Robimy więcej
z twojego garażu
Dla każdego wymogu
doskonałe rozwiązanie

Nie ma już miejsca?
Zaadaptuj swój garaż na magazyn – to inteligentna
ochrona przed wiatrem, kiepską pogodą i nie tylko
Ręce wreszcie wolne, najciekawsze okazje
zakupowe wykorzystane, piwnica pełna, ale
brakuje już miejsca? To nie problem. Masz
przecież garaż, który możesz przystosować
na magazyn. Odpowiedni napęd Marantec
gwarantuje, że skarby Twoje i Twoich
bliskich będą dobrze chronione przed
złodziejami i przed wpływem warunków
atmosferycznych. Czy znasz naszą funkcję
wentylacji? Brama garażowa jest uchylona
na tyle, iż pozostaje tylko mała szczelina - to

pozwala wyeliminować wilgoć, a wnętrze i
tak jest chronione.
A najlepsze jest to, że po zainstalowaniu
naszych napędów bramy garażowej i
dopasowanych do nich akcesoriów,
również późnym wieczorem będziesz mógł
wejść do dobrze oświetlonego garażu bez
konieczności szukania latarki i nie potykając
się o nic w ciemności – bezpiecznie, sucho,
elastycznie.
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Brak miejsca
na ulubione zajęcia?
Twoje hobby zasługuje na coś lepszego
niż ciemna piwnica
Zajęcia z rodziną i hobby wymagają więcej
miejsca niż masz go w swoim domu?
Przenieś się zatem do swojego garażu!
Instalując odpowiedni napęd Marantec
dla bramy garażowej uczynisz ze swojego
garażu perfekcyjne pomieszczenie
dla realizacji Twojego hobby: dobrze
oświetlone, chronione przed wiatrem i
warunkami atmosferycznymi.

Pomyśleliśmy także o bezpieczeństwie
Twojej rodziny. Wyobraź sobie, że pod bramą
garażową coś zostawiłeś albo, że akurat
ułożył się tam wygodnie Twój domowy
zwierzak, a brama się zamyka… Dzięki
naszym urządzeniom zabezpieczającym
napęd błyskawicznie się przełączy i
zatrzyma oraz cofnie zamykającą się bramę.
W ten sposób chronimy wszystko, co jest Ci
miłe.
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Bezpieczne
schronienie dla
Twojego samochodu
Wobec tej technologii rezygnują nawet zawodowi włamywacze
Niezależnie od tego, co masz w swoim
garażu - czy to będzie klasyczne auto
czy też sportowa maszyna najnowszej
generacji – chronimy to, co jest Ci
najbliższe. Napędy Marantec zabezpieczają
Twoje skarby jednocześnie na trzy sposoby:
1. Dzięki samohamownej przekładni,
2. Dzięki elektronicznemu zabezpieczeniu
przed przesunięciem oraz
3. Dzięki naszym szynom SafeLock.

Wraz z zestawem rozszerzającym
zabezpieczają one bramę dodatkowo
mechanicznie przed uniesieniem.
Mechanizm ten posiada certyfikat
holenderskiego Instytutu Certyfikacji
Zamków (SKG, Stichting Kwaliteitscentrum
Gevelbouw). W szynie blokowana jest jest
dodatkowa zapadka. W ten sposób dbamy,
by Twoje skarby pozostały u Ciebie.
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Wyłącz światło –
włącz kolorowy spot
Inteligentna technologia zmienia
garaż w miejsce do imprezowania
Przestrzeń życiowa: niekiedy życie wymaga
więcej przestrzeni. Czy to z powodu
okrągłych urodzin, świętowania matury,
wieczoru panieńskiego czy też po prostu
wspólnego grillowania dla przyjemności.
Inteligentna technologia firmy Marantec
oraz nasze innowacyjne rozwiązania uczynią
z Twojego garażu dokładnie to, czego
potrzebujesz - przestrzeń do życia.
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Poczynając od inteligentnego ustawienia
wentylacji, aż po uwzględnienie każdej
pojedynczej funkcji w systemie sterowania
- dostosowujemy Twój garaż do Twoich
potrzeb.
System Light 200 zadba o blask świata, a
system inteligentnego oświetlenia Philips
Hue o to, by światło zyskało różne barwy.
Jeśli na zewnątrz jest chłodno, zamknij
bramę garażową, a w środku będzie ciepło.
Wygodnie, komfortowo i bezpiecznie. I nie
ważne, jaki zespół zagra w Twoim garażu.

Czarny czy biały?
High-Tech to także kwestia stylu
Raz wolisz rzeczy w kolorze czarnym raz w
kolorze białym. Z firmą Marantec możliwe
są obydwie opcje. Mamy odpowiedni
napęd dla każdego rodzaju i rozmiaru
bramy garażowej. Bez względu na to, jaki
kolor wybierzesz - zawsze będzie to sprzęt
wysokiej jakości, bezpieczne i komfortowe.

