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Jako pierwsza firma na Êwiecie uzyskaliÊmy 
certyfikat i wprowadziliÊmy do sprzeda˝y 
ultralekkà, elastycznà, rolowanà bram´ 
przeciwpo˝arowà w klasie EI 120/90/60/30.

Posiadamy rozbudowanà sieç sprzeda˝y
w całej Europie, zapewniajàcà wsparcie
techniczne, monta˝ i serwis.

Nasz produkt jest całkowicie polski.
Za pomysłem, procesem badaƒ i produkcjà 
stojà wysokiej klasy polscy in˝ynierowie 
i specjaliÊci.



Firma NGR Technologie powstała w 2006 roku.
JesteÊmy niekwestionowanym liderem w dziedzinie najnowoczeÊniejszych rozwiàzaƒ w bran˝y zabezpieczeƒ przeciwpo˝arowych, 
dêwi´koszczelnych oraz kuloodpornych.

Posiadamy certyfikaty cenionych na całym Êwiecie laboratoriów i korzystamy z najwy˝szej jakoÊci materiałów czołowych producentów.

Wszystkie nasze produkty posiadajà certyfikat CE lub wymagane dopuszczenia krajowe.

Jako pierwsza firma na Êwiecie, opatentowaliÊmy i wprowadziliÊmy do sprzeda˝y ultralekkà, elastycznà, rolowanà bram´ 
przeciwpo˝arowà w klasie EI 120/90/60/30 bez tryskaczy. Produkt ten otrzymał złoty medal Mi´dzynarodowych Targów Poznaƒskich.

NGR Technologie działa pr´˝nie na rynku mi´dzynarodowym. ZrealizowaliÊmy ponad 3000 presti˝owych kontraktów w 35 krajach
i jesteÊmy dumni z faktu, ˝e nasze produkty mo˝na znaleêç na całym Êwiecie.

W naszej pracy stawiamy na jakoÊç, niezawodnoÊç oraz przestrzeganie najwy˝szych standardów.

To co nas wyró˝nia to pełna elastycznoÊç – ka˝da brama jest wykonywana pod konkretne zamówienie wraz z opracowaniem 
dokumentacji, a dział techniczny wspiera projektantów na ka˝dym etapie realizacji.

Złoty Medal 
Mi´dzynarodowych
Targów Poznaƒskich

Lider technologii
oraz innowacji w bran˝y

Ponad 3000 zrealizowanych 
projektów

w 35 krajach
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Przeciwpo˝arowe elastyczne bramy rolowane AK
Za ten produkt otrzymaliÊmy Złoty Medal Mi´dzynarodowych Targów Poznaƒskich

Bramy ultralekkie (od 2,5 do 12 kg/m²) w wersjach jednopłaszczowych 
EI 30/60/120 oraz dwupłaszczowych EI 60/90/120.
Wielowarstwowe płaszcze z wypełnieniem z wełny ceramicznej. 
Kolor zewn´trzny płaszcza szary. Otwierane nap´dem elektrycznym, 
zamykane grawitacyjnie.

• Przeciwpo˝arowe elastyczne bramy rolowane dwupłaszczowe AK60/90/120 oraz jednopłaszczowe AK30-1/60-1/120-1 przeznaczone
sà do stosowania jako zamkni´cia otworów w pionowych przegrodach budowlanych,

• Klasy odpornoÊci ogniowej bram zostały okreÊlone w Certyfikatach CE wydanych przez francuski instytut EFECTIS,
• Dwa pancerze elastyczne na dwóch wałach dla wersji AK60/90/120 (płaszcze nawijane jednoczeÊnie) oraz jeden pancerz elastyczny na

jednym wale dla wersji AK30-1/60-1. Płaszcze wykonane w technologii membranowej ze specjalnej tkaniny powlekanej w kolorze szarym
zbli˝onym do RAL 7024. Tkanina bazowa zapewnia szczelnoÊç ogniowà, a warstwy wewn´trzne właÊciwà izolacj´. Płaszcze posiadajà boczne
zabezpieczenia przeciw wyrwaniu ich z prowadnic,

• Wały zabudowane kasetà ognioochronnà. Szczegóły wymiarowe w warunkach zabudowy,
• Widoczne elementy wykonane ze stali ocynkowanej, niewidoczne zagruntowane farbà antykorozyjnà,
• Nap´d elektryczny ze sterowaniem posiadajàcym bezpotencjałowe styki „brama całkowicie otwarta”, „brama zamkni´ta”, „alarm”

umo˝liwiajàce monitoring stanu bramy; sterowanie umo˝liwia wpi´cie bramy w dowolny nadrz´dny system SAP pozwalajàc na współprac´
z innymi elementami zabezpieczenia ogniowego,

