabilnoœci
• Górne i dolne punkty obrotu musz¹ byæ przyspawane lub przykrê-

cone

WYMIARY
Wymiary standardowe
Szerokoœæ otworu bramy................................................3500 - 3700 mm
Wysokoœæ otworu bramy ................................................4300 - 4500 mm
Szerokoœæ fartucha pionowego....................................................600 mm
Wysokoœæ fartucha poziomego ................................................1000 mm.

WYPOSA¯ENIE DODATKOWE
• Napisy lub cyfry na fartuchu poziomym
• Obrotowe pionowe fartuchy przednie
• Niebieskie fartuchy przednie (bia³e oznaczenia maj¹ wówczas

wysokoœæ 500mm)
• Poduszki uszczelniaj¹ce w prawym i lewym naro¿niku
• Inne wymiary 
• Uszczelnienie dolne
• S³upki ochronne (ocynkowane) zabezpieczaj¹ce fasadê budynku

przed uszkodzeniem przez ciê¿arówkê w przypadku u¿ycia jako
uszczelnienie od poziomu ziemi

• Ocynkowane prowadnice u³atwiaj¹ce wjazd i  zapobiegaj¹ce
uszkodzeniom fasady budynku, samochodu i uszczelnienia

USZCZELNIENIE OD POZIOMU ZIEMI TAB

Widok z przodu

ze s³upkiem obrotowym

Szczegó³ B

Szczegó³ A

s³upek
obrotowy

Przekrój
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Stalowe uszczelnienie bramy od poziomu ziemi ze sztywn¹ konstrukcj¹,
Typ TAB Wymiary i wymagania budowlane

Detal A
Z wciœniêtymi fartuchami

Detal B
Z wciœniêtymi fartuchami

Detal B
Z obrotowymi fartuchami

szerokoœæ otworu

wy
so

ko
œæ

 o
tw

or
u

wymagania budowlane konieczne do monta¿u uszczelnienia
(widok z zewn¹trz)

przy niebieskich fartuchach
bia³e oznaczenia u³atwiaj¹ce
wjazd

widok z przodu widok z boku
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Przejezdne stalowe uszczelnienie bramy, typ TAB
Wymiary i wymagania budowlane

widok z przodu

Detal A
Typ TAB-L

Detal A
Typ TAB-S

Detal B
Typ TAB-L

wzmocniona sprê¿ynami
konstrukcja obrotowa

wahad³owa konstrukcja
obrotowa

wahad³owa konstrukcja
obrotowa

wzmocniona sprê¿ynami
konstrukcja obrotowa

Detal B
Typ TAB-S

przekrój

przy niebieskich fartuchach
bia³e oznaczenia u³atwiaj¹ce
wjazd
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USZCZELNIENIE PODUSZKOWE DSF
ZE SZTYWN¥ PODUSZK¥ POZIOM¥

Bia³e oznaczenia
u³atwiaj¹ce wjazd

Detal A

Sygnalizacja œwietlna 
(opcja)

Poduszka pozioma

Odbojniki gumowe 

Poduszka pionowa

CHARAKTERYSTYKA
• Perfekcyjne uszczelnienie
• Poduszki o du¿ej odpornoœci na

zniszczenia
• Z dodatkowymi taœmami na poduszkach

bocznych,
• Bia³e oznaczenia u³atwiaj¹ce wjazd
• Wype³nienie wysokiej jakoœci piank¹
• Dostarczane w kolorach niebieskim i

czarnym
• Dostêpne w ró¿nych wykonaniach, np. z

poziom¹ poduszk¹ o regulowanej wysokoœ-
ci (patrz typ DSA)

• Ró¿ne modele

Bia³e pasy najezdne 

Aluminiowy profil

Pokrycie z tworzywa
sztucznego z wk³adkami
tkaninowymi

Impregnowana
podkonstrukcja
drewniana

Wype³nienie z pianki

Detal A
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Poduszkowe uszczelnienie bramy typ DSF stanowi ochronê przed
przeci¹gami, deszczem i wiatrem. Jest doskona³ym uszczelnieniem
miêdzy samochodem ciê¿arowym a budynkiem. Zapobiega stratom
ciep³a oraz ewentualnym uszkodzeniom towaru. Zyskuje siê
równie¿ zmniejszenie zachorowalnoœci pracowników poprzez polep-
szenie warunków pracy  podczas za- i roz³adunków oraz zapobiega
przedostawaniu siê ptaków i insektów.

ZASTOSOWANIE
Uszczelnienia poduszkowe nie pasuj¹ do wszystkich typów ciê¿arówek.
Z tego powodu stosuje siê je przede wszystkim w firmach korzystaj¹cych
wci¹¿ z jednego typu ciê¿arówek.