Wszystkie przekonują swoją biała, lśniącą
powierzchnią, nowoczesnym systemem
oświetlenia diodami LED, szybkością
przesuwania bramy, nadzwyczajną
oszczędnością oraz komfortową obsługą.
Klasyczna czerń. Zdecyduj się na nasze
czarne, sprawdzone klasyki. To już piąta
generacja napędów, które świetnie się
sprawdzają. Są konsekwentnie rozwijane
i odzwierciedlają najnowszy stan techniki:
oświetlenie diodami LED, sterowanie
oszczędzające bramę, czuła detekcja
przeszkód, łatwa obsługa, do wyboru
także napęd zasilany z akumulatora lub też
szczególnie szybka wersja napędu - Speed.

Gustowna biel. Nie lubisz, żeby coś działało
powoli? To polecamy Ci nasz sprinter –
silnikowy napęd bramy garażowej Comfort
370. Otwiera bramę błyskawicznie w ciągu
dziewięciu sekund. Ewentualnie zdecyduj
się na nadzwyczaj oszczędny napęd Comfort
360, albo też na nadzwyczaj silny napęd
garażowy Comfort 380.
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biały czarny
Comfort 360:
Z funkcją prędkości, technologia blueline,
Oświetlenie LED. Do bram o wadze do 110 kg.
Comfort 370:
Nasz najszybszy mechanizm otwierania drzwi
garażowych. Twoje drzwi są już otwarte po średnio
Średnio 9 sekund. Do bram o masie do 185 kg.
Comfort 380:
Nasz najbardziej wydajny mechanizm otwierania drzwi
garażowych do szczególnie szerokich lub ciężkich bram
garażowych do wagi 220 kg.
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Comfort 260:
Ma wszystko, czego potrzebuje standardowa brama
garażowa. Do bram o wadze do 90 kg.
Comfort 260 accu:
Uniezależnia od źródła zasilania. Można również
podłączyć panel słoneczny.
Comfort 270:
Do szerokich bram lub podwójnych garaży o
szerokości do 5 m. Do bram o wadze do 165 kg.
Comfort 280:
Najpotężniejszy mechanizm otwierania drzwi
garażowych od Seria Comfort 200 do szerokich garaży
dwustanowiskowych i duże drzwi uchylne.
Do bram o wadze do 200 kg.

Napęd powstaje
we wnętrzu
Wnętrze jest ważne? Zgadza się!
Zaawansowana i elastyczna technologia
napędów Marantec, jak też nasz osprzęt,
umożliwiają uruchamianie bram ważących
do 220 kg i mających szerokość sześciu
metrów, niezależnie od tego, czy chcesz
korzystać z jednowarstwowej lub
dwuwarstwowej bramy segmentowej, bramy
uchylnej, uchylnej dzielonej czy bramy typu
Canopy.
Wybierając rozwiązania firmy Marantec
decydujesz się na silne, niezawodne napędy,

aBram e
j
rodza
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pracujące parami, które można bezpiecznie
i wygodnie obsługiwać. Na życzenie
instalujemy akumulator i moduł solarny,
zapewniające niezależność od zasilania
sieciowego. Systemy można wygodnie
obsługiwać przy pomocy ściennego
wyłącznika lub ręcznego nadajnika.

Fotokomórki

Light 200/201

Bateria słoneczna

2
1

Napęd do bramy garażowej
wraz z szyną

2

Bateria słoneczna (tylko z
Comfort 260 accu)

3

Bateria/ podtrzymanie bateryjne
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Ręczny nadajnik radiowy
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Radiowy przełącznik ścienny
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Fotokomórki
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Radiowa klawiatura kodowa

1

3
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Wszystko pod kontrolą
Dzięki wygodnemu nadajnikowi
To ty decydujesz o otwieraniu i zamykaniu.
Tylko Ty. 128-bitowe kodowanie i kod
zmieniający się po każdej operacji (tzw.
Rolling-Code)czyniąTwój garaż bezpiecznym
niczym Fort Knox.
Wszystkie napędy serii Comfort 200 & 300
możesz uruchamiać przy pomocy naszych
ręcznych radiowych nadajników bi·linked.
To jest nie tylko super eleganckie, ale
także super bezpieczne. Poza tym możesz
zaprogramować funkcje przycisków
zgodnie z Twoim życzeniem, chociażby do
bezpiecznej wentylacji.
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Świetne wzornictwo. A dla kogo robimy to
wszystko?
Oczywiście cieszymy się, że udało nam
się utrzymać niektóre ceny za wzornictwo
naszych produktów. Ale zdradzimy Ci pewną
tajemnicę: Czy wiesz, dla kogo to wszystko
robimy?
Tylko dla Ciebie. Chcielibyśmy, by nasze
wyroby Ci się podobały. Tak samo
pierwszego dnia, jak i po wielu latach,
albowiem starania o trwałość i jakość
towarzyszą naszym projektom od pierwszej
kreski na desce kreślarskiej, aż po końcową
kontrolę gotowego produktu.
A wszystko to po to, byśmy się Tobie
podobali także jeszcze po wielu latach.