• Pr´dkoÊç otwierania: ok. 8 – 12 cm/s,
• Pr´dkoÊç zamykania alarmowego: ok. 12 cm/s,
• Syrena alarmowa (ok. 100 dB), aktywna w chwili zamykania kurtyny w trybie alarmowym,
• Włàcznik alarmowy za szybkà (przycisk zwalniajàcy ROP),
• Zespół akumulatorowy utrzymujàcy bram´ w stanie czuwania w pozycji otwartej w przypadku zaniku napi´cia sieciowego,
• Zestaw optycznych czujek dymowych w iloÊci odpowiedniej do szerokoÊci przejazdu bramy oraz warunków zabudowy.

Certyfikat CE: 1812-CPR-1696 (AK30-1/60-1) – bramy jednopłaszczowe 
1812-CPR-1577 (AK60/90/120) – bramy dwupłaszczowe 

Typ konstrukcji:  Rolowana/SamonoÊna

Klasa odpornoÊci:  EI 30/60/90/120

Wymiary maksymalne*: AK60/90: 8 000 x 18 000 mm (W x H)
AK120: 9 740 x 10 000 mm (W x H)
AK30-1/60-1: 9 170 x 6 050 mm (W x H)

Waga: od 2,5 kg/m² (AK60/90)
do 12 kg/m² (AK120-1)

*Wi´ksze wymiary dost´pne na zapytanie
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Rolowane kurtyny przeciwpo˝arowe AKE120 E 120
oraz kurtyny EW 60/EW 90

Ultralekkie kurtyny 1 kg/m² w klasie E 120. Kolor 
szary, zbli˝ony do RAL 7024. Otwierane nap´dem 
elektrycznym, zamykane grawitacyjnie.

• Lekka elastyczna kurtyna przeciwpo˝arowa,
Blat kurtyny wykonany z szarej tkaniny szklanej z pokryciem silikonowym w kolorze szarym zbli˝onym do RAL 7024,
zbrojony drutem ze stali szlachetnej,

• Na kraw´dziach blatu zabezpieczenia przeciw wyrwaniu go z prowadnic,
• Widoczne elementy stalowe ocynkowane, pozostałe zagruntowane farbà antykorozyjnà,
• Wał zabudowany kasetà z ocynkowanej blachy stalowej,
• Nap´d elektryczny ze sterowaniem posiadajàcym bezpotencjałowe styki „kurtyna całkowicie otwarta”, „kurtyna zamkni´ta”, „alarm”

umo˝liwiajàce monitoring stanu kurtyny; sterowanie umo˝liwia wpi´cie kurtyny w dowolny nadrz´dny system SAP pozwalajàc na współprac´
z innymi elementami zabezpieczenia ogniowego,

• Pr´dkoÊç otwierania: ok. 8 – 12 cm/s,
• Pr´dkoÊç zamykania alarmowego: ok. 12 cm/s,
• 1 włàcznik alarmowy za szybkà (przycisk zwalniajàcy ROP),
• Zespół akumulatorowy utrzymujàcy kurtyn´ w stanie czuwania w pozycji otwartej w razie zaniku napi´cia sieciowego,
• Syrena alarmowa (ok. 100 dB), aktywna w chwili zamykania kurtyny w trybie alarmowym,
• Zestaw optycznych czujek dymowych w iloÊci i o rozmieszczeniu odpowiednim do szerokoÊci kurtyny oraz wysokoÊci nadpro˝a.

Certyfikat CE: 1812-CPR-1578 – E 120
0370-CPR-3957 – EW 60/90

Typ konstrukcji:  Rolowana

Klasa odpornoÊci:  E 120/EW 60/EW 90

Wymiary maksymalne*: 7 500 x 4 527 mm (W x H)

Pr´dkoÊç zamykania: ok. 12 cm/s

Waga:  ok. 1 kg/m²

*Wi´ksze wymiary dost´pne na zapytanie
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Stałe i rolowane kurtyny dymowe klasy D 120 oraz DH 120
Ultralekkie kurtyny 0,5 kg/m² w wersjach D 120 i DH 120. 
Kolor szary, zbli˝ony do RAL 7024. Otwierane nap´dem 
elektrycznym, zamykane grawitacyjnie lub nap´dem 
elektrycznym na zasilaniu gwarantowanym.

