
www.legbud.pl

BRAMY
GARAŻE
OGRODZENIA

2010
KATALOG PRODUKTÓW



2 3

Bramy garażowe Uchylne               4-7

Bramy garażowe Segmentowe     8-11

Bramy garażowe Roletowe           12-13

Bramy garażowe Rozwierne           10-13

Garaże przydomowe                  14-15      

Drzwi stalowe                                14-15

Ogrodzenia posesyjne                 18-19

Bramy przemysłowe                     20-21

Ogrodzenia przemysłowe           22-23
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www.legbud.pl

Katalog nie stanowi  oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Kolory reprezentowane w katalogu nalezy traktować wyłącznie 
poglądowo. Firma LEGBUD GARGULA zastrzega sobie prawo do 

dokonywania zmian. Wszelkie prawa zstrzeżone.
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Typ bramy
wymiary 
bramy 

SxH (mm)

do otworu
SxH (mm)

Garsta EKO

2370 x 1990 2400 x 2000
2370 x 2090 2400 x 2100
2470 x 1990 2500 x 2000
2470 x 2090 2500 x 2100
2570 x 2090 2600 x 2100

Garsta 
CLASSIC

2370 x 1940 2400 x 1950
2370 x 2090 2400 x 2100
2420 x 1940 2450 x 1950
2470 x 2090 2500 x 2100
2570 x 2090 2600 x 2100
2720 x 2090 2750 x 2100
2970 x 2090 3000 x 2100
3470 x 2090 3500 x 2100
3970 x 2090 4000 x 2100
2470 x 2150 2500 x 2160
2570 x 2150 2600 x 2160
2500 x 2180 2530 x 2190
2370 x 2230 2400 x 2250
2470 x 2230 2500 x 2250
2570 x 2230 2600 x 2250
2720 x 2230 2750 x 2250
2370 x 2280 2400 x 2300
3470 x 2230 3500 x 2250
2470 x 2280 2500 x 2300
2570 x 2280 2600 x 2300
2370 x 2380 2400 x 2400
2470 x 2480 2500 x 2500

Garsta PRO S= max. 4000
H= max. 3000

Bramy garażowe uchylne GARSTA
Modele bram

Brama uchylna GARSTA produkowana jest 
w wielu kolorach, dowolnych wymiarach 
oraz z możliwością zastosowania opcji 
dodatkowych (tj. docieplenie skrzydła, 
napęd, drzwi przejściowe itd.). 
W zależności od potrzeby polecamy 
bramy GARSTA serii EKO, CLASSIC lub 
PRO.

Konstrukcja

Brama wykonana jest w konstrukcji 
z ocynkowanych kształtowników 
zamkniętych, natomiast poszycie wyko-
nane jest z blachy stalowej powlekanej w 
dowolnym kolorze z palety RAL dostępnej 
w ofercie.

Automatyka

W bramach uchylnych GARSTA istnieje 
możliwość zastosowania automatyki 
ze zdalnym sterowaniem co znacznie 
poprawia komfort użytkowania 
bramy, niezależnie od warunków 
atmosferycznych.

Zalety

Bramy uchylne GARSTA są zakupem 
na lata. Prosta i niezawodna budowa 
gwarantuje ich długotrwałe użytkowanie. 
Są wykonywane na indywidualne życzenie 
każdego klienta w dowolnym wymiarze, 
kolorze i zestawie opcji dodatkowych. Bramy garażowe uchylne serii GARSTA stanowią doskonałe rozwiązanie zarówno 

w budownictwie indywidualnym jak i wielomieszkaniowym.
Łączą one w sobie prostotę działania z nowoczesnymi rozwiązaniami 
technologicznymi.

Konstrukcja bram uchylnych gwarantuje cichą i niezawodną pracę. Bramy z serii 
GARSTA produkowane są w szerokiej gamie kolorystycznej, z wieloma możliwymi 
opcjami wyposażenia.