Świetne
wzornictwo
Digital 564

Digital 572

Nadajnik ręczny mini

Nadajnik ręczny mikro

Digital 520

Digital 525

Digital 526

Przełącznik ścienny

Radiowa klawiatura
kodowa

Radiowa klawiatura
kodowa
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Traktuj swoje garaż
więcej maveo
Inteligentne sterowanie »made in
Germany« nazywa się maveo. Mając apkę
maveo na swoim smartfonie, możesz przy
jej pomocy wygodnie sterować Twoim
napędem bramy garażowej i wieloma innymi
elementami. W przypadku maveo od razu
myśleliśmy przyszłościowo. Dlatego też
sterowanie to przeznaczone jest nie tylko
do obsługi własnych napędów, ale jest także
otwarte na inne inteligentne zastosowania,
jak kontrola i sterowanie oświetleniem w
domu i na podwórzu w oparciu o systemy
oświetlenia Philips Hue, Senic i IKEA
TRÅDFRI, stacja pogodowa NetAtmo,
inteligentne zamki drzwiowe Nuki czy też
nasz czujnik wilgoci.

dopracowany i nowoczesny interfejs
użytkownika, gdzie możesz szybko odnaleźć
i zrozumieć wszystkie funkcje, a cały system
możesz obsługiwać w intuicyjny sposób.
Kiedy zbliżysz się do Twojego garażu,
system wyświetli Ci Twoje bramy garażowe.
Otwieranie uruchomisz muśnięciem palca
– zapali się światło. Zapali się także światło
na zewnątrz, jeśli odpowiednio ustawisz taki
scenariusz w systemie. Nawet, jeśli jesteś w
podróży– czy to w pracy, czy u przyjaciół czy
też na urlopie – zewsząd możesz sterować
Twoją bramą garażową i zawsze możesz
sprawdzić, czy i kiedy była otwierana.

Ten, kto ma smartfon, może korzystać z
maveo. Umożliwia to starannie

Zestaw startowy maveo box
Przy pomocy maveo box możesz wygodnie
obsługiwać
Twój napęd bramy Marantec ze swojego smartfona
–także wtedy, kiedy nie jesteś w pobliżu napędu.
Poza tym darmowa apka Maveo w każdej chwili
oferuje możliwość pełnej kontroli. Zawsze i
zewsząd możesz sprawdzić, czy Twoja brama jest
otwarta czy zamknięta.
Zestaw startowy maveo box zawiera
maveo box (pudełko), jak też maveo stick (sztyft)
do napędu bramy garażowej Marantec.
Jeśli chciałbyś obsługiwać ze swojego smartfona
kolejne napędy Marantec, możesz zakupić
pojedynczo dodatkowe maveo sticks (sztyfty).
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Prosty, zorientowany
na przyszłość i może
być rozbudowywany
Przy pomocy systemu maveo napędy bram
możesz łatwo, bezprzewodowo powiązać
ze sobą w Sieci i sterować nimi przy
pomocy swojego smarftona. System można
rozbudowywać. Można podłączyć do niego
na przykład ręczny nadajnik, przycisk

kodów radiowych czy czujnik wilgoci.
Poza tym stale rozwijamy system maveo i
jego aplikacje, poszerzając krąg naszych
partnerów. Wybierz maveo i już dziś
zdecyduj o przyszłości.
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Ten skaner
uruchamia pocztę
Uwaga! To jest praktyczne! System maveo
sprawił, że przyszłość mamy już dzisiaj.
Cokolwiek zamierzasz zrobić ze swoim
garażem, maveo pomoże Ci w tym. Skaner
maveo sprawi, ze Twój garaż stanie się
bezpiecznym miejscem przyjmowania
otrzymywanych przesyłek.
Od teraz Twoje przesyłki wysyłasz w
prosty sposób: wpisujesz numer przesyłki
w Twojej apce maveo. Dostawca lub kurier
skanuje przesyłkę skanerem maveo, brama
garażowa otwiera się, kurier zostawia
Twoją przesyłkę i po kilku sekundach brama
zamyka się automatycznie.