• Kurtyna dymowa stanowi, zgodnie z normà EN 12101-1, przegrod´ ograniczajàcà przemieszczanie rozprzestrzeniajàcych si´ goràcych gazów
po˝arowych przemieszanych z dymem, reguluje przemieszczanie si´ dymu i gazów po˝arowych w obr´bie obiektu budowlanego.
Tym samym jest ona stosowana do tworzenia zbiorników dymu poprzez ograniczenie jego rozprzestrzeniania si´ i gromadzenie go
w okreÊlonym obszarze, mo˝e słu˝yç do wydzielenia zbiorników dymu, kierowania dymu w okreÊlony obszar, kanalizowania jego przepływu
oraz zapobiegania i opóêniania napływu dymu do innych stref lub pustek powietrznych (kurtyna mo˝e stanowiç przegrod´ oddzielajàcà
np. przestrzeƒ korytarza, lokalu sklepowego, schodów ruchomych, klatki schodowej czy szybu dêwigowego albo jako ekran uszczelniajàcy
na granicach pustek powietrznych),

• WłaÊciwa kurtyna (blat) wykonana jest ze specjalnej, elastycznej tkaniny szklanej,
• Rodzaje kurtyn dymowych:

• SSB stała kurtyna dymowa NSC zamontowana nieruchomo,
• ASB1 (rolowane kurtyny NSCA(B) niewymagajàce dodatkowego êródła energii do przejÊcia lub pozostania w pozycji rozwini´tej; opadajàce grawita-

cyjnie w razie alarmu, sygnału wyzwalajàcego, lub awarii instalacji elektrycznej, np. w wyniku po˝aru, w sposób kontrolowany do po˝arowej pozycji 
działania – nie ni˝ej jednak, ni˝ na wysokoÊç 2,5 m powy˝ej poziomu wykoƒczonej posadzki, przy czym w jakimkolwiek poło˝eniu nie zagra˝ajà 
u˝ytkownikom,

• ASB2 (rolowane kurtyny NSCA(M) wymagajàce zu˝ywalnego êródła energii do przejÊcia lub pozostania w pozycji rozwini´tej – w tym przypadku
zasilanie zewn´trzne zapewnia gwarantowana linia zasilajàca 230 V AC – doprowadzenie zasilania gwarantowanego po stronie Zamawiajàcego
lub, opcjonalnie – centrala zasilajàca 24V DC, opadajàce w razie alarmu, sygnału wyzwalajàcego lub awarii instalacji elektrycznej, np. w wyniku
po˝aru, w sposób kontrolowany do po˝arowej pozycji działania – nie ni˝ej jednak, ni˝ na wysokoÊç 2,5 m powy˝ej poziomu wykoƒczonej posadzki, 
przy czym w jakimkolwiek poło˝eniu nie zagra˝ajà u˝ytkownikom,

• ASB3 (rolowane kurtyny NSCA(B) niewymagajàce dodatkowego êródła energii do przejÊcia lub pozostania w pozycji rozwini´tej, jednak opadajàce 
w razie alarmu w sposób kontrolowany do po˝arowej pozycji działania – bez ograniczeƒ wysokoÊci rozwini´cia/koƒcowego poziomu dolnej kraw´dzi kurtyny,

• ASB4 (rolowane kurtyny NSCA(M) wymagajàce êródła energii do przejÊcia lub pozostania w pozycji rozwini´tej, jednak opadajàce w razie alarmu 
w sposób kontrolowany do po˝arowej pozycji działania – bez ograniczeƒ wysokoÊci rozwini´cia/koƒcowego poziomu dolnej kraw´dzi kurtyny.

• Kurtyna mo˝e byç wykonana z powtarzalnych elementów/modułów, w takim przypadku poszczególne elementy łàczone sà z odpowiednim
zakładem, zapewniajàcym odpowiednià szczelnoÊç, szczeliny resztkowe nie przekraczajà 0,8 – 1 % całkowitej zabezpieczanej powierzchni.

Certyfikat CE: 1396-CPR-0125  –  DH 120
1488-CPR-0112/W – D 120

Typ konstrukcji: Stała – NSC (SSB),
Rolowana – NSCA (ASB1, ASB2, ASB3, ASB4)

Klasa odpornoÊci:  D 120/DH 120 

Wymiary maksymalne: bez ograniczeƒ

Waga:  ok. 0,5 kg/m²
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Przeciwpo˝arowe bramy przesuwne serii MEC
Bramy przesuwane poziomo: jedno- i dwuskrzydłowe oraz teleskopowe, równie˝ w wykonaniu z bezprogowymi drzwiami 
przejÊciowymi. Bramy lekkie (od 25 do 36 kg/m²), z wypełnieniem z wełny kamiennej, poszycie ze stali ocynkowanej,
dwustronnie malowane na kolor RAL 7035, zamykane grawitacyjnie, wykonane w klasach od EI 60 do EI 240.