Budowa
Poduszkowe wype³nienie bramy typ DSF sk³ada siê z trzech
wciskowych, wype³nionych piank¹ poliuretanow¹ poduszek ob³o¿onych
wzmocnionym tworzywem sztucznym. Poduszki s¹ przytwierdzone do
impregnowanego drewna. W standardowym wykonaniu poduszki pio-
nowe w przedniej czêœci wyposa¿one s¹ w przezroczyst¹, giêtk¹  oraz
odporn¹ na zniszczenie taœmê z PCV. Taœmy chroni¹ uszczelnienie
przed uszkodzeniem przez pojazd poruszaj¹cy siê podczas za- lub
roz³adunku. Poduszki znajduj¹ siê po bokach otworu oraz ponad nim.
Dziêki temu s¹ doskona³ym uszczelnieniem otworu bramy pomiêdzy
ciê¿arówk¹, a fasad¹ hali.

MATERIA£Y 
• Impregnowane deski noœne gruboœci 40 mm
• Poduszki z piank¹ o du¿ej gêstoœci
• Pokrycie poduszek z giêtkiego, wzmocnionego tkanin¹ tworzywa

winylowego
• Standardowe kolory: niebieski lub czarny
• Przezroczyste, giêtkie i odporne na zniszczenia taœmy PCV na czêœ-

ci przedniej uszczelnienia
• Wzmocnione profile ³¹cz¹ce z aluminium

BEZPIECZEÑSTWO
• Bia³e oznaczenia ochronne na przednich fartuchach pionowych

u³atwiaj¹ce manewrowanie ciê¿arówk¹
• Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e poduszki uszczelnienia nie mog¹ byæ

ca³kowicie zgniatane. Aby uchroniæ uszczelnienie przed zniszcze-
niem mo¿na zastosowaæ odbojniki(patrz wyposa¿enie dodatkowe)

PRZYGOTOWANIE DO MONTA¯U
Do monta¿u uszczelnienia powierzchnia przy otworze bramy powinna
byæ:

• Równa i prosta,
• wystarczaj¹co stabilna,
• przygotowana do monta¿u przez spawanie i skrêcanie.

Je¿eli fasada budynku jest wykonana z blachy trapezowej zaleca siê
ob³o¿enie na szerokoœæ uszczelnienia blach¹ p³ask¹.

WYMIARY

Wymiary standardowe poduszek:
• szerokoœæ pionowych poduszek ..........................300, 400 of 500 mm
• wysokoœæ poduszki poziomej ..............................300, 450 of 600 mm
• g³êbokoœæ................................................................................300 mm.

Wymiary uszczelnieñ poduszkowych
• Wymiary tych uszczelnieñ s¹ wyznaczone przez wymiary pojazdów,

które maj¹ byæ za- i roz³adowywane.

USZCZELNIENIE PODUSZKOWE ze sztywn¹ poduszk¹ poziom¹ DSF

WYPOSA¯ENIE DODATKOWE
• Napisy lub cyfry na fartuchu poziomym
• Dostêpne równie¿ inne wymiary ni¿ standardowe
• Odbojniki gumowe z podk³adkami na brzegach rampy

(300x600x150mm)
• Fartuchy z tworzywa, dziêki którym w prosty sposób mo¿na

osi¹gn¹æ wiêksz¹ wysokoœæ uszczelnienia
• Dolna poduszka z tworzywa sztucznego dla lepszego uszczelnienia

dolnej czêœci

Wymiary poduszek
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Taœmy ochronne
poduszek bocznych z

bia³ymi pasami
najezdnymi

Aluminiowy profil

Pokrycie z tworzywa
sztucznego z
wk³adkami
tkaninowymi

Impregnowana
podkonstrukcja
drewnianat

Wype³nienie z pianki

Detal A

USZCZELNIENIE PODUSZKOWE DSA
Z RUCHOM¥ PODUSZK¥ POZIOM¥

Rolki

Sygnalizacja œwietlna 

Poduszka pozioma o reg-
ulowanej wysokoœci

Bia³e oznaczenia u³atwiaj¹ce wjazd

Poduszka pionowa

Wywa¿enie

Odbojniki gumowe

Detal A

CHARAKTERYSTYKA
• Perfekcyjne uszczelnienie
• Poduszki o du¿ej odpornoœci na

zniszczenia
• Z dodatkowymi taœmami na poduszkach

bocznych,
• Bia³e oznaczenia u³atwiaj¹ce wjazd
• Wype³nienie wysokiej jakoœci piank¹
• Dostarczane w kolorach niebieskim i

czarnym
• z poziom¹ poduszk¹ o regulowanej

wysokoœci 
• Ró¿ne modele
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Poduszkowe uszczelnienie bramy typ DSA stanowi ochronê przed
przeci¹gami, deszczem i wiatrem. Jest doskona³ym uszczelnieniem
miêdzy samochodem ciê¿arowym a budynkiem. Zapobiega stratom
ciep³a oraz ewentualnym uszkodzeniom towaru. Zyskuje siê
równie¿ zmniejszenie zachorowalnoœci pracowników poprzez polep-
szenie warunków pracy  podczas za- i roz³adunków oraz zapobiega
przedostawaniu siê ptaków i insektów.