Typowe wymiary
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Standardowa kolorystyka z palety RAL stosowana przy poszyciu bram uchylnych GARSTA

Kolory drewnopodobne stosowane w bramach uchylnych GARSTA

Kolory i struktury pokazane powyżej należy traktować wyłącznie poglądowo.

Kolorystyka bram uchylnych GARSTA
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Bramy garażowe segmentowe
FUTURE , EsenBe

Bramy segmentowe firmy LEGBUD GARGULA nie potrzebują wolnej 
przestrzeni przed garażem. Dzięki swojej solidnej konstrukcji charakteryzują 
się one bezawaryjną pracą oraz wysoką izolacją termiczną i akustyczną.

Bramy segmentowe z serii FUTURE oraz EsenBe oferowane są w szerokiej gamie 
kolorystycznej co ułatwia ich dopasowanie do stolarki i elewacji budynku.

Modele bram

Brama segmentowa firmy LEGBUD 
GARGULA produkowana jest w dwóch 
wersjach: FUTURE (sprężyny skrętne) oraz 
EsenBe (sprężyny naciągowe)

Konstrukcja

Wszystkie elementy konstrukcji są 
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez 
cynkowanie ogniowe. Poszycie bramy 
wykonane jest z paneli o grubości 
40mm, które są wypełnione pianką 
poliuretanową. Brama wyposażona jest 
na całym obwodzie w uszczelki, które 
zapewniają idealne przyleganie do 
posadzki, niwelując drobne nierówności 
podłoża.

Bezpieczeństwo

Specjalny kształt panelu eliminuje 
możliwość zakleszczenia palców 
pomiędzy poszczególnymi segmentami.
Wszystkie bramy serii FUTURE są 
standardowo wyposażone w zabez-
pieczenie przed skutkami pęknięcia 
sprężyn.

Kolorystyka

Biały, Brązowy, Złoty Dąb, Orzech, Mahoń

Dostępne struktury

Woodgrain, Stucco, Gładki 

Schemat bramy segmentowej
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Standardowa kolorystyka z palety RAL stosowana przy poszyciu bram segmentowych

Struktury występujące w bramach segmentowych

Kolory drewnopodobne stosowane w bramach segmentowych

Kolory i struktury pokazane powyżej należy traktować wyłącznie poglądowo.

Kolorystyka i przetłoczenia występujące w 
bramach segmentowych FUTURE , EsenBe
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Typ bramy
wysokość
 otworu w 

[mm]

szerokość
 otworu w 

[mm]

Roletowa

LG - 77

2100 2400
2100 2500
2100 2600
2100 2700
2250 2400
2250 2500
2250 2600
2250 2700

Bramy roletowe LG-77

Bramy roletowe LG-77 to wyroby wykorzystujące nowoczesną technologię z 
korzyścią dla wygody użytkownika. 

Płaszcz bramy „nawija się” na wał do skrzynki, co daje możliwość zaoszczędzenia 
miejsca zarówno w garażu jak i na podjeździe.

Bramy roletowe umożliwiają parkowanie pojazdu bezpośrednio przed bramą. 
Wszystkie bramy roletowe LEGBUD GARGULA wyposażone są standardowo w 
napęd, który zapewnia komfort użytkowania niezależnie od warunków 
pogodowych.

Modele bram

Bramy roletowe firmy LEGBUD GARGULA 
produkowane są z profili aluminiowych
LG-77 wypełnionych poliuretanową 
pianką bezfreonową. Bramy rodukowane  
są  w dowolnych rozmiarach i  szerokiej 
gamie kolorystycznej.

Konstrukcja

Płaszcz bramy jest połączony z rurą 
nawojową za pomocą tzw. wieszaków, 
które jednocześnie pełnią rolę blokady i 
uniemożliwiają podniesienie bramy po jej 
całkowitym zamknięciu, tym samym nie 
ma potrzeby stosowania dodatkowego 
zabezpieczenia. Bramy wyposażone są 
w mechanizm awaryjnego podnoszenia 
bramy.