Standardowa konstrukcja bram serii MEC obejmuje:

• Blat o odpornoÊci ogniowej EI 60/120/180/240 wykonany z paneli warstwowych z wypełnieniem z wełny kamiennej o g´stoÊci do 175 kg/m3

z poszyciem z blachy stalowej o gruboÊci 0,6-0,8 mm, standardowo powlekanej w kolorze RAL 7035 (inne kolory na zapytanie),
• W blacie umieszczone sà obustronnie uchwyty muszlowe stalowe ocynkowane,
• Panele po obwodzie okute profilami stalowymi, ocynkowanymi,
• Brama doszczelniona systemem uszczelnieƒ labiryntowych ze stali ocynkowanej z uszczelkami p´czniejàcymi,
• Brama prowadzona górà na stabilnej galwanizowanej prowadnicy, mocowanej do nadpro˝a za pomocà systemu konsoli regulowanych

w szerokim zakresie w dwóch płaszczyznach (brama bez jakichkolwiek elementów pozostajàcych w Êwietle po otwarciu bramy),
• Brama otwierana r´cznie, zamykana samoczynnie dzi´ki systemowi przeciwci´˝arów po zwolnieniu trzymacza, utrzymujàcego jà w pozycji otwartej,
• Trzymacz topikowy lub elektromagnetyczny 24 V, opcjonalnie regulator wiskotyczny ograniczajàcy pr´dkoÊç zamykania

do wartoÊci maksymalnej 20 cm/s,
• Przymyk pokryty blachà stalowà ocynkowanà. Brama mo˝e byç podłàczona do nadrz´dnego systemu po˝arowego budynku.

Dodatkowe opcje dost´pne dla bram przesuwnych:

• Bezprogowe drzwi przejÊciowe w blacie, równie˝ wyposa˝one w okucia antypaniczne,
• Nap´d elektryczny wspomagajàcy otwieranie bramy – zalecane dla bram o du˝ych gabarytach,
• Okucia ze stali nierdzewnej,
• Osprz´t ostrzegania po˝arowego tj. czujki dymowe, sygnalizator dêwi´kowy i optyczny, przycisk alarmowy, centrala przekaênikowa.

Certyfikat CE: 0370-CPR-3940, 0370-CPR-3941, 0370-CPR-3943 
0370-CPR-3944, 0370-CPR-3945, 0370-CPR-3946
0370-CPR-3947, 0370-CPR-3948, 0370-CPR-3949
0370-CPR-3950

Typ konstrukcji: Przesuwna poziomo, jednoskrzydłowa, dwuskrzydłowa, 
teleskopowa oraz wersje z drzwiami dla EI 60 i EI 120

Klasa odpornoÊci:  EI 60/120/180/240

Wymiary maksymalne*: EI 60: 5 640 x 4 945 mm (W x H)
EI 120: 5 360 x 4 025 mm (W x H) 
EI 180 i EI 240: 4 500 x 4 500 mm (W x H), 
powierzchnia do 13,5m² 

Pr´dkoÊç zamykania: Ograniczona do 20 cm/s

Waga:  od 25 kg/m² do 36 kg/m² 

*Wi´ksze wymiary dost´pne na zapytanie
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Przeciwpo˝arowe bramy gilotynowe
Bramy lekkie (od 25 do 30 kg/m²) z wypełnieniem 
z wełny kamiennej, poszycie ze stali ocynkowanej, 
dwustronnie malowane na kolor RAL 7035, zamykane 
grawitacyjnie, w klasie EI 60/120.

Standardowa konstrukcja bram serii MEC obejmuje:

• Blat o odpornoÊci ogniowej EI 60 i EI 120 oraz gruboÊci 100 mm wykonany z paneli warstwowych, z rdzeniem z wełny mineralnej o g´stoÊci 
145-175 kg/m3 z poszyciem z blachy stalowej o gruboÊci 0,6-0,8 mm, standardowo powlekanej w kolorze RAL 7035, 

• Blat okuty ze wszystkich stron profilami stalowymi, ocynkowanymi,
• Brama doszczelniona systemem uszczelnieƒ labiryntowych ze stali ocynkowanej z uszczelkami p´czniejàcymi,
• Brama w pozycji otwartej utrzymywana za pomocà elektromagnesu 24 V. Po zwolnieniu elektromagnesu brama zamyka si´ automatycznie pod 

wpływem własnego ci´˝aru,
• Ci´˝ar skrzydła bramy jest równowa˝ony precyzyjnie dobranà przeciwwagà umieszczonà obok bramy, co pozwala na łatwe otwarcie bramy 

oraz odcià˝a elektromagnes,
• Brama wyposa˝ona jest w hamulec bezpieczeƒstwa oraz regulator wiskotyczny ograniczajàcy pr´dkoÊç zamykania 

do wartoÊci maksymalnej 20 cm/s.

