


KATALOG PRODUKTOWY

Naglak – wózki i akcesoria do bram.
Nasza firma rodzinna – Naglak jest producentem wózków bramowych z wieloletnim doświadczeniem. 
WW początkowej fazie rozwoju przedsiębiorstwa specjalizowaliśmy się w zawiasach do bram skrzydłowych 
oraz uliczek. Dzisiaj dysponujemy nowoczesnym parkiem maszynowym, który umożliwia w pełni 
kompleksową obsługę nawet najbardziej wymagającego Klienta. Zajmujemy się produkcją i sprzedażą 
wózków i akcesoriów do bram. Potrzebujesz zawiasów do bramy wjazdowej? Dobrze trafiłeś, zajmujemy 
się tym zawodowo.

NasNasze wózki do bram pozwalają na budowę przesuwnych systemów ogrodzeń. Dzięki nim bez trudu sam 
zamontujesz na swojej posesji bramę, która będzie otwierała się szybko i bez trudu. Dzięki połączeniu 
wysokiej jakości stali i tworzyw sztucznych wózki do bram, jakie produkujemy, są ciche i komfortowe.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą. 

Doświadczenie zdobywane przy produkcji zawiasów bramowych pozwoliło nam dojść do etapu, 
w którym doskonale zdajemy sobie sprawę, jakie cech powinny mieć idealne zawiasy bramowe.
DlaDlatego te do kupienia w naszym sklepie są odporne na korozję, łatwe w montażu i wytrzymałe na 
działanie czynników zewnętrznych. Nasze wyroby są również mało podatne na uszkodzenia 
mechaniczne, dlatego jesteśmy jednym z liderów na polskim rynku.

Jako producent dostosowujemy się do zmiennych oczekiwań Klientów. 
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KOD 001 Z

Wózki do 350 kg wahliwe z regulacją w pionie

Gniazdo najazdowe

Rolka najazdowa

Zestaw do bramy przesuwnej profil 80x80 składa się:
2 szt.

1 szt.

1 szt.

KOD 002 Z

Wózki do 300 kg wahliwe z regulacją w pionie

Gniazdo najazdowe

Rolka najazdowa

Zestaw do bramy przesuwnej profil 70x70 składa się:
2 szt.

1 szt.

1 szt.

KOD 003 Z

Wózki do 350 kg wahliwe z regulacją w pionie

Gniazdo najazdowe

Rolka najazdowa

Rolka prowadząca (do wyboru fi 25; fi 30; fi 33; fi 43)

Prowadzenie dwurolkowe (do profila 40; 60; 80)

Zestaw do bramy przesuwnej profil 80x80 składa się:

2 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

KOD 004 Z

Wózki do 300 kg wahliwe z regulacją w pionie

Gniazdo najazdowe

Rolka najazdowa

Rolka prowadząca (do wyboru fi 25; fi 30; fi 33; fi 43)

Prowadzenie dwurolkowe (do profila 40; 60; 80)

Zestaw do bramy przesuwnej profil 70x70 składa się:

2 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.
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