Automatyka

Bramy roletowe standardowo wyposażone 
są w  napęd  elektyczny, uruchamiany 
przełącznikiem klawiszowym z wnętrza 
pomieszczenia. Dodatkowo można 
zamontować wyłącznik zewnętrzny 
kluczykowy, a także zdalne sterowanie i 
barierę optyelektroniczną (fotokomórki), 
co znacznie poprawia komfort obsługi w 
każdych warunkach atmosferycznych.

Estetyka

Doskonałej jakości profile aluminiowe 
odporne na korozję gwarantuję atrakcyjny 
wygląd bramy na długie lata. Różnorodna 
kolorystyka pozwala dostosować wygląd 
bramy do elewacji budynku.

Typowe wymiary
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Bramy dwuskrzydłowe - rozwierne

Bramy garażowe dwuskrzydłowe to tradycyjne zamknięcie otworu wjazdowego 
garażu lub innych obiektów gospodarczych, magazynowych czy usługowych.

Bramy otwierają się na zewnątrz i nie wymagają wolnego miejsca w garażu co 
umożliwia maksymalne wykorzystanie wewnętrznej powierzchni pomieszczenia.

Wymiana w starych garażach nadaje im nowy i elegancki wygląd.

Modele bram

Bramy garażowe dwuskrzydłowe w stan-
dardzie wykonywane są z symetrycznym 
podziałem skrzydeł, pierwsze otwiera 
się skrzydło prawe. Na życzenie klienta 
istnieje możliwość wykonania podziału 
asymetrycznego.

Konstrukcja

Konstrukcja bramy dwuskrzydłowej 
(ościeżnica i skrzydła) wykonane 
są z kształtowników stalowych 
zabezpieczonych antykorozyjnie. Wypeł-
nienie wykonane jest z blachy stalowej 
ocynkowanej poliestrowej. Solidne 
stalowe zawiasy, metalowy zamek 
z wkładką patentową oraz szereg 
wzmocnień skrzydła stanowią o ich 
wysokiej jakości konstrukcyjnej.

Opcje dodatkowe

W bramach dwuskrzydłowych firmy 
LEGBUD GARGULA istnieje możliwość 
stosowania szeregu opcji dodatkowych 
(m.in. drzwi przejściowe osobowe, 
wentylacja, przeszklenia itd.), które dają 
możliwość przystosowania bramy do 
indywidualnych potrzeb każdego klienta.

Kolorystyka

Szeroka gama dostępnych kolorów wg. 
palety RAL pozwala dostosować bramę 
do każdego rodzaju stolarki i elewacji.

Max. szerokość – 4500mm
Max. wysokość – 3500mm



16 17

Wymiary w mm
Szerokość 3000 3000
Głębokość 5000 6000
Wys. przodu 2100 2200
Wys. tyłu 1900 1900

Garaże wolnostojące
Drzwi stalowe

Garaże przydomowe to funkcjonalne i tanie rozwiązanie problemu ochrony 
samochodu lub innych dóbr materialnych przed wpływem czynników atmos-
ferycznych jak również przed kradzieżą.
Firma LEGBUD GARGULA oferuje garaże z poszyciem ocynkowanym oraz powle-
kanym. W ofercie znajdują się garaże pojedyncze, ale istnieje również możliwość 
łączenia kilku garaży w jedną całość.

W ofercie firmy znajdują się również drzwi stalowe jednoskrzydłowe na zawiasach. 
Z uwagi na szeroką gamę kolorów i rodzajów wypełnień łatwo dopasować je do 
innych elementów stolarki oraz elewacji. Mogą być one wykonane w różnych 
wymiarach  i  z różnymi rodzajami wypełnienia ( blacha stalowa ocynkowana 
pokryta warstwą poliestrową, wypełnienie panelem aluminiowym o grubości 
18,5mm, wypełnienie panelami dostępnymi w ofercie bram segmentowych).

Modele garaży

W podstawowej ofercie firmy znajdują 
się garaże o dwóch wymiarach: 
3000x5000x2100x1900 mm oraz
3000x6000x2100x1900 mm (szer. x dł. x 
wys.przód x wys.tył). Poszycie może być 
wykonane z blachy ocynkowanej lub 
powlekanej poliestrowo.