Opcjonalnie bramy mogà byç wyposa˝one w:

• Nap´d elektryczny wspomagajàcy otwieranie bramy – zalecane dla bram o du˝ych gabarytach,
• Okucia ze stali nierdzewnej,
• Osprz´t ostrzegania po˝arowego tj. czujki dymowe, sygnalizator dêwi´kowy i optyczny, przycisk alarmowy, centrala przekaênikowa.

Certyfikat CE:  0370-CPR- 3951 – EI 120 
   0370-CPR- 3952 – EI 60 

Typ konstrukcji:  Przesuwna pionowo

Klasa odpornoÊci:  EI 60/120

Maksymalne wymiary*: EI 60: 4 875 x 7 200 mm (W x H)
   EI 120: 5 445 x 7 425 mm (W x H)

Pr´dkoÊç zamykania: do 20 cm/s

Waga:   od 20,5 kg/m²
   do 29,5 kg/m²

*Wi´ksze wymiary dost´pne na zapytanie
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Przeciwpo˝arowe stalowe bramy rolowane 
Bramy rolowane wykonane z jednowarstwowych 
profili stalowych o przekroju 128 x 17,55 mm
wykonane w klasie E 180.

Standardowa konstrukcja bram rolowanych typu Vulcano obejmuje:

• Pancerz o odpornoÊci E 180 wykonany z jednowarstwowych profili stalowych walcowanych na zimno, z blachy o gruboÊci 0,8 mm, łàczonych 
ze sobà zawiasowo na całej długoÊci,

• Całkowita gruboÊç pancerza wynosi 17,55 mm,
• Boczne prowadnice i obudowa wału wykonane ze stali ocynkowanej,
• Brama podnoszona silnikiem rurowym elektrycznym,
• Brama doszczelniona po obwodzie systemem uszczelnieƒ labiryntowych, ze stali ocynkowanej z uszczelkami p´czniejàcymi.

Opcjonalnie bramy mogà byç wyposa˝one w:

• Osprz´t ostrzegania po˝arowego tj. czujki dymowe, sygnalizator dêwi´kowy i optyczny, przycisk alarmowy, centrala przekaênikowa.

Certyfikat CE:  0370-CPR-3958 – E 180

Typ konstrukcji:  Stalowa rolowana

Klasa odpornoÊci:  E 180

Maksymalne wymiary*: E 180: 2 975 x 2 800 mm  (W x H)

Pr´dkoÊç zamykania: Pr´dkoÊç zamykania do 20 cm/s;
   pr´dkoÊç otwierania silnikiem elektrycznym  
   powy˝ej 10 cm/s

Waga:   Waga pancerza 15,5 kg/m²

*Wi´ksze wymiary dost´pne na zapytanie
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Bramy dêwi´koszczelne
Oferowane przez NGR Technologie bramy dêwi´koszczelne  przeznaczone sà do zastosowania w miejscach gdzie hałas 
powodowany ró˝norodnymi czynnikami zewn´trznymi jest niepo˝àdany.

Firma NGR Technologie jako jeden z niewielu producentów, oferuje szeroki wachlarz własnych rozwiàzaƒ tego typu bram. 
W ofercie znajdujà si´ zarówno bramy rolowane, jak i przesuwne, równie˝ z odpornoÊcià ogniowà w klasie do EI 120 włàcznie.

Stalowe rolowane bramy dêwi´koszczelne prawie nie ró˝nià sià wizualnie od typowych przemysłowych bram rolowanych czy segmentowych.
Posiadajà one jednak specjalnà konstrukcj´ i inne wypełnienie profili tłumiàce dêwi´ki, a tak˝e powłoki oraz prowadzenie absorbujàce hałas.
Po dodaniu odpowiednich systemów uszczelnieƒ prowadnic i nadpro˝a, bramy pozwalajà na osiàgni´cie satysfakcjonujàcych parametrów
tłumienia hałasu.

NGR Technologie, oprócz bram stalowych, oferuje równie˝ lekkie elastyczne bramy przeciwpo˝arowe serii AK, wykonane w klasie EI 60 lub EI 120,
z podwy˝szonym parametrem izolacyjnoÊci akustycznej.

Tam, gdzie nie mo˝na z ró˝nych wzgl´dów zastosowaç bramy rolowanej oferujemy dêwi´koszczelne bramy przesuwne, zarówno bezklasowe,
jak i przeciwpo˝arowe wykonane w klasie EI 120.

