
BRAMY GARAŻOWE 
BIG TOR

Solidne i niezawodne, 5 lat gwarancji!

O indywidualnym charakterze, podpasowane tylko pod Ciebie!

Szybka dostawa a w przypadku uszkodzenia błyskawiczny serwis!



Lakierowanie 
na dowolny kolor 

z palety RAL 

BOLONIA

KOLORY STANDARDOWE

KOLORY PODSTAWOWE

Antracyt 
zbliżony do Ral 7016

(gr. 40mm)
Panel z mikroprofilowaniem to połączenie nowoczesnego, eleganckiego 
designu i praktycznego wzornictwa. Ta interesująca stylistyka zyskuje coraz 
większą rzeszę miłośników, jest obecnie coraz bardziej modna oraz chętnie 
wybierana.

BOLONIA



KOLORY STANDARDOWE

WENECJA DEKORY

Złoty Dąb Orzech Mahoń

KOLORY PODSTAWOWE

Biały 
zbliżony do Ral 9010

Brązowy 
zbliżony do ral 8014

(gr.40mm)
Panel z przetłoczeniami poziomymi w deseniu drewnopodobnym. 
Wenecja to przede wszystkim ponadczasowa klasyka i elegancja oraz 
efektywność wykonania. To praktyczne wzornictwo sprawia, że wszelkie 
zarysowania i ślady użytkowania staja się niemalże niewidoczne.

Lakierowanie 
na dowolny kolor 

z palety RAL 

WENECJA



Bogactwo oklein do wyboru

ROMA

WERONA

KOLORY STANDARDOWE

KOLORY PODSTAWOWE

KOLORY PODSTAWOWE

DEKORY

DEKORY

Biały 
zbliżony do Ral 9010

Biały 
zbliżony do Ral 9010

Złoty Dąb

Złoty Dąb

Orzech

Orzech Dąb rustykalny

(gr. 40mm)
Panel z przetłoczeniem wysokim w deseniu drewnopodobnym. 
Roma to wzornictwo z domieszką eleganckiego stylu; bardzo praktyczne 
i świetnie maskujące wszelkie zarysowania.

(gr. 40mm oraz 60mm)
Panel z przetłoczeniem wysokim, w odróżnieniu do panela Roma 
charakteryzuje się gładką strukturą. Werona to piękne wzornictwo dla osób 
ceniących ekskluzywny styl i elegancję.

Lakierowanie 
na dowolny kolor 

z palety RAL 

ROMA/WERONA



BARCELONA

KOLORY STANDARDOWE

KOLORY PODSTAWOWE DEKORY

Złoty Dąb Orzech WinchesterBiały 
zbliżony do Ral 9010

Antracyt 
zbliżony do Ral 7016

(gr. 40 mm oraz 60mm)
Panel bez przetłoczeń i bez deseniowania. Płaska, gładka struktura sprawia, 
że brama wykonana z panela Barcelona wygląda niebywale elegancko i 
tworzy efektowną jednolitą taflę. 

Lakierowanie 
na dowolny kolor 

z palety RAL 

Bogactwo oklein do wyboru

BARCELONA



KOLORY STANDARDOWE

PARIS KOLORY PODSTAWOWE DEKORY

Złoty Dąb Orzech MahońBiały 
zbliżony do Ral 9010

Brązowy 
zbliżony do ral 8014

(gr. 40 mm)
Panel z przetłoczeniami kaseton w deseniu drewnopodobnym. 
Paris to wzór całkowicie inny od pozostałych, to idealny wybór dla osób 
ceniących klasyczne piękno z nutą elegancji.

Lakierowanie 
na dowolny kolor 

z palety RAL 

PARIS



Wyłącznik 
bezprzewodowy

SOLO

Bezprzewodowa
klawiatura

SOLO

pilot BIG TOR SOLO 

Napęd BIG TOR SOLO
z pilotem oraz dodatkowo 

z klawiaturą

NAPĘD COMFORT firmy MARANTEC NAPĘD JIM firmy  BENINCA

Opcja DRZWI 
PRZEJŚCIOWYCH 

z obniżonym progiem

Rozryglowanie z kluczykiem i linką 
awaryjne otwieranie w bramach 

automatycznych 
w przypadku braku prądu

Opcja BIAŁYCH OKUĆ płata

Opcja ZAMEK 
z wkładką i 3 kluczami

Opcja RYGIEL WEWNĘTRZNY

Odcień ramki okiennej 
zbliżony do koloru płata

Połączenie prowadnicy z ościeżnicą
poprzez przeciskanie Kratka wentylacyjna 

okucia cichobieżne – cicha praca 
bramy to jeszcze lepszy komfort 

jej użytkowania!

Akcesoria i dodatki



                  BRAMY to styl, elegancja oraz idealne połączenie
klasyki z nowoczesnością, to także szeroka paleta kolorów, 
dekorów, oklein oraz niestandardowych rozwiązań!

BIG TOR BRAMY bigtortvwww.bigtor.pl 

Infolinia 801 000 561 Dane przedstawiciela producenta

BIG TOR zastrzega sobie prawo do zmian bez pisemnego ostrzeżenia. Zamieszczone rysunki i zdjęcia mają charakter wyłącznie poglądowy. 

– lakierowanie na dowolny kolor 
z palety RAL!

– lakierowanie z użyciem farb strukturalnych 
(struktura piasku)!

– okleinowanie, 48 wzorów oklein do wyboru!

– innowacyjne połączenie ościeżnicy z prowadnicą 
poprzez przeciskanie (bez użycia elementów łączących, 
bez wiercenia, bez zgrzewania)

DANE REJESTROWE
VAT No.

DZIAŁ SERWISU
Technical Support

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
Sales Department

BIG TOR
spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością – Sp.k.
ul. Przemysłowa 8,

85-758 Bydgoszcz
NIP: PL 554-12-62-978

serwis@bigtor.pl
PL +48 693630004

EN/DE +48 607999307
fax: +48 523452881

tel.: +48 523452882 – wew. 46
(w trakcie trwania  komunikatu)

PL +48 693630017
DE/EN +48 667664792
handel@bigtor.pl
fax: +48 523452881
tel.: +48 523452882 – wew. 79
(w trakcie trwania komunikatu)

na bramyna bramy
garażowegarażowe
na bramy
garażowe
na bramy
garażowe
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