Konstrukcja

Konstrukcja garaży przydomowych jest 
wykonana z kątowników stalowych 
ocynkowanych, co zabezpiecza 
garaż przed korozją. Ściany boczne 
przytwierdzone są za pomocą nitów 
stalowych, natomiast blachy dachowe 
wkrętami samowiercącymi z uszczelką.

Brama garażowa

W garażu standardowo montuje się 
bramy uchylne GARSTA (również z 
furtką). Istnieje możliwość montażu bramy 
dwuskrzydłowej. Dodatkowo w ścianie 
bocznej lub tylnej istnieje możliwość 
zamontowania drzwi osobowych. 
Konstrukcja garażu sprawia, że montaż 
jest wyjątkowo prosty i szybki.

Wymiary specjalne

Istnieje również możliwość wykonania 
garażu o wymiarach indywidualnych 
o maksymalnej wysokości 3000mm, 
szerokości do 4000mm oraz długości do 
7000mm.

Typowe wymiary garaży

Możliwe jest wykonanie garażu 
szeregowego ze wspólną ścianą 
(ściana z wypełnieniem lub bez 
wypełnienia). Inna opcja to wykonanie 
garażu o dachu dwuspadowym lub ze 
spadkiem w jedną ze stron.
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Ogrodzenia posesyjne
System NORMA , PARADA

System ogrodzeń z kształtowników typu NORMA jest wykorzystywany w grodzeniu 
terenów prywatnych jak również obiektów użyteczności publicznej, osiedli, 
terenów rekreacyjnych lub przemysłowych.

System ogrodzeń kutych typu PARADA charakteryzuje się wielkim bogactwem 
wzornictwa. Jest on wykonywany przy użyciu najwyższej jakości surowców co 
daje gwarancję solidności wykonania oraz elegancji wyglądu.

System PARADA ma zastosowanie przy ogradzaniu ekskluzywnych budynków 
mieszkalnych, zabytków czy też obiektów kultu religijnego.

Systemy ogrodzeń

Ogrodzenia firmy LEGBUD GARGULA 
dostępne są w systemach Norma i 
ekoNorma oraz Parada i ekoParada. 
W każdym systemie dostępne są 
bramy ogrodzeniowe (przesuwne 
i dwuskrzydłowe), furtki, przęsła 
ogrodzeniowe oraz słupki

Wypełnienie

W systemach ogrodzeń zastosowano 
różnego rodzaju kształtowniki zamknięte 
oraz pręty stalowe. Wszystkie elementy 
w standardzie zabezpieczone są 
antykorozyjnie poprzez cynkowanie 
ogniowe.

Automatyka

Bramy mogą być otwierane ręcznie, 
jednak zastosowanie napędu 
elektrycznego ze zdalnym sterowaniem 
znacznie podnosi komfort użytkowania. 

Bogactwo wymiarów

Systemy ogrodzeniowe firmy LEGBUD 
GARGULA dostępne są w różnych 
wersjach wypełnień, o różnorodnych 
kształtach oraz w wielu wymiarach, co 
pozwala spełniać oczekiwania każdego 
klienta.

PRZYKŁADY WYPEŁNIEŃ

System NORMA       System PARADA
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Bramy przemysłowe
Segmentowe, Roletowe, Podwieszane

Bramy przemysłowe są stosowane w różnego rodzaju obiektach takich jak: hale 
produkcyjne i magazynowe, salony sprzedaży, stacje diagnostyczne i warsztaty 
samochodowe, myjnie samochodowe, obiekty jednostek szybkiego reago-
wania (pogotowie ratunkowe, straż pożarna, policja itd.)

Firma LEGBUD GARGULA posiada w swojej ofercie segmentowe, roletowe oraz 
podwieszane bramy przemysłowe.