Bramy dêwi´koszczelne ka˝dorazowo sà dobierane pod wzgl´dem typu oraz projektowane indywidualnie, z uwzgl´dnieniem specyficznych
wymogów dla danego projektu, zarówno odnoÊnie parametrów izolacyjnoÊci akustycznej oraz warunków zabudowy dla konkretnego otworu,
jak i klasy odpornoÊci ogniowej.

Nie ma ograniczeƒ wymiarowych, jedynym ograniczeniem jest noÊnoÊç konstrukcji, na jakiej brama ma zostaç zamontowana.

Wszystkie bramy dêwi´koszczelne, niezale˝nie od typu, standardowo lub opcjonalnie mogà byç wyposa˝one w dodatkowe systemy sygnalizacji
i zabezpieczeƒ tj. kontaktowe kraw´dziowe listwy bezpieczeƒstwa, fotokomórki czy siatki Êwietlne, zabezpieczajàce Êwiatło przejazdu, Êwiatła 
sygnalizacyjne, syreny dêwi´kowe itp. Bramy, w zale˝noÊci od wybranego wykonania, mogà byç obsługiwane r´cznie lub uruchamiane elektrycznie, 
sterowane zgodnie z wytycznymi i potrzebami Klienta, poczàwszy od najprostszych systemów Totmann po najbardziej zaawansowane systemy 
zdalnego i automatycznego sterowania oraz z zastosowaniem dowolnego systemu kontroli dost´pu.

*Bramy z wy˝szym wskaênikiem izolacyjnoÊci akustycznej dost´pne na zapytanie

Raport z badaƒ:
Typ konstrukcji:
Wskaênik izolacyjnoÊci akustycznej:
Waga:

Raport z badaƒ:
Typ konstrukcji:
Wskaênik izolacyjnoÊci akustycznej:
Waga:

Raport z badaƒ:
Typ konstrukcji:
Wskaênik izolacyjnoÊci akustycznej:
Waga:

LA-02724:01d/2010
Rolowana, elastyczna, dwupłaszczowa
Rw(C;Ctr)=38 (-2; -6) dB
ok. 6 kg/m²

LA-02724:01d/2010
Rolowana, elastyczna, trzypłaszczowa
Rw(C;Ctr)=50 (-2; -6) dB
ok. 9 kg/m²

LA-02724:01/2010
Przesuwna, stalowa
Rw(C;Ctr)=31 (-4; -5) dB
ok. 30 kg/m²

Raport z badaƒ:
Typ konstrukcji:
Wskaênik izolacyjnoÊci akustycznej:
Waga:

Raport z badaƒ:
Typ konstrukcji:
Wskaênik izolacyjnoÊci akustycznej:
Waga:

Raport z badaƒ:
Typ konstrukcji:
Wskaênik izolacyjnoÊci akustycznej:
Waga:

LA-02724:01e/2010
Rolowana, stalowa, jednopłaszczowa
Rw(C;Ctr)=31 (-3;-4) dB
ok. 35 kg/m²

LA-02724:01a/2010
Rolowana, stalowa, dwupłaszczowa
Rw(C;Ctr)=50 (0; -2) dB
ok. 70 kg/m²

LA-02724:01/2010
Rolowana, elastyczna, jednopłaszczowa
Rw(C;Ctr)=26 (-1; -4) dB
ok. 3 kg/m²
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Malowanie
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Bramy kuloodporne (FB1, FB2, FB3, FB4, FB5, FB6, FB7, FSG)
NGR Technologie jest producentem rolowanych bram kuloodpornych, jedno- oraz wielopancerzowych, 
wykonanych w klasach FB1, FB2, FB3, FB4, FB5, FB6, FB7, FSG.

Klasyfikacja i wymagania dotyczàce badaƒ z u˝yciem broni palnej krótkiej i karabinowej, zgodnie z normà PN-EN 1522

KuloodpornoÊç na ostrzał z broni gładkolufowej zgodnie z normà PN-EN 1522

Stalowe rolowane bramy kuloodporne wizualnie sà zbli˝one do typowych przemysłowych bram rolowanych, posiadajà jednak odmiennà konstrukcj´ 
pancerzy – pancerze tych bram sà wykonane z wielowarstwowych lameli stalowych z wkładem balistycznym, który stanowi z reguły wypełnienie
z granulatu krzemowego. Konstrukcja taka pozwala na skuteczne zatrzymanie wnikajàcego pocisku poprzez pochłoni´cie i rozproszenie
jego energii kinetycznej.