ZASTOSOWANIE
Uszczelnienia poduszkowe nie pasuj¹ do wszystkich typów ciê¿arówek.
Z tego powodu stosuje siê je przede wszystkim w firmach korzystaj¹cych
wci¹¿ z jednego typu ciê¿arówek. Dziêki ruchomej poduszce poziomej
zwiêksza siê znacz¹co obszar uszczelnienia.

Budowa 
Poduszkowe wype³nienie bramy typ DSA sk³ada siê z jednej poziomej i
dwóch pionowych wype³nionych piank¹ poliuretanow¹ poduszek
ob³o¿onych wzmocnionym tworzywem sztucznym. Poduszki s¹
przytwierdzone do impregnowanego drewna. W standardowym wykona-
niu poduszki pionowe w przedniej czêœci wyposa¿one s¹ w
przezroczyst¹, giêtk¹  oraz odporn¹ na zniszczenie taœmê z PCV. Taœmy
chroni¹ uszczelnienie przed uszkodzeniem przez pojazd poruszaj¹cy siê
podczas za- lub roz³adunku. Poduszki znajduj¹ siê po bokach otworu
oraz ponad nim. Dziêki temu s¹ doskona³ym uszczelnieniem otworu
bramy pomiêdzy ciê¿arówk¹, a fasad¹ hali. Poziom¹ poduszkê mo¿na
regulowaæ manualnie, jej ciê¿ar zostaje odpowiednio wywa¿ony.

MATERIA£Y 
• Impregnowane deski noœne gruboœci 40 mm
• Poduszki z piank¹ o du¿ej gêstoœci
• Pokrycie poduszek z giêtkiego, wzmocnionego tkanin¹ tworzywa

winylowego (650 gr/m2)
• Standardowe kolory: niebieski lub czarny
• Przezroczyste, giêtkie i odporne na zniszczenia taœmy PCV na czêœ-

ci przedniej uszczelnienia
• Wzmocnione profile ³¹cz¹ce z aluminium
• Rolki z ertalonu

BEZPIECZEÑSTWO
• Bia³e oznaczenia ochronne na przednich fartuchach pionowych

u³atwiaj¹ce manewrowanie ciê¿arówk¹
• Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e poduszki uszczelnienia nie mog¹ byæ

ca³kowicie zgniatane. Aby uchroniæ uszczelnienie przed zniszcze-
niem mo¿na zastosowaæ odbojniki (patrz wyposa¿enie dodatkowe)

PRZYGOTOWANIE DO MONTA¯U
Do monta¿u uszczelnienia powierzchnia przy otworze bramy powin-
na byæ:

• Równa i prosta,
• wystarczaj¹co stabilna,
• przygotowana do monta¿u przez spawanie i skrêcanie.

Je¿eli fasada budynku jest wykonana z blachy trapezowej zaleca siê
ob³o¿enie na szerokoœæ uszczelnienia blach¹ p³ask¹.

WYMIARY

Wymiary standardowe poduszek
• szerokoœæ pionowych poduszek ..........................300, 400 of 500 mm
• wysokoœæ poduszki poziomej ..............................300, 450 of 600 mm
• g³êbokoœæ ................................................................................300 mm
• regulacja poduszki poziomej ..........................max. 2 x kussenhoogte

Wymiary uszczelnieñ poduszkowych
• Wymiary tych uszczelnieñ s¹ wyznaczone przez wymiary pojazdów,

które maj¹ byæ za- i roz³adowywane.

WYPOSA¯ENIE DODATKOWE
• Napisy lub cyfry na fartuchu poziomym
• Dostêpne równie¿ inne wymiary ni¿ standardowe
• Odbojniki gumowe z podk³adkami na brzegach rampy

(300x600x150mm)
• Fartuchy z tworzywa, dziêki którym w prosty sposób mo¿na

osi¹gn¹æ wiêksz¹ wysokoœæ uszczelnienia 
• Dolna poduszka z tworzywa sztucznego dla lepszego uszczelnienia

dolnej czêœci

USZCZELNIENIE PODUSZKOWE z ruchom¹ poduszk¹ poziom¹ DSA

Wymiary poduszek