Bramy segmentowe

Mają szerokie zastosowanie z uwagi na 
wysoką izolacyjność cieplna i akustyczną. 
Bramy wykonane są z paneli pokrytych 
blachą stalową ocynkowaną, powlekaną 
i wypełnionych pianką poliuretanową, 
całkowita grubość paneli wynosi 40mm.
Wszystkie elementy konstrukcji są 
zabezpieczone przed korozją. Bramy 
dostępne są w wielu wymiarach i kolorach 
co pozwala zaspokajać indywidualne 
wymagania klienta.

Bramy roletowe

Są wykonane z profili aluminiowych, 
wszystkie elementy są zabezpieczone 
antykorozyjnie. Bramy wykorzystują napęd 
elektryczny oraz zdalne sterowanie. Są 
montowane od wewnątrz pomieszczenia.
Bramy zamykają się poprzez zwijanie 
na umieszczonym nad nimi wale i 
nie wykorzystują zbyt dużo przestrzeni 
wewnątrz pomieszczenia. Dostępne są w 
wielu wymiarach i kolorach.

Bramy podwieszane

Podwieszane przesuwne bramy 
przemysłowe są łatwe i praktyczne w 
użytkowaniu. Produkowane są w wersji 
jedno lub dwuskrzydłowej. Doskonale 
sprawdzają się w otworach o dużej 
szerokości. Wszystkie elementy konstrukcji 
zabezpieczone antykorozyjnie. Dostępne 
w wielu rozmiarach i kolorach.
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Typ 
ogrodzenia

wysokość
 elementu w 

[mm]

długość 
słupa w
 [mm]

Panel 
3D

1030 1400
1230 1600
1530 2000
1730 2200
2030 2500
2330 2800
2430 3200

Typ 
ogrodzenia

wysokość
 elementu w 

[mm]

długość 
słupa w
 [mm]

Panel 
2D

630 1000
830 1200

1030 1400
1230 1600
1430 2000
1630 2200
1830 2400

2030 2500

2230 2800
2430 3200

Ogrodzenia przemysłowe

Ogrodzenia przemysłowe stanowią właściwe rozwiązanie problemu ogradzania 
dla obiektów przemysłowych, hal, hipermarketów, placów, parkingów i fabryk.

System ogrodzeń może być wyposażony w bramy dwuskrzydłowe lub przesuwne. 
W skład systemu wchodzą również furtki, segmenty i słupki oraz automatyka do 
bram.

Ogrodzenia cechuje łatwość montażu oraz estetyka wyglądu. Stanowią one 
ważny element zabezpieczenia terenu przed wpływem czynników zewnętrznych.

Modele ogrodzeń

W ofercie firmy LEGBUD GARGULA 
znajdują się kompletne systemy ogrodzeń 
w wersji 3D lub 2D. Różnorodne kształty i 
wypełnienia pozwalają na dostosowanie 
ogrodzeń do otoczenia. Do bram można 
zastosować napędy ze sterowaniem 
elektronicznym, co znacząco podnosi 
prestiż obiektu.

Panel ogrodzeniowy

Segmenty ogrodzeniowe wykonywane 
są w standardowych wymiarach i 
kolorach. Istnieje możliwość wykonania w 
indywidualnie dobranym kolorze z palety 
RAL.

Standardowe rodzaje paneli 3D

Standardowe rodzaje paneli 2D
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LEGBUD GARGULA
ul. Wolicka 8

 32-830 Wojnicz

 tel: +48 14 67-90-900
fax: +48 14 63-26-919 

e-mail: legbud@legbud.pl
www.legbud.pl

Koordynator Regionu Zachód

Dolnośląskie
Kujawsko-Pomorskie
Lubuskie
Pomorskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie  

tel. +48 510 284 030 

Koordynator Regionu Wschód   

Lubelskie
Łódzkie
Mazowieckie
Podlaskie
Warmińsko-Mazurskie

tel. +48 510 281 217

Koordynator Regionu Południe   

Małopolskie
Opolskie
Podkarpackie
Śląskie
Świętokrzyskie

tel. +48 510 284 064



http://www.luskar.pl/