Bramy kuloodporne ka˝dorazowo sà projektowane na indywidualne zlecenie, z uwzgl´dnieniem specyficznych wymogów dla danego projektu,
zarówno odnoÊnie parametrów kuloodpornoÊci, konstrukcji Êciany, w której majà byç wbudowane oraz warunków zabudowy dla konkretnego
otworu. Sam otwór musi przed zamontowaniem bramy zostaç przygotowany zgodnie z wytycznymi NGR Technologie, które sà dostarczane
do Klienta z odpowiednim wyprzedzeniem na etapie projektowania bramy.

Pancerze bram kuloodpornych standardowo wykonywane sà jako ocynkowane. Ze wzgl´du na ich ci´˝ar (powy˝ej 65 kg/m²) i z uwagi na podatnoÊç 
powłok na Êcieranie podczas pracy bramy nie zaleca si´ lakierowania, jednak na ˝yczenie pancerz mo˝e byç wykonany w dowolnym kolorze według 
palety RAL Classic, jak równie˝ w kolorze dobranym według wzoru Zamawiajàcego.

Nie ma ograniczeƒ wymiarowych, jedynym ograniczeniem jest noÊnoÊç konstrukcji, w jakiej brama ma zostaç wbudowana.

Bramy kuloodporne, z uwagi na specyficzne wykonanie listwy progowej oraz sposób przygotowania posadzki, w którà listwa si´ chowa przy 
zamykaniu, standardowo nie sà wyposa˝ane w kontaktowe kraw´dziowe listwy bezpieczeƒstwa, jedynie fotokomórki zabezpieczajàce Êwiatło 
przejazdu. Opcjonalnie jednak mogà byç wyposa˝one w listwy bezpieczeƒstwa o specjalnej konstrukcji, jak i dodatkowe systemy sygnalizacji 
i zabezpieczeƒ np. siatki Êwietlne, zabezpieczajàce Êwiatło przejazdu, Êwiatła sygnalizacyjne, syreny dêwi´kowe itp. Bramy kuloodporne zawsze 
sà nap´dzane motoreduktorami elektrycznymi, przy czym uruchamiane mogà byç r´cznie lub w pełni automatycznie, sposób sterowania 
dostosowujemy zgodnie z wymogami i potrzebami Klienta, poczàwszy od najprostszych systemów Totmann po najbardziej zaawansowane systemy 
zdalnego i automatycznego sterowania oraz z zastosowaniem dowolnego systemu kontroli dost´pu.

Klasa

Kaliber

Klasa Rodzaj broni Kaliber
Warunki badaƒ

FB1 10 +/- 0,5

830 +/- 10

5 +/- 0,5

820 +/- 10

10 +/- 0,5

950 +/- 10

440 +/- 10

430 +/- 10

400 +/- 10

360 +/- 10

Pr´dkoÊç pocisku 
[m/s]

22LRkarabin

OdległoÊç strzelania 
[m]

FB2

Magnum .357
.44 Remington Magnum

Magnum .357

FB5

FB6

FB7

karabin

broƒ krótka 

Luger 9 mm czyli 9 Para 

FB3

FB4

5,56 x 45

5,56 x 45

7,62 x 51

7,62 x 51

FSG

Broƒ myÊliwska

Masa pocisku
[g]

31 420 10

OdległoÊç strzału
[m]

Pr´dkoÊç pocisku
[m/s]

12/70
breneka

Warunki badaƒ
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Bramy do klatek Faradaya
REDUKCJA ZAKŁÓCE¡ ELEKTROMAGNETYCZNYCH DO 70 dB
NGR Technologie posiada w swojej ofercie bramy chroniàce przed promieniowaniem 
elektromagnetycznym, stosowane głównie w laboratoriach wysokonapi´ciowych czy 
klatkach Faradaya. Zasada ich działania polega głównie na odbijaniu i cz´Êciowym 
pochłanianiu energii elektromagnetycznej w okreÊlonym spektrum cz´stotliwoÊci. 
Odpowiednie zamkni´cie otworu wejÊciowego ma istotne znaczenie dla skutecznego 
przeprowadzenia testów EMC czy mikrofalowych, bez wpływu zakłóceƒ 
elektromagnetycznych pochodzàcych z zewnàtrz.

Bramy z funkcjà ekranowania elektromagnetycznego ka˝dorazowo sà dobierane 
pod wzgl´dem typu oraz projektowane indywidualnie, z uwzgl´dnieniem 
specyficznych wymogów dla danego projektu oraz warunków zabudowy 
dla konkretnego otworu.

Oferowane typy bramy z funkcjà ekranowania elektromagnetycznego:

• Pełne i perforowane bramy rolowane,
• Pełne i perforowane segmentowe,
• Pełne i perforowane przesuwne, poziome i pionowe,
• Stalowe rolowane kurtyny paskowe.