A najlepsze jest to, że w apce maveo
widzisz, kiedy dokonano skanowania
skanerem maveo i kiedy została
dostarczona Twoja przesyłka.
Skaner maveo może być wykorzystywany
nie tylko do przesyłek: potrafi także
odczytać kody kreskowe i kody QR zgodne
ze standardami przemysłowymi. Dzięki temu
może być wykorzystywany w rozwiązaniach
umożliwiających wygodny i bezpieczny
dostęp.
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Produkty
maveo skaner – zamień swój garaż w paczkomat
Przy pomocy zestawu startowego maveo
skaner dla napędów bramowych Marantec
przekształcisz swój garaż w bezpieczne
centrum odbioru przesyłek zamawianych
przez Internet.

– to wyposażenie pozwoli Ci najlepiej
przekształcić Twój garaż w osobisty
paczkomat. Będą Ci jeszcze potrzebne:
wolne gniazdko i możliwość podłączenia
do sieci WLAN w Twoim garażu, a także
smartfon, byś mógł zainstalować apkę
maveo.

Zestawu startowy składa się z maveo
box, maveo stick, jak też z maveo skaner

maveo
scanner

maveo
stick

maveo
sensor h+t

maveo
box

maveo
stick

maveo stick (sztyft) do inteligentnego sterowania
kolejnej bramy
Przy pomocy maveo stick (sztyft) możesz uzupełnić Twój
system maveo o kolejną bramę i tym samym sterować
kolejnymi napędami Marantec bez konieczności stosowania
zewnętrznego źródła energii.

Czujnik maveo h+t sensor mierzy wilgotność i
temperaturę w Twoim garażu
Kontroluj wilgotność powietrza i temperaturę w Twoim
garażu: czujnik maveo h+t sensor do napędów bram
Marantec mierzy temperaturę oraz wilgotność w Twoim
garażu.
Te informacje możesz wykorzystać, by ustawić bramę
garażu w możliwie najlepszej pozycji – na przykład
umożliwiającej wentylację. Twój pojazd może być także
osuszony w garażu po jeździe w deszczu i tym samym
unikniesz gromadzenia się wilgoci.
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I jeszcze to coś
oprócz wspaniałego
ogrodzenia
Eleganckie napędy bram zewnętrznych i wjazdowych
nadają szczególny blask Twojej posiadłości
Doświadczenie, innowacyjność i szczególna koncentracja na ponadczasowym
wzornictwie sprawiają, że napędy Marantec towarzyszyć Ci będą na co dzień przez
długie lata.
Dlaczego wyszukane wzornictwo jest dla
na tak ważne? Może dlatego, iż wiemy, że
nasze wyroby będą Ci towarzyszyć przez
dziesięciolecia.

Również w odniesieniu do funkcjonalności,
komfortu i bezpieczeństwa wyznaczamy standardy. Te same zasady, jakie
obowiązują nas przy konstruowaniu i wytwarzaniu napędów bram garażowych, stosujemy również w odniesieniu do naszych
napędów bram zewnętrznych i wjazdowych.
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Dlaczego Marantec?
Ponieważ dobra jest
jakość oparta na
doświadczeniu
Firma rodzinna
zmierzająca ku przyszłości
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Doświadczenie i innowacyjność
Nasze wyroby konstruujemy i wytwarzamy od 1957 roku w naszej głównej
siedzibie we wschodniej Westfalii. Naszym celem jest możliwość
zaproponowania Ci najlepszego napędu dla Twojej bramy garażowej
i wjazdowej. Do tego potrzebne jest doświadczenie i nowe pomysły.
Skupiamy nasze starania na systemach napędowych i systemach
sterowania, jak też na produktach stanowiących osprzęt dla wszystkich
rodzajów bram – garażowych, obrotowych i przesuwnych, przemysłowych i
szlabanów parkingowych.

Komfort i bezpieczeństwo
Opracowujemy opatentowane technologie dla maksimum komfortu i
bezpieczeństwa. Nasza firma posiada certyfikat DIN ISO 9001.

Estetyczne produkty

Każdy nasz produkt jest potwierdzeniem tego, że urządzenie techniczne
może być nie tylko funkcjonalne, ale także ładne.

Na całym świecie
Nasze wyroby sprzedajemy w 70 krajach świata. Dla nas, jako dla firmy
rodzinnej, bezwzględnie najważniejsze są nasze relacje partnerskie z
naszymi klientami i użytkownikami naszych wyrobów. Uwzględniamy ich
życzenia i wymagania, jesteśmy elastyczni, działamy szybko i niezawodnie.

Lider Innowacyjności 2021
Innowacje to nasza codzienność –wyróżnienia to nasza satysfakcja
Doświadczenie i innowacyjność cechowały nasze działania od chwili
powstania firmy. Tytuł „Top-Innovator” przyznano nam w 2001 roku w
obszarze elektroniki/elektrotechniki.

Marantec Polska Sp.zo.o.
UL. Szkolna 90
62-070 Konarzewo
Polska
Tel +48 61 8941741
Fax +48 61 8941740
info@marantec.pl
www.marantec.com
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