W zale˝noÊci od potrzeb Klienta oferujemy dwie opcje monta˝u/zamocowania bram:

• Bramy całkowicie odizolowane od konstrukcji stalowej budynku,
• 20 kV
• 30 kV
• do 60 kV

• Bramy mocowane do konstrukcji stalowej z zapewnieniem idealnego przewodzenia na całym obwodzie bramy.

Wszystkie bramy, niezale˝nie od typu, mogà byç opcjonalnie wyposa˝one w dodatkowe systemy 
sygnalizacji i zabezpieczeƒ tj. kontaktowe kraw´dziowe listwy bezpieczeƒstwa, fotokomórki 
czy siatki Êwietlne, zabezpieczajàce Êwiatło przejazdu, Êwiatła sygnalizacyjne, syreny dêwi´kowe itp.

Bramy mogà byç sterowane zgodnie z wytycznymi i potrzebami Klienta, poczàwszy od najprostszych 
systemów Totmann po najbardziej, zaawansowane systemy zdalnego i automatycznego sterowania 
oraz z zastosowaniem dowolnego systemu kontroli dost´pu.

Podczas realizacji projektu, na ˝yczenie Klient mo˝e otrzymaç rysunek bramy w 3D, aby poznaç 
szczegóły monta˝u bramy oraz jej funkcjonowania.

Przy produkcji bram z funkcjà ekranowania elektromagnetycznego u˝ywamy wyłàcznie materiałów 
i komponentów pochodzàcych od wiodàcych producentów Êwiatowych w tej dziedzinie. Pozwala 
to na zapewnienie w pełni sprawnego funkcjonowania bramy, zgodnie z zało˝eniami oraz utrzymanie 
stałych parametrów eksploatacyjnych przez długi czas.

Profesjonalnie wyszkolony dział techniczny gwarantuje terminowe wykonanie projektu 
z zachowaniem wszystkich wymaganych parametrów oraz słu˝y pomocà na ka˝dym etapie realizacji 
ka˝dego projektu oraz po jego zakoƒczeniu.

Elastyczne terminy realizacji oraz stały nadzór przebiegu projektu zapewni pełnà kontrol´ nad przyj´tymi rozwiàzaniami oraz dostawami.

Wszystkie produkty posiadajà 2-letnià gwarancj´ z mo˝liwoÊcià przedłu˝enia pod warunkiem regularnych przeglàdów serwisowych.



Realizacje:

Złoty Medal 
Mi´dzynarodowych
Targów Poznaƒskich

Lider technologii
oraz innowacji w bran˝y

Ponad 3000 zrealizowanych 
projektów

w 35 krajach

NBP w Poznaniu

Felicity Lublin

Centrum Kongresow Kraków

Manufaktura Łódzka

Złote tarasy Galeria Dominikaƒska

C.H. Avenida

Varso

Olivia Star Gdaƒsk

Muzeum Âlàskie w Katowicach

Mi´dzynarodowe Targi Poznaƒskie

Galeria Rzeszów

Sky Tower

Orange Office Park Kraków

Galeria Katowicka

Galeria ZASPA Gdaƒsk

Skarbiec
Realizacja:

bramy kuloodporne i kraty 
antywłamaniowe

Realizacja:
NSCA, AK120, N150 EI120

Realizacja:
kurtyny NSCA, Bramy AK60

i N150 EI60

Realizacja:
AK60 i AK120

Realizacja:
AK120, NSCA

Realizacja:
Bramy AK60 i AK120

Realizacja:
stalowe rolowane EI 60, 

N150 EI60

Realizacja:
Najszersza przeciwpo˝arowa brama 

rolowana AK w Europie - AK120 EI120, 
AK60 EI60, N150 EI60

Realizacja:
AK120

Realizacja:
EI60 + krata wjazdowa 

antywłamaniowa

Realizacja:
AK60, AK60 50dB, N150

Realizacja:
AK60, N150, EI60

Realizacja:
NSCA

Realizacja:
AK60, AK120, NSCA

Realizacja:
AK120

Realizacja:
AK120, N150 EI60 i 120, 

NSCA



KONTAKT
NGR Technologie Sp. z o.o.
ul. Zielonogórska 8
62-065 Grodzisk Wlkp.
Telefon: +48 61 444 51 65
Email: biuro@ngr-technologie.eu

Dział eksportu
Telefon: +48 604 071 403
Email: t.kobylka@ngr-technologie.eu

Zapytania ofertowe
Telefon: +48 690 156 905
Email: projekty@ngr-technologie.eu
Email: biuro@ngr-technologie.eu

Dział techniczny
Telefon: +48 604 086 631
Email: p.rzanny@ngr-technologie.eu
Telefon: +48 602 135 950 
Email: t.wypchlak@ngr-technologie.